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Fysikformelsamling
Konstanter

Kapitel 1 - Overblik
Scientific notation:
produktet mellem et tal der er større end 1 og mindre end 10 (mantissa) og en exponent af 10

eksempel: 

0.0003400000000

Betydende cifre:
Antallet af cifre i mantissa viser hvor præcist man kender tallet. Jo flere cifre, jo mere præcission. 
- Antallet af cifre er antallet af kendte cifre
- Hvis det gives som et hel-tal, forståes det som det eksakte tal
- Ledende 1-taller tæller ikke som betydende cifre dvs. ovenstående eksempel har to betydende cifre i 
begge tilfælde. Betydende cifre starter fra det første tal, som ikke er 0
- Hvis 0 er efter et betydende cifre tæller det med, dvs. 0.0580 har tre betydende cifre. At skrive et 0 til 
sidst viser større præcision
- Man kan aldrig have flere betydende cifre i et resultat end det maks antal cifre i en af faktorende.
Dvs. i dette eksempel:

4.23735
vil resultatet være 4.24, da man ikke kan precisere det mere end det.
- Ved addering og minus skal der affrundes til ens antal betydende cifre først.
eks 1.23+3.4461 = 4.68 og ikke 4.6761

SI-enheder:
Standard enheder som bruges verden over. 



(2.1)(2.1)

(Hastigheden er differentialkvotienten af funktionen der beskriver positionen som funktion af tid)

Vi har altså en funktion x(t) der beskriver positionen som funktion af  tiden t. For at bestemme 
hastighedsfunktionen for et bestemt tidspunkt, må x(t) differentieres. Bemærk at x er den afhængige 
variabel!!! 

Acceleration
På grafen ses tiden ud af x-aksen og hastigheden op ad y-aksen

Accelerationen er bestem ved ændring i hastighed over ændring i tid

Accelerationen som funktion er givet ved den differentierede hastighedsfunktion med hensyn til tiden t.



(2.9)(2.9)

(2.8)(2.8)

Det frie fald s. 56-61
Accelerationen mod jorden er, pga. gravitationskraften med god tilnærmelse, konstant. 

den positive retning i y-aksens retning bestemmes som op ad y-aksen (som normalt). 

Givet ved:

De før funde formler kan dermed omskrives, så forskydningen sker i y-aksens retning:

Begreb Formel Forklaring
Hastighed ved konstant 
acceleration

Med a =  konstant, er 
hastigheden en lineær funktion 
af tid

Gennemsnitlig hastighed i 
tidsinterval

Positionsbestemmelse vha. 
ligningen ovenfor
Kvadratet af hastigheden 
uafhængigt af tid

Reduktion af bevægelse i flere dimensioner til bevægelse i én 
dimension s. 61
Se evt. eksempel s. 61



Table 1: #SwagNationTable 1: #SwagNation

Begreb Formel Forklaring
Gennemsnits-acceleration gennemsnits-acceleration

ændring i fart
ændring i tid

Position på x-aksen position på x aksen
start position på x aksen
start fart i x-retning

tid
Position på y-aksen position på y aksen

start position på y aksen
start far i y-retning

tid
acceleration fra tyngdekraften 

(ca. 9.81)
Position på y-aksen position på y aksen

start position på y aksen
gennemsnitsfart

tid
Fart i y-retningen fart i y-retning

start fart i y-retning
acceleration fra tyngdekraften 

(ca. 9.81)
tid

Gennemsnitsfart gennemsnitsfart
fart i y-retningen
start fart i y-retningen

Fart i y-retningen (uafhængig af 
tid)

position på y aksen
start position på y aksen
fart i y-retning
start fart i y-retning

acceleration fra tyngdekraften 
(ca. 9.81)

Fart i 2D Fart i 2D

fart i y-retningen

fart i x-retningen

Vinkel af hastighed vinkel af hastighed
fart i y-retningen

fart i x-retningen



Table 6: Mekanisk energiTable 6: Mekanisk energi

Table 5: Mekanisk energiTable 5: Mekanisk energi

Systemets samlede impuls er 
bevaret, hvis der ingen ydre 
krafter på systemet.

Kollisioner: (Impulsbevarelse)

Fuldstændigt elastisk stød (Ekin-
bevarelse)

Fuldstændigt inelastisk stød
(Fælles sluthastighed)

Ved kollisioner er systemets 
samlede impuls før og efter stødet
bevaret.

Ved elastisk stød er systemets 
samlede kinetiske energi bevaret

Ved uelastisk stød sidder 
objekterne sammen efter 
kollisionen (hvorfor det giver 
mening, de har fælles 
sluthastighed). Betragtes 
grænsetilfælde, hvor ét objekt har
meget stor hastighed og/eller 
masse, bliver det andet objekt 
ubetydeligt.

Kinetisk energitab ved 
inealstisk stød

Kapitel 8 - Massemidtpunkt

Begreb Formel Forklaring
Massemidtpunkt for et objekt Til udregning af lokation for 

massemidtpunktet for én partikel. 
 er vektoren og  er dens 

masse.
Massemidtpunkt for to objekter Til udregning af lokationen for 

massemidtpunktet (  , for to 
masser  , med deres 

positioner 

Massemidtpunkt for flere 
objekter

Til udregning af lokationen for 
massemidtpunktet (  , i forhold 
til  objekter, med deres 
forskellige masser , lokaliseret i



Saddelpunkt: stabil i en retning, men ustabil i en 

anden

I 3 dimentioner:

Illustration af kræfter og moment-arme:

Endnu et eksempel:

Kapitel 12 - Gravitation
Gravitation
Gravitational interaktion m= massen af de to objekter


