Fysik: Kernen
Kemi: Grundstoffer

KEMI

Introduktion

Fysik: Isotoper

Naturvidenskab og
naturvidenskabelig
metode

Kemi: Periodisk system

Laboratorieteknik
Forsøg
Risiko og sikkerhed

Fysik: Fission og fusion

I matematik introduceres
Maple, der anvendes på
funktioner, der optræder i
forsøgene i fysik og kemi.
I fysik og kemi introduceres
nogle grundlæggende
tankegange og metoder
inden for naturvidenskab.

Fysik: Isotoptavle
Enthalpi
Kemi: Brændværdi

Kemi: Kraftværker
Fysik: Atomkraftværker

I matematik introduceres
matematisk tankegang og
begrebet aksiom.

Planeter

Historiske
bestemmelser af
Jordens størrelse og
afstande i Solsystemet

Mængdeberegning
Masse
Stofmængde
Molarmasse
Avogadros tal
Molekyler og bindinger
Koncentration
Fortynding

Euklids Elementer
illustrerer aksiomatisk
matematik.
Dragon Box: Elements

I det såkaldte naturvidenskabelige
grundforløb (NV) gennemføres i
fysik og kemi et koordineret forløb
om atomer og energi.
Forskellen mellem de to fag træder
tydeligt frem, og forløbet afsluttes
med en tur til Barsebäck og en NVprøve .

Energiformer
Energibevarelse
Energiomdannelse
Effekt
Nyttevirkning
Temperatur
Varmelære
Kraft og arbejde
Potentiel energi
Kinetisk energi

Redoxreaktioner

Oxidation
Reduktion
Spændingsrækken

Normalt arbejder man i gymnasiet forskelligt med
vektorer i matematik og fysik. I matematik fokuseres
på koordinatberegninger, mens man i fysik flytter
rundt på vektorer og udnytter trigonometri.
Her introducerer vi i matematik vektorer på en
måde, så det kan bruges i fysik. Senere under
Vektorgeometri behandles vektorer med koordinater.

Tryk og gasser
Tryk
Trykket fra en væskesøjle
Opdrift (Archimedes’ lov)
Idealgasligningen

Organisk
kemi
Alkaner
Aromatiske
forbindelser
Alkoholer

Kemisk
ligevægt

Le Chateliers
princip

Dragon Box: Algebra

Ellære

Strøm
Spænding
Resistans
Karakteristikker
Kirchhoffs love
Elektriske kredsløb
Afsat energi

Gasser og
blandinger

Avogadros tal
Idealgasligningen
Planetatmosfærer

Her introduceres
sumtegn og idéer,
der anvendes i
differentialregning.

Her er fysik- og kemiundervisningen koordineret.

Gennem historien har geometri og trigonometri været anvendt til at bestemme størrelser og afstande i Solsystemet og Mælkevejen.
Når emnerne er behandlet i matematik anvendes de i fysik i forløbet Solsystemet.
Når vi vender tilbage til området i forløbet om verdensbilleder, kan vi derfor fokusere på at få et overblik over modellerne og udviklingen af
verdensbilleder. Dette forløb er endnu et skridt hen mod den teoretiske behandling af den naturvidenskabelige metode.

Her begynder
2.g

Radioaktivitet

Henfaldsloven
Affaldshåndtering i
forbindelse med
atomkraftværker
Absorption af stråling

Bølger

Superposition
Bølgelængde
Periode og frekvens
Bølgeligningen
Afbøjning
Lys

Radioaktivitet i
medicinsk
sammenhæng

Fotoner
Emission
Absorption
EMspektrum

Brydningsloven

Lyd

Lydstyrke

Stående bølger

Musikinstrumenter

Syre-base-kemi
pH-begrebet
pKs-værdi
Pufferligningen
Titrering
Dansk verdenskemi
(Bjerrum,
Lauritz Sørensen, ...)

