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FÖRORD 

Många tycker att naturvetenskap är svårtillgängligt. Detta beror till en del på att naturfenomen ofta 
beskrivs abstrakt och med avancerad matematik. Det är dock nästan alltid möjligt att nå en god förståelse 
av naturvetenskapliga fenomen på ett enkelt sätt. Einstein sa: 

       Den teori som inte går att beskriva för barn 
är sannolikt värdelös. 

En nyckel till att lösa problemet kan ofta vara enkla experiment, utförda med vardagsföremål och 
beskrivna med enkla, kända vardagsbegrepp. Varför är detta så effektfullt? Under människans 
evolution har sinnena finslipats till perfektion, så att hon har kunnat överleva och utvecklas. Sinnena är 
därför oerhört effektiva för kunskapsöverföring, minne, förståelse etc. Notera: "att läsa" tillhör inte 
sinnena och är därför ett relativt dåligt verktyg. Om vi läser om en företeelse minns vi kanske 10 % av 
texten, men om vi utför motsvarande minns vi uppåt 85%. Det är därför mycket effektfullt att utnyttja 
experiment i t.ex. undervisning. Detta sker också till en viss grad inom naturvetenskap och teknik, men 
nästan inte alls i ämnen som t.ex. historia och språk. Det är gåta för mig varför det är så. Kanske är 
svaret att undervisningsmetoderna i praktiken ofta är konservativa. Ett exempel följer. Under 
årtusenden har vid föreläsningar det fysiska avståndet föreläsare-åhörare varit stort, t.ex. 10 meter. 
Pratar man med en person på gatan på detta avstånd? Jag tror optimum för kunskapsöverföring ligger 
på ungefär en meters avstånd. De enkla experimenten bör därför i skolan demonstreras nära och 
tillsammans med eleven. Eleven kan sedan själv förevisa experimentet i hemmet för föräldrar, syskon, 
kamrater…Han/hon blir beundrad och uppskattad, växer i självförtroende och börjar snart tycka om 
ämnet för aktiviteten.  

I detta häfte ges några få exempel på typiska "köksexperiment" vilka kan utföras hemma direkt 
utan avancerade förberedelser, inköp eller tillverkning. Om Du är observant på Din omgivning kan Du 
själv hitta på ett nästan obegränsat antal andra sådana enkla experiment. Förklaringssätten är 
naturligtvis helt olika för en förskoleelev och en doktorand, men metoden är lika effektiv på båda 
nivåerna. 

Jag har sammanfattat åtta av mina aktiviteter (lärarfortbildning, vetenskapskafé,….) under 
begreppet Lärandets Hus, (www.larandetshus.se). En del av denna verksamhet är den världsunika 
experimentverkstaden/utställningen Fysikaliska leksaker (www.fysikaliskaleksaker.se) där Du hittar 
experiment Du inte finner någon annanstans. Under 17 år har jag där "frälst" 100 000 ungdomar 
individuellt genom ny didaktisk teknik, som nu kopieras världen över genom mina resor. Välkomna till 
Chalmers! 

Göteborg december 2014 
Prof Per-Olof Nilsson 
Tillämpad informationsteknologi 
Chalmers 
per-olof.nilsson@chalmers.se 
www.ponilssonshomepage.se 
031-7721267, 070-7535312
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Jag har under det senaste årtiondet i detta sammanhang vänt 
mig till tre kategorier av mottagare av vetenskaplig kommuni-
kation:

i) Allmänheten. Vi lever alla i ett mer och mer teknologiskt
samhälle och de flesta personer vet inte mycket om hur tekni-
ken fungerar. Ändå måste vi ta ställning till viktiga tekniska ut-
vecklingar. Också kommunikationen mellan olika experter blir 
allt svårare. Vi fysiker måste lära oss att förmedla specialiserad 
kunskap utan att använda facktermer och avancerad matematik. 
Einstein sa: ” Den teori som inte kan förklaras för ett barn är 
sannolikt värdelös”. Om man inte kan använda vardagsspråk för 
att förklara vetenskapliga fenomen då har man inte själv förstått 
teoriernas innebörd; detta är en framställningskonst som vi alla 
bör tillägna oss.

ii) Barn och ungdom. Intresset för naturvetenskap minskar
bland ungdom i västvärlden. Kunskaperna i skolan går ner dras-
tiskt. Detta gäller inte i u-världen. Orsak?

iii) Lärare. Under min 40-åriga karriär inom grundforsk-
ning har jag lärt mig att utnyttja tillgänglig kunskap för att gå 
vidare. Nu som lekman inom undervisning är jag ytterligt för-
vånad över att man inte praktiskt tillvaratar elementär kunskap 
vad gäller kunskapsöverföring. 

2)5#+66*78(*, genom en slump för tio år sedan den enorma 
styrkan i att utnyttja experiment vid kunskapsöverföring. I 
många situationer gav detta tio gånger bättre resultat! I figuren 
illustrerar jag lite av kraftfullheten i att utnyttja våra sinnen; 
och då menar jag inte bara de fem konventionella sinnena utan 

också de andra, som t ex det kinetiska minnet som sitter i våra 
muskler. 

Mina pedagogiska metoder har fått utmärkelser och priser 
över hela världen. Hoppas bara att de också kommer att prak-
tiskt utnyttjas!

9$%&'()-'&()#-,(&)(,/9 har funnits i årtusenden. Det viktiga 
i samband med vetenskaplig kommunikation är dock det sätt 
leksakerna utnyttjas på. Detta är ett subtilt ämne, som jag av 
utrymmesskäl inte kan gå in närmare på här, men som jag hop-
pas återkomma till.

I detta nummer börja jag en serie med enkla experiment. De 
flesta utnyttjar prylar från hemmet som alla har tillgång till.  De 
kan användas för alla åldrar (6-99 år) och i mycket olika sam-
manhang, till exempel i undervisning. 

Hoppas Du kommer att ha nöje av dessa exempel. Förhopp-
ningsvis kommer en bok ut så småningom med några hundra 
experiment inom alla områden av fysiken.
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Vad menar du med en ”fysikalisk leksak?

– Det är en leksak med fysikaliskt intressanta egenskaper. Det
viktigaste är hur man använder dem. Det handlar inte om av-
ancerade saker som man ska bygga eller konstruera. Helst vill
jag använda prylar som alla har i hemmet, till exempel en läske-
drycksburk.
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• Tag en vanlig tom 33 cl läske-drycksburk.
• Fyll den till ungefär hälften med vatten.
• Placera den sedan på ett bord som i figur 1.

4(-%),+4&*&,#)-&-5 Har man inte sett detta fenomen tidigare 
blir man ganska överraskad av den ovanliga situationen. Intres-
set är väckt och man vill veta mer!

Som alla fysikaliska leksaker kan den användas för alla åldrar. 
Små barn kan undersöka hur mycket, och hur lite, vatten man 
måste ha i burken för att den skall balansera. Barnen kan för 
detta ändamål till exempel lära sig att använda mätglas. 

På högstadiet kan man använda formeln för volymen hos en 
cylinder för att räkna fram vattenhöjden. 

På gymnasiet kan man fundera på begreppet tyngdpunkt 
och krafternas fördelning i stödytan. Man kan till exempel passa 
på att nämna att underlagets kraft på burken inte kan sättas lika 

med burkens tyngd, vilket ibland påstås i en del läroböcker. De 
två krafterna är ju av olika natur, härrörande från elektromagne-
tism respektive gravitation. 

6),+ 7!(**#'8,6$9&7+ &,&*"#), kommer på universitetsnivå. 
Man behöver först räkna ut tyngdpunkten hos en trunkerad 
cylinder, vilket är analytiskt möjligt. Man finner då att balans 
råder för:

tan3 !  + (2 + 4u)tan !"= 8u

där !"är burkens lutningsvinkel och u den relativa vattenhöj-
den, u = h/R, med R varande burkens radie. För 40 graders lut-
ning (givet av burkens konstruktion) ligger tyngdpunkten rakt 
ovanför stödpunkten om man fyller burken till en höjd av un-
gefär 2R. 

Man kan dock variera vattenmängden mellan ungefär R 
och 3R för att tyngdpunktens normal fortfarande skall falla 
inom den lilla ”stödyta” som burkens två bottenringar utgör. 
Detta är illustrerat i figur 2.

Jag vill här tacka docent Hans Starnberg, Göteborgs universitet, 
för fruktbara diskussioner.
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Figur 1. Den halvfyllda burken balanserar på kanten.

Figur 2. Teoretisk beskrivning av den lutande burken.
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Hur många fysikaliska leksaker har du? Och var?
– Jag har tre hundra stycken. De finns i min experimentverk-
stad på Chalmers. Dit kan vem som helst kan komma: folk från
industrin, barn, pensionärer, lärare med mera. Men man måste
boka tid. Experimentverkstaden vänder sig till människor mel-
lan 6 och 99 år, inte alls bara till barn.

Hur drivs experimentverkstaden?
Chalmers finansierar, men annars gör jag i princip allt själv – re-
parerar, bygger och hittar på ett par nya experiment i veckan. 
Nu har jag en tillfällig arbetshjälp på 60 procent. Jag tar emot 
två grupper av besökare per dag, med cirka 30 i varje grupp.

Du är professor i teknisk fysik. Vad forskade du om?
Jag slutade forska i höstas. Men tidigare sysselsatte jag mig med 
kondenserade materiens elektronstruktur. Jag har uppfunnit 
metoder för att mäta elektronstrukturer i olika material. Jag har 
hållit på mycket med synkrotronljus – det var jag som initierade 
MAX-laboratoriet i Lund.

Har du några intressen utanför fysiken?
Trolleri – jag har salongstrolleri för mindre publiker. Jag klipper 
slipsen av folk, trollar bort kaniner. Det gäller att vara fingerfär-
dig eftersom man står så nära publiken.

$,9)*&+-<<#



FYSIKAKTUELLT NR 3 • SEPTEMBER 2007    27

Efter läskedrycksburken i förra numret är det nu 

dags att plocka fram en annan pryl i hemmet för ett 

enkelt experiment. 

Det här experimentet går ut på att observera vad som händer 
med en boll, som snurrar kring sin vertikala axel, när den studsar 
på golvet. Jag har frågat en mängd kollegor, men ingen har gjort 
eller sett experimentet förut.

Den här utrustningen behöver du:

En liten plastboll fylld med luft 
En sådan går att köpa i många affärer. Min boll, som jag 
inhandlade på Ica Maxi, väger 56 gram och har en diame-
ter på 63 mm. Massiva bollar fungerar inte, troligen på 
grund av att kontaktytan vid studsen är för liten.
Sytråd 
Använd inte ett snöre, det har för stort torsionsmoment 
och kan påverka den fria rotationen.
Tejp

Gör så här:

Tejpa sytråden rakt på bollens pumphål. Denna är till för 
att bollen skall träffa golvet i rotationscentrum. 
Håll i tråden, snurra runt bollen.
Vänta ett litet tag och sänk sedan tråden mycket snabbt 
(snabbare än g), så att bollen studsar fritt (viktigt!). 
Lyft nu kvickt upp bollen så att den inte studsar igen. 

Efter lite vaggande stabiliseras rörelsen och bollen snurrar åt an-
dra hållet. Jag har gjort en liten video på experimentet, som du 
hittar på fy.chalmers.se/~perolof/Ball   (obs inget www!)

Analys

Vi betraktar först en icke-snurrande boll, som studsar på gol-
vet. Vid kollisionen bevaras, som alltid, total energi och linjär rö-
relsemängd. Om stöten är elastisk bevaras också rörelseenergin. 
Vi finner med dessa konserveringslagar att farten hos en elastiskt 
studsande boll bevaras, men att hastigheten byter tecken:

vefter = -vföre

Ingen energi överförs till jorden, men väl en rörelsemängd på 
2mv. 

Om bollen snurrar kring en vertikal axel kan vi, vad gäller 
rotationen, på motsvarande sätt betrakta konservering av rota-

•

•

•

1.

2.
3.

4.

tionsenergin och rörelsemängdsmomentet. Dessutom antar vi 
här att translations- och rotationsrörelsen inte kopplar till var-
andra. Ekvationssystemet för rotationsfallet är till strukturen 
identiskt med det för det linjära fallet. Man finner att rotations-
frekvensen (rad/s) efter studsen är

Här är !f frekvensen före stöten och Ib och Ij bollens och jordens 
tröghetsmoment respektive. Då Ij går mot oändligheten erhåller 
vi att frekvensen hos bollen bevaras vid stöten men att rotations-
hastigheten byter tecken:

!e  = -!f

Detta är för en fysiker ett trivialt resultat, därför att rörelse-
mängdsmomentet I! bevaras. Vad som gör experimentet fasci-
nerande för mig är två andra förhållanden. 

i) När jag har bett om ett snabbt svar från en person (inklu-
sive lärare och forskare) på vad som händer med rotationen vid 
stöten har jag i 90 procent fått fel svar. Detta innebär att vi inte 
har en god intuition för händelsen, helt enkelt därför att vi inte 
har observerat fenomenet ofta i vardagslivet.

ii) I gränsen att jordens massa är oändligt stor överförs ingen
energi mellan bollen och jorden. Däremot överförs ett rörelse-
mängdsmoment 2I!. Det är fascinerande att tänka sig att hela 
jorden ger bollen en vridning. Golvet ”tvistar till” bollen så att 
den i idealfallet får lika stor frekvens efter som före studsen; men 
i motsatt riktning.

Lycka till med experimentet och på återseende i nästa nummer, 
där jag presenterar ett nytt ”köksexperiment”!

PER!OLOF NILSSON

FYSIKALISKA LEKSAKER

Snurrande studsboll 

byter håll

En boll med vertikal rotationsaxel byter rotationsriktning vid en elastisk 
stöt mot golvet.
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Det finns många trevliga experi!

ment med snurrade objekt på ett 

bord. Tyvärr måste du i praktiken 

köpa dessa snurror. För det expe!

riment jag nu skall beskriva behö!

ver du dock bara ett litet rör, som 

du nog kan hitta hemma. 

Själv tog jag ett plaströr som man använ-
der för att dra elektriska ledningar i och 
som du hittar i många affärer. Det har en 
yttre diameter på 16 mm, men det kan 
vara större eller mindre. Till exempel för-
varas en del tabletter i rör som kan vara 
lämpliga här.

Om du har svårighet att hitta ett rör, 
sänd ett e-mail till mig och jag lägger ett 
rör i ett kuvert till dig gratis. Jag har ju 
lovat att experimenten i denna serie lätt 
skall kunna göras hemma. 

Gör så här:

Såga av röret så att det blir fyra gång-
er längre än diametern.
Märk sedan röret med två symboler, 
gärna i olika färger, som i figur1.
Lägg röret på bordet och knäpp till 
det med ett finger, som i figur 1, så 
att det börjar snurra. 

Till att börja med ser du den symbol som 
låg närmast fingret vid knäppningen lite 
här och där. Efter en stund stabiliserar sig 
dock mönstret och du ser fyra symboler 
av samma sort enligt figur 1. Du kan se 
experimentet utföras på fy.chalmers.se/
~perolof/Tube1 (obs! inget www).

Det går lätt att räkna ut vad som 
händer eftersom man har enkla uttryck 
för rörets tröghetsmoment. I början av 
rörelsen slirar röret på bordet, men efter 
en stund börjar det rulla på på kanten av 
ena änden utan glidning. Röret bildar då 
en vinkel av 35 grader med bordsytan, se 
figur 2. Om vinkeln ändras inträder frik-
tion som för tillbaka röret till 35 grader 
och ren rullning. Det är nu lätt att inse att 
röret under ett rotationsvarv rullar fyra 

1.

2.

3.

gånger runt sin egen axel. Därför kom-
mer en symbol fram fyra gånger.

Men varför ser man bara den ena 
symbolen? Som framgår av figur 1 rör 
sig den ena symbolen åt motsatt håll som 
röret roterar. Den har därför momentant 
hastigheten noll när den är rakt upp, 
varför vi lätt observerar den. Den andra 
symbolen rör sig emellertid åt samma håll 
som röret och har därmed rörets dubbla 
hastighet, varför den inte kommer att 

kunna registreras av ögat. På fy.chalmers.
se/~perolof/Tube2 kan du se en modell 
som vi tillverkat och som illustrerar mer 
i detalj vad som händer.

Jag vill tacka Per Salomonsson, funda-
mental fysik, Chalmers för diskussioner 
och hjälp med räkningarna.

PER!OLOF NILSSON

perolof@fy.chalmers.se

FYSIKALISKA LEKSAKER

Snurrande rör  

fyrfaldigar symbol

d

4d

Kontakt med bordet

Figur 1. 
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Rullning

! = 35o

tan!=
I"

I
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I! =
1

2
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2
+ 1

12
ML

2Tröghetsmoment:

" = 14o

Figur 2.
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Vi fortsätter denna serie med några “snurriga” expe!

riment till, det vill säga med roterande objekt. 

För detta experiment behöver du:
två papp- eller plastmuggar
ett gummiband (jag tog fem stycken band från kontoret 
och knöt ihop dom)

Gör så här:
Sätt ihop muggarna med bottnarna mot varandra med en 
bit tejp enligt figur 1.
Linda sedan gummibandet runt midjan på dubbel-muggen 
under svag sträckning. 
Fatta sedan dubbelmuggen i ena handen och sträck bandet 
med den andra handen, se figur 1. 
Släpp dubbelmuggen medan du håller andra handen helt 
stilla. 

Dubbelmuggen flyger först brant uppåt och seglar sedan mycket 
sakta ned mot golvet. Rotationsaxeln ligger hela tiden stilla. För-
loppet är ganska överraskande första gången man ser det. För-
söket kanske misslyckas första gången, men med bara lite trä-
ning kommer du att lyckas. Experimentet visas på en film på 
fy.chalmers.se/~perolof/magnus (obs! inget www).

VAD ÄR ORSAKEN till uppförandet? Att rotationsaxeln ligger stilla 
har att göra med en av fysikens fyra mest fundamentala lagar. 
Den säger att det så kallade rörelsemängdsmomentet konserve-
ras, vilket direkt kan härledas från rummets riktningssymmetri. 
Detta är välbekant för fysiker. Däremot är kanske dubbelmug-
gens konstiga bana ett mer obekant fenomen. 

