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EN30   Energiomvandling från  

ljusenergi till värmeenergi 

 

Inledning 
En annorlunda ide för att bestämma hur mycket av en 
glödlampas ljusenergi som blir värme. Apparaturen består av 
en behållare som innehåller dels en 30 watts glödlampa (6V, 
5A), dels ett motstånd. Man mäter hur stor del av den 
elektriska energin som övergår till ljus och hur stor del som 
övergår till värme. Fyll behållaren med vatten och koppla 
ström antingen till motståndet eller till glödlampan. 
 
Enligt energiprincipen så omvandlas all energi till 
värmeenergi. Med EN30 så kan man enkelt verifiera detta.  

 

 
 
 
 
 

 
Våra försöksresultat 
1. Resistorn 
Spänning = 4,4 V Ström = 2,0 A Tid = 300 s  
Temperaturökning = 3,2 °C Energi per °C = 4,4 x 2,0 x 300 / 3,2 = 825 J/°C 
 
 
2. Glödlampan 
Spänning = 3,8 V Ström = 3,8 A Tid = 300 s  
Temperaturökning = 3,3 °C Energi per °C = 3,8 x 3, 8 x 300 / 3,3 = 1313 J/°C 
 
 
3. Glödlampan täckt med aluminiumfolie 
Spänning = 3,8 V Ström = 3,8 A Tid = 300 s  
Temperaturökning = 4,0 °C Energi per °C = 3,8 x 3,8 x 300 / 4,0 = 1083 J/°C 
 
Felkälla: En del av energin i försök 3 går åt för att öka temperaturen i aluminiumfolien. 
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Energiomvandling från  

ljusenergi till värmeenergi 

 
Anvisningar för försöken 
De båda försöken bör genomföras så lika som möjligt: 
& - använd helst destillerat vatten  
& - se till att lika mycket vatten används i båda försöken 
& - fyll med vatten så att glödlampans glas täcks men ej dess sockel 
& - helst bör vattnets starttemperatur vara densamma. 
& - före försöket - ta av locket och rör om i vattnet, mät 
starttemperaturen  
& - efter försöket - ta av locket och rör om i vattnet, mät 
sluttemperaturen  
& - tiden skall vara densamma 

 
 
Försök 1 - Resistorn 
a) Mät starttemperaturen – rör om i vattnet! 
b) Anslut ca 4 V spänning till resistorn och starta tidtagningen. 
    Spänningen bör ligga på cirka 4V då resistorn är inkopplad. Anteckna exakt värde. 
c) Rotera burken under försöket så att vattnet fördelas jämnt i burken. 
d) Notera strömstyrkan. 
e) Avbryt försöket efter cirka 4 minuter. 
f) Ta av locket, rör om i burken och mät vattnets sluttemperatur. 

 

Försök 2 - Glödlampan 
Försök 2 genomförs på samma sätt som i försök 1 men nu med glödlampan inkopplad. 
OBS!  Det är spänningen då lampan lyser som skall antecknas. 

 
Försök 3 – Glödlampan täckt med aluminiumfolie 
Glödlampan kläs fullständigt med aluminiumfolie och fästs med en gummisnodd. 
Aluminiumfolien gör att ingen ljusenergi läcker ut från burken och nästan all energi används 
för att värma vattnet. Genomför försöket på samma sätt som i försök 1 och 2. 

 

Beräkna 
Beräkna för de tre försöken hur mycket energi som gått åt för öka vattentemperaturen med 
en grad (J/°C). Energin = spänningen x strömmen x tiden. 

 

Sammanfatta 
Sammanfatta och dra slutsatser av resultatet. 
En sommarstuga värms upp med elelement. Kan man lika gärna värma den med 
glödlampor? 
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