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Oversigt over temaer 
 

Titel 1 Energi og bæredygtighed 

Titel 2 Lys og optiske fænomener 

Titel 3 Lyd og musik 

Titel 4 Universet og kosmologi 

Titel 5 Atomfysik 

  

Anvendt litteratur: 

Lærebøger:  (Forlag: Systime. Forfattere: Brydensholt m.fl.) 

Orbit C:  Side 8 – 160,  192-220 . 

Noter: 

Atomfysikken 

Note - Brydningsloven 

 



 

Titel 1 Energi og bæredygtighed 

Indhold Kernestof: 

Energiformer, energibevarelse, effekt, termisk energi, varmefylde, fordampning 

og smeltning, mekanisk energi, nyttevirkning. 

Brydensholt et al: Orbit C (1. udgave 2005), side 46 – 91. 

Særlige fokus-

punkter 

 Energisætningen 

 Alternative energikilder, specielt vind- og vandkraft 

 Forsøg: Vands fordampningsvarme, den specifikke varmekapacitet.  

 

 

Titel 2 Lys og optiske fænomener 

Indhold Kernestof: 

Lys, frekvens, bølgelængde, bølgehastighed, interferens, optisk gitter. 

Brydensholt et al: Orbit C (1. udgave 2005), side 91-129. 

Supplerende stof: 

Note om brydningsloven: 3 sider. 

 

Særlige fokus-

punkter 

 Bølgelære er nødvendig for at forstå, lys og andre fysiske fænomener der er 

knyttet til den omgivende natur. Bølgeligningen.  

 Gitterligning og brydningsloven. 

 Forsøg: Bølgelængde for laser. Bestemmelse af gitterkonstant for et optisk 

gitter. Spektralanalyse af natrium og hydrogen, 

 

 

Titel 3 Lyd og musik 

Indhold Kernestof: 

Lydbølger og hørelse. 

Brydensholt et al: Orbit C (1. udgave 2005), side 191 – 222.  

Supplerende stof: 

Stående bølger, resonanser, strengeinstrumenter og blæseinstrumenter.   

Særlige fokus-

punkter 

 Bølgelære som et middel til at forstå fysikken i musikken.  

 Forsøg: Stående bølger på en streng. 

 

 

Titel 4 Universet og kosmologi 

Indhold Kernestof: 

Afstandsbestemmelse på Jorden og i universet, parallakse, universets udvidelse, 

rødforskydning, Hubbles lov og Big Bang. 

Brydensholt et al: Orbit C (1. udgave 2005), side 8-45 og 130 – 160. 

Supplerende stof: 

E-learning modulopgave i Universet 

 

Særlige fokus-

punkter 

Kernestof 
Om hvordan man kan opnå indsigter i universets opbygning fra Jorden 
 Jorden som planet i solsystemet 
 Solsystemet  
 Størrelsesforhold i universet 
 Afstandsbestemmelse i universet 



 Hubbles lov 
 Universets alder (som 1 divideret med Hubbles konstant) 

 Det kosmologiske princip (at universet er homogent og isotropt) 
 Big Bang (universets skabelse for 13,7 mia. år siden) 
 Afstandsbestemmelse i universet (mest til nære stjerne (parallaksemetoden)) 

 Forsøg: Hubbles lov med ballon. 

 

 
 
 
 

Titel 5 Atomfysik 

Indhold Kernestof: 

Note: Atomfysikken 

 

Særlige fokus-

punkter 

 Om hvordan man kan opnå indsigter i universets opbygning fra Jorden. 

 Bohrs atommodel, Rydbegs konstant R, Rydbergs formel til bestemmelse af 

bølgelængderne for brintatomet specielt for Balmerserien med de vigtige 

bølgelængder 656,28 nm (3->2), 486 nm (4->2), 434nm (5->2) og 410 nm 

(6->2). 

 Lymanserien. 

 Bohrs atommodel og emission og absorption 

 Kvantisering af atomkerner, atomer og molekyler  

 Forsøg: Spektralanalyse 

 

 