Man brukar här hänvisa till den tyska fysikern Heinrich 
Magnus som redan år 1853 beskrev vad som händer med ett 
snurrande objekt i luft eller vätska. Dock kartlade Newton re-
dan 180 år tidigare fenomenet. I figur 2 kan vi se att luftström-
ningen blir asymmetrisk kring en roterande cylinder som befin-
ner sig i en luftström. 

•
•

1.

2.

3.

4. Den resulterande kraften beskrivs ibland felaktigt att härröra 
från den så kallade Bernoullieffekten. Denna effekt bidrar vis-
serligen, men andra effekter är mycket viktiga i sammanhanget. 
Hit hör bland annat bildandet av gränsskikt vid objektets yta 
samt inverkan av laminär och turbulent strömning. Den intres-
serade kan studera en bra sammanfattning i den engelska versio-
nen av magnuseffekten på Wikipedia.

MAGNUSFFEKTEN HAR tillämpningar för bland annat artilleripjä-
ser, men också inom vissa bollsporter. Andra mer tekniska till-
lämpningar gäller flygplan och fartyg. Redan på 1920-talet kon-
struerade den tyske ingenjören Anton Flettner ett fartyg med två 
vertikala roterande cylindrar istället för segel. 

Än idag konstrueras sådana skepp. Undertecknad ställer ut 
en fungerande modell på båtmässan i Göteborg i februari 2008. 
Denna består av en vagn med en roterande cylinder. Vinden si-
muleras med en bordsfläkt, se figur 3. Vagnen åker iväg med god 
fart, men överensstämmelsen med teorin är kvantitativt endast 
måttlig, kanske beroende på att ytjämnheten hos cylinderns yta 
måste beskrivas mer detaljerat.

PER!OLOF NILSSON

perolof@fy.chalmers.se

Flygande plastmuggar

Släpp dubbbelmuggen

Sträckt gummiband

Två ihoptejpade plastmuggar
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Figur 2

Figur 3
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Känner du igen “lösnäsorna” på 

fotot? Har du sett dem sakta falla 

ned mot marken från ett träd? Fe!

nomenet är inte bara vackert utan 

också fysikaliskt intressant. 

VI KAN LÄTT göra en liten modell och stu-
dera förloppet. För ändamålet, gör så här:

Kopiera och förstora ritningen i figur 
1 så att dess längd fyller ett A4-ark. 
Klipp längs de heldragna linjerna och 
vik längs de streckande linjerna så att 
du får ett “lönnfrö” enligt figuren. 
Ställ dig högt upp (till exempel på en 
stol) och släpp propellern. 

Först störtdyker lönnfröet en kort sträcka 
för att sedan under rotation sakta falla 
rakt ned mot golvet. Mycket fascineran-
de!

Även om man håller ihop vingarna 
vid släppet så viker dom snart ut sig. Den 
instabila situationen beror på att om ving-
arna viker ut sig det minsta så uppstår ett 
tryck från fartvinden på dom. Trycket ger 
upphov till en skruvande rörelse, med- 
eller moturs beroende på hur man viker. 
Rotationen gör att vingarna kastas ut av 
centrifugalkraften. En detaljerad analys 
av det följande förloppet är alltför om-
fattande för att beskrivas här, som ofta är 
fallet när det gäller fysikaliska leksaker. Vi 
kan dock få en god intuitiv förståelse med 
kvalitativa argument.

EN STABIL SITUATION uppstår snart efter 
släppet, där lönnfröet faller rakt ned med 

1.

2.

3.

konstant öppningsvinkel ! och konstant 
hastighet v. Öppningsvinkeln bestäms 
genom balans mellan vridmomentet 
från centrifugalkraften, MZ och från luft-
motståndet, ML, kvalitativt illustrerat i  
figur 2. Man inser att det förra är noll för 
! = 0o och ! = 180o och att det har ett 
maximum däremellan.  Luftmotstånd et 
växer hela vägen upp till ! = 180o. Mo-
menten är lika stora för en vinkel !.

Fallhastigheten kan vi uppskatta ge-
nom att sätta tyngdkraften lika med kraf-
ten från luftmotståndet. Tyngdkraften är 
G = mg, där m är lönnfröets massa. Kraf-
ten från luftmotståndet kan vi uppskatta 
som F ! 1/2 " cw A v2, där " är luftens den-
sitet, cw ! 1 koefficient för luftmotståndet, 
A tvärsnittsarean och v fallhastigheten.  
G = F ger fallhastigheten:

Med värden för mitt lönnfrö finner 
jag v = 1,0 m/s, i god överensstämmelse 
med mätningar.

SOM DE ANDRA experimenten i denna se-
rie kan försöket användas på olika nivåer, 
från förskola till doktorandstudier. Man 
kan till exempel variera parametrar som 
m och A och mäta v. Men man kan också 
ha mer krävande kvalitativa resonemang 
som till exempel “vilka parametrar be-
stämmer rotationshastigheten?” och “vad 
händer om jag klipper av en vinge?”

PER!OLOF NILSSON

perolof@fy.chalmers.se

Ett bevingat frös flykt

Figur 1

Figur 2
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)''+)70)-$1),' på Fysikaliska leksaker på Chalmers visar hur en 
pappersmodell av ett lönnfrö snurrande faller rakt ner (se Fy-
sikaktuellt 2/2008).  Men hur uppför sig ett lönnblad? Ingen vet 
detta ännu! Den store fysikern James Clerk Maxwell upptäckte 
1854 att ett fallande löv utsätts för en lyftkraft när det faller. 
Sedan hände inte så mycket förrän nyligen, då forskare började 
studera fallande skivor. Rörelsemönstret är ett av den klassiska 
fysiken stora olösta problem eftersom man inte lyckats lösa de 
så kallade Navier-Stokes-ekvationerna, som beskriver de mycket 
komplexa luftdynamiska förloppen, tillräckligt noggrant.

Jag studerar här en mycket enkel modell som ger lite insikt 
i vad som kan hända med en fallande skiva. Tre krafter verkar 
på den, nämligen gravitationen, en lyftkraft och luftmotstån-
det (friktion), se figur 1. Lyftkraften har symboliskt ritats från 
tyngdpunkten, men angriper i praktiken runt lövet och orsa-
kar ett vridande moment. Observera att luftmotståndet har två 
oberoende komponenter, streckade i figuren. Beroende på kraf-
ternas relativa förhållande kan vi ha fem olika rörelsemönster, 
nämligen kombinationer av: periodiskt/ kaotiskt, roterande/
fladdrande samt lodrätt fall.

Jag introducerar här en modell för rörelsen där motståndet 
är proportionellt mot hastigheten och vinkelrätt mot den. Det 
är bekvämt att använda komplexa tal z = x+iy för vektorerna i 
figur 1. Newtons andra ekvation kan då skrivas som

där m är massan, g jordaccelerationen och m! luftmotståndet. 
Efter vissa antaganden finner jag en lösning

vilket är en cykloid, se figur 2. Mitt antagande om att luftmot-
ståndet är vinkelrätt mot hastigheten innebär att den mekaniska 
energin bevaras och att lövet därför oscillerar på konstant höjd 
som synes i figur 2. Jag lägger därför empiriskt till en lodrät has-
tighetskomponent. Beroende på startvillkoren får jag två upp-
föranden hos tyngdpunkten, se figur 3.  I situation A faller en 
vågrätt platta vaggande (“fladdrande”) rakt ned. I situation B 
snurrar plattan runt en axel och faller snett ned. Du kan lätt 
observera dessa två periodiska förlopp genom att släppa ett vi-
sitkort, dels då du håller det vågrätt (fall A), dels med kortsidan 
lodrätt (fall B).

För andra former och storlekar på en skiva kan förloppet lätt 
bli kaotiskt. En sådan rörelse kan dock stabiliseras med ett roder. 
Ett exempel på detta är katten i figur 4. Klipp ut den och vik ut 
benen till horisontellt läge,växelvis åt höger och vänster. Släpp 
katten och observera hur den vaggar fram och åter men alltid 
kommer ned på fötterna. Benen är den fallande skivan, medan 
kroppen utgör ett roder. Den låga tyngdpunkten (ungefärligt 
markerad) utgör också en stabiliserande faktor. En riktig katt 
kommer också ner på fötterna, men av en annan (mycket intres-
sant) fysikalisk orsak.

0)-89*9!+,$*##9,
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!8-+)9:)-$2),')' behöver du två leksaksballonger och ett litet 
rör (till exempel det vi hade i Fysikaktuellt nr 4/2007). 
Gör så här:
1. Trä den ena ballongen över ena änden av röret.
2. Blås upp ballongen genom röret.
3. Snurra runt ballonghalsen så att luften stannar kvar i bal-

longen.
4. Trä den andra ballongen över den andra röränden.
5. Snurra upp den första ballongen och se vad som händer.

Den stora ballongen blåser inte upp den lilla ballongen, se 
bild 1. En liten ballong har en mer krökt yta än en stor ballong. 
Trycket från en liten ballong komprimerar därför gasen mer än i 
en stor ballong. Man kan visa att trycket i ballongen kan skrivas 
som p = 4!/R, där R är ballongens radie och ! ytspänningen i 
materialet, se diagram 1. Detta är en orsak till obalansen.

Men detta är inte hela förklaringen. Om man startar med 
två mycket små eller mycket stora ballonger så blir de lika stora. 
Detta beror på att ytspänningen ! i ballongen beror på radien 
R. Om man sträcker ut ett stycke ballonggummi ökar inte kraf-
ten F linjärt som funktion av töjningen ", utan gör en sväng 
som i diagram 2. Orsaken till detta fenomen finner vi i den 
molekylära uppbyggnaden av materialet. Molekylerna i gum-
mit utgör strängar som bildar ett oregelbundet, korsat nät. När 
man sträcker materialet blir det tunnare och mindre styvt (mer 
elastiskt), varför dF/d" minskar. Vid ytterligare sträckning blir 
molekylerna upplinjerade, nätet kan inte tänjas mer och styvhe-
ten ökar igen. 

Om vi tar hänsyn till denna materialegenskap kommer dia-
gram 1 att modifieras till diagram 3. Denna kurva är mycket lätt 
att mäta upp (utmärkt som laboration). Anslut en tryckmätare 
till en uppblåst ballong och mät trycket som funktion av radien. 
Man finner maximumet vid typiskt 35 mbar. Vi ser på diagram 
3 att vi får den asymmetriska situationen om vi befinner oss i 
området II där dp/dR < 0. Områdena I och III svarar mot två 
lika stora ballonger.

:)-;<*<!+,$*##<,

Bild 1. Diagram 1

Diagram 2

Diagram 3
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0),+ #5+ 6-+ inte alls fallet. Ljudet i vår 
flaska har en frekvens !"= 175 Hz, vilket 
svarar mot en våglängd # ! 2 meter.  Flas-
kans dimensioner är betydligt mindre.

Om du håller flaskan med lite vatten 
i vågrätt respektive lodrätt som på bild 1 
hörs ingen skillnad hos tonen alls. Up-
penbarligen bestäms frekvensen av luft-
volymen i flaskan och inte av flaskans 
form. Fenomenet förklarades av den 
tyske läkaren och fysikern Hermann von 
Helmholtz under 1850-talet. 

När luft pressas in i flaskan ökar 
trycket inne i flaskan. Luften trycks då ut 
och trycket sjunker i flaskan på grund av 
att luften i halsen har en tröghet och ut-
strömningen överkompenseras. Summa 
summarum, luftproppen i halsen kom-
mer att oscillera fram och åter. Vi kan be-
skriva processen med en oscillatormodell 
med en massa fastsatt i en fjäder. Massan 
är luftproppen i flaskhalsen och fjädern är 
luftvolymen inne i flaskan. Om vi antar 
att luften i halsen rör sig stelt och luften i 
flaskan fungerar som en masslös fjäder får 
vi frekvensen

 

Här är v ljudhastigheten (! 343 m/s), 
A halsens tvärsnittsarea, L halsens längd 
och V flaskans luftvolym. Denna formel 
är approximativ men kan förbättras. 

7$+ %&,+ *6'' studera fenomenet expe-
rimentellt med hjälp av ett på internet 
allmänt tillgängligt gratisprogram för 
ljudinspelning, Audacity. Ladda ner pro-
grammet, starta det och blås i flaskan. 
Din dator har troligen en inbyggd mikro-
fon som registrerar ljudet. Uppritningen 
av frekvensspekrumet är primitiv, men 
du kan exportera en textfil till ditt favo-
ritprogram. Mitt resultat för en 33 cl läs-
kedrycksflaska ser du i bild 2. Frekvensen 

för lägsta tonen stämmer hyggligt med 
formeln ovan.

Till min förskräckelse hittade jag, 
som synes, också "övertoner". Enligt 
Helmholtz teori skall de inte finnas. De 
så kallade flöjt- och kavitetsmoderna, 
hörbara i musikinstrument, uppkom-
mer vid ungefär tio gånger så hög frek-
vens. Fenomenet tillhör den högre skolan 
och är analyserat i Am. J. Phys., vol 56, 
nummer 8, år 1988, sidan 702. Effekten 
uppkommer på grund av att luftström-
men mot öppningen flippar fram och 
åter med Helmholtzfrekvensen. Trycket 
kan därvid representeras av en fyrkants-
våg, vars harmoniker vi observerar med 

frekvensförhållandena 1,2,3,…("kantto-
ner"). Denna effekt, som alltså genereras 
av blåsningen, försvinner om vi i stället 
genererar ljudet genom att slå på botten 
av flaskan. Pröva det!

Med programmet Audacity och en 
flaska kan du bedriva forskning i dagar 
på detta fascinerande område och fun-
dera på hur gitarrer, högtalare och många 
andra akustiska anordningar i vardagen 
egentligen fungerar. Det vi lärt oss i sko-
lan i akustiken, med modeller innehållan-
de strängar, rör och dylikt är oftast alltför 
enkelt för att beskriva verkligheten bra.

8)-9:*:!+,$*##:,
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Bild 1. En stående och 
en liggande flaska som 
innehåller samma mängd 
vatten ger samma ton.

f = v       A
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Bild 2. Frekvensspektrum för en 33 cl läskedrycksflaska.
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)''+454(*6-'+)74)-$/),' som ofta ses på science centers, är en 
boll som håller sig svävande i en luftström. Du kan själv enkelt 
pröva detta fenomen med en hårtork och en ballong eller ping-
pongboll, se figur 1. 

Vanligtvis härleds Bernoullis lag genom att kräva energikon-
servering. Genom att sätta summan av potentiella energin och 
kinetiska energin i ett volymelement konstant kommer man di-
rekt fram till Bernoullis lag:

Vi har här försummat viskositeten. Argumentet i litteraturen är 
ofta att det statiska trycket inne i luftströmmen är mindre än ut-
anför luftströmmen (p1 < p2) på grund av att lufthastigheten där 
är större än utanför (v1 > v2). Bollens stabilitet skulle därigenom 
förklaras med att bollen sugs mot mitten av luftströmmen om 
den kommer snett.

Man kan dock lätt med en tryckmätare konstatera att det 
statiska trycket är detsamma inne i luftströmmen som utanför! 
Om du gör mätningen, var noga med att du inte stör ström-
ningen. Därmed faller den vanliga populärvetenskapliga förkla-
ringen till fenomenet.

Lagen ovan kan inte användas direkt på en fri luftströmning 
eftersom den försummade friktionen retarderar flödet. När vi 
placerar bollen i luftstrålen kommer luften på grund av visko-
siteten att följa bollens yta, se figur 2. Detta relativt komplexa 
fenomen benämns Coandaeffekten.  Luften strömmar approxi-
mativt längs en cirkel och har därmed en normalacceleration. 
Som i vattnet i en roterande hink kommer det att uppstå lägre 
tryck ju närmare centrum man kommer. Vi har således ett lägre 
tryck nära bollen, vilket suger den tillbaka mot luftstrålens mitt. 
Observera att inkommande luft accelereras nära bollen på grund 
av av det lägre trycket där. I den felaktiga bilden är det tvärtom: 
att en större hastighet åstadkommer ett lägre tryck. 

Du kan studera den beskrivna effekten i många andra enkla 
försök. Blås till exempel över ett papper som du håller hängan-
de. Pappret lyfts till horisontellt läge, men stannar där eftersom 
ytan inte lägre är krökt.

Andra mer praktiska exempel är vinden kring en flygplans-
vinge eller ett segel. Riktnings ändringen hos vinden kring ett se-
gel åstadkommer ett förhöjt tryck på insidan (konkav krökning) 
och minskat tryck på utsidan (konvex krökning) resulterande i 
en normalkraft på seglet.

4)-85*5!+,$*##5,
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Figur 2. När en boll placeras i en luftstråle 
kommer luften på grund av sin viskositet att 
följa bollens yta.

Figur 1. Kjell Sedig demonstrerar hur en ballong 
svävar i luftströmmen från en hårtork.

1
2p1 - p2 = !     (v2

2 - v1
2)
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156+),+7&,*$8 spaghettipinne långsamt som i bild 1a. Man för-
väntar sig att pinnen smäller av i två bitar. Förvånansvärt nog 
går dock pinnen av i flera bitar, se bild 1b.  Upp till tio bitar har 
observerats! Framstående forskare har funderat på fenomenet. 
Det var dock först år 2005 som två franska fysiker presenterade 
en lösning i den välrenommerade tidskriften Physical Review 
Letters.

När pinnen böjs och böjningsradien R understiger ett kri-
tiskt värde Rc uppstår en spricka i den svagaste punkten på pin-
nen. Den spricker då i två bitar, se bild 2a. Vårt problem är nu 
att förstå vad som sedan händer med den böjda pinnen, som 
hålls fast i handen i ena änden. Det vridande momentet i den 
fria änden upphör plötsligt, bild 2b. Man vet att mekaniska 
svängningar i en tunn, fast inspänd stav beskrivs av en fjärde 
ordningens differentialekvation. Löser man denna med rätt 
randvillkor erhåller man följande förlopp.

Böjningen i den fria änden relaxerar på ungefär en mikrose-
kund. Denna abrupta händelse genererar en krevad av böjvågor 
med höga frekvenser (korta våglängder), som propagerar ner 
längs pinnen. Detta innebär att pinnen någonstans kommer att 
böjas minst lika mycket som den ursprungligen var böjd vid den 
fria änden. När R < Rc  går pinnen av igen, se bild 2c. Detta sker 
ett antal millisekunder efter primär-brottet, så du måste använ-
da en snabb filmkamera om du vill studera förloppet. Processen 
kommer sedan att eventuellt upprepas med den återstående i 
pinnen i handen.

