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Fra bekendtgørelsen 
 

  
Fra Fysik B, stx – Vejledning – Marts 2018 

 
Der kommer ikke studentereksamensopgaver i simulering de første mange år. Spørg endelig 

fagkonsulenten. 
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FPro og fysik 
Jeg har altid brugt FPro til at øge forståelsen for fysik. Nedenfor er et antal eksempler fra 

undervisningen sammen med relevante FPro3-eksempler. Som pædagogisk princip har jeg altid 

ment, at det er vigtigere at overbevise end at bevise. 

 

Radioaktivitet 

I forbindelse med undervisningen i radioaktivitet og radioaktive henfald er det vigtigt at forstå at 

henfaldskonstanten k er sandsynligheden for henfald per tidsenhed. 

 

Terningekast eksperimentet 

Du kender sikkert allerede det her eksperiment, men jeg tager det 

alligevel med. Det drejer sig om at man skal forestille sig at der er 

32 radioaktive kerner, som kan henfalde. Sandsynligheden for at de 

henfalder afgøres ved terningekast med to terninger.  

 

Hvis de to terninger er enten to 1-ettere eller to 2-ere så er kernen 

henfaldet og dermed ude af spillet.  
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Øverste række repræsenterer de 32 radioaktive kerner. 

Venstre kolonne repræsenterer 8 tidsintervaller – lav gerne flere. 

Til tidspunktet 0 er der 32 kerner repræsenteret ved 32 o’er 

I det første tidsinterval slår du de to terninger for hver af de 32 radioaktive kerner. 

Hvis kernen henfalder, skrives et x ellers et o. 

For hver af de efterfølgende tidsintervaller slår du de to terninger for hver af de kerner der stadig er 

radioaktive, dvs. repræsenteret ved et o. Når du er færdig med en række, tæller du o’erne og ved 

derved hvor mange radioaktive kerner der er tilbage. 

 

Det er et glimrende tankeeksperiment, som eleverne laver i grupper. Når de enkelte grupper er 

færdige tælles sammen for hvert tidsinterval, så der fås bedre statistik.  

 

Det er en øredøvende larm, når måske mere end 10 grupper hele tiden slår med to terninger, men 

hele pointen er jo, at det overhovedet ikke kræver nogen form for computer.  

 

Til sidst prøver eleverne at undersøge hvilken matematisk sammenhæng der er mellem tiden og 

antallet af radioaktive kerner. Der skal til gengæld bruges computer.  

 

Jeg bruger naturligvis helst FPro ;-) 

 

- Start FPro3 

 

- Vælg en søjletabel 

o Navngiv første kolonne Tid 



Derfor bruger jeg FPro FPro3 28-11-2019 
 

Lasse Storr-Hansen 40 45 90 08  LasseStorr@gmail.com Side 5 af 12 
 

o Navngiv anden kolonne RadKerner 

o Indtast tid og antal radioaktive kerner i de to kolonner 

 

- Vælg en graf 

o Vælg grafvariable tid (Tid) og antal radioaktive kerner (RadKerner) 

 

- Undersøg hvilken sammenhæng der er mellem tiden og antallet af radioaktive kerner 

o Prøv først Lineær sammenhæng 

o Prøv så Eksponentiel sammenhæng 

o Prøv så Potentiel - sammenhæng 

 

- Det er åbenlyst eksponentiel sammenhæng.  

 

Hvad er lært af det her? 

- Sammenlign værdien af k med sandsynligheden. 2/36 =  

- Hvis man bruger udtrykket N = No∙e-k∙t, så er k altså henfaldssandsynligheden per tidsenhed. 

 

Simulering af terningekast eksperimentet 

Terningekast eksperimentet har svært ved at give meget store tal og derfor er det måske en ide at 

simulere terningekast eksperimentet – med FPro. Åben FPro og vælg Klar program, Løkke 

program, Graf og Søjletabel: 

 

 
 

Klargør (F7), Kør (F9), Undersøg sammenhængen med regression, Vurdér henfaldskonstanten i 

forhold til sandsynligheden 2/36 = 0,0556. VOILA! 

 

Aktiviteten som funktion af tiden 

Det er ofte svært for visse elevtyper at forstå at 
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A = k ∙ N medfører at A = Ao ∙ e – k ∙ t
 

 

Til gengæld er det ret let at overbevise eleverne om at  

 

A = k ∙ N 

 

Det er jo klart, at hvis eleverne allerede har accepteret at N = No ∙ e – k ∙ t
 så er det en let sag at 

eftervise formlen for aktiviteten, men hvis det eneste du ved er, at A = k ∙ N, så er det her 

eksperiment vejen frem. 

 

F.eks. sådan her:  

 

Betragt to mængder af samme radioaktive materiale, hvor den ene mængde er dobbelt så stor som 

den anden. Den ene mængde må så indeholde dobbelt så mange radioaktive kerner som den anden. 

