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Fysik 1 kapitel 6 och framåt, olika begrepp. 
 

Laddningar som repellerar varandra 

Samma sorters laddningar stöter bort varandra detta innebär att de repellerar varandra. 

 

Laddningar som attraherar varandra  

Innebär olika laddningar som dras mot varandra, de attraherar varandra. 

 

Ledare 

Har ledningselektroner, alltså lättrörliga elektroner. Löst bundna innebär att de därför sätts i rörelse 

av elektriska krafter. 

 

Isolator 

Inga lättrörliga ledningselektroner, vanliga isolator är plast, papper, glas… 

 

Coulomb  

Det är enheten för laddning 

 

Coulombs lag 

Coulombs lag anger kraften på var och en av två punktformiga laddningar, 

 

Kraften = en konstant * ( laddning 1 * laddning 2 ) / (avståndet)^2 

 

eller  F = k * ( Q * Q2 ) / r^2 där k = 9.0 * 10^9 Nm^2/C^2 

 

Elektriskt fält  

I varje punkt av ett elektriskt fällt påverkas en elektrisk laddning av en kraft. Finns det flera 

laddningar i närheten åstadkommer de tillsammans ett gemensamt elektriskt fält. Riktningen hos ett 

elektriskt fält sammanfaller med kraftriktningen på en positiv testladdning. Fälten är utåt på en 

positiv laddning och inåt mot en negativ.  

 

Totala laddningen bevaras 

Innebär att det inte går att skapa eller förstöra enbart positiv eller enbart negativ laddning. Den är 

konstant.  
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Elektrisk lägesenergi 

Vi har två ledsnade plattor, den enda är positivt laddad och den andra negativt. En bordtennisboll 

hänger ner mellan plattorna och bollen har målats med färg som är elektriskt ledande, så den får en 

ledande yta. För man bollen åt den sidan som är positivt laddad så får en en positiv laddning. Skulle 

man nu släppa den så dras den över till den negativa sidan av en elektriskt kraft, alltså har 

laddningen hos bollen förlorat lägesenergi ungefär som ett fallande föremål. Detta handlar då om 

elektrisk lägesenergi, kallas elektrisk energi.   

 

Elementarladdningar 

Robert Millikan, 1910, kunde visa att alla laddningar både positiva och negativa är uppbyggde av 

ett större eller mindre antal elementarladdningar med storleken e = 0,160 aC. Elektronens laddning 

är en negativ elementarladdning, -0,160 aC. Elektronladdningen är alltså en negativ 

elementarladdning. 

 

Ström, elektriska laddningar 

Ström är vanligtvis elektroner i rörelse. Exempel batteri som har en positivt laddad och en negativt 

laddad pol, mellan dem finns en spänning och ett elektriskt fält. Ledningselektronerna kommer att 

sättas i rörelse mot batteriets positiva pol, när de blir utsatta för elektriska krafter. Denna ordnade 

rörelsen av laddade partiklar innebär då elektrisk ström. 

 

Strömmens riktning 

Motsatt elektronernas rörelseriktning. Man har bestämt att strömmens riktning är åt det håll positiva 

laddningar skulle röra sig, beslutet togs innan man kände till elektroner. Ledningselektronerna i en 

krets rör sig alltså mot den riktningen vi kallar strömriktningen.  

 

Ackumulatorer 

Exempel, mobiltelefoner, bilar, de är laddningsbara med hjälp av en annan starkare spänningskälla 

så kan man ladda dem.  

 

Likström 

Strömmen i en krets med ett batteri som spänningskälla går hela tiden åt ett och samma håll. 

Strömmen är alltså en likström och går i den riktning som positiva laddningar skulle röra sig.  
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Växelström 

Exempel arbetslampa som har ett vägguttag som spänningskälla, strömriktningen ändras ofta och 

anledningen är för att vägguttagets båda poler byter tecken i bestämd takt. Ena ögonblicket pluspol 

och andra minuspol och sen tvärtom. Ledningselektronerna rör sig fram och tillbaka och därför 

kallas detta växelström.  

 

Ohms lag  

Sambandet mellan spänning, ström och resistans. U = RI eller R = U/I 

Spänning = U  

Ström = I  

Resistans = R 

 

Ohm 

Enheten för resistans. 

 

Elektrisk ström kan vara livsfarligt 

Beror på hur stor ström som passerar genom kroppen, vilken väg den tar genom kroppen och hur 

länge man är i kontakt med spänningskällan.  

 

R, ersättningsresistansen, i en seriekoppling 

Beräknas R = R1 + R2 + R3… 

 

R, ersättningsresistansen, i en parallellkoppling 

Beräknas 1/R = 1/R1 + 1/R2 + 1/R3 … R =  Höja upp i minus ett så får man ut R. 

 

Elektromotorisk spänning, ems 

Det är spänningen som alstras av kemiska processer inuti ett batteri. 