7$%'$8+!5-#'9)*#)+&7 dynamiska brott har genom spaghettiex-
perimentet erhållits om mekanismer vad gäller brospann, bygg-
nader, cykeldelar och mänskliga ben.

Vid experimentverkstaden Fysikaliska leksaker på Chalmers 
(www.fysikaliskaleksaker.se) kan du pröva på ungefär 300 olika 
enkla ”köksexperiment” och lära dig mycket om tillämpning av 
fysikalisk teori i vardagen. Alla är välkomna!
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!8-+&''+('!8-& experimentet behöver du:
• En kaffekopp (massa M)
• Ett snöre (längd r)
• En liten vikt, till exempel en mutter (massa m)
• En trästav – den får inte vara alltför glatt, då en viss friktion 

behövs för fenomenet. Trästaven kan ersättas av ditt finger.

Parametrarna är inte kritiska. Som vägledning kan jag dock 
nämna att min kopp väger 20 gram, vikten (en mutter) väger 
4!gram och snöret har en längd av 1,3 meter. 

Gör så här:
1. Bind fast snörets ena ände i kaffekoppen och den andra än-

den i den lilla vikten.
2. Håll i den lilla vikten och låt snöret hänga över fingret eller 

en trästav, se figur 1. 
3. Släpp nu vikten. 

Vikten snurrar allt fortare runt staven och efter kanske fem varv 

upphör rörelsen. Koppen blir till allas förvåning hängande ovan-
för golvet, se figur 2. Friktionen på snöret växer ju exponentiellt 
som funktion av antalet varv, så koppen sitter ordentligt fast. 
Variera gärna parametrarna M, m och r och studera effekten av 
detta.

Uppenbarligen omvandlas systemets lägesenergi till viss del 
till den lilla viktens rotationsenergi. Konservering av rörelse-
mängdsmomentet, L = m r v, är också uppenbar. När snörläng-
den r minskar ökar rotationshastigheten v motsvarande.

Försöket är en utvidgning av ”Atwoods maskin”, som ofta 
används i mekanikundervisningen. Då är vinkeln ! = 0°, vil-
ket resulterar i ett en-dimensionellt problem, som lätt löses 
med Newtons andra ekvation. I vårt fall är dock ! " 90° vilket 
komplicerar situationen avsevärt. Problemet löses lättast genom 
användning av Lagrange-Hamilton metoden, vilket resulterar i 
två kopplade, olinjära differentialekvationer för r respektive !. 
Ekvationssystemet har ingen analytisk lösning utan måste lösas 
numeriskt, vilket idag dock är enkelt med existerande program-
paket.  I figur 3 ser vi resultatet för M/m = 50. 
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45+ ),+ %&6#"* lätt deformeras vid öpp-
nandet gör vi ett mer kontrollerat expe-
riment. Tag en 50-öring (eventuellt en 
tiokrona), vät den och lägg den på en 
lämplig flasköppning så att den tätas ef-
fektivt. Värm flaskan genom att hålla 
händerna kring den, se bilden. Snart lyfts 
myntet upp i ena kanten och för att sedan 
ramla ner. Detta upprepas periodiskt.

En 50-öring väger 3,70 gram och har 
en diameter på 18,75 millimeter. Man 
kan från detta lätt räkna ut att en tryck-
ändring på !p = 134 Pa behövs för att 
lyfta myntet. 

I allmänna gaslagen pV = nRT, är 
p tryck, V volym, T absolut temperatur 
samt n och R konstanter. Eftersom V är 
konstant innan myntet lyfts kan vi skriva 
pf / Tf = pe / Te där e syftar på ”efter” och f 
på ”före” hoppet. 

Vi skriver pe = pf  + !p där lyft-
trycket pf ! 100 kPa (atmosfärstryck) 
och !p"="134"Pa enligt ovan. Vi finner 

då att en temperaturhöjning på bara  
!T = Te - Tf = 0,4 K behövs för att lyfta 
myntet.

Värmestrålningen från handen 
tycks inte kunna åstadkomma ett 
mynthopp. Det är i stället  vär-
meledningen genom glaset som 
åstadkommer temperaturhöj-
ningen. Jag kontrollerade 
detta med enkel mätning. 
Temperaturen på händerna 
och flaskan var vid tillfället 
31#C respektive 19#C. Jag 
observerade att temperatu-
ren på insidan av glaset ökade 
ungefär 7 grader på en halv mi-
nut. Sedan skall glasväggen värma 
luften, vilket jag dock inte har något 
mått på, men hoppeffekten tycks kva-
litativt förklarad.
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4),+19+:&,(&-$ tävlade nästan 400 gymnasieelever i Svenska Fy-
sikersamfundets fysiktävling Wallenbergs fysikpris. Årets tävling 
var lättare än förra året så vi kan glädjas åt att medelpoängen 
i tävlingen har stigit från drygt 5 poäng till drygt 9 poäng. Vi 
hoppas att fler elever känner sig nöjda med sitt deltagande så att 
de som nu går andra året vill vara med och tävla nästa år igen.

Vi gratulerar Hvitfeldtska gymnasiet i Göteborg till seger i 
lagtävlingen. De tre lagmedlemmarna vinner 5 000 kr var och 
skolans fysikinstitution får 10 000 kr att använda till något 
lämpligt. 

Den 26–27 mars går den individuella finalen av stapeln i 
Umeå. Dit kallas de femton elever som fick bäst poäng i första 
omgången. Resultatlistorna finns på www.fysikersamfundet.se/
fysiktavlingen.html.

%)-#'$,+&;*#'-<0

$,,&,+:(*+;&,, partikelacceleratorn Large Hadron Collider vid 
Cern med att slå världsrekord i kollisionsenergi. Sedan var det 
dags för vinteruppehåll. I mitten av februari körde acceleratorn 
igång igen. Nu är det dags för ytterligare ökning av energin – 
upp till 7 TeV. LHC är förvisso designad att klara det dubbla.

– Men efter incidenten 2008 upptäckte vi att anslutning-
arna mellan magneterna måste göras mer solida innan vi kan 
ta upp den till 14 TeV, berättar Torsten Åkesson som fram till 
nyligen var Cerns styrelseordförande.

Därför kommer nu LHC att köra vid halva energin under 
två år. Det är ändå tre gånger högre än den amerikanska Teva-
tronen och Cerns fysiker har chansen att upptäcka ny fysik. Till 
exempel den lättaste av de hypotetiska supersymmetriska partik-
larna – den starkaste kandidaten till mörk materia.

$,=)*&+-88#
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ARKEOLOGER hittade under 1800-talet 
stenbitar på keltiska och egyptiska utgräv-
ningar, vilka uppvisade märkliga uppfö-
randen då de snurrades runt på ett bord. 
En s.k. keltisk sten ser ut som en båt med 
ellipsoidliknande botten och ett plant 
däck. Stenen har en asymmetri, antigen 
genom en skev botten eller genom inho-
mogen massfördelning, se bild 1.
Tre experiment av många möjliga nämns 
här.

1. Snurra stenen på bilden moturs
(andra varianter medurs). Stenen saktar 
snabbt farten, stannar och börjar rotera 
medurs!

2. Snurra stenen medurs. Stenen
snurrar mycket lätt och länge innan den 
stannar.

3. Tryck ner ena spetsen på stenen och
släpp. Stenen börjar rotera medurs.

VÅR SERIE handlar om ”fysik i köket”, så 
du bör lätt kunna tillverka en keltisk sten 
själv. Det finns otal många möjligheter, 
varav jag nämner två här.

Du kan med handkraft böja en sked 
så att skaftet bildar en vinkel på ungefär 
10 grader med skedbladets symmetriaxel, 
bild 1. Du får troligtvis göra några juste-
ringar innan stenen fungerar bra. 

Ett annat sätt är att bryta av skaftet på 
en plastsked och fylla skedbladet med t ex 
modellera på ett asymmetriskt sätt.

Man kan givetvis sätt upp Lagrange-

Keltisk sten fascinerar
Fysikaliska leksaker är inget 

nytt påfund. Stenbitar med 

en särskild form som beter sig 

mystiskt när man snurrar dem 

har till och med hittats vid ar-

keologiska utgrävningar. Vi får 

en närmre titt på fenomenet i 

den här upplagan av Per-Olof 

Nilssons ”köks-experiment”.

Euler-ekvationerna och lösa dem. Utma-
ningen ligger senare i att ge en enkel in-
tuitiv förklaring av fenomenen från dessa 
räkningar. Albert Einstein sa: ”Den teori 
som inte kan förklaras för barn är sanno-
likt värdelös”. Vi väljer att förklara feno-
men nummer tre ovan. Denna kunskap 
kan sedan användas för förståelsen av de 
två första fenomenen.

DÅ STENEN vaggar fram och åter kom-
mer kontaktpunkten och tyngdpunkten 
p.g.a. asymmetrin att för små rörelser röra
sig längs linjer som schematiskt illustrerat 
i bild 2. Observera att stenen inte glider. 
Det uppstår en okompenserad statisk 

Bild 1

Bild 2

friktionskraft i kontaktpunkten. Vi erhål-
ler ett medurs vridmoment kring tyngd-
punkten.

Många andra överraskande fenomen 
kan observeras. Vad händer till exempel 
när Du knäpper mitt på långsidan? Kan 
Du få en sten att vända flera gånger? 

Vi hoppas att återkomma i ett annat 
sammanhang till dessa och andra frågor. 
Jag tackar docent Per Salomonson, Fun-
damental fysik, Chalmers för räkningar 
och diskussioner. 

PER!OLOF NILSSON
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VID VAL AV experiment i denna serie krä-
ver jag att experimenten skall kunna göras 
hemma utan större inköp eller komplice-
rad egen tillverkning. Artikeln bör också 
innehålla nytt material, som du inte kan 
hitta någon annanstans i världslitteratu-
ren. 

FÖR DETTA NUMMERS experiment behöver 
du en 33 cl läskburk som du gör ett litet 
hål i strax ovanför botten. Så behöver du 
en ”båt”, det vill säga en liten platta som 
flyter i vatten (trä, frigolit…). Jag tog fak-
tiskt en flytbräda för barn och skar ut en 
liten båt med en för och ett uttag i aktern. 
Fyll burken med vatten och placera den så 

Reaktionskraft för hemmabruk

att vattenstrålen träffar vattenytan bakom 
aktern, se bild 1. Båten åker framåt. Detta 
beror på den reaktionskraft F1, som upp-
står på grund av att ingen motkraft finns i 
hålet, se bild 2. 

Vrid nu burken helt om så att strå-
len träffar båtdäcket. Båten står nu stilla. 
Detta kan tolkas med att rörelsemängden 
p = m v bevaras. Om båtens hastighet v är 
noll innan vattnet släpps ut genom hålet, 
kommer den fortfarande vara noll efter 
det att strålen släppts ut. Reaktionskraf-
ten F1 balanseras då av den kraft F2 som 
uppstår när strålen slår i däcket, F1 = F2, 
se bild 2.

SÅ LÅNGT verkar allt frid och fröjd. Nu 
kommer dock ett problem för dig. Med 
användning av gymnasiefysik kan de två 
krafterna F1 och F2 beräknas. Reaktions-
kraften F1 fås som F1 = P A, där A är hålets 
area och P är trycket på djupet h. Med 
konventionella beteckningar skriver vi 
P =  ! g h. Stötkraften F2 mot däcket fås 
från Newtons andra ekvation F2 = dp/t. 
Vi behöver nu vattnets horisontella fart 

Den här gången tar sig Per-

Olof Nilsson an ett problem 

som kan vara lurigare än det 

verkar. Allt med hjälp av en 

läskburk och en sönderskuren 

flytleksak.

Bild 1

Bild 2

v, som kan erhållas från att lägesenergin 
omvandlas till rörelseenergi. Detta leder 
till v = "2gh. Insättning ger det överras-
kande svaret F2 = 2 F1.

INNAN DU LÄSER VIDARE fundera en stund: 
vad måste ändras i resonemanget? Jo, jag 
antog att vattenstrålens tvärsnittyta var 
lika med hålets yta A. Vi ser nu att den 
istället måste vara A/2, något som bort-
ses från i läroböcker. Observera att detta 
gäller under våra antaganden, speciellt att 
vattnet stannar kvar efter nedslaget. Den 
verkliga arean får man genom att mäta 
hur lång tid det tar för vattnet att rinna 
ut ur burken.

Jag tror att detta enkla experiment 
skulle kunna vara en utmärkt laboration 
(eller hemläxa!) i allt från förskola till 
gymnasium, givetvis med olika förkla-
ringsnivåer.

PER!OLOF NILSSON



Hela svaret på frågan hittar du här:

http://www.fysik.org/website/fra-

gelada/index.asp?id=17108

Fråga: Vid backhoppning borde inte 
massan spela någon roll för hastigheten 
vid själva uthoppet (väl?). Varför är det då 
en ”trend” för backhoppare att de ska var 
så små som möjligt? Är det för att minska 
luftmotståndet?

Svar: Intressant fråga, speciellt med tanke 
på tidigare svar om störtlopp! Jo, massan 
har betydelse för uthoppshastigheten. Se 
fråga 869 i länk 1 där det visas att has-
tigheten för en tyngre störtloppsåkare är 
större än för en mindre.

Hur kan det då komma sig att de bäs-
ta backhopparna ofta är små och lätta? En 

antydan får man om man jämför dräkter-
na. En störtloppsåkare har en tätsittande 
dräkt för att minimera luftmotståndet, 
medan en backhoppare har breda skidor 
och en dräkt som är ”fem nummer för 
stor”. Det är alltså inte farten i backen 
som bestämmer hopplängden utan för-
mågan att sväva långt i luften. För detta 
behöver man liten vikt och stor yta. Den 
stora ytan åstadkommer man dels med en 
väl tilltagen dräkt och dels med den s.k. 
V-stilen (uppfunnen av Jan Boklöv) som 
ger mer lyftkraft på kroppen eftersom den 
inte skuggas av skidorna - större ”vinge” 
ger större lyftkraft. Hopplängden bestäms 

Varför är backhoppare små?
Här kommer en ny fråga från frågelådan på Nationellt resurs-

centrum för fysiks hemsida, www.fysik.org. Där kan studenter 

på allt ifrån grundskole- till högskolenivå ställa frågor om fysik.  

alltså till en stor del av aerodynamiken i 
luften. 

En annan aspekt som gör farten i 
backen mindre utslagsgivande är att en 
stor del av uthoppshastigheten kommer 
från ett väl tajmat uthopp. Det är här och 
i förmågan att hålla kropp och skidor i en 
effektiv vinkel som skiljer bra hoppare 
från mindre bra.

PETER EKSTRÖM

På internet kan Du köpa en fysi!
kalisk leksak ”Fortune Teller Fish”. 
Fisken är gjord av tunn cellofan. 
Om man lägger den på handen 
börjar den snart röra på sig. Den 
lyfter kanske huvudet, vrider sig 
och eventuellt rullar ihop sig. 

Jag brukar låta försökspersonen gissa vad 
effekten kan bero på. Jag får vanligen svar 
som värme, statisk elektrici-
tet, vinddrag. Men sällan det 
korrekta svaret. Lägg fisken 
på en näsduk eller dylikt: 
fisken rör inte på sig. Vät 
näsduken: fisken rör på sig! 
Det är alltså fuktigheten från 
handen som stiger upp och 
fastnar på fiskens undersida. 
Fisken är fuktighetskänslig 
(hygroskopisk), som mycket 
annat i naturen; ditt hår, trä-
dens kvistar. 

Med köpet av fisken ingår tolkningar 
av dess rörelser. Till exempel är man för-

älskad om fisken lyfter huvud och stjärt. 
Cellofanet innehåller porer, typiskt 5 

nm breda. Här kan vattenmolekyler (stor-
lek 0.3 nm) lätt slinka in genom kapillär-
verkan. Cellofan kan faktiskt absorbera 
mer vatten än tre gånger sin egen vikt, vil-
ket åstadkommer en väsentlig svällning. 
Utvidgningen på fiskens undersida får 
fisken att böja sig på liknande sätt som en 
bimetall. Den återgår till sin platta form 

om man lägger den på bordet 
och du kan använda den så 
många gånger du vill.

 SOM BEKANT ANVÄNDS 
cellofan som förpacknings-
material, men då har man 
lagt på ett ytskikt för att just 
förhindra att fuktighet, gas 
eller lukt tränger igenom. 
Så om du inte kan använda 
kakpaket eller dylikt, hur kan 
du då göra dina köksexperi-

ment? Om du letar, kan du faktiskt hitta 
hygroskopiska material (tipsa mig gärna). 

Som exempel nämner jag här de påsar 
som mintchokladen After Eight förvaras 
i. Om du klipper ut en remsa horisontellt 
får du en ”fisk” som fungerar bra. Vät 
eventuellt en aning på handen om effek-
ten är svag. Observera att om du istället 
klipper lodrätt uteblir effekten. Detta 
beror på att materialet vid tillverkningen 
sträcks så att det blir anisotropt. Om du 
klipper diagonalt kommer fisken att skru-
va på sig.

Mycket nöje med personlighetstester-
na, vilka naturligtvis utgör ren kvasiveten-
skap, men som kan vara underhållande.

  PER!OLOF  NILSSON

Få framtiden spådd av en fisk 
FYSIKALISKA LEKSAKER

EN FISKS SPÅDOM 
Höjer huvud  Avundsjuk 

Höjer stjärt  Likgiltig 

Höjer huvud och stjärt Förälskad 

Vrider sig sidledes Nyckfull 

Vänder på sig  Falsk 

Rullar upp helt  Passionerad
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!4-+56-'+)78)-$0),' kan du använda till
exempel två lika konservburkar, det vill
säga burkar med samma dimensioner och
samma vikt. Den ena skall ha flytande
innehåll, den andra fast. Det brukar vara
lätt att hitta ett sådant par av samma fa-
brikat i speceributiken, se exempel på bil-
den. Om vikten skiljer sig mycket kan du
klistra exempelvis mynt koncentriskt på
burkksidan för att kompensera. Om du
inte lyckas hitta lämpiga burkar kan Du
skaffa två lika juiceburkar och frysa den
ena.