Lys

Reaktionshastighed

Astronomi

Stjerner
Wiens forskydningslov
Stefan-Boltzmanns lov
Stjerners liv og død
HR-diagram
Grundstoffernes dannelse
Rødforskydning
Hubbles lov
Afstandsbestemmelser
Big Bang-teorien

Organisk kemi
Karakteristisk grupper
Polymerer
Isomeri
Fedtstoffer
Proteiner

Kinematik
Stedfunktion
Hastighed
Acceleration

Mekanik

Bevægelsesmængde
Lodret fald
Skråt kast
Luftmodstand

Lineære funktioner anvendes i fysik i forbindelse med Hubbles lov og afbøjning af lys. Eksponentielle udviklinger anvendes i
fysik i forbindelse med henfaldsloven og absorption af radioaktiv stråling. Logaritmer anvendes i syre-base-kemi og inden for
fysik ved henfaldsloven, absorption af radioaktiv stråling, lydstyrke og stjerners lysstyrke. Potensfunktioner optræder i
forbindelse med HR-diagrammer og Stefan-Boltzmanns lov. Trigonometriske funktioner anvendes ved bølger (lyd og lys).

Keglesnit og
banekurver

Energi og
arbejde

Jævn cirkelbevægelse
Begrebet arbejde med vektorer
Energibegrebet ud fra arbejde
Gravitationsloven
Mekanisk energi i homogent
kraftfelt
Mekanisk energi omkring
centrallegeme

Deskriptiv statistik
Stikprøver
Statistiske test
Binomialtest
c2-tests
t-tests
z-test
Fælder og fup

Talteori

Division og divisorer
Primtal
Aritmetikkens
Fundamentalsætning

Restklasser
Sætninger om tal
Introduktion til kryptologi

Elektromagnetisme
Elektriske kræfter.
Magnetfelter.
Ladet partikel i magnetfelt.
Induktion.

Fysik i det
21. århundrede
Et emne, der indtil
videre er blevet
ændret hvert andet år.
Det har bl.a. været:
Laseren
Dynamiske stjerner
Plasmafysik

EKSTRA

Hvis der bliver plads til et
ekstra forløb, kunne det være:
Spilteori
Lineær algebra
Topologi
Fourieranalyse
???

EKSTRA

Der bliver sandsynligvis
plads til ekstra emner.
Det kunne være:
Stive legemers bevægelse
Relativitetsteori
Farvelære
Termodynamik (med kemi)
???

Uorganisk kemi
Komplekser

Kemi kan vælges på A-niveau
Astronomi kan vælges på C-niveau

Molekylær modellering

Infinitesimalregning er rygraden i gymnasiematematikken og et vigtigt redskab inden for fysik, kemi, biologi,
økonomi, medicin og samfundsvidenskab. Det er et emne, der kræver bedre abstraktionsevner end mange andre
emner i gymnasiet, og der har de seneste år af forskellige grunde været voksende problemer inden for området.
Her forsøges med en grundigere (mere traditionel) introduktion gennem grænseværdier og begrebet kontinuitet.
Desuden behandles emnerne differentialregning, integralregning og differentialligninger delvist sammen i et forsøg
på at give en bedre forståelse af begreberne. Og endelig gennemgås en række problemstillinger, der kan være en stor
hjælp i forbindelse med SRP-opgaven (koblede differentialligninger og numerisk løsning).

Betingede sandsynligheder
De store tals lov
Tæthedsfunktion
Fordelingsfunktion
Inklusion og eksklusion
Skuffeprincippet
Permutationer og kombinationer
Binomialfordeling
Hypergeometrisk fordeling
Poissonfordeling

Statistik

Komplekse tal og vekselstrøm

Variabelkontrol
Begrænsning af model

Kemi: Elektronbaner

Årstider
Dag-og-nat
Månens faser

Newtons love
Tyngdekraft
Normalkraft
Gnidningskraft
Kraftanalyse
Bevægelse på skråplan

Energi

Parameterfremstillinger.
Linjer
Cirkler
Ellipser
Parabler
Cykloider

Sandsynlighedsregning
og kombinatorik

Keglesnit og
banekurver
Studieretningstur til Barcelona

Pendulsvingninger

Sol-Jord-Måne

Kræfter

Plangeometri
Rumgeometri
3D-projekt

Vektorfunktioner

Raketter

Usikkerheder
Eksperimentelt arbejde

Solsystemet

Ligninger med
flere variable.
Ligningssystemer.
Gennemsnit.

