
Sida 1 

Plagiat är en form av fusk som innebär att du imiterar eller kopierar någon annans arbete, till exempel en text, en bild eller en tabell, och framställer

materialet som ditt eget eller utan att ange referens. Även självplagiat anses som fusk, det vill säga att använda sig av egna tidigare inlämnade eller

publicerade arbeten utan att referera till detta. 
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Mål Efter avslutad kurs skall studenten kunna
 
1. redogöra för relativitetsteorins utgångspunkter och hur dessa reviderar grundläggande
begrepp inom fysiken som rum, tid och samtidighet
 
2. beskriva hur begreppen framtid, dåtid och samtid måste ändras för att få mening inom den
speciella relativitetsteorin och avgöra om och hur två givna händelser kan påverka varandra
 
3. transformera tid och rum mellan olika observatörer som rör sig relativt varandra och visa
hur dessa transformationer leder till längdkontraktion och tidsdilitation
 
4. formulera relativitetsteorins paradoxer och lösa dessa med hjälp av lorentztransformationer,
dopplereffekt och andra verktyg från speciell relativitetsteori
 
5. hantera relationen mellan energi och massa, E=mc^2, i både konceptuellt och matematiskt
formulerade problem, samt utföra enklare kinematiska beräkningar
 
6. tillämpa relativitetsteorin på alldagliga fenomen och teknologi där den spelar en avgörande
roll, samt även beräkna storleken på de relativistiska effekterna.



Sida 2 

Plagiat är en form av fusk som innebär att du imiterar eller kopierar någon annans arbete, till exempel en text, en bild eller en tabell, och framställer

materialet som ditt eget eller utan att ange referens. Även självplagiat anses som fusk, det vill säga att använda sig av egna tidigare inlämnade eller

publicerade arbeten utan att referera till detta. 

Kursens innehåll Einsteins relativitetsteori består av två delar, dels den speciella  relativitetsteorin vars
formulering och viktigaste resultat behandlas
i denna kurs, och dels den allmänna relativitetsteorin som bara nämns kort i kursen och som
handlar om gravitationslagen.
 
Den speciella relativitetsteorin leder till nya sätt att se på de grundläggande begreppen rum
och tid, vilket leder till en drastisk revision av centrala delar av Newtons klassiska fysik. 
 
Den klassiska fysikens syn på tid och rum diskuteras, och specifikt demonstreras hur den
klassiska fysikens formulering leder till fel vid hastigheter nära ljushastigheten.
 
Vidare formuleras den speciella relativitetsteorins grundantagande att ljushastigheten i
vakuum är en konstant, ett antagande som får mycket långtgående konsekvenser. 
 
Den experimentella grunden för relativitetsteorin diskuteras. 
 
De viktigaste resultaten inom relativitetsteorin behandlas: tidsdilatation, längkontraktion,
samtidighet, relativistisk dopplereffekt, samt tvillingparadoxen och andra paradoxer. 
 
Vidare diskuteras relativitetsteorins utvidgning av den klassiska mekaniken, samt Einsteins
berömda formel E=mc^2.
 
Matematisk behandling av koordinattransformationer (lorentztransformationen) och
rumtidsdiagram ingår, samt relativistiska kollisioner och sönderfall. 
 
I kursen ingår många viktiga praktiska tillämpningar och fenomen där relativitetsteorin spelar
en avgörande roll, såsom upprätthållande av en tidsstandard med atomklockor, GPS systemet,
skapande av nya partiklar såsom higgspartikeln vid CERN ( Organisation Européenne pour la
Recherche Nucléaire)  och villkor för mänskliga rymdfärder.

Undervisning Kursen ges i form av en internetbaserad distanskurs med läsavsnitt,
förklarande videoexempel, interaktiva problem samt examinationsuppgifter.
 
Via kursens hemsidor kommer lärare att kunna nås för frågor och handledning.

Förkunskaper Ma D, Fy B och Ke A alt Matematik 3c. Fysik 2 och Kemi 1(Områdesbehörighet 8/A8) eller
motsvarande.

Examinationsform Inlämningsuppgifter

Betyg Godkänd och Underkänd

Övriga föreskrifter Utrustningskrav
 
Tillgång till datorutrustning tillräckligt avancerad för att visa
videoklipp och med uppkoppling till internet.

Hållbar utveckling Inslag av hållbar utveckling är inte relevant för kursen.

Moment 
0010   Inlämningsuppgift 1 2 hp Betyg: UG

0020   Inlämningsuppgift 2 1,5 hp Betyg: UG

0030   Inlämningsuppgift 3 1,5 hp Betyg: UG