Lägg en planka eller dylikt på golvet 
så att den lutar 10 till 20 grader. Släpp de 
två burkarna samtidigt från längst upp på 
plankan. Burken med det flytande inne-
hållet kommer först ned till golvet, men 
väl på golvet! så rullar! burken med fast 
innehåll ikapp och förbi burken med fly-
tande innehåll. Vad händer?

5$+ !4-#(00&-+ '$** att börja med frik-
tionsförluster i analysen. Den totala en-

ergin hos en burk bevaras då. Energin 
består av tre delar: lägesenergi, transla-
tionsenergi och rotationsenergi. 

Lägesenergin omvandlas successivt 
till translations- och rotationsenergi. Alla 
burkar med fast innehåll (stel kropp) rull-
lar lika fort på ett visst plan, alltså obe-
roende av storlek och massa. För mycket 
brant plan accelererar burken med 2/3 g, 
där g är tyngdaccelerationen. 

För burken med flytande innehåll 
är situationen lite mer komplicerad. Vi 
antar för enkelhets skull att vätskan står 
stilla och endast själva burken rullar. Jag 
antar att själva burken är mycket lättare 
än innehållet och finner då att alla sådana 
burkar rullar lika fort. 

I mitt fall vägde själva burken 10 
procent av totalvikten, vilket ger ett 
fel på 5 procent i hastigheter och ti-
der. Jag får nu att förhållandet mellan 
rulltider t och hastigheter v är obero-
ende av burkarnas dimensioner och 
vikt (så länge de är lika för de två bur-

karna), men också av plankans lutning: 

9(-%),+0):+ :)' flytande innehållet får 
alltså ungefär 20 procent högre hastighet 
när den når golvet. Rulltiden är ungefär 
80 procent av den för burken med fast 
innehåll. 

Efter att ha lämnat plankan bromsas 
de båda burkarna lika mycket på grund av 
friktionen mot golvet. Detta beror på att 
de väger lika mycket. 

Burken med det flytande innehållet 
kommer dock att bromsas ytterligare från 
den ”inre” friktion som uppstår när väts-
kan rör sig relativt burkens roterande in-
nervägg. Således kommer denna burk att 
stanna av fortare och bli upphunnen av 
den andra burken. 

Man kan studera den inre friktionen 
genom att öka plankans lutning.  Friktio-
nen kommer då att öka på grund av den 
högre rotationshastigheten och burken 
rullar inte lika långt på golvet.
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56-+ 57-,&+ !6-#6%)' hemma. Om du 
använder te från en tepåse bör du först ta 
bort de blad som flyter omkring på olika 
höjd så att du endast har blad kvar på bot-
ten. När du har rört runt med skeden i 
cirklar en stund ser du att tebladen samlar 
sig i mitten, se bild 1. Du observerar ock-
så att vattenytan ställer in sig i en para-
belform, vilket i sig självt är ett intressant 
fenomen (”Newtons hink”), se bild 2. På 
grund av detta är trycket inne i vätskan 

på ett visst djup större vid koppens kant 
än i mitten. Det uppstår alltså en tryck-
gradient riktad in mot koppens centrum. 
Denna effekt ger upphov till en kraft Ft 
på en liten vattenvolym, se bild 2. Följer 
vi med i rotationen (roterande koordinat-
system) finner vi också en centrifugalkraft 
Fc som är riktad ut från centrum. Mina 
uppskattningar visar att vi kan försumma 
corioliskraften. De två krafterna balanse-
rar varandra, Ft = Fc ,  och vattenvolmen 
beskriver en cirkel, det vill säga hela vat-
tenvolymen roterar som en stel kropp. 
Jämvikten kan mer explicit skrivas som

där ! är densiteten, p trycket, v hastig-
heten och r avståndet till centrum.

Nere på koppens botten, där tebla-
den ligger, blir förhållandena något an-
norlunda. Vattnets kontakt med botten 
ger upphov till en friktionskraft. Vattnet 
roterar därför där lite långsammare i ett 
tunt skikt (Ekman-lager) vars tjocklek jag 
i vårt fall uppskattar till ungefär en mil-
limeter. Centrifugalkraften Fc blir således 
mindre i lagret. Samma tryckgradient Ft 
som högre upp kvarstår dock eftersom 

den endast beror på den parabelformade 
ytan. Vi får en obalans Ft > Fc varför vatt-
net med tebladen dras in mot centrum. 
Där stiger vattnet upp mot ytan medan 
tebladen stannar kvar på botten på grund 
av sin tyngd.

),%*&+ 8%6%#)9:)-$0),'8 av denna typ 
är inte bara lärorika och roliga utan har 
i många fall också lett till viktiga tekno-
logiska landvinningar. I vårt fall har fe-
nomenet utnyttjats till utveckling av en 
ny teknik för att separera blodceller från 
blodplasma, till förståelse av atmosfäriska 
trycksystem och till en process för att ta 
bort sediment vid öltillverkning. Så väl-
kommen till Fysikaliska leksaker på Chal-
mers (Vera Sandbergs allé 8 i Göteborg) 
om du vill inspireras till idéer om inno-
vationer!
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!"#$%&*$#%&+*)%#&%)-

'-$6%)'+7(+&,89,7)- dig av framgår av 
bild 2. Vik sedeln (eller kanske bättre ett 
papper som inte är skrynkligt), ställ den 
på ett bord och placera myntet ovanpå 
vikkanten. Sträck sedan ut sedeln sakta 
och stadigt. Myntet glider nu växelvis 
på ena och andra sidan av vikkanten för 
att slutligen hamna i ett läge med tyngd-
punkten rakt ovanför sedelkanten. Myn-
tet balanserar!

Vad händer? Analysen är lite kompli-
cerad eftersom två kontaktlinjer glider 
över en yta. Låt oss i stället undersöka 
skeendet med ett enklare, endimensio-
nellt fall, som illustrerar samma princip. 
Placera en stav på dina två pekfingrar som 
i bild 3. Använd gärna ett asymmetriskt 
föremål som en borste, kratta, golfklubba 
eller dylikt. 

Tryck nu sakta fingrarna mot varan-
dra. Staven glider då successivt än på det 
ena, än på det andra fingret tills de möts 
under stavens tyngdpunkt, se bild 4. 

8$7+&,&*"#),+:;#')+man ta hänsyn till 

att friktionskoefficienten för stillastå-
ende är större än friktionskoefficienten 
för glidning. Det betyder att det högra 
fingret i bild 3 glider förbi ”det statiska 
läget” till dess att fiktionskrafterna är lika. 
Genom trögheten glider fingret vidare 
något förbi detta läget och fastnar sedan. 
Vänstra fingret börjar sedan glida och så 
vidare. 

Genom att mäta det relativa läget x/y 
på fingrarna när växlingen sker, kan man 
få redan på förhållandet mellan den sta-
tiska och kinetiska friktionskoefficien-
ten (en bra laboration!). Man finner att  
x/y = !s/!k ! 2.

Med denna kunskap i bagaget kan 
vi nu förstå sedeltricket. Myntet glider i 
likhet med staven växelvis på ena och an-
dra sidan till dess tyngdpunkt ligger rakt 
ovanför sedelkanten.
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 tillverka en huj-propeller 
på några minuter. Skär med kniv ut ett 
antal hack i till exempel i en blyertspenna 
som på bild 1 här till höger. Propellern 
tillverkar du genom att klippa ut en rek-
tangel i papper. Gör ett jämt, runt hål i 
mitten, förslagsvis med en kulspetspenna. 
Sätt fast propellern med en nål i pennans 
ena ända. Jag hade en penna med sudd-
gummi på, vilket gjorde det lätt att sticka 
in nålen. Det är viktigt att hålet är mycket 
större än nålens diameter. Maskinen är 
klar!

När du drar med en pinne över gro-
parna rör sig propellern oregelbundet 
fram och åter. Men säger du ”huj” börjar 
propellern att snurra medurs och säger du 
”huj-huj” snurrar den moturs! Hemlighe-
ten ligger i att du under dragningen pres-
sar ett finger snett mot pennan. Om du 
trycker till exempel snett underifrån på 
höger sida som på bild 1 snurrar propel-
lern medurs. Den korrekta förklaringen 
till fenomenet är svår att hitta i litteratu-
ren. Oftast saknas en förklaring eller så är 
den felaktig. 

Vid dragningen rör sig pennan upp 
och ned och trycker därvid periodiskt 
mot fingret som du trycker mot pen-
nan. Detta ger upphov till en fasförskju-
ten reaktionskraft på pennan enligt bild 
2a. Den horisontella komponenten Fy 
av denna tryckkraft åstadkommer en pe-
riodisk rörelse sy i sidled hos pennan, som 
tillsammans med upp-ner-rörelsen sz- so 
kombineras till en ellipsformad bana s en-
ligt bild 2b. 

Observera att om du trycker horison-

tellt eller vertikalt uteblir effekten. Vill 
du ha en matematisk härledning av rö-
relsen kan du studera teorin för ”Lis-
sajous figurer” inom optiken. Figur 
2c visar hur nålens ellipsrörelse får 
propellern att rotera på grund av 
friktionen mellan nålen och pro-
pellern.

Om man analyserar bild 2a kan 
man få fram åt vilket håll propellern ro-
terar. Betrakta propellern bakifrån, det 
vill säga från pennans sida. Man finner att 
om man trycker på pennan snett nerifrån 
på höger sida som på bild 1 så kommer 
propellern att snurra medurs. Samma sak 
händer om man trycker snett uppifrån på 
vänster sida. Om man däremot trycker på 
pennan med tummen snett uppifrån på 

höger sida, eller snett underifrån på vän-
ster sida, kommer propellern att snurra 
moturs.

Nu kan du använda huj-propellern 
för att som ett orakel svara på frågor! Till 
exempel kan medurs betyda ja och mot-
urs betyda nej.

Bild 1

Bild 2



 dricksglas och fyll det med 
en godtycklig mängd vatten, till exempel 
till hälften. Lägg ett pappkort (till exem-
pel ett vykort) ovanpå glaset, håll fast kor-
tet och vänd det hela snabbt. Kortet sitter 
fast och inget vatten rinner ut.

I bild 2 analyserar jag kraftsituatio-
nen. Vattnet sjunker ned något ( h) och 
trycket ovanför vattnet minskar då från 
atmosfärstrycket pa till pu. Minskningen 
kan beräknas från allmänna gaslagen 
p1V1!=!p2V2. Vid jämvikt får vi balans mel-
lan tre krafter: trycket ovanför vattnet pu, 
vattentrycket på kortet pv= gh och at-
mosfärstrycket pa på kortet:  pa!=!pu!+!pv.

Jag försummar här kortets tyngd. 
Resultatet blir en relativt komplicerad 
andragradsekvation. Jag förenklar dock 
räkningarna genom insikten att h är 
mycket litet och erhåller då med beteck-

ningarna i bild 3 det 
enkla resultatet:

Jag har här infört beteckningen 
La!=!pa/ g " 10.3 meter, vilket är läng-
den av den vattenpelare som svarar mot 
atmosfärstryck. Jag finner, det kanske 
oväntade, resultatet att h är en icke-
linjär funktion av vattenhöjden h, se bild 
2b. Den maximala vattensänkningen h 
inträffar för halvfullt glas, det vill säga för 
h = L/2. För L=10 centimeter är h då 
bara 0,25 millimeter, det vill säga knappt 
märkbart för ögat. Lufttrycket ovan-
för vattnet sjunker med en halv procent  
( pu/pa= 0,005).

Fysikaliska tolk-
ningar av kurvans utseende i bild!4 

kan vara en nyttig övning för en student. 
Man kan också exempelvis fundera över 
hur kortets tyngd kommer in. Jag är tack-
sam till före detta universitetslektor Gö-
ran Niklasson, teoretisk fysik, Chalmers, 
för intressanta diskussioner i samman-
hanget.

Men vart tar det nedsjunkna vattnet 
vägen? Det visar sig att det lägger sig som 
en tunn film mellan kortet och glaset, se 
bild 2. Filmen hålls kvar med hjälp av yt-
spänningen. Vattnet kan i vissa fall också 
absorberas något i kortet.

Bild 2

Bild 3 Bild 4
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Snabbt ryck och porslinet står kvar

ett klassikt exempel på ovanstående 
experiment är att dra bort duken under 
en servis, se bild 1, där artikelförfattaren 
genomför numret. Man bör dra duken 
rakt nedåt (inte horisontellt) för att få 
ett lyckat resultat. Om man inte drar till-
räckligt snabbt följer föremålen med du-

ken, vilket direkt indikerar att tröghetsar-
gumentet inte räcker som förklaring.

När man rycker bort underlaget till-
räckligt fort börjar föremålen glida och vi 
får en friktionskraft F = m mtung g, där m är 
friktionskoefficienten för glidning, mtung 
den tunga massan och g = 9.81 m/s2 är 
tyngdaccelerationen. Denna kraft kom-
mer att accelerera föremålet relativt bor-
det så det efter en tid t får hastigheten v 
= F t / mtrög, där mtrög är den tröga massan. 
Ekvivalensprincipen säger att mtrög = mtung 
= m och vi erhåller (efter integration) att 
föremålet rör sig sträckan s = ½ m g t2, se 
bild 2.

Om vi antar att alla föremål har 
samma friktionskoefficient m mot un-
derlaget finner vi att alla föremål rör sig 

samma sträcka s oberoende av deras form 
och massa. Vi ser också att om m = 1 har vi 
samma formel som för fritt fall i vakuum, 
det vill säga föremålen accelererar med 
jordaccelerationen g. Ett luftmotstånd 
vid fritt fall kan kvalitativt simuleras med 
m < 1.

I mitt försök uppskattar jag att t = 0.1
sek och m = 0.5, vilket ger s = 2.5 cm i god 
kvalitativt överensstämmelse med experi-
mentet. Försöket visar oss alltså att före-
målen ligger nästan stilla relativt bordet 
på grund av den korta tid de utsätts för 
accelerationen a = m g.

per-olof nilsson
chalmers

Det finns i litteraturen en uppsjö av experiment där man snabbt 
rycker bort underlaget för ett föremål och föremålet därvid i 
stort sett står still. Förklaringen sägs bero på ”föremålets trög-
het”, vilket jag tycker inte är så bra förklaring.

Bild 2

Bild 1



fysikaktuellt nr 3 • september 2012    27

fysikaliska leksaker

först ger de karet (Botafumeiro) en liten 
knuff så att det svänger som en pendel. 
Då det passerar bottenläget drar de has-
tigt i repet så att karet höjs en sträcka d 
vid punkten B, se bild 1. Den tillförda en-
ergin får karet att svänga ut till en större 
maxvinkel q + Dq. Vid denna vinkel 
(punkten C) släpps repet tillbaka sträckan 
d. Proceduren upprepas typiskt 17 gånger
och karet befinner sig då 21 meter över
golvet med 82° utslag!

En analog anordning är en barn-
gunga. Höjningen d i bottenläget åstad-
koms då genom att barnet sträcker ut sina 
ben och därmed höjer sin tyngdpunkt. 
Vid maxutslaget vinklar barnet ner benen 
igen. Observera att i detta fall sker ingen 
växelverkan med omgivningen. Det är 
i stället barnet som tillför energin till 
gungan.

Uppenbarligen är den energi som till-
förs karet (gungan) i punkten B större än 
den energi som återfås i punkten C. Vid B 
är arbetet WB = (Ft + Fc )d, där Ft är karets 

Svängande rökelsekar
I katedralen i Santiago de Compostela i Spanien hänger ett 
stort rökelsekar, 80 kg tungt och 1,6 meter högt, i ett rep 
genom en talja. Åtta så kallade tiraboleiros drar i repet 
periodiskt och får karet att svänga fram och tillbaka, 
se bilden till höger. Hur går detta egentligen till?

tyngd och Fc centripetalkraften. Vid C är 
arbetet WC = Ft dt eftersom Fc = 0. Vi har 
också ett mindre lodrätt avstånd dt vid C 
än vid B.

Om man antar att vinkelökningen Dq 
vid varje sväng är liten finner man att Dq 
ökar med q enligt bild 2. Kurvan visar vad 
varje barn vet, nämligen att det är lättare 
att ”pumpa upp” gungan när oscillations-
vinkeln q är stor. För små q är Dq 15 % av 
q (streckad linje), vilket vid starten bara
är några grader.

På experimentverkstaden Fysikaliska 

leksaker på Chalmers kan Du komma 
och experimentera med ett ”rökelsekar”. 
Det finns också flera intressanta You-
Tube-filmer på den svängande Botafu-
meiron. En mycket trevlig simulering 
hittar Du på www.sciences.univ-nantes.
fr/sites/genevieve_tulloue/Meca/Oscilla-
teurs/botafumeiro.html.

Denna kan kanske ligga till grund för 
en laboration i skolan.

per-olof nilsson
chalmers

Bild 1
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Bild 2

Snurrande ägg
Snurrande föremål på ett 
bord uppvisar ofta oväntade, 
fascinerande uppföranden. 
Jag väljer här ett kokt ägg 
som exempel eftersom det är 
lätt att skaffa.

Om man roterar ett kokt ägg tillräckligt 
fort på ett bord reser det sig ofta upp på 
ena ändan, se bild 1. Det överraskande 
är att tyngdpunkten rör sig uppåt, något 
som inte kan inträffa i ett statiskt fall.

Vi ser på bild 1 att rotationsaxeln 
oftast inte går genom kontaktpunkten 
med bordet.

Därför glider ägget och en friktions-
kraft uppstår. Denna ger ett vridande 
moment på ägget. (Vi försummar vid 
stora hastigheter normalkraften från 
bordet). Ägget utgör en gyrosnurra och 
vrider sig som bekant 90 grader mot den 
påtvingade kraften.

Avgörande betydelse
Det visar sig att den exakta formen 

på ägget är av avgörande betydelse för 
äggets rörelse.

Vi väljer här en cartesiansk oval vil-
ken ofta approximerar äggs form bra. 
Den glidfriktion som då uppstår vid ro-
tationen, visas på bild 2.

Då ägget lutar den kritiska vinkeln 
θk = 107.1° går rotationsaxeln genom 
kontaktpunkten och glidfriktionen är 
noll, det vill säga ägget rullar utan att 
glida.

Lutar ägget mer (θ > θk ) ser vi på 
kurvan att vi får en positiv friktionskraft 
(in i pappret, se bild 1b). Ägget vrids då 
succesivt för att till slut snurra på sin 
spetsiga ända (θ = 180°).

