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Forord

Hvad er det nu impuls betyder? Og 
hvad er et lyskvantum for noget? Så-
danne spørgsmål stilles ikke blot af 
dem, der er i gang med at lære fysik 
– i folkeskolen, i gymnasiet, på hf eller 
i andre sammenhænge – men også af 
dem, der måske engang har lært fysik 
og stadig er nysgerrige. I dette leksi-
kon har vi – med tanke på denne bredt 
sammensatte målgruppe – forsøgt at 
give nogle korte svar på de mange 
spørgsmål: Over 1300 artikler om alt 
fra det mest fundamentale (fx tid og 
rum) over fysikkens discipliner (fast-
stoffysik, atomfysik, elektromagne-
tisme, etc.) til konkrete begreber som 
tidevand, acceleration, kølvandsbølge 
og integreret kreds. Hovedvægten er 
på den egentlige fysik, men vi har i 
begrænset omfang medtaget emner 
fra tilgrænsende områder som astro-
fysik og kemi; desuden fi ndes artikler 
om nogle få vigtige matematiske be-
greber. Den historiske dimension er i 
vid udstrækning søgt medtaget, dels 
gennem en række biografi er af frem-
trædende fysikere, dels ved historiske 
oplysninger i de enkelte artikler om fx 
magnetisme eller kvantemekanik. Der 
fi ndes desuden artikler om en række 
instrumenter og måleenheder.
 Som fag anses fysik almindeligvis 
som svært og forbeholdt særligt indvi-
ede, der kan læse formelsprog. I dette 
leksikon har vi valgt at vise en anden 
side af fysik, hvor hovedvægten er 
lagt på de grundlæggende principper 
og ideer bag de matematiske formler. 
Artiklerne tilstræber således at give 
brugeren et hurtigt overblik, der kan 
bibringe et andet perspektiv end både 
lærebogen og formelsamlingen.
 Om brugen af dette leksikon: Ar-
tiklerne er ordnet alfabetisk. Opslags-
ordet er markeret med fed skrift; evt. 
synonymer er angivet med kursiv. Til 
støtte for forståelsen af de enkelte ar-

tikler er henvisninger til beslægtede 
artikler, der indeholder uddybende 
oplysninger, markeret med ▶ foran det 
opslagsord, der henvises til. Det er dog 
langt fra hver gang, et opslagsord op-
træder, at der henvises til det; læseren 
vil derfor ofte kunne fi nde betydnin-
gen af et ord ved selv at slå det op, selv 
om der ikke er henvist til det. Som ap-
pendices fi ndes en oversigt over nobel-
priserne i fysik, værdier på en række 
fundamentale fysiske konstanter, det 
græske alfabet samt en oversigt over 
SI-systemets præfi kser.
 Det foreliggende leksikon er et re-
sultat af forfatternes mangeårige til-
knytning til Den Store Danske Ency-
klopædi som henholdsvis redaktør 
og konsulent. Det bygger på en række 
artikler – i redigeret og udvidet form 
– som vi oprindelig skrev til Encyklo-
pædiens lillebror, Gyldendals Leksi-
kon 1-3, suppleret med hundredevis 
af nyskrevne artikler. Vi takker Mi-
chael Brix Pedersen og Niels Hartling 
for gennemlæsning af manuskriptet 
og mange gode forslag til dets forbed-
ring.

Birkerød, 24. juli 2004

Anders Smith
Henrik Smith
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