 

Potential i kretsar 

Potentialvandring kan genomföras i vilken krets som helst, går man precis ett varv i en sluten krets 

blir summan alltid noll. Potentialen öar då spänningskällan passeras men minskar då resistansen 

passeras.  
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Kirchhoffs första lag 

Inga laddningar samlas på hög i kretsar, summan av de strömmar som flyter in mot en 

förgreningspunkt är lika med summan av de strömmar som flyter därifrån. 

 

Kirchhoffs andra lag 

I en krets är summan av potentialändringarna noll. 

 

Värme 

Energi som transporteras. Energitransporten kan ske på olika sätt, genom strålning från solen till 

jorden eller genom ledning från en varm spisplatta till en kastrull.  

 

Inre energi (värmeenergi eller termisk energi.) 

Atomerna i materien rör sig och har alltså rörelseenergi även föremålet inte rör sig, atomen har 

också potentiell energi. Summan av den inre rörelseenergin och den potentiella energin är den inre 

energin.  

 

Absoluta nollpunkten 

-273,15°C, kan inte bli kallare någonstans i universum finns dock inte en gräns för hur varmt det 

kan bli. 

 

Genomsnittliga rörelseenergin 

Temperaturen hos ett ämne är ett mått på den genomsnittliga rörelseenergin hos ämnets molekyler 

eller atomer. 

 

Termodynamikens första huvudsats (energiprincipen) 

Energi kan inte skapas eller förstöras, utan endast omvandlas  

 

Termodynamikens andra huvudsats 

Värme flödar aldrig av sig själv från en en kallare kropp till en varmare, det är alltid den varmare 

kroppen som spontant ger upphov till värme. Ordning kan lätt förvandlas till oordning men 

motsatsen händer inte av sig själv.  

 

Termodynamikens tredje huvudsats 

Vid absoluta nollpunkt 0 K eller -273,15°C skulle all rörelse och alla processer upphöra. 
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Entropi 

Mått på den termiska energi som är användbar för arbete, ju större entropi desto mindre användbar 

energi. Den är också ett mått på antalet möjliga tillstånd eller oordning hos systemet. Ju högra 

temperatur, desto fler möjliga tillstånd och därmed större oordning.  

 

Meteorologi 

Läran om jordens atmosfär och processerna i den. Komplicerat system, krävs oftast superdatorer för 

att göra väder- och klimatprognoser.  

 

Atmosfär 

Det är något som bildar ett tunt skal runt jorden, jordradien är ungefär 6400 km men atmosfären har 

99% av sin massa i ett endast 30 km tjockt skikt.  

 

Ideala gaslagen 

Menar att lufttrycket i atmosfären bestäms till stor del av den ideala gaslagen som säger att det 

följer luftens densitet. Avtar till hälften av värdet vid jordytan på ca 5,6 km höjd.  

 

Resultant 

Två eller fler krafter kan ersättas med en resultat (tänk på vektorer) 

 

Komposanter 

En kraft kan delas upp i flera komposanter 

 

Newtons första lag eller tröghetslagen 

Menar att ett föremål förblir i vila eller likformig rörelse om kraftresultaten är noll 

Newtons andra lag eller kraftekvationen 

F = m*a 

 

F får resultanten till de verkande krafterna. Accelerationen har samma riktning som kraftresultaten. 

 

Newtons tredje lag eller lagen om kraft och reaktionskraft 

Mot varje kraft på ett föremål svarar en lika stor men rakt motriktad reaktionskraft på ett annat 

föremål. 
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Fyra grundläggande krafter eller växelverkningar i naturen 

Gravitationskraften, elektromagnetiska kraften, starka kraften, svaga kraften. Svaga kraften styr 

endast omvandlingen från en slags partikel till en annan, den kan inte hålla ihop partiklar. 

 

Newtons första lag för gravitationskraften: 

F = G (m2 * m1) / r^2 

 

Atomkärna 

Atomkärnan är uppbyggd av protoner och elektroner. 

 

Radioaktivitet 

En del atomkärnor är instabila och kan omvandlas till andra kärnor med lägre energitillstånd. De 

instabila kärnorna är radioaktiva, vid omvandlingen avges energi i form av strålning. Vi kan inte 

uppfatta denna radioaktiva strålningen med våra sinnen men vi har mycket känsliga mätinstrument 

som kan mäta även mycket låga nivåer av radioaktivitet.  

 

Kol-14 metoden 

Är ett metod som man använder mycket för att kunna bestämma åldern hos organiska material som 

skelett, träd, typ m.m 

 

Fission 

När tunga kärnor splittras, kärnklyvning, omvandlats till strålning och rörelseenergi. Exempel 

kärnkraftvärk, inducerad fission som håller i gång reaktorerna. 

 

Fusion 

Fusion, en sammanslagning av lätta kärnor. De slås ihop.  

 

Fusionsprocesser 

Utger solens och andra stjärnors huvudsakliga energikälla.  

 

 

 