Om rotationen sker vid mindre 
vinkel, θ < θk, vrids ägget åt andra hål-
let och snurrar slutligen på sin trubbiga 
ända (θ=0°).

Men varför snurrar ett ägg oftast på 
sin trubbiga ända? Ett cartesianskt ägg 

har en vilovinkel θ v = 98.6° då det ligger 
stilla på bordet (bild 1).

Denna vinkel är mindre än den kri-
tiska vinkeln θ k = 107.1°.

Olika utgångsvinklar
Om vi därför startar snurrningen 

från vilovinkeln kommer förloppet att 
följa den vänstra delen av kurvan åt vän-
ster för att till slut hamna vid θ = 0°, det 
vill säga ägget kommer upp på den trub-
biga ändan. För att ägget skall snurra på 
sin spetsiga ända måste vi starta rotatio-
nen vid θ > θ k.

För vissa andra kurvformer, som lik-
som för ägg som innehåller en luftkavi-
tet, kan kurvan i bild 2 passera noll inte 
bara för θ k utan också för en lägre vinkel.

Kurvan har där en negativ lutning 
vilket betyder att en stabil, friktionsfri 
rotation uppträder vid denna vinkel, 
istället för på den trubbiga ändan.Vissa 
ägg har en friktionskurva som gör att det 
inte alls reser sig.

För vidare detaljer konsultera gärna 
K. Sasaki, Am. J. Phys. 62 (6) juni 2004.

per-olof nilsson 
chalmers
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Alla har vi väl lekt med 
såpbubblor och blivit 
fascinerande över dess 
former och färgspel. 

Men såphinnor medger också möjlighe-
ter att demonstrera en stor variation av 
fysikaliska fenomen, såsom ytspänning, 
optisk interferens, och stående vågor. 
Här skall jag välja ett enkelt exempel där 
såphinnor kan användas för beräkningar. 

Antag att fyra städer är belägna i 
hörnen på en kvadrat. Man vill bygga 
ett system av raka vägar mellan städerna 
så att den totala väglängden blir så kort 
som möjlig. Matematikerna kallar detta 
Steiners problem, vilket generellt saknar 
analytiska lösningar. På bild 1 visar jag 
några (bland många) lösningar på vägsys-
tem och motsvarande totala väglängder 
normaliserade till kvadratens kantlängd. 
Kan du hitta en kortare längd än den för 
det X-formade vägsystemet med längd 
2.8 ? 

Vi löser problemet utgående från ex-
periment med såpfilmer! Sätt fyra smala 
pinnar i hörnen av en kvadrat mellan 
två genomskinliga plattor och doppa ner 
anordningen i diskvatten, d.v.s. lite disk-
medel i vatten. Vi finner ofta hinnor som 
på fotot på bild 2. Enligt fysikaliska lagar 
skall Helmholtz fria energi F vara så liten 
som möjligt. I vårt fall är F = Õ A, där Õ 
är ytspänningen (ytenergi per areaenhet) 
och A totala arean. Eftersom hinnornas 
bredd är konstant minimeras längden. 
Nu har vi funnit den rätta konfigura-
tionen (symmetrin) för den kortaste 
väglängden och matematiken kan ta över 
för att beräkna hinnornas exakta längder. 

Vi sätter upp ett analytiskt uttryck för 
den totala längden L som funktion av en 
parameter, t ex längden x i figur 2.  
dL/dx = 0 ger ett x som är 37% av kva-
dratens kantlängd och den totala längden 
2.73, vilket är kortare än vad vi fann på 
bild 1. 

Försöket kan naturligtvis utökas till ett 
större antal pinnar i olika mönster. På 
bild 2 visar jag minimala längden för en 
regelbunden triangel och femhörning. 
Det är en generell fysikalisk och mate-
matisk egenskap hos såphinnor att de 
bildar en vinkel 120o

 mot varandra, vilket 
vi observerar på bild 2. Den normalise-
rade längden ökar med antalet hörn i  
polygonen och har passerat 1.0 för en 
8-hörning.

Bild 1
Fyra vägsystem mellan hörnen i en kvadrat. Siffrorna anger totala väglängden (kvadratens sida = 1).

Bild 3 Såphinnor i en kub. 

Såphinnor som analog dator

Bild 2
Såphinnor mellan hörnen i tre polygoner. Siffrorna anger 
totala längden (polygonens omkrets = 1).

En annan utvidgning är att gå över till 
tre dimensioner. Som exempel visar jag 
på bild 3 hur hinnorna ställer in sig i 
en kub.   Mönstret påminner om det 
för en kvadrat. Mina räkningar ger att 
kvadratens kantlängd är cirka 7% av 
kubens kantlängd.

Mycket nöje i köket med experimen-
ten! Jag går inte in på experimentella 
detaljer här, men påpekar att man lätt kan 
hamna i s.k. lokala minima (med högre 
energi) som då har andra symmetrier. 
Energisänkningen när man varierar hin-
nornas utseende är oftast mycket liten, 
vilket kan också försvåra experimenten. 
För kuben beräknade jag en relativ 
sänkning på 2.10-5. 

PER–OLOF NILSSON
  CHALMERS
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I förra numret av Fysikaktuellt visade jag 
att en katt i fritt fall kan vända sig upp 
och ned utan att bli utsatt för ett externt 
vridmoment. För några läsare kanske kat-
ten påminner om en smörgås som ramlar 
ned från ett bord och därvid vänder sig 
ett halvt varv innan den landar på gol-
vet - försmädligt med smörsidan nedåt 
(”Murphys lag”).  På bild 1 är dessa två 
experiment kombinerade och man kan 
spekulera över om det finns något sam-
band mellan dessa två fall. Neurologer 
har visat att humor kan förbättra inlär-
ning väsentligt, så kanske bilden hjälper 
oss i sammanhanget.

Smörgåsexperimentet är av en helt 
annan natur är kattfallet. Smörgåsen 
är till skillnad från katten en stel kropp 
och kräver ett externt vridmoment för att 
börja snurra runt. Skjut en smörgås sakta 
över en bordskant. När tyngdpunkten 
passerat bordskanten tippar smörgåsen 
p.g.a. tyngdkraften och börjar rotera ge-
nom att den utsätts för ett externt vrid-
moment, se bild 2. För att smörgåsen
skall landa med smörsidan ned krävs att
den under fallet roterar en vinkel mellan
90o och 270 o. Med en bordshöjd på 75
cm finner jag teoretiskt en vinkel strax
under 90 o, så jag måste modifiera teorin.
Vad jag missade var att smörgåsen börjar

Snurrande smörgås

glida, när den roterat en viss vinkel kring 
bordskanten. Detta har jag observerat ge-
nom snabbfilmning. Tar jag hänsyn till 
detta landar smörgåsen teoretiskt när den 
vridit sig nära 180o, vilket stämmer bra 
med experiment. Görs experimentet på 
annat sätt, t ex så att man puttar smör-
gåsen snabbt över bordskanten, blir re-
sultatet ett annat. Om smörgåsens tyngd-
punkt ligger en a två centimeter utanför 
bordskanten när den börjar snurra landar 
den för en större vinkel än 270o. 

Du behöver givetvis inte använda en 
smörgås för att påvisa en halvt varvs ro-
tation under fritt fall. En trevlig party-
variant är att använ da tre mynt, som på 

bild 3. Använd t ex en enkrona och två 
femkronor. Håll paketet mellan tumme 
och pekfinger som på bilden och låt de 
två nedre mynten falla ner i Din andra 
hand. Du observerar att de fallande myn-
ten vänder sig ett halvt varv så att de de 
landar i omvänd ordning i handen. Detta 
beror på att mynten först släpper vid 
tummen eller vid pekfingret och således 
börjar rotera. Du måste givetvis anpassa 
fallhöjden så att rotationen blir kring 
180o, vilket inträffar för cirka 10 cm.

PER-OLOF NILSSON
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År 1851 mätte Léon Foucault jordens 
rotation med en 67 meter lång pendel i 
Panthéon i Paris. Han observerade att 
pendelplanet långsamt vred sig relativt 
golvet. Effekten beror på att rotationer 
är absoluta: en pendel svänger, märkligt 
nog, relativt ”rymden”.

En grundsten i detta sammanhang är 
bevarandet av rörelsemängdsmomentet L 
= I . Här är I tröghetsmomentet, som 
beror på kroppens massa och dess rums-
fördelning. Hur fort kroppen roterar ges 
av vinkelhastigheten . 

Hur man i köket mäter
jordens rotation

Jag har länge funderat på om man 
med hjälp av beskrivna lag skulle kunna 
mäta jordens rotation med ett enkelt 
”köksexperiment”, men stötte på en 
del praktiska problem. Av en ren slump 
stötte jag dock nyligen på en äldre tysk 
publikation (*), som hjälpte mig på tra-
ven med det praktiska utförandet. På bild 
1 hänger en stav vågrätt och stilla i trådar 
och har således samma absoluta rotation 
som jorden. Om nu staven fälls sakta till 
lodrätt läge, minskar dess tröghetsmo-
ment I radikalt. Om Du använder en stav 

med till exempel längden 1.0 meter och 
diametern 0.8 cm, så minskar I med en 
faktor 10000. Eftersom L är konstant 
ökar stavens rotations-hastighet  med 
samma faktor.

Alla ställen på jordytan har samma 
absoluta rotationshastighet  riktad mot 
ungefär polstjärnan. Relevant i vårt för-
sök är emellertid rotationskomponenten 
lodrätt mot jordytan, vilken i Göteborg 
är 0.0028 grader/sekund. Staven kom-
mer följaktligen att efter fällningen ha 
en rotationshastighet på = 28 grader/
sekund, vilket är omedelbart och lätt ob-
serverbart. För en skolklass kan man t ex 
projicera rörelsen på en vägg med hjälp 
av en laserpenna och en spegel, så att alla 
lätt ser effekten.

Mitt nuvarande primitiva försök (se 
bild 2) fungerar kvalitativt alldeles ut-
märkt. Vill man dock mäta noggrant (≈ 
5 %) måste man noggrant beakta en del 
praktiska aspekter. Det är bland annat 
viktigt att staven inte får någon sidorö-
relse vid fällningen. Förutom en mycket 
noggrann upplinjering startar jag rörel-
sen genom att bränna av en tråd som hål-
ler staven vågrätt, se bilderna. En annan 
effekt är att torsionen i upphängnings-
tråden gör att staven efter några tiotal 
grader snor tillbaka upphängningsanord-
ningen. Detta skönhetsfel kan dock eli-
mineras med en i det närmaste friktions-
fri lagring, men då har vi lämnat köket.

PER-OLOF NILSSON

CHALMERS TEKNISKA HÖGSKOLA

(*) Hans Bucka, Zeitschrift fiir Physik, 126, p. 
98-105 (1949) samt 128, p. 104-107 (1950).
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Vi har lärt oss att man måste snurra 
runt en elektron två varv innan den 
är tillbaka i sitt urspungsläge och att 
detta är en kvantfysikalisk effekt. 
Men det gäller faktiskt också för 
högst makroskopiska prylar i köket. 

För att beskriva det nämna fenomenet 
matematiskt för t ex en elektron använder 
vi en typ av ”polariserad vektor”, kallad 
spinor. På bild 1 representerar jag en spi-
nor med en pil på en möbiusremsa. Som 
Du ser måste pilen fara runt remsan två 
varv innan den är tillbaka i sitt ursprungs-
läge. Men finns det en mer direkt fysika-
lisk tolkning? 

Vi startar först med ett enkelt experi-
ment. Håll ett bälte i spännet och låt rem-
men hänga ner fritt. Tryck fast den nedre 
ändan med foten mot golvet och sno runt 
spännet två varv, se bild 2. Håll i fortsätt-
ningen spännet kvar i denna orientering 
med Din ena hand. Med Din andra hand 
håller Du fast remmen och trär sedan 
spännet under remmen som på bild 2. 
Du måste byta hand under rörelsen, men 
håll spännet hela tiden i samma riktning. 
Remmen rätar ut sig och är inte längre 
snodd, under förutsättning att Du väljer 
rätt riktning på rörelsen.

Om Du roterar spännet bara ett varv, 
kan Du däremot inte räta ut remmen. 
Visserligen är spännet tillbaka i sin ur-
sprungliga orientering, relativt sig självt, 
men dess orientering relativt rummet (fot 
och hand) är vriden ett varv, vilket illus-
treras av att remmen är snodd och inte 

kan rätas ut. Fenomenet är ett exempel 
på så kallad sammanflätning (orientation 
entanglement). Om vi nu roterar spän-
net ytterligare ett varv (dvs totalt två varv) 
blir remmen till synes ännu mer snodd. 
Men, som Du såg ovan, är detta bara en 
illusion: remmen kan bli rak igen utan 
att spännets orientering ändras. Spännet 
är alltså först efter två varv tillbaka i sitt 
ursprungliga läge relativt rummet. Sym-
metrin, benämnd SU(2), hos en elektron 
tillsammans med sin omgivning är den-
samma som för spännet relaterat till sin 
omgivning (foten och handen).

Nu är inte en elektron, som spännet, 
sammanflätad med omgivningen bara i 

en riktning. Jag har satt upp ett experi-
ment där en boll i en kub har sex trådar 
till kubens ytor. Det blir dock ganska 
komplicerat att i praktiken trassla ut ban-
den i ett sådant experiment. En kom-
promiss kan vara att ta t ex en kaffekopp 
med två band till omgivningen. Obser-
vera att Du då måste göra en isärtrassling 
för varje band innan båda banden blir 
släta.

Passerar Du någon gång vår experi-
mentverkstad ”Fysikaliska leksaker” på 
Chalmers är Du mycket välkommen in 
att studera olika trasselexperiment ! 

per-olof nilsson
cHalmers tekniska Högskola

Bild 1

Bälte
med spinn

Bild 2
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Den första april 2014 hade 
Sveriges Television i Väst-
nytt ett aprilskämt om att 
man i Göteborg monterat 

en propeller på taket på en bil och att 
man använde den för att driva fram bi-
len. Intressant var att ingen hörde av sig 
till TV om att skämtet inte var ett skämt. 
Man kan med en propeller driva en bil 
rakt mot vinden. Sedan 2008 förekom-
mer hastighetstävlingar med vinddrivna 
fordon som vanligtvis har en förare om-
bord. Den folkliga förståelsen av teknik 
är uppenbarligen skrämmande låg. Jag 
gjorde den 2 april ett förklarande inslag i 
Västnytt i folkupplysningens namn.

På bild 1 visar jag en modell jag byggt 
på experimentverkstaden ”Fysikaliska 
leksaker” på Chalmers. När man sätter på 
fläkten börjar propellern att snurra och 
vrider en axel som i sin tur vrider runt ett 

hjul som har kontakt med bordet. Far-
kosten går rakt mot vinden. Fenomenet 
uppfattas ofta som motintuitivt: man kan 
som Münchhausen inte lyfta sig i håret. 
Jag förklarar jag här fenomenet med en 
liten modellräkning. På bild 2 har vinden 
och bilen hastigheterna vvind och vbil res-
pektive. Propellern utsätts approximativt 
för vindhastigheten v = vvind + vbil och 
presterar en effekt P =1/2 cp  A v3, där A 
är propellerns area,  luftens densitet och 
cp en konstant (max 16/27).  Effekten 
förs över mekaniskt till ett hjul i kontakt 
med bordet. Dragkraften Fdrag framåt ba-
lanseras bl. a. av luftmotståndet hos pro-
pellern Fprop =1/2 cv  A v2, där cv = 8/9. 
Övriga motkrafter är bilens luftmotstånd 
Fbil samt rull- och transmissionsmotstånd 
Frull, vilka jag dock försummar här. Man 
får härur det förbluffande resultatet vbil = 
2 vvind, dvs att bilen går mot vinden med 

dubbla vindhastigheten. Mätningar på 
min modellbil gav resultatet vbil/vvind 
<< 2, beroende på relativt stor friktion i 
transmissionssystemet och hjulen. Kan-
ske upplevs det ännu mer förbluffande 
för lekmannen att bilen i medvind kan 
gå betydligt fortare än vinden. Man har i 
fullskaleförsök kommit upp till en faktor 
2.8.

Sammanfattningsvis kan man säga 
att ”Münchhauseneffekten” inte primärt 
har sin grund i en energibetraktelse. Den 
beror snarare på att vi förutom luft och 
farkost har en tredje agent, nämligen un-
derlaget, mot vilket farkosten tar spjärn. 
Arkimedes sa: ”Ge mig en fast punkt och 
jag skall rubba jorden”.

PER-OLOF NILSSON
CHALMERS TEKNISKA HÖGSKOLA

Farkost mot vinden

Bild 1. Bild 2.



FYSIKAKTUELLT NR 3 • SEPT 2014    31

FYSIKALISKA LEKSAKER

Fysikaliska leksaker har ett stort värde i vetenskaplig kommunika-
tion (t ex vid undervisning) genom deras lätttillgänglighet, enkel-
het och pedagogiska effektivitet. Som ett exempel visar jag denna 
gång några optiska experiment utnyttjande ett glas vatten och en 

penna. En del av experimenten har Du nog sett tidigare, men kanske inte 
riktigt satt Dig in i detaljerna.

På bild 1 ser Du hur en penna har doppats ner snett i ett vattenglas och 
att den ser bruten ut. Detta är inte en optisk illusion, som ofta påstås. En 
illusion uppstår i ögat/hjärnan medan fenomenet här genereras i objektet. 
Som Du ser på bilden kommer brytningen vid ljusets övergång från vatten 
till luft att göra att pennan syns förskjuten åt sidan i vattnet. Vi antar ge-
nomgående att glas och vatten har samma brytningsindex.

På bild 2 har jag satt pennan lodrätt mot glasets utsida/baksida och 
skjutit den åt sidan tills den försvunnit. Förklaringen på bilden innehåller 
återigen ljusets brytning. Det är värt att påpeka att innan pennan försvin-

Ljusets väg i ett 
vattenglas

Bild 1.

Bild 2.

Bild 4.

Bild 3.

ner så ser den tjockare ut än den gör i luft: glasets cylin-
driska yta fungerar som en lupp och ger en förstoring i 
horisontalled.

