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af én kraft,
der har samme
»Normalkraften
med
FN«.personerne tilsammen,
Se nøje på figur [...]
8.10.betegnes
Hvor storofte
kraft
udøver
de Pilene
skubber
Sidenår
134:
påbilen?
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Her bruger vi et gummibånd, der ved hjælp af dynamometre er udSidespændt
138: Første
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af figurtekst
mangler.
DerKræfterne
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på tre 8.18
forskellige
måder.
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der er indtegnet
vektordiagram.
De· er
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at kg · m/s«
Sidevektorer,
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for pfør vedi et
Løsning:
»v · 0,85 kg
m/s«
rettes
til: »0,85
et kvadrat svarer til 1 N, og kraftpilene peger i den retning, som dynaSide 177, sidste afsnit: Parentesen »(der har en parabel som løsning)« skal slettes.
mometrene trækker i gummibåndet.
Side 181, 1. formel under Teori: »–« erFikke
et minus men en tankestreg. Der
1 = 8,0 N
burde i stedet for tankestreg have stået
»hvor«:
Fres = msystem · ares, hvor msystem er ...
F = 8,0 N
1

Side 207, 4. linje: »i gasform« skal ændres
til:N»(i fast og flydende form)«
F1 = 8,0
Side 217, figur 12.8: Grafen bør se således ud:
F2 = 4,0 N
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F3 = 3,5 Nder viser kræfternes støra. Fotos af et gummibånd, der udspændes lige
b. Kraftpile,
–20
meget på tre forskellige måder. Kræfternes størrelse og retning. Kraften F1 har samme
Tilført energi
(kJ) på gummibåndet som kræfterrelse aflæses på dynamometrene.
virkning
ne F2 og F3 tilsammen.

EL 8 KR ÆF TER I HVERDAGEN

Side 305, linje 23: »n er antal knudepunkter mellem endepunkterne« skal være:
»n er antal buge mellem endepunkterne (antal knudepunkter +1)«
Side 308, 9. linje: Henvisning i 1. linje efter formel skal være 17.31.
Side 349, næstsidste linje: »4,99 · 10–9 m« rettes til »4,99 · 10–7 m«.
Side 352, 1. linje under Balmerformlen: »m er et helt tal større end 3« skal være:
»m er et helt tal større end eller lig med 3«.
Side 359, figur 19.32:
For n = 4 skal energien være –0,85 eV
For n = 5 skal energien være –0,54 eV

8 Henfaldsloven

Side 360, 1. linje: Henvisningen »kapitel 18« skal være »kapitel 17«.

Aktivitet

Side 368, opgave 19.23: Henvisningen »19.31« skal være »19.32«.

Alle kernerne i en prøve af et bestemt radioaktivt stof har samme til-
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=

ner i en prøve. Jo flere moderkerner der er, desto flere henfald. Vi definerer derfor aktiviteten, A, i en prøve med N radioaktive kerner som
Side
390, af
første
brøkpr.påtidsenhed:
siden skal være:
antallet
henfald

Side 384, 4. linje i afsnittet Alfastråling: Henvisningen »20.14« skal være »20.15«.

= antallet af
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Aktiviteten måles i enheden 1 Bq (becquerel), som er lig 1 henfald pr.
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Ovenstående
er rettet i 2.
oplaget,
der eri takt
udkommet
august 2019.
Aktiviteten Arettelser
fra et radioaktivt
henfald
aftager,
med at antallet
af
moderkerner N mindskes. Aktiviteten er således proportional med N, så
længe N er stort nok til, at de statistiske love gælder. Vi kan skrive:

Rettelser til 1. & 2. oplag

SideA163,
= k lige
· N før opgave 93e:
Aktivitet
»Ved ulykken blev 5 af de vandtætte sektioner oversvømmet.« skal rettes til:
»Ved
6 af de vandtætte sektioner oversvømmet.«
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man,
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eksponentielt med tiden. Det vil sige, at en formindskelse til en bestemt
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gyndte
at måle på. n · xn · d = L · λ skal rettes til: xn · d = n · L · λ
Et almindeligt mål for, hvor hurtigt aktiviteten aftager, er henfal-
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det halve. Se grafen i figur 20.23, som har ligningen:
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Ved radioaktivt
ger aktiviteten,
let af moderkerntielt med tiden.
en T½ er den
hele henfaldet.

t/T

Ovenstående
i 3. oplaget,(aktivitet)
der udkommer primo 2022.
A(t) = A0 ·rettelser
( 12 ) ½ er rettet
Henfaldsloven
E-bogen er ajour pr. november 2021.
hvor A0 er aktiviteten på tidspunktet t = 0, og A(t) er aktiviteten til et
senere tidspunkt.
Proportionaliteten A = k · N, dvs. N = A/k, viser, at antallet af moderkerner N aftager eksponentielt med tiden på samme måde som aktiviteten.

