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4  

Forord

Denne 2. udgave af BasisFysik. Facit indeholder facitlister til Tænk ef-
ter-spørgsmål og opgaver i BasisFysik C og BasisFysik B. Den er tænkt 
som et praktisk hjælpemiddel for elever og selvstuderende, der ønsker 
at kontrollere egne resultater. 
 Hvert facit præsenteres kort og præcist med færrest mulige kom-
mentarer. Ved beregning af resultater er de værdier, som er angivet i 
bogens tabeller og appendiks, anvendt. Alle resultater er afrundet efter 
de almindelige afrundingsregler, og enheder angives altid. 
 Kommentarer, forslag til ændringer og påvisning af eventuelle fejl 
vil blive modtaget med taknemmelighed (email: haase@haase.dk).

Maj 2018
Michael Cramer Andersen
Michael Agermose Jensen
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6  •  BASISFYSIK C FACIT 

1 Fysik

TÆNK EFTER 1
a) Atomer eller grundstoffer.
b) Protoner, neutroner og elektroner.
c) Gennem fødevarer, især proteiner, kul-

hydrater og fedt.
d) I et kraftværk brændes fx kul eller halm 

af. Varmen herfra får vand til at fordampe. 
Dampen ledes under højt tryk igennem en 
turbine, der driver en generator, som pro-
ducerer elektricitet (som en cykeldynamo).

e) Fx stregkodescannere i et supermarked 
eller i en dvd/blu-ray-afspiller. 

f) Årstiderne skyldes Jordens bevægelse 
omkring Solen (se også C-bogens kapitel 
17, specielt side 258). 

g) Ved Big Bang opstod tid, rum og alt stof og 
stråling. I takt med at Universet udvidede 
sig, afkøledes stoffet, som i starten var et 
uhyre varmt plasma af elementarpartikler. 
Der blev dannet lette atomkerner (brint 
og helium) og senere neutrale atomer, 
da atomkernerne indfangede elektroner. 
Derefter samlede tyngdekraften stoffet i 
store gasskyer, som dannede galakser og 
stjerner og efterhånden også planeter. (Se 
også C-bogens kapitel 18).

TÆNK EFTER 2
a) Fx tyngdeloven eller Galileis faldlov. For-

slag som Arkimedes’ lov og Ohms lov kan 
diskuteres.

b) Teorier og målinger supplerer hinanden. 
Målinger kan bekræfte en teori, som 
derefter kan anvendes ved siden af målin-
gerne. 

c) I astrologens tolkning antages der at være 
en irrationel (nærmest magisk) forbindelse 
mellem planeternes stilling og begivenhe-
der i en persons liv. En sådan forbindelse 

(en skæbne, dvs. forudbestemt historie) 
kan ikke påvises videnskabeligt. Skæbne-
begrebet er ikke et naturvidenskabeligt 
begreb. Astrologer forsøger ikke at mod-
bevise deres egen teori, men bortforklarer 
afvigelser med individuelle faktorer. Horo-
skoper har tendens til at helgardere og 
være inkonsistente (dvs. logisk usammen-
hængende), men mennesker søger at få 
mening i selv det meningsløse og er villige 
til at gå langt for at lære noget om sig selv.

d) Et samfund kan fx ønske at afskaffe bru-
gen af fossile brændsler og samtidig være 
økonomisk afhængig af indtægter fra olie- 
og gasudvinding.

OPGAVER
1.1 a = 7,5

1.2 a = 5. Stor portion: 5 æg, 1000 g sukker, 
200 g smør og 1000 g mørk chokolade.

1.3 Hvis man fx kan gå 15 km pr. dag, vil 
det tage 286 dage.

1.4 Størrelsesforhold: ca. 1:51 millioner. I 
praksis kan man benytte, at 1 cm svarer 
til ca. 510 km.

1.5 Det er svært at måle på et spøgelse, der 
kan defineres som »en ånd fra en afdød 
person«. Spøgelser tillægges overnatur-
lige egenskaber, fx er de næsten gen-
nemsigtige, de kan svæve og passere 
gennem vægge. En oplevelse af et 
spøgelse kan skyldes synsbedrag, måske 
motiveret af lysrefleksioner, der sammen 
med ukendte lyde fra vinden eller dyr 
kan bekræfte en forestilling i hjernen 