Aktiviteten af den ene mængde må så også være dobbelt så stor som aktiviteten af den anden 

mængde. 

 

Det skriver vi som A = k ⋅ N, hvor N er antallet af radioaktive kerner, k kalder vi henfalds-

konstanten og A er aktiviteten målt i Bq (Bequerel = henfald / sekund) 

 

 
 

I eksemplet starter vi med 100 radioaktive kerner, en henfaldskonstant på 0.2, start tidspunkt 0 og 

tidsinterval 0.5. Først beregnes aktiviteten A, dernæst tilvæksten ΔN i antallet af radioaktive kerner 

i tidsrummet Δt (og ΔN må nødvendigvis være negativ, fordi der hele tiden bliver færre radioaktive 

kerner tilbage) 

Så tælles tiden op, der ventes lidt og der stoppes efter 20 tidsenheder (det kan være sekunder, døgn, 

år ... afhængigt af det valgte radioaktive materiale). 
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- Klargør (F7) og kør (F9)  

 

- Klik på et grafpunkt og vælg så regression i grafvinduets menu.  

 

- Hvilken type sammenhæng er der tale om? 

 

 A = k ⋅ N medfører altså at aktiviteten A er en  funktion af tiden 
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Kædehenfald af Tellur 

 

De fleste kender denne henfaldskæde i forbindelse med uheldet i Chernobyl. 

 

Tellur-131 ---> Iod-131 --> Xenon-131 

 

Denne henfaldskæde kan være resultat af udslip fra en ulykke på et kernekraftværk.  

Den radioaktive isotop I-131 (Iod-131) udgør en særlig risiko for mennesker fordi jod optages 

hurtigt i skjoldbruskkirtlen.  

 

Hvis en stor del af den optagne jod består af den radioaktive isotop, vil der være en stor risiko for 

kræft. For at mindske denne risiko kan befolkningen i tilfælde af kernekraft-ulykker derfor af 

myndighederne blive opfordret til at spise jod-tabletter der indeholder det naturligt forekommende 

I-127, der ikke er radioaktivt. Derved mættes skjoldbruskkirtlen med ikke-radioaktivt jod.  

Det ”mindre” uforberedt problem kan dog være overfølsomme patienter, der får astmaanfald eller 

andre reaktioner på pludselig at skulle indtage en stor mængde jod. 

 

Te-131 (Tellur-131) - en isotop der kan frigøres ved kernekraftulykker - henfalder til I-131 (Jod-

131) som igen henfalder til den stabile isotop Xe-131 (Xenon-131).  

 

Halveringstiden for Te-131 er 1,25 døgn, 

Halveringstiden for I-131 er 8,0 døgn. 

 

Problemet her, er at der i virkeligheden er tale om differentialligninger. Dog kun af første orden. 

Men vi har brug for at kunne arbejde med den slags uden først at skulle vente på at eleverne har 

lært alt om første ordens differentialligninger. Ydermere arbejder vi ofte med elever der måske 

aldrig lærer om differentialligninger. Vi kan derfor ikke lade os bremse af matematikken.  

I stedet simulerer vi, og de fleste synes at det er ret let at forstå. 

 

Læs mere på næste side. 

 



Derfor bruger jeg FPro FPro3 28-11-2019 
 

Lasse Storr-Hansen 40 45 90 08  LasseStorr@gmail.com Side 9 af 12 
 

 
 

Kør projektet og nyd graferne. 
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Planetbevægelse omkring solen 

Det projekt er fuldstændig beskrevet i PDF’en fra hjemmesiden www.fys.dk/FPro3 så jeg vil ikke 

gå i større detaljer omkring projektet. 

Oprindelig er det et projekt som Ole Bakander lavede tilbage i FPro1. 

Jeg har så brugt det på forskellig måde afhængigt af hvilket niveau der er tale om.  

 

Er det fx C-niveau så vil jeg sørge for at udskrive bevægelsen på papir og så lade eleverne måle 

afstandene r1 og r2 fra de to brændpunkter med lineal. Ligeledes med lineal og lommeregner, finde 

de overstrøgne arealer i lige store tidsrum.   

 

Er det B-niveau kan man bede eleverne udregne radius r fra x og y, blot for at de så kan genkende 

den i formlen i FPro. Så kan eleverne selv generere x og y data for bevægelsen. De data kan de så 

bearbejde med henblik på at finde det andet brændpunkt. Det første er jo (0, 0). Desuden kan de 

finde afstandene r1 og r2 fra de to brændpunkter med formler. På den måde kan de teste Keplers 

love på selvproducerede data. 

 

På A- niveau kan man gå dybere ind i modellen før man arbejder videre ligesom på B-niveau. 

 

Ofte er der nogen i 3g, der har afsluttet B-niveau i 2g og nu vil skrive SRP om planetbevægelse i 

solsystemet. Måske sammen med matematik på A-niveau. Mulighederne er mange. 

 

Jeg håber at du får glæde af FPro i din egen undervisning. 

