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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 

  

Fysik C VUCV 



 

Titel 1 Energi og bæredygtighed 

Indhold Kernestof: 

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

og smeltning, mekanisk energi, nyttevirkning. 

 

 

•   

Som indledning på fysik C: Læs først kapitel 1 i FYSIKCBOGEN fra Systime 

lærerplan 2017 (Links til en ekstern webside.) 

 

•  Læs dernæst kapitel 8 i FYSIKCBOGEN fra Systime lærerplan 2017 om me-

toder i fysik (Links til en ekstern webside.) 

•  Læs nu kapitel 2 om energi i FYSIKCBOGEN fra Systime lærerplan 

2017 

 

Særlige fokus-

punkter 

• Energisætningen 

• Alternative energikilder, specielt vind- og vandkraft 

• Forsøg: Vands fordampningsvarme, den specifikke varmekapacitet for 

vand og lodder. 

 

 

Titel 2 Lys og optiske fænomener 

Indhold Kernestof: 

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

 

•   
Læs først kapitlerne 3, 3.1, 3.2, 3.5, 3.6, 3.7 og 3.8 om bølger og lys i SYSTIME 
FYSIKCBOGEN lærerplan 2017 (i-bog) (Links til en ekstern webside.) 

•  Lav nu de interaktive øvelser til kapitel 3 om bølger og lys i SYSTIME FY-

SIKCBOGEN lærerplan 2017 (i-bog) (Links til en ekstern webside.) 

•  Læs noterne om bølger  

Supplerende stof: 

Linser og optik. Brydning, refleksion og optiske fænomener i atmosfæren. 

 

Særlige fokus-

punkter 

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

knyttet til den omgivende natur. 

• Fysik er et middel til at forstå menneskets sanser.  

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

gitter. Bestemmelse af rilleafstanden for cd og dvd. 

• Gitterligningen 

• Brydningsloven 

 

Titel 3 Lyd og musik 

Indhold Kernestof: 

Lydbølger og hørelse. 

 

 



•  
Læs først kapitlerne 3.3 og 3.4 i SYSTIME FYSIKCBOGEN lærer-
plan 2017 (i-bog) 

 

  

Supplerende stof: 

Stående bølger, resonanser, strengeinstrumenter og blæseinstrumenter.  Fourier-

analyse.  

Særlige fokus-

punkter 

• Bølgelære som et middel til at forstå fysikken i musikken. Stående bølger. 

Bølgeligningen. 

• Forsøg: Bestemmelse af lydens hastighed. Stående bølger på en streng. Fou-

rieanalyse. 

 

Titel 4 Universet og kosmologi 

Indhold Kernestof: 

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

rødforskydning, Hubbles lov og Big Bang. 

 

 
1.  

Læs kapitel 5 (5, 5.1, 5.2, 5.3 og 5.4) og 6 (6, 6.1, 6.2, 6.3, 6.4 og 6.5) i FysikCbo-
gen fra Systime (Links til en ekstern webside.) 
 

2. Læs kapitlet 3.3 om afstandsbestemmelse i Systime FysikABBogen 2 (specielt 
parallaksemetoden og Cepheide metoden (samt supernova type 1A som kos-
misk fyrtårn)). (Links til en ekstern webside.)  (Links til en ekstern webside.) 

• Note om Keplers love:  

• Note om Exoplaneter:  

• Note: Afstanden til stjernerne  

• Den Astronomiske Afstandstige  

• Note om dopplereffekten  

 

Supplerende stof: 

Youtubevideo om Kosmologi (indspillet af Lektor Janus Juul Povlsen 3.11.2017 

på VUCV) med fokus på alt fra Big Bang, Hubbles lov til afstandsbestemmelse i 

universet. 

Note om Exoplaneter. 

Særlige fokus-

punkter 

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

 
 

Titel 5 atomfysik 

Indhold Kernestof: 

 

•   
Læs først kapitel 4 (4.1, 4.2, 4.3 og 4.4) i SYSTIME FYSIKCBOGEN lærerplan 
2017 (i-bog) (Links til en ekstern webside.) 



•  Læs også disse noter (kap. 5 i Orbit om atomfysik)  

 

 

Youtubevideo om emission og absorption (indspillet af Lektor Janus Juul Povl-

sen 3.11.2017 på VUCV) 

Youtubevideo om Bohrs atommodel generelt (indspillet af Lektor Janus Juul 

Povlsen 3.11.2017 på VUCV) 

Youtubevideo om Bohrs atommodel med fokus på brintatomet (indspillet af 

Lektor Janus Juul Povlsen 3.11.2017 på VUCV) 

 

Supplerende stof: 

 

Læs noten om exciteret tilstande  

•  (Links til en ekstern webside.)Læs også noten om 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). 

• Lynmanserien. 

 