Ett populärt experiment är borttrollandet av ett mynt 
under ett glas, se bild 3. Lägg myntet under glaset på bor-
det och ställ Dig så att Du ser myntet genom glasets vägg. 
Fyll på vatten och myntet försvinner! Ofta hänvisas till lju-
sets totalreflektion mot botten i glaset, se den streckade 
strålen. Detta är en bidragande orsak, men man måste 
dessutom inse att en del ljus också sprids från myntet i 
luftspringan. Detta bidrag bryts också bort från ögat enligt 
de heldragna linjerna.

Slutligen skall jag nämna ett fenomen som Du kan-
ske har observerat från föremål som flyter på grunt vat-
ten vid stranden. För att få ett bra foto bytte jag ut glaset 
mot en papptallrik och pennan mot en grillpinne. Solen 
är mycket bra som ljuskälla men även en stark lampa på 
avstånd fungerar hyggligt. Som Du ser på bild 4 är skug-
gan avbruten. I vattenbrynet vid pennan bildas en menisk 
(approximativt en cirkel) på grund av vattnets ytspänning. 
När ljuset passerar menisken kommer det att böjas in i 
skuggan och radera ut den, se bilden. Du ser också tyd-
ligt en så kallad kaustika på botten. Kaustikan utgör en 
gränslinje för strålarnas refraktion. Du hittar en detalje-
rad beskrivning av fenomenet i Applied Optics, volym 42, 
nummer 3, år 2003.

Givetvis kan Du göra många fler mer eller mindre av-
ancerade experiment med Ditt vattenglas och penna. Bara 
fantasin sätter en gräns.

PER-OLOF NILSSON
CHALMERS TEKNISKA HÖGSKOLA
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Om Du lägger en lång 
kedja, till exempel 
ett pärlhalsband, i ett 
dricksglas och sedan 
drar den ena änden 

sakta över glaskanten och därefter släpper, 
så dras kedjan av sig självt ut ur glaset. 
Det liknar vattenhäverten, där den yttre 
längre delen drar upp den inre kortare. 
Nyligen visades på YouTube ett oväntat 
fenomen i sammanhanget (http://www.
youtube.com/watch?v=6ukMId5fIi0): 
när kedjan fått hög fart reser den sig i en 
båge högt över glaset! Vi har reproduce-
rat fenomenet på experimentverkstaden 
Fysikaliska leksaker, se bild 1. Förloppet 
går mycket fort så det är fördelaktigt att 
snabbfilma det. Fenomenet är känt sedan 
länge, men det är bra att massmedierna 
sprider sådan kunskap.

Teorin för kedjors mekanik är gam-
mal och väl etablerad. Gör man en kon-
ventionell räkning på den rinnande ked-
jan, finner man dock att den inte kan resa 
sig upp som på bild 1. Så vad är det för 
mystisk okänd kraft som lyfter upp den 

Kedjefontän

och som man förbisett? Betrakta en liten 
bit av kedjan, repet, eller vad Du använ-
der, som ligger i glaset, se bild 2. När bi-
ten börjar dras upp accelereras den ena 

ändan av den uppåt av kedjans spänning 
T. Biten börjar nu rotera kring tyngd-
punkten TP. Då trycker emellertid den
andra ändan ytterligare mot underlaget.
En motkraft R från underlaget kommer
att ge en extra lyftkraft på kedjan. Så det
är faktisk till slut glaset och handen som
lyfter upp kedjan! Man har ett liknande
bidrag när kedjan landar, men det kan vi
med god approximation bortse ifrån här.

Du kanske undrar vad man kan ha för 
nytta av detta fenomen. Givetvis är detta 
ett viktigt bidrag till grundforskningen 
och jag experimenterar och räknar för 
fullt hemma i köket. Vad gäller tillämp-
ningar så misstänker jag att kunskapen 
kommer att få konsekvenser för industri-
design vad gäller bl a textilier och sjöfart. 
Underbara exempel på Fysikaliska leksa-
kers bidrag till mänsklighetens framsteg!

PER-OLOF NILSSON
CHALMERS TEKNISKA HÖGSKOLA

Bild 1.

Bild 2.
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På bild 1 ser Du hur apelsiner kan staplas 
till en pyramid. Människor har i alla ti-
der spontant staplat kanonkulor, frukter 
och andra sfäriska föremål på detta sätt. 
Hur beskriver vi apelsinernas lägen? För 
att göra analysen, börjar jag med en enk-
lare situation. På bild 2a ser Du hur jag 
på Fysikaliska leksaker, Chalmers, har 
packat   6 x 8 = 48 burkar inom en ram. 
Burkarna står i ett kvadratiskt mönster 
och täcker cirka 78.5% av ramens yta. 
Tror Du det är möjligt att i ramen också 
få in de två burkarna till höger i samma 
ram? Fundera lite på detta innan Du lä-
ser vidare. Jo, det går om Du istället utför 
packningen som på bild 2b, d v s i ett sex-
kantigt mönster. Då fyller burkarna cirka 
90.7% av ytan och vi har uppnått den tä-
taste packning som är möjlig.

Nu är vi redo för apelsinproblemet på 
bild 1. Man kan starta med att först lägga 
apelsinerna i ett lager på samma sätt som 
burkarna på bild 2b. På detta lager lägger 
vi sedan ett likadant lager, men förskjutet 
så att apelsinerna där ligger rakt över hål-
rummen i det undre lagret. Vi fortsätter 
sedan att stapla flera lager enligt samma 
princip och vi kan bygga till exempel py-

Att stapla apelsiner: Ett 400 
år gammalt problem är löst

ramiden på bild 1. Vi får då en densitet 
på cirka 74.0 %. Johannes Kepler föreslog 
år 1611 att den beskrivna packningen är 
den som har den största densiteten av alla 
möjliga packningar av sfärer i tre dimen-
sioner. 

Det har visat sig mycket svårt att 
teoretiskt bevisa att Keplers påstående 
är sant. Detta sägs vara det äldsta pro-
blemet i diskret geometri. Kanske skulle 
man kunna flytta sfärerna ytterst lite från 
sina lägen så att man fick en ännu större 
densitet? Thomas Hales vid University of 
Pittsburgh i USA publicerade år 2005 en 
artikel där han hävdade att Keplers anta-
gande var korrekt och att man alltså inte 
kan hitta en tätare packning än den vi be-
skrivit här. Beviset är på 300 sidor och det 
tog 12 utvärderare hela 4 år att fastställa 
att beviset var ”till 99 % korrekt”. Så 
Hales fortsatte att leta efter ett 100%-igt 
bevis (Flyspeck project). Nyligen (augusti 
2014) fastställde Hales och medarbetare 
att Kepler hade rätt. Ett 400 år gammalt 
problem är löst!

Ett mer praktiskt staplingsproblem 

gäller hur stor del av ett kärl som kan fyl-
las om man slumpmässigt häller i sfäriska 
föremål, till exempel apelsiner, se bild 3. 
Problemet har engagerat matematiker 
sedan bibliska tider (Lukasevangeliet). 
Den accepterade uppfattningen har varit 
att om man skakar omsorgsfullt så kom-
mer man alltid att uppnå en maximal 
densitet på 64 procent. Sal Torquato vid 
Princeton-universitetet i USA ha dock 
nyligen vänt upp och ned på det gängse 
tänkandet och påpekar att konceptet 
”slumpmässig” har hittills använts alltför 
vagt.  Han  rapporterar att slumpmässiga 
packningar kan ge densiteter som varierar 
mellan 64 procent och 74 procent. Fors-
karna tror nu att resultaten kan få viktig 
inverkan på hur man framställer och tes-
tar nya material.

PER-OLOF NILSSON
CHALMERS TEKNISKA HÖGSKOLA

Bild 1

Bild 2a

Bild 2b

Bild 3



FYSIKAKTUELLT NR 2 • MAJ 2015    35

FYSIKALISKA LEKSAKER

Vinarens olika frekvenser

På bild 1 visar jag en så kallad vi-
nare bestående av en träbit (13 
cm lång) med ett snöre (70 cm 
långt). Om man snabbt svingar 

runt vinaren hörs ett brummande ljud, 
som varierar periodiskt i styrka. Vinaren 
(engelska bullroarer) har länge använts 
jorden över i ritualer och för kommu-
nikation (17 000 BC). Fastän fysiken 
innehåller komplicerade aerodynamiska 
förlopp kan vi likväl ganska enkelt förstå 
vad som händer. 

Vi antar att vi snurrar runt vinaren i 
en horisontell bana över huvudet. Den 
följer då en cirkel med en period på unge-
fär 0.4 sekunder. Fastän vinaren är sym-
metrisk (i motsats till t ex en propeller) 
börjar den ändå att rotera åt ett håll kring 
den axel som snöret utgör, vilket vi kallar 
självrotation. Du har sett detta fenomen 
hända med reklamskyltar, fallande löv, 
med mera, vilket jag behandlat i Fysikak-
tuellt nr 2, år 2008. Vinarens rotation 
sätter luften i rörelse och åstadkommer 
ett brummande ljud på ungefär 140 Hz 
svarande mot en mekanisk rotation på 70 
Hz. Jag har erhållit detta från data upp-
tagna med gratisprogrammet Audacity, 
se bild 2. Ljudet är amplitud-modulerat 
på grund av att det asymmetriska ljud-
mönstret snurrar runt.

Snöret snor upp sig och vridmomen-
tet från det (torsionen) gör att självro-
tationen till slut helt upphör. Vinaren 
börjar sedan rotera åt andra hållet. Feno-
menet upprepar sig och Du kan tydligt 
höra när ljudet försvinner med en period 
på ungefär 3.4  sekunder. Vinaren har då 
självroterat många hundra varv i en rikt-
ning och gått runt cirka 8 gånger i ban-
rörelsen. Bild 1

Bild 2

Du märker också att vinaren växelvis 
går i en högre och lägre bana, typiskt ± 
10 grader, se bild 3. När ett roterande fö-
remål (t ex en skruvad fotboll) far fram 
igenom luften uppkommer en kraft vin-
kelrätt mot rörelseriktningen, den s.k. 
Magnuseffekten. Den asymmetriska 
tryck fördelningen ömsom lyfter och öm-
som trycker ner vinaren beroende på dess 
självrotationsriktning. 

För en observatör som befinner sig 
vid sidan om omloppsbanan uppkom-
mer en liten frekvensändring på grund av 
Dopplereffekten. Detta är dock en min-
dre effekt i vårt sammanhang.

Sammanfattningsvis har jag alltså 
identifierat fyra olika fysikaliska effekter 
och dess frekvenser hos vinaren: självro-
tation, torsion, magnuseffekt och dopp-
lerskift. Kanske dessa ljudmätningar, som 
Du lätt utför direkt med en vanlig dator, 
kan vara föremål för en laboration i sko-
lan? Mycket nöje med Ditt vinande!

PER-OLOF NILSSON
CHALMERS TEKNISKA HÖGSKOLA
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Drickande fågel

När Albert Einstein besökte 
Shanghai 1922 fascinerades 
han av den ”omättliga kine-
siska pippin”, men förstod 

inte riktigt hur den fungerade. Denna 
leksak, vanligen benämnd ”drickande få-
gel”, uppvisar en mängd intressanta fysi-
kaliska fenomen. I figur 1 ser vi att fågeln 
huvudsakligen består av två kulor fören-
ade med ett rör. Fågeln är vanligtvis delvis 
fylld med en vätska med låg kokpunkt,      
t ex fluortriklormetan (CCl3F, även kall-
lad freon 11) som har en kokpunkt på  
24° C. Luften har evakuerats ur fågeln, så 
det finns endast ånga ovanför vätskan.

Fågeln är en värmemaskin som ge-
nomgår en termodynamisk cykel enligt 
figur 2. Betrakta fågeln upprätt med en 
våt näbb. Vatten förångas från näbben 
varför temperaturen sänks där och vätska 
kondenserar i den övre kulan. Detta leder 
till en trycksänkning i huvudet och vätska 
sugs därför upp i röret. Tyngdpunkten 
höjs och fågeln tippar och väter sin näbb 
i vattenglaset. Den nedre rörmynningen 
kommer ovanför vätskeytan varför väts-
kan rinner tillbaka. Tryck och temperatur 
utjämnas genom röret. Fågeln återgår till 
vertikalläge och cykeln upprepas.

Det är möjligt att experimentellt be-
stämma fågelns effektivitet. Fågelns uträt-
tade arbete kan fås från vätskehöjningen i 
röret och blir för 450 cykler 1,05 J. Den 
tillförda energin kommer från att ungefär 
2 ml vatten förångas från näbben under 
de 450 cyklerna, vilket svarar mot 4572 J. 
Effektiviteten blir alltså:

  ηfågel = 1,05/4572 = 0,00023 

För en ideal värmemaskin (Carnot) fås ef-
fektiviteten från den relativa temperatur-
skillnaden på 3,3° C: 

ηmax = ΔT/T = 3,3/294 = 0,011 

Vi finner således att fågeln endast preste-
rar: ηfågel/ηmax = 0,00023/0,011 ≈ 2% av 
vad som är teoretiskt möjligt. 

Figur 2: Termodynamisk cykel

Figur 1.

Varför är fågeln en så ineffektiv ma-
skin? För det första är den maximala 
temperaturskillnaden ΔT endast några få 
grader. För det andra strömmar varm luft 
upp genom röret i slutet av den beskrivna 
cykeln och därför utjämnas temperatur-
skillnaden. Nu kan Du fundera över hur 
Du enkelt (utan några ändringar på få-
geln!) kan öka, respektive minska, effekti-
viteten. Pris väntar för bästa svar.

Fågeln kan användas för att studera 
termodynamik i undervisningen. Det 
kan ske genom kvalitativa diskussioner 

av cykeln i figur 2 och experimentella 
ändringar i den omgivande miljön. Alter-
nativt kan man utföra kvantitativa mät-
ningar och räkningar enligt ovan. En om-
fattande teoretisk utredning finner Du i 
bland annat J. Güémez et al: Am. J. Phys., 
Vol. 71, No. 12, December 2003. Fågeln 
köper Du på nätet hos t ex CoolStuff.se 
under namnet ”Drickande fågel”.

PER-OLOF NILSSON
CHALMERS TEKNISKA HÖGSKOLA
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Putt-putt-båten
Putt-putt-båten är en leksak med 

en mycket enkel värmemaskin 
utan rörliga delar, se bild 1. Den 
omnämndes i litteraturen re-

dan i slutet av 1800-talet och var särskilt 
populär på 1940-50-talen under olika 
namn. Båten drivs med t ex ett stearin-
ljus eller rödsprit. Namnet kommer från 
det knattrande ljud som de flesta av dessa 
båtar ger ifrån sig. Du kan köpa båten 
på nätet (ClaraElf, 45 SEK) eller lätt till-
verka en från många tips på nätet.

Båten innehåller en vattentank och 
vanligtvis två parallella utblåsningsrör 
från tanken, se bild 2. Båten fungerar 
också med bara ett rör, men då blir det 
svårare att fylla röret och tanken med 
vatten innan starten. När tanken värms 
upp förångas en del av vattnet där. Den 
expanderande ångan trycker ut vatten i 
rören och båten rör sig framåt p g a re-
aktionskraften. Ångbubblan kondenserar 
och det bildas ett vakuum, som drar till-
baka vatten genom rören in i tanken. För-
loppet upprepas i min båt med 18,8 Hz, 
vilket jag uppmätt från putt-putt-ljudet 
på 37,6 Hz. Ljudet förstärks genom ett 
membran på tanken. Dessutom observe-
rar jag en frekvens på 8300 Hz, troligen 
härrörande från tankens/rörens vibration. 
Observera att vattnet blåses ut och in i 

Bild 1

båda rören samtidigt och cirkulerar inte 
runt som ibland påstås. Luften i tanken 
fungerar som en fjäder och underhåller 
oscillationen. Löst luft i vattnet frigörs 
dock med tiden och släpps ut då och då så 
att oscillationen kan fortsätta. 

Det kan tyckas märkligt att båten inte 
skakar fram och tillbaka genom den os-
cillation jag beskrivit ovan. När vattnet 
blåser ut tar det med sig en rörelsemängd. 
Eftersom rörelsemängden totalt bevaras 
kommer båten att röra sig framåt. När 
vattnet sedan sugs in i rören uppstår på 
samma sätt initialt en bakåtriktad kraft 
på båten. Denna kraft kommer dock att 
motverkas av en lika stor kraft när det 
inåtgående vattnet stöter emot tanken. 

Därför uppstår ingen nettokraft på båten 
under insugningsfasen. Båten kommer 
således att i medel gå framåt. Det påstås 
ofta i litteraturen att avsaknaden av en 
bakåtriktad kraft skulle bero på att vatt-
net strömmar in från olika håll. Detta 
argument utgör i vårt sammanhang dock 
inte en relevant förklaring (Eur. J. Phys. 
vol 32, sid 1213, år 2011.)

Effektiviteten hos maskinen är låg, 
typiskt 0,1%. Båten är därför inte så an-
vändbar som maskin, men ett utmärkt 
verktyg vid utbildning i termodynamik 
eller som en lärorik underhållning.

PER-OLOF NILSSON
CHALMERS TEKNISKA HÖGSKOLA
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Myter i fysiken

Satte dessa exempel igång någon 
intressant tankeverksamhet och 
diskussion som lärde dig något?  

”Inget ont som inte har något gott med 
sig.” Välkommen till den världsunika ex-
perimentverkstaden Fysikaliska leksaker 

Det myllrar av felaktigheter i fy-
sikböcker på alla stadier, för att 
inte tala om populär-vetenskap-

lig litteratur. Felen konserveras genom att 
författaren inte är expert på alla delom-
råden och helt enkelt skriver av tidigare 
litteratur. I teknisk facklitteratur är feno-
menen dock i regel korrekt förklarade. 
Felaktigheterna i läroböckerna är inte så 
skadliga, som man skulle kunna tro och 
dom kommer oftast inte till någon prak-
tiskt användning. Problemen skapar ofta 
roande och givande diskussioner, vilket 

kan vara lärorikt. För läraren kan det 
dock vara bra att kunna ge en en korrekt 
förklaring om t ex en elev frågar. Bland 
de dussintals exempel jag funnit beskri-
ver jag här som illustration endast tre ex-
empel. Alla de andra exemplen vågar jag 
kanske inte publicera. Alla lärare är inte så 
glada att får höra att dom lär ut fel.

