
Fysikprov tisdagen 

KAP 11 RELATIVITETSTEORI 

I detta kapitel handlar det egentligen bara om formelhaftets 

5 st formler. 

Kommer du ihig TV -programmet? Denna del av "Fysikens varld" 

ar riktigt bra! 

1) s 284-294 Mycket snack har .... TV-programmet handlade om detta .. 

Ja, ja .. ngr saker kan man tanka pa ... 

A) c = 3,0 ·108 ml s (ldint fran FyA) 

B) Michelson-Morleys mest kanda "misslyckade" forsok. s 285-286 

C) Myonema ar intressanta partiklar da de har en hastighet som ligger 

mycket nara ljushastigheten. s 291-292 

D) Rorelsemangdlagen ga.ller aven relativistiskt men da ar 

m 

2) s 295-298 Energi-avsnittet ar kapitlets viktigaste avsnitt men egentligen handlar 
det bara om fonnler har ocksa. 

Bra uppgifter: 11.3, 11.9, 11.12-11.15, 11.17 Inte manga bra uppgifteri kap 11 .... 



KAP 12 ATOMFYSIK 

3) Se kopia om "snubbar" t ex D, T, Ru & Bo ... egen~ligen inget nytt i boken, 

4) s 304-307 A) Du bor kfuma till att en atom ar ca 1 A = 1·10-10 m stor. 

B) "Gam1a gitterforme1n" kan naturligtvis dyka upp vid svarare 

atomspektrumuppgifter. 

5) Du har Ia.tt en ganska avancerad kopia pa Bohrmodellen. 

s 308-310 A) Du ska veta att Vateatomens syn1iga 1injer ("hopp till L-ska1et") heter 

Balmerserien (Synliga vag1angder mellan ca 400 nm och ca 750 nm) 

B) E = hf =he 
A 

C) E ' · k 1.. E 13•6eV d" 1 .. K k 1 2 .. nergm 1 ett s a ar: = - 2 ar n = ar -s a , n = ar 
n 

L-skal osv 

Du skall kunna utnyttja detta for att berakna A for ett "hopp" m h a 

he = E2 - E
1 

dar E2 ar energin i yttre ska1 och E1 ar energin i inre 
A 

skal. Kunna rita energinivadiagram fOr Vateatomen 

Alit detta ingar i "Vateatom-laborationen". 

6) s 310-314 A) Skillnader mellan excitation med e1ektroner och fotoner. Se kopia! 

B) Ski1ja pa emissonsspektrum och absorptionsspektrum 

Bra uppgifter: 12.3-12.5, 12.7-12.8, 12.10, 12.13, 12.15, 12.17-12.21 



KAP 13 KARNFYSIK 

7) "Snubbar"+ Curie (kopia) t ex Ro, Be & C 

8) s 342-347 A) Kfuma till att kaman ar i storleksordningen 10-15 m 

B) Kambeteckningen 1 X 

C) Begreppet isotop 

D) Ru:s forsta grundfunnesomvandling 

E) Bindningsenergi 

F) Skilja pa fission (klyvning av stora kamor) och fusion (sammanslagning 

av sma atomkamor). Se figurer sid 346! 

9) s 347-358 A) Med hjalp av tabell berakna energin hos alfa-och betastralning. 

Du maste alltsa veta vad som sands ut vid de tva olika stralningstypema. 

B) Veta nagot om stralningamas genomtrangningsformaga (och farlighet). 

C) Kunna rita energidiagram. 

D) p-: n---+ p+ +e- +v 

E) Kfuma till nagot om neutrinons upptackt. .. (kopia) 

F) Veta att r -stralningen alltid finns tillsammans med nagon ( eller bada) 

av de andra str<ilningstypema. 

10) s 359- 362 Det mesta ar kant sedan MaC! 

Jag raknar sjalv heist med 2-bas (jfr MaC). 

Man kan ocksa anvanda N = N
0 

• e-.<·t 

A ar sonderfallskonstanten dvs sannolikheten att en viss atomkama ska 

sonderfall per sekund. 

Formeln fOr Aktivitet (enhet: lBq (Becquerel) blir ju likadan da 

A= A· N eller A= ln
2 

· N vilket ger att arean i en A(t)-graf ar N. 
Tl 

-
2 

Formlerna i formelhiftet ar viktiga!! 



11) s 362-363 Veta att det finns tre (fyra) i naturen fdrekommande sonderfallskedjor. 

12) s 364-365 Rakna pa Karnreaktioner! Detar ganska latt! Hall bara reda pa lika 

manga nukleoner i VL resp HL. 

13) s. 365-372 A) Kunna principen for kamenergiproduktion av fissionstyp. 

B) Rakna pa energier i kamkraftverk ( jfr 12) 

C) Rakna pa "tankta" fusionsreaktorer .. 

D) Veta att starka magnetfcilt troligen kommer att anvandas 

for att "stanga in" plasmat. 

Bra uppgifter: 13.2-13.3, 13.7-13.21, 13.24-13.27, 13.29 -13.30, 13.32-13.34a 

(fel i facit i 13.33) 
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