Grænseværdier og kontinuitet.
Differentialligninger, differentialkvotienter, afledede funktioner og integraler.
Anden, tredje og fjerde afledede. 1. og 2. ordens differentialligninger.
Tangenthældning, areal, rumfang, buelængde og overfladeareal.
Analytisk og numerisk løsning af differentialligninger (Euler og RK4)
Koblede differentialligninger (Rovdyr-byttedyr/Lotka-Volterra, ...)
Taylorudviklinger. Funktioner af flere variable.

Eksperimentariumstur

Halveringstykkelse

NV-forløb
Atomer og
energi.
Kraftværker

Del 3

Differentialligninger, differentialregning og integralregning

Studieretningsopgave (SRO)

Fejlkilder
Begrænsning af model

Tal og regneregler
Potensregneregler

Del 2

Algebraiske udtryk
Ligninger
Løsning af ligninger
Numerisk værdi
Andengradsligninger
Trigonometriske ligninger

Rentesregning
Generel behandling
Lineære
Eksponentielle
Logaritmiske
Trigonometriske
Potens
Polynomier

Vektorgeometri

Infinitesimalregning

Batterier

Opvarmning af vand

Fundamentalsætning

Euklids Elementer
Geometriske begreber
Konstruktioner med
passer og lineal
Geometriske beviser
Ensvinklede trekanter
Retvinklede trekanter
Vilkårlige trekanter

Funktioner

Tivolitur
Studietur til Firenze

Introduktion

Aritmetikkens

Hvad er en vektor?
Addition.
Subtraktion.
Opløsning efter
retninger.

DE MATEMATISKE BEGREBER
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Mængdelære
Talmængder

Vektorer
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Lineær
Eksponentiel
Potens

Del 1

Geometri og
trigonometri
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Maple
Regression
Funktioner

GRUNDLÆGGEN-

Ekskursion til Barsebäck og NV-prøve

MATEMATIK

Introduktion

Rumgeometri
afsluttes med et
3D-projekt.
På tivolituren anvendes
begreber introduceret i
forløbene om vektorer, kræfter
og energi. Der foretages
målinger og observationer,
der anvendes i forbindelse med
vektorfunktioner, og mekanik.

Sidst i 2.g ligger et forløb, hvor
alle tre fag bidrager. Matematik med differentialligninger.
Kemi med fremstilling af krudt
og reaktionskinetik. Fysik med
raketligning og bevægelse med
luftmodstand.

Her begynder
3.g

Der er mange formål med studieretningsturen
til Firenze. Som en del af det faglige program
ses på elementer fra forløbene om geometri og
trigonometri og verdensbilleder. Desuden
introduceres keglesnit, som vi senere skal
arbejde med i det forløb, der leder op til
studieretningsturen til Barcelona, hvor
arkitekten Gaudís værker er hovedtemaet.
En anden forbindelse mellem de to ture er de to
meget forskellige kirker, vi skal besøge og høre
om, nemlig katedralen i Firenze og La Sagrada
Familia i Barcelona.

Digital billedbehandling på
Astronomi C

I 3.g vil der ikke være så meget sammenhæng mellem
matematik og fysik. På det tidspunkt er det meste af
den nødvendige matematik gennemgået. Kun i
forløbene Keglesnit og banekurver og Komplekse tal
og vekselstrøm arbejder fagene sammen.
I matematik gennemgås bl.a. talteori, der er et emne,
som ligger langt fra almindelig gymnasiematematik, og
som er grundlaget for moderne kryptologi.
Efter behandlingen af
statistik i matematik
gennemgås videnskabsteori
og eksperimentelt arbejde.