Newtons tredje lag

Googlar du på ”forces book table” och 
sedan klickar på ”Bilder” får du fram 
massvis med figurer, där en bok ligger 
på ett bord. Krafterna på boken är fel 
utritade på nästan alla bilder. Newtons 
tredje lag kräver att krafterna i ett par 
är av samma slag. På bilderna har man 
dock, som på bild 1a här, parat ihop 
två krafter av olika slag: den nedåtrik-
tade kraften G från gravitationen och 
den uppåtriktade elektromagnetiska 
kraften E från bordet. Den korrekta 
analysen visar jag på bild 1b.

Bernoullis lag
En mängd av felaktiga förklaringar på 
lyftkraften på ett föremål (t ex flyg-
plansvinge) i en luftström florerar i lit-
teraturen. Man hänvisar till Bernoullis 
lag och påstår att lufttrycket inne i en 
fri luftstråle är lägre än i omgivningen, 
vilket är fel (Se min artikel i Fysik-
aktuellt nr 2, maj 2009). En enkel 
förklaring av lyftkraften kan fås från 
Coanda effekten, som får luften att 
följa ett föremåls krökta yta. Centri-
petalkraften hos luften kompenseras 
då p g a Newtons tredje lag genom en 
lyftkraft på föremålet. Därför flyger 
den vänstra raketen i på bild 2 upp i 
luften när man blåser horisontellt på 
den, medan raketen till höger stannar 
kvar i hålet.

Corioliseffekten
Det cirkulerar en myt om att badkar 
på norra halvklotet töms genom en 
medurs roterande virvel och på södra 
halvklotet genom en moturs roterande 
virvel på grund av de s k corioliskraf-
ten. Vad som är relevant är skillnaden 
i jordens hastighet på var sin sida av 
utloppshålet, vilken är alltför liten för 
att ge upphov till en observerbar ef-
fekt. I min experimentverkstad obser-
verar jag dock hur en vattenstråle från 
en läskburk på en roterande skiva går 
i en krokig bana relativt skivan (rakt 
relativt bordet), se bild 3. Detta beror 
på att vi här har en förhållandevis stor 
relativ hastighetsändring hos skivan 
längs radien. 

på Chalmers (nästan alltid öppen) för 
att praktiskt studera dessa och 300 andra 
spännande fysikfenomen.

Per-OlOf nilssOn
Chalmers tekniska högskOla
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Ekvivalensprincipen

På bild 1a ser du en klas-
sisk leksak, ofta daterad till 
1500-talet. Den har olika 
namn världen över, som        

t ex balero i Spanien. Leksaken består 
av en kula fäst med en tråd i en tratt, 
som sitter på en stång. Man kastar 
kulan och försöker sedan fånga den i 
tratten, vilket kräver stor skicklighet. 
Albert Einsteins granne i Princeton, 
Eric Rogers, överlämnade en vari-
ant av baleron till Einstein på hans 
76-årsdag. Jag visar den stiliserad på 
bild 1b. Du kan själv lätt tillverka en 
enkel balero hemma utan plastsfären 
och med ett elastiskt snöre istället för 
fjädern. När Du släpper prylen, så att 
den faller fritt, hamnar bollen auto-
matiskt i tratten! Einstein insåg ome-
delbart att experimentet illustrerade 
hans s. k. ekvivalensprincip, som han 
introducerat 48 år tidigare.

När baleron är stilla (bild 2a) hänger 
kulan rakt ner och trådens töjning är ett 
mått på kulans vikt, den tunga massan 
mtu. Gravitationskraften G balanseras av 
sträckkraften S1 från tråden. När man 
släpper baleron kommer kulans tröga 
massa mtr att accelereras p g a gravitatio-
nen. Einstein antog nu att den tunga och 

tröga massan är lika stora, mtu = mtr, vilket 
leder till att alla kroppar accelereras lika 
mycket vid fritt fall. Speciellt faller tratten 
och kulan lika fort. Vi har då bortsett från 
att kulan under fallet rör sig någon cen-
timeter uppåt relativt baleron. När kulan 
hamnar i tratten har baleron fallit cirka en 
meter, så vi kan anse att tratt och kula fal-
ler ungefär lika. I det fallande systemet har 
kulan då ingen tyngd och dras in i tratten 
av spänningen S2 i fjädern, se bild 2b.

Under åren har en stor mängd vari-
anter av experimentet konstruerats. Jag 
nämner här två exempel. 
i)  Man låter en vattenflaska med hål i 

botten falla fritt. Inget vatten rinner 
då ut ur hålet. 

ii)  Man fäster en liten ballong med en 
fjäder i botten på en vattenbehållare 
så att ballongen nätt och jämt flyter. 
Vid fritt fall dras ballongen ner i vatt-
net eftersom vattnet då inte har någon 
lyftkraft.

Resonemangen ovan betyder att ac-
celeration och tyngdkraft är identiska 
begrepp, den s.k. ekvivalensprincipen. 
Einstein fick denna plötsliga insikt när 
han 1907 hörde att en person fallit ner 
från ett hus i Berlin och beskrivet käns-
lan som om han var utan tyngd. ”Den 
lyckligaste dagen i mitt liv” konstaterade 
Einstein. Ekvivalensprincipen ledde fram 
till den allmänna relativitetsteorin, som 
vi nu 2015/16 firar 100-årsjubiléet av. 
Tänk att man enkelt kan göra experiment 
hemma på den allmänna relativitetsteo-
rin! Välkomna till Fysikaliska leksaker på 
Chalmers för att studera detta och andra 
relativitetsfenomen närmare.

Per-OlOf nilssOn
Chalmers tekniska högskOla
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Snurrande
snören

Roterande föremål uppvisar 
många fascinerande fenomen. 
Teorin är dock ofta kompli-
cerad, så behovet är stort för 

enkla experiment som kan ge intuitiva 
förståelser. Här tar jag upp ett par expe-
riment som du enkelt kan göra hemma i 
köket för familjen.

Ta ett mjukt snöre av ungefär en me-
ters längd och håll det så att det hänger 
lodrätt. Snurra sakta runt snöret och det 
slänger ut liknande som för en konisk 
pendel. Ökar du rotationshastigheten 
ställer snöret in sig som en våg, se bild 1. 
Du får bättre resultat om du driver snö-
ret med en liten elektrisk motor från en 

hobbyaffär eller en elvisp. Man kan också 
köpa billiga små stroboskop med LED-
lampor om man vill studera rörelsen i 
mer detalj. Man ser då att snöret ställer in 
sig ett plan och snurrar som en stel kropp. 
Vi har fått en s k helicoseir. Ju högre frek-
vens, ju fler noder observeras. Fysiken är 
väl utredd, se t ex referens 1. Som du ser 
på Bild 1 är våglängden större upptill. 
Detta beror på att sträckkraften där är 
större än nedtill p g a snörets tyngd. Då 
blir våghastigheten c större och därmed 
också våglängden l större enligt vågekva-
tionen c = l n.

En utvidgning av experimentet är att 
hänga en liten tyngd i form av en kula på 
snöret, vilket jag funnit stabiliserar rörel-
sen bättre. Om man istället väljer ett ut-
sträckt objekt som en en penna, platta el-
ler något annat inträder något intressant. 
Om man väljer en stel ring (R≈10 cm), 
blir teorin förhållandevis lätt. Ringen 
roterar för låga frekvenser längs sin lod-
räta diameter. Vid ökande frekvens bör-
jar ringen att resa sig vid en kritisk frek-
vens Wc = √— (några få Hz), där g 
är tyngd accelerationen. Detta fenomen 
utgör ett symmetribrott och en bifurka-
tion (±W).Vid W = 2Wc har ringen rest sig 
75° och för W >> Wc ligger den vågrätt. 
Vid höga frekvenser kan man observera 
en viss instabilitet i form av en precession 
av ringens mass centrum på cirka 10 Hz. 
Detta beror troligen på snörets ändliga 
massa. En trevlig variant är att istället för 
en stel ring göra en slinga på en kedja. 
Över Wc bildar slingan en cirkel, ett fas-
cinerade fenomen att iaktta och som du 
ser på Bild 2.

För ett slutet (men inte isolerat) sys-
tem, som har konstanta externa parame-
trar och konstant entropi, kommer den 
interna energin att minska och gå mot 

ett minsta värde vid jämvikt. I vårt sys-
tem däremot maximeras både kinetisk 
och potentiell energi! Detta är möjligt i 
ett dynamiskt system p g a externa kraf-
ter. Teorin för detta fenomen är utredd i 
t ex referens 2. Jag har tidigare diskuterat 
detta fascinerade fenomen för snurrande 
ägg i Fysik aktuellt nr 4, år 2012. Andra 
exempel är tippetopp-snurran och rock-
ringen. 

Referenser
1. M P Silverman, W Strange och T C Lips-
combe, Eur. J. Phys. 19 (1998) 379 
2. F  Moisy, Am. J. Phys. 71 (2003) 999.
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Osynlig spark

Bild 1

Bild 2

Detta lilla experiment kan ge upp-
hov till en mängd spekulationer 
innan du vet svaret. Allt du be-

höver är ett gummiband som du spänner 
ut mellan tummen och pekfingret. För att 
här göra experimentet lite mer vetenskap-
ligt använder jag här istället för tummen 
och pekfingret två spikar, som jag slagit 
ner en träplanka, se bild 1. Framför ena 
spiken är ett papper placerat. Om man 
sträcker ut bandet vid den andra spiken 
och släpper det så flyger pappret iväg! 
Händelsen är så snabb att man kan inte 
med ögat kan se vad som händer. Up-
penbarligen åker bandet på något sätt ut 
från spiken och slår iväg pappret. Om du 
inte är övertygad om detta förlopp kan du 
ta bort pappret och känna en snärt med 
handen. 

  Den longitudinella våghastigheten i 
bandet kan skrivas som c = √— , där E 
är elasticitetsmodulen och r densiteten. 
Dessa kvantiteter kan man mäta hemma 
i köket. Jag erhöll E = 1,5 MPa och r = 

990 kg/m3, vilket ger c = 39 m/s. Tids-
konstanten i experimentet är grovt sett     
t = lo/c = 2,6 ms , där lo=10 cm är bandets 
relaxerade längd. 

  På bild 2 illustrerar jag vad som hän-
der. Den longitudinella vågfronten mel-
lan sträckt och relaxerat band propagerar 
med hastigheten v = c. När fronten når 
spik A lossnar bandet från spiken och slår 
ner pappret. Observera att detta sker utan 
att bandet ”vet om” vad som händer vid 

E / r

spik B. Därför fungerar experiment på 
samma sätt utan spik B! Det fortsatta för-
loppet är mer komplicerat eftersom den 
longitudinella rörelsen följs av en trans-
versell rörelse. Detta påverkar dock inte 
nedslagningsmekanismen av kortet.

Per-OlOf nilssOn
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Mystisk 
kristallkrona

I min barndom hade vi en taklampa 
som var en s. k. kristallkrona. Lam-
pan innehöll en mängd små glas-
prismor. Ibland riste det till då och 

då i ett prisma utan att man kunde se 
att lampan som helhet alls rörde sig. Jag 
kunde inte förstå vad som hände.

Fysiker är väl bekanta med rörelsen 
hos en enkel pendel. En sådan pendel 
kan bestå av en kula som hänger i en 
tråd. Pendeln svänger regelbundet med 
en frekvens n som bara beror på pendelns 
längd L:

där g = 9,81 m/s2 är jordaccelerationen. 
En dubbelpendel består av två kopplade 
pendlar och uppför sig radikalt annor-
lunda. En vanlig variant är en pendel som 
hänger i en annan pendel. För stora amp-
lituder blir rörelserna kaotiska.  För små 
amplituder är rörelsen dock regelbun-
den och uppvisar s k svävningar, det vill 
säga en periodisk variation i amplituden. 
Man brukar vanligtvis demonstrera detta 
uppförande när de två pendlarna är iden-
tiska. Jag skall här emellertid undersöka 
vad som händer när två enkla pendlar 
har samma längd men olika massor. Räk-
ningarna blir omfattade men jag får slut-
ligen ett enkelt uttryck för frekvensen hos 
de två harmoniska egensvängningarna:

Här är m förhållandet mellan massan 
för den undre (lätta) kulan och den övre 
(tunga) kulan. Oscillationen hos den övre 
och undre pendeln beskrivs med en vik-
tad summa av de två harmoniska rörel-
serna med frekvenserna n1 och n2.

Jag har tillverkat en dubbelpendel 
med L = 1,0 meter och m = 0,22/4,3 = 
0,051, se bild 1a. En enklare variant för 
kvalitativa studier ser du på bild 1b med 
ett äpple och en vindruva. För min ”ve-
tenskapliga” uppställning får jag med for-
meln ovan n1 = 0,56 Hz och n2 = 0,45 
Hz. Denna splittring Dn = 0,11 Hz av 
den enskilda pendels egenfrekvens n0 = 
0,5 Hz ger en svävning med perioden T 
= 1/Dn = 9,1 sekunder. Den undre pen-
delns svängning visas teoretiskt på bild 2. 
Vi ser att var nionde gång som pendeln 
passerar bottenläget stannar den full-
ständigt för att sedan börja svänga igen, 
skenbart ”av sig självt”. Den övre pendeln 
står nästan stilla under hela förloppet på 
grund av sin stora massa. Fenomenet för-
klaras av att energin förs fram och åter 
mellan pendlarna under bevarande av rö-
relsemängden. Mitt experiment stämmer 
numeriskt mycket bra med teorin och jag 
rekommenderar experimentet i skolan på 
alla nivåer.

”Andeväsendet” i min barndoms kris-
tallkrona har nu fått sin förklaring med 
den ovan beskrivna dubbelpendeln. Den 
övre tunga pendeln representerar lampan, 
medan den nedre lätta pendeln svarar 
mot ett prisma.

Per-OlOf nilssOn
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uppför sig radikalt annorlunda. En vanlig variant är en pendel som hänger i en annan pendel. 
För stora amplituder blir rörelserna kaotiska.  För små amplituder är rörelsen dock 
regelbunden och uppvisar s k svävningar, det vill säga en periodisk variation i amplituden. 
Man brukar vanligtvis demonstrera detta uppförande när de två pendlarna är identiska. Jag 
skall här emellertid undersöka vad som händer när två enkla pendlar har samma längd men 
olika massor. Räkningarna blir omfattade men jag får slutligen ett enkelt uttryck för 
frekvensen hos de två harmoniska egensvängningarna: 

 

                    
 
Här är  förhållandet mellan massan för den undre (lätta) kulan och den övre (tunga) 

kulan. Oscillationen hos den övre och undre pendeln beskrivs med en viktad summa av de två 
harmoniska rörelserna med frekvenserna 1 och 2. 

Jag har tillverkat en dubbelpendel med L = 1.0 meter och = 0.22/4.3 = 0.051, se bild 1a. 
En enklare variant för kvalitativa studier ser Du på bild 1b med ett äpple och en vindruva. För 
min ”vetenskapliga” uppställning får jag med formeln ovan 1 = 0.56 Hz och 2 = 0.45 Hz. 
Denna splittring  = 0.11 Hz av den enskilda pendels egenfrekvens  = 0.5 Hz ger en 
svävning med perioden T = 1 sekunder. Den undre pendelns svängning visas 
teoretiskt på bild 2. Vi ser att var nionde gång som pendeln passerar bottenläget stannar den 
fullständigt för att sedan börja svänga igen, skenbart ”av sig självt”. Den övre pendeln står 
nästan stilla under hela förloppet på grund av sin stora massa. Fenomenet förklaras av att 
energin förs fram och åter mellan pendlarna under bevarande av rörelsemängden. Mitt 
experiment stämmer numeriskt mycket bra med teorin och jag rekommenderar experimentet i 
skolan på alla nivåer. 

”Andeväsendet” i min barndoms kristallkrona har nu fått sin förklaring med den ovan 
beskrivna dubbelpendeln. Den övre tunga pendeln representerar lampan, medan den nedre lätta 
pendeln svarar mot ett prisma. 
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I min barndom hade vi en taklampa som var en s. k. kristallkrona. Lampan innehöll en 

mängd små glasprismor. Ibland riste det till då och då i ett prisma utan att man kunde se att 
lampan som helhet alls rörde sig. Jag kunde inte förstå vad som hände. 
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kula som hänger i en tråd. Pendeln svänger regelbundet med en frekvens  som bara beror på 
pendelns längd L: 

   
   

 
  

 
där g = 9.81 m/s2 är jordaccelerationen. En dubbelpendel består av två kopplade pendlar och 
uppför sig radikalt annorlunda. En vanlig variant är en pendel som hänger i en annan pendel. 
För stora amplituder blir rörelserna kaotiska.  För små amplituder är rörelsen dock 
regelbunden och uppvisar s k svävningar, det vill säga en periodisk variation i amplituden. 
Man brukar vanligtvis demonstrera detta uppförande när de två pendlarna är identiska. Jag 
skall här emellertid undersöka vad som händer när två enkla pendlar har samma längd men 
olika massor. Räkningarna blir omfattade men jag får slutligen ett enkelt uttryck för 
frekvensen hos de två harmoniska egensvängningarna: 

 

                    
 
Här är  förhållandet mellan massan för den undre (lätta) kulan och den övre (tunga) 

kulan. Oscillationen hos den övre och undre pendeln beskrivs med en viktad summa av de två 
harmoniska rörelserna med frekvenserna 1 och 2. 

Jag har tillverkat en dubbelpendel med L = 1.0 meter och = 0.22/4.3 = 0.051, se bild 1a. 
En enklare variant för kvalitativa studier ser Du på bild 1b med ett äpple och en vindruva. För 
min ”vetenskapliga” uppställning får jag med formeln ovan 1 = 0.56 Hz och 2 = 0.45 Hz. 
Denna splittring  = 0.11 Hz av den enskilda pendels egenfrekvens  = 0.5 Hz ger en 
svävning med perioden T = 1 sekunder. Den undre pendelns svängning visas 
teoretiskt på bild 2. Vi ser att var nionde gång som pendeln passerar bottenläget stannar den 
fullständigt för att sedan börja svänga igen, skenbart ”av sig självt”. Den övre pendeln står 
nästan stilla under hela förloppet på grund av sin stora massa. Fenomenet förklaras av att 
energin förs fram och åter mellan pendlarna under bevarande av rörelsemängden. Mitt 
experiment stämmer numeriskt mycket bra med teorin och jag rekommenderar experimentet i 
skolan på alla nivåer. 