Godt årsmøde. 

 

  

http://www.fys.dk/FPro3
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Historien om FPro 
 

DYMOS 

Historien om FPro starter allerede omkring midt 1980-erne.  

Fysiklærerforeningen købte rettigheden til at bruge et simuleringsprogram fra BBC-computer. 

Programmet hed DYMOS. Det var et program der var skrevet til datidens pc-styresystem DOS. 

Det store var, at nu kunne vi simulere. 

 

FPro1 

Sidst i 1980-erne påbegyndtes udviklingen af FPro1. MAC-computere var noget man kendte til fra 

USA, men der var stort set ingen MAC i Danmark. Al udvikling koncentrerede sig om det første 

virkelige Windows system MS Windows 3.0. Efter de mange år kun med DOS var det en revolution 

af farver og knapper, men heller ikke meget mere end det. Heldigvis kom MS Windows 3.1 hurtigt 

efter, og det var en virkelig revolution.  

Desværre startede udviklingen af FPro1 så tidligt, at udviklingssproget blev Borland Pascal 7 for 

Windows. Det var det første bud fra Borlands side. FPro1 blev udviklet og vedligeholdt i det miljø 

på trods af at der allerede tidligt i 90’erne dukkede første version af Borland Delphi op.  

FPro1 er et 16 bit program. Det var tidens standard. Det satte så også næsten en udløbsdato for 

programmet. Det var dog gymnasiereformen i 2005 der satte den rigtige udløbsdato. Da reformen 

startede i efteråret 2005, var den vigtige simuleringskompetence forsvundet. 

I gennem 90’erne så vi både Windows 98 og Windows 98SE.  

Sidstnævnte var en succes og førstnævnte en katastrofe. 

24. august 1995 kom så Windows 95 som 32 bit styresystem. En helt ny måde at arbejde. 

24. august 2001 kom så Windows XP med det nye og sikrere filsystem.  

Stadigvæk 32 bit styresystem. 

For hvert nyt styresystem var der altid et eller andet i FPro1 der ikke længere virkede.  

En af de sjovere detaljer er, at pludselig stod alle grafteksterne ovre i højre hjørne af x-aksen i 

grafen. Ole H måtte igen ind i koden og se efter. Og helt rigtigt, ved en fejl var der valgt højre -

stillet for samtlige aksetekster. Ingen af de tidligere Windows systemer havde haft orden på det.  

I samtlige tidligere Windows styresystemer stod grafteksterne pænt.  

Så længe styresystemet var 32 bit kunne vi afvikle FPro 1, fordi styresystemet altid har WOW 

(Windows On Windows). På et tidspunkt blev styresystemerne 64 bit og nu kan man stort set kun få 

64 bit styresystemer både på Windows, Mac og Android. Der var dog stadig en mulighed for at køre 

en virtuel 32 bit maskine på sin 64 bit computer. I den virtuelle 32 bit maskine kunne man så afvikle 

FPro 1 16 bit. Jeg har selv en virtuel XP 32 bit kørende på en server i København. Der afvikler jeg 

stadig FPro1 og henter gamle ideer som nu kan implementeres i seneste FPro3. 

 

FPro2 

Gennem nullerne og videre frem holdt Ole Helweg-Larsen, Ole Bakander og undertegnede møde 

om FPro2 en gang imellem. Som regel en eller to gange om året. På et tidspunkt fik Ole Helweg-

Larsen faktisk lavet en ny version i Delphi 2007, stadig kun for Windows. Den version har vi aldrig 

sendt ud, fordi der stadig er små irriterende fejl i.  

 

FPro3 

I december 2018 ringede daværende fagkonsulent i fysik, Kim Bertelsen, til mig og fortalte om at i 

den seneste justering af reformen var simulering nu igen en del af pensum i fysik. Ole, Ole og jeg 

holdt hurtigt møde om sagen og besluttede at lave en version 3 skåret helt ind til benet, men til 

gengæld både for Windows og Mac computere.  

Skåret helt til benet betød at der ikke skulle være fancy farver og mærkværdigheder, men blot den 

indbygge grafik. Samtidig betød det, at vi skar dataopsamling helt ud. Virkeligheden i dag er jo den 
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at der findes rigtig mange gode muligheder for let at indsamle data. Vi valgte derfor at koncentrere 

os om det der ikke eksisterede – et godt og let program til at lave simulering og databehandling. 

FPro3 er nu klar – også i 64-bit versioner (vigtigt for MAC OSX Catalina, der slet ikke vil afvikle 

32-bit programmer). På Windows kan du vælge om du vil køre 64-bit eller 32-bit. Der er ikke 

nogen som helst forskel. 

Skåret helt til benet betyder også, at Windows og MAC versionen ser fuldstændig ens ud.  

Værs’go at gå i gang med at bruge FPro3 på MAC og Windows. 

 

Mange hilsner fra Lasse :-) 

 

 


