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Fysik 112 Lars Pedersen Hent PDF Hvad er en dopplereffekt?
- og hvad er det nu liiiiiige der sker når man er ude på et skråplan?

- eller skal finde elektronens hastighed i en elektronkanon?
- eller noget af det du lærte i fysik lige da du begyndte?

- eller det du gik glip af, den ene dag for længe siden da du var syg&?
Svaret findes i Fysik 112 - Førstehjælp til formler.

Den bedste Formelsamling!
Hvis du går i gymnasiet, på STX, HHX , HTX eller HF, og vil have et hurtigt overblik over, hvad du burde

vide, nemt og enkelt, så er det her du skal lede.
Med næsten 300 opslag, masser af farvefigurer og et stort stikordsregister er denne formelsamling hurtig at gå

til, og du skal være dygtig for ikke at finde det, du leder efter.
Stikordsregistret viser med farvekodede tal, hvilket niveau stoffet hører hjemme på, og farvede streger på

siderne viser, om du er havnet det rigtige sted:
Grøn for det indledende C-niveau,

Blå for B-niveauet og
Rød for A-niveauet og videre.

Ipad, Iphone og Ipod: For at få det fulde udbytte af Fysik 112 på din IOS-device bør ud benytte Bluefire
Reader eller Adobe Acrobat som du kan hente gratis i din App-store.
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