”Andeväsendet” i min barndoms kristallkrona har nu fått sin förklaring med den ovan 
beskrivna dubbelpendeln. Den övre tunga pendeln representerar lampan, medan den nedre lätta 
pendeln svarar mot ett prisma. 
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Självuppblåsande ballong

Kamifusen är en mer än hundra 
år gammal japansk leksak i form 
av en ballong. Den är upp-
byggd av ett halvgenomskinligt 

special papper och har ett litet hål, se bild 
1. När man spelar med bollen hålls den 
automatiskt uppblåst, vilket är förvå-
nande. När man slår på ballongen ström-
mar luft ut ur hålet för att sedan dras in 
i ballongen igen, så att den utvidgas. På 
bild 2 har jag med en mycket enkel mo-
dell illustrerat vad som händer. Diagram-
met visar kvalitativt hur trycket varierar 
med tiden inne i ballongen. Tryckskill-
naden relativt atmosfärstrycket p0 och 
varaktigheten t är omvänt proportionella 
mot varandra: 
(ph – p0)th = (p0 – pl)tl. 
Produkten av trycket p och varaktigheten 
t är ett mått på den energi som transpor-
teras. Det två rektanglarna på bild 2 har 
således samma yta. Den mängd luft som 
transporteras genom hålet beror på flö-
dets fart och varaktighet. Bernoullis prin-
cip säger att farten är proportionell mot 
kvadratroten ur tryckdifferensen. Förhål-
landet mellan farterna vid högt och lågt 
tryck är därför inte så stort som förhål-
landet mellan tryckskillnaderna. Jag har i 
modellen antagit att tl = 4th. Därför har 
det utgående flödet dubbla farten, men 
varar endast ¼ så länge, jämfört med det 
ingående flödet. Mängden luft M som 
strömmar in i ballongen blir då större än 
mängden som strömmar ut: 
Min = vin tin= (vut/2)(4 tut) = 2 vut tut = 2 Mut  
och kamifusen expanderar. Effekten är 
liten vid varje slag med ackumuleras vid 
upprepade slag så att bollen alltid håller 
sig uppblåst. Du kan köpa en kamifusen 
på nätet eller använda en lämplig pap-
perspåse som du hittar hemma i köket.

Jag tackar prof. Stellan Östlund, Fy-
sik, Göteborgs universitet, som tipsade 
mig om en nyutkommen artikel om 
kami fusen: Phys. Today 70,1, 78 (2017).

Per-OlOf nilssOn
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Omöjlig cylinder

I min ungdom fanns det ofta i vecko-
pressen ”Synvillor” som ett nöjes-
moment. Sådana optiska illusioner 
har nu för mig blivit ett seriöst verk-
tyg för studier av hjärnans funktion. 

I många fall förstår vi nämligen fortfa-
rande inte vad som händer i hjärnan när 
vi upplever den förvridna avbildningen. 
Nyligen presenterade den japanska pro-
fessorn Kokichi Sugihara en ny typ av 
frapperande illusioner. Dessa har en enkel 
förklaring och är därför lämpliga inom 
utbildningen. Effekten beror på att ögat 
detekterar en tvådimensionell bild, som 
av hjärnan tolkas som tredimensionell. 

På bild 1 visar jag ett rör som jag skri-
vit ut med en 3D-printer. Röret ser ut att 
på toppen vara cirkulärt, medan det upp-
fattas som kvadratiskt i en spegel. Illusio-
nen beror på att toppen på röret inte är en 
plan kurva. Låt f(x) och g(x) vara de två 
observerade formerna, i vårt specifika fall 
cirkel respektive kvadrat. Man inser då att

är den kurva rörets topp skall ha om 
den betraktas 45° mot lodlinjen med 
ett öga på långt avstånd från två azimut-

vinklar 180° isär. Eftersom objekt och 
bild ligger på olika avstånd från ögat får 
vi göra en lite kompensation genom att 
luta spegeln något. Du kan givetvis också 
observera objektet direkt utan spegel och 
istället snurra det 180° kring lodlinjen.

Du kan själv lätt tillverka en Sugi-
hara-illusion. Jag har för Dig valt en 
kvad rat och en liksidig triangel som de 
två observerade formerna. På bild 2 finns 
en mall som Du kan kopiera och förstora 
på ett styvt papper, klippa ut, och klistra 
ihop till ett rör. Observationen skall ske 
längs de två pilarna på bottenplattan. 
För en god effekt är det viktigt att vara 
mycket noggrann med rörets form och 
med observationsriktningarna. Flytta 
ögat lite fram och åter. Endast i ett visst 
litet vinkelområde är effekten perfekt. 
Ljusförhållandena är också mycket vik-
tiga, då skuggor kan försämra effekten. 
Du kan få lite hjälp i experimenterandet 
genom att googla på: users.dickinson.
edu/~richesod/RichesonImpossibleCy-
linder.pdf. Lycka till!

per-OlOf nilssOn
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1. Kopiera figuren ovan och vik den längs de streckade linjerna.
2. Klistra ihop papperet till ett rör.
3. Klipp ut kvadraten till höger, lägg den på bordet och ställ röret på den.
4. Forma röret till rätt utseende.
5. Betrakta röret 45° från lodlinjen i de två markerade riktningarna.

 
Omöjlig cylinder 
Per-Olof Nilsson 

I min ungdom fanns det ofta i veckopressen ”Synvillor” som ett nöjesmoment. Sådana 
optiska illusioner har nu för mig blivit ett seriöst verktyg för studier av hjärnans funktion. I 
många fall förstår vi nämligen fortfarande inte vad som händer i hjärnan när vi upplever den 
förvridna avbildningen. Nyligen presenterade den japanska professorn Kokichi Sugihara en 
ny typ av frapperande illusioner. Dessa har en enkel förklaring och är därför lämpliga inom 
utbildningen. Effekten beror på att ögat detekterar en tvådimensionell bild, som av hjärnan 
tolkas som tredimensionell.  

På bild 1 visar jag ett rör som jag skrivit ut med en 3D-printer. Röret ser ut att på toppen 
vara cirkulärt, medan det uppfattas som kvadratiskt i en spegel. Illusionen beror på att toppen 
på röret inte är en plan kurva. Låt f(x) och g(x) vara de två observerade formerna, i vårt 
specifika fall cirkel respektive kvadrat. Man inser då att 

                                      

är den kurva rörets topp skall ha om den betraktas 450 mot lodlinjen med ett öga på långt 
avstånd från två azimutvinklar 1800 isär. Eftersom objekt och bild ligger på olika avstånd från 
ögat får vi göra en lite kompensation genom att luta spegeln något. Du kan givetvis också 
observera objektet direkt utan spegel och istället snurra det 1800 kring lodlinjen. 
Du kan själv lätt tillverka en Sugihara-illusion. Jag har för Dig valt en kvadrat och en liksidig 
triangel som de två observerade formerna.  På bild 2 finns en mall som Du kan kopiera och 
förstora på ett styvt papper, klippa ut, och klistra ihop till ett rör. Observationen skall ske 
längs de två pilarna på bottenplattan. För en god effekt är det viktigt att vara mycket noggrann 
med rörets form och med observationsriktningarna. Flytta ögat lite fram och åter. Endast i ett 
visst litet vinkelområde är effekten perfekt. Ljusförhållandena är också mycket viktiga, då 
skuggor kan försämra effekten. Du kan få lite hjälp i experimenterandet genom att googla på: 
users.dickinson.edu/~richesod/RichesonImpossibleCylinder.pdf. Lycka till! 
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Granulära
material

skolan lärde vi oss att materia exis
terar i tre former: fast, flytande och 
gas. Ibland inkluderade man en fjärde 
form: plasma. Det finns emellertid 
material som inte direkt kan klassifi

ceras på något av dessa fyra sätt. Dit hör 
bland annat granulära material som be
står av diskreta, makroskopiska partiklar 
(≥1µm). Exempel på sådana material i vår 
vardag är snö, nötter, kol, sand, ris och 
kaffe.

På bild 1 visar jag ett experiment, där 
jag har stoppat ner en trästav i en kolv 
med ris. Staven rördes upp och ner tiotals 
gånger och flaskan skakades så att riset 
packades samman. Sedan lyfte jag staven 
och flaskan hängde med! Hur fungerar 
detta fenomen?

På grund av den oregelbundna geo
metriska strukturen är spänningen i 
materialet fördelad längs så kallade 
kraft kedjor, vilka bildar nätverk. För att 

illustrera detta har jag på bild 2 använt 
spelet ”Råttfällan”, där cylindrar utsätts 
för ett tryck från en stav. Det är möjligt 
att plocka bort ett antal cylindrar utan 
att strukturen kollapsar. De kvarvarande 
cylindrarna illustrerar kraftkedjorna, som 
ibland formar bågar. På grund av denna 
struktur fastnar ett granulärt material 
ibland när det passerar genom en smal 
öppning, som t ex en tratt. Det är den 
statiska friktionen mellan kornen och 
mellan korn och väggar som förhindrar 
en rörelse. Därför glider inte staven på 
bild 1.

Ett intressant och viktigt fenomen 
i granulära material är den s k paranöt
effekten. Om Du öppnar en burk med 
blandade nötter finner Du att de största 
nötterna (paranötter) ligger uppe på ytan. 
Denna effekt är något renodlad på bild 
3. I ett rör med sand ligger en metallkula 
på botten. När man skakar röret verti
kalt upp och ned kryper kulan upp till 
ytan, till synes upphävande tyngd kraften. 
Minst tio olika mekanismer har före
slagits för detta fenomen. Några av dessa 
förklaringar faller under kategorin ”hål
fyllnad”. I det ögonblick den oscillerade 
kulan är som längst upp finnes ett hål 
under den, vilket snabbt fylls med sand
partiklar. Kulan har därmed stigit upp 

en smula. En mängd relaterade fenomen 
finns, som t ex när stora stenblock i natu
ren under våren höjer sig upp ur marken. 
Den allmänna teorin för paranöteffek
ten inkluderar konvektion, bågbildning, 
tröghet, med mera. Dessa bidrag varierar 
med olika parametrar. Så kan vi t ex för 
stora skakamplituder få en inverterad 
para nöteffekt, där istället de små partik
larna vandrar upp till ytan. Jag går inte 
här in på den komplexa, men ganska väl 
förstådda, teorin, utan hänvisar den in
tresserade till en översiktsartikel av James 

Kakalios i Am. J. Phys., volym 73, 
nummer 1, år 2005. 

Granulära material tillhör en 
bredare materialgrupp av ”klad
diga material”, som till exempel 
tandkräm och ketchup. Dessa 
material uppvisar en mängd udda 
fenomen som är mycket viktiga 
inom många teknologier. Jag hop
pas att i denna serie kunna åter
komma till i sammanhanget intres
santa experiment.

Per-OlOf nilssOn
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Bild 3

Bild 2

Jag hade inga köpta leksaker i min 
barndom, men det var ett stort nöje 
att själv tillverka leksaker från var-

dagsprylar. En av dom var knappsnurran. 
Man trädde en tråd genom två motsatta 
hål på en knapp, se bild 1. Sedan snurrade 
man runt knappen som överst på bild 2, 
kanske 20 gånger, så att trådarna snodde 
sig runt varandra. Därefter kunde man 
genom att periodiskt dra i och släppa trå-
den få knappen att snurra runt mycket 
fort, se nederst på bild 2. Leksaken har 
varit populär i årtusenden. På medeltiden 
hade man en benbit istället för en knapp 
och kunde ”spela” med instrumentet.

Det är inte förrän mycket nyligen som 
man har förstått hur knappsnurran fung-
erar fysikaliskt. Dynamiken är ett kom-
plext fenomen, men med en enkel modell 
går det att få fram den grundläggande 
förståelsen för mekaniken [1].  Det tvis-
tade paret av snören formar en spiral, vil-
ket vi teoretiskt ersätter med två mycket 
tunna trådar på en cylinder med radie r 
(trådens radie). På bild 3 syns tre krafter 
som är tangenter till cylindern. Kraften i 
trådarna har en tangentialkomponent Ft 
som åstadkommer ett vrid moment 2rFt 
på knappen. Man finner att det totala 

vridmomentet är M = 2rF tan(θ). Här är 
F är dragkraften från handen på tråden 
och θ helixvinkeln, det vill säga trådens 
vinkel mot rotationsaxeln.

Förra året publicerade en forskar-
grupp vid Stanforduniversitetet i USA 
en artikel [2] med en mycket intressant 
tillämpning av knappsnurran, där den 
används som en centrifug. Knappen er-
sattes med en pappskiva (radie 50 mm, 
massa 2g), vilken nådde 125  000 varv/
minut, svarande mot en centrifugalkraft 
på 30 000 g! Kostnaden för apparaten är 
extremt låg, bara några kronor, och drivs 
alltså med handkraft. Funktionen kunde 
kvantitativt modelleras (inklusive två 
para metrar) genom att det totala vrid-
momentet på skivan beskrevs med bidrag 
från inte bara handkraften utan också 
från luftmotståndet och trådvridningen.  
En kapillär med blod fästes på plattan och 
efter 1,5 minuters dragande erhölls en 
fullständig separation av plasmat från de 
röda blodcellerna. På 15 minuter kunde 
malariaparasiter isoleras. Apparaten är 
givetvis mycket viktig i miljöer där elek-
tricitet saknas och där kostnader är av-
görande. Enkelheten och robustheten är 
också attraktiva egenskaper för vidare-

utveckling av apparaten för andra ända-
mål genom utnyttjande av 3D-printer-
teknik. Se där hur enkla ”fysikleksaker” 
kan komma till stor nytta! 

Referenser
1. H. J. Schlichting och W.Suhr, Eur. J. Phys. 31 

(2010) sid 501-510
2. M. S. Bhamla et al, Nature biomedical engine-

ering 1 article 0009 (2017)

Per-olof nilsson
chalmers tekniska högskola
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År 1821 fick Michael Faraday en metall-
tråd att rotera runt en magnet i en kopp 
med kvicksilver genom att skicka en elek-
trisk ström genom tråden. Trådens mag-
netiska fält växelverkade med det från 
magneten så att en kraft uppstod på trå-
den. Världens första elektriska motor var 
uppfunnen. Den var av typ homopolär 
motor, d v s ledarens elektriska polaritet 
och magnetfältet är konstanta, varför 
ingen kommutator behövdes.

I figur 1a visar jag en prototyp av ho-
mopolär motor. En neodymiummagnet 
är placerad på pluspolen av ett cirkulärt 
batteri. En lättrörlig metalltråd leder 
strömmen mellan polerna och snurrar 
runt batteriet. I figur 1b visar jag funk-
tionen. Uppförandet kan förklaras med 
lorentzkraften, som upptäcktes 30 år ef-
ter Faradays död. Lagen säger att kraften 
på en elektron i den elektriska strömmen 
är proportionell mot dess hastighet och 
det externa magnetfältet. Geometrin ges 
av den s k högerhandsregeln (HHR) på 
bild 1b. Mer insikt får vi genom att först 
med HHR ta fram magnetfältet kring 
tråden. Därefter härleder vi kraften på 
tråden från detta fälts växelverkan med 
magnetens fält, återigen med HHR. Det 
är viktig att inse att vi då använder HHR i 
ett par för att erhålla verkan av kraften på 
tråden. Vi kan därför lika gärna använda 
en vänsterhandsregel! Magnetfältens rikt-
ningar blir visserligen omkastade men det 
är bara en konvention. Troligtvis har vi 

valt HHR därför att de flesta personer är 
högerhänta.

Under senare år har en mängd varian-
ter av enkla homopolära motorer presen-
terats, varav jag visar två på bild 2 och 3. I 
variant 3 är neodymiummagneter fästade 
på batteriets poler och anordningen ligger 
på en aluminiumfolie. Om de två mag-
neterna är olika stora kommer ”bilen” att 
gå i en cirkel på folien. Observera att det 
inte är ”hjulen” som driver fram farkosten 
utan lorentzkraften på batteriet. Det är 
viktigt att aluminiumfolien är tunn, så att 
inte virvelströmmarna bromsar rörelsen. 

Alla motorerna fungerar bara några 
minuter. Ett 1,5 volts batteri har typiskt 
en inre resistans på 0,15 W varför ström-
men från det i princip kortslutna bat-
teriet är kring 10 A. Batteriets kapacitet 
kan uppskattas till 0,5 Ah, vilket således 
ger en livslängd på 3 minuter. Man kan 
använda laddningsbara batterier om man 
gör experimentet ofta.

Många nya konfigurationer lurar 
kring hörnet, så sätt igång och experi-
mentera! Om du vill fördjupa dig i teorin 
för exempel 1 ovan, kan du konsultera 
publikationen Facta Universitatis, Ser: 
Elec. Energ, vol. 24, no. 2, August 2011, 
p. 221-242, som du också kan erhålla 
från mig.

Per-OlOf nilssOn
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Det finns en hel del missuppfattningar om fysika-
liska förlopp i den populär vetenskapliga litteratu-
ren, vilket jag tidi gare påpekat i Fysikaktuellt (nr 1 
år 2016). Det kan i sådana fall vara givande att göra 
en systematisk analys med veten skaplig metodik för 
att komma fram till mer korrekta beskrivningar. Så-
dana övnin gar kan vara värdefulla för fysikstudenter 
för att ge en bättre förståelse av vetenskapens natur. 
Exempel på en frågeställning enligt ovan gäller om 
det är någon skillnad i tyngd mellan ett rinnande 
timglas och ett statiskt. Den konventionella mo-
tiveringen för en oförändrad tyngd brukar vara 
följande. Tyngden hos den fallande sanden är 
g�dm/dt�t, där g är tyngd accelerationen 9,81 
m/s2, dm/dt är massflödet genom halsen och 
t är falltiden. Vid nedslaget sker en ändring 
i rörelsemängden, som ger en nedåtrik-
tad kraft som exakt kompenserar mass-
minskningen från den fallande sanden. 

Observera dock att sandrörelse
inte bara finns i det fria 
fallet utan också i den 

övre behållaren!  
Vi illustrerar 
detta med att 

modellera timglaset med 
en cylinder enlig figuren. Vi 

ser där hur sandens tyngdpunkt 
z0 sjunker med tiden. Eftersom zu, zl, 
mu, och ml varierar linjärt med tiden, 

kommer deras produkter i z0 att variera 
kvadratiskt. Andraderivatan d2z0/dt2 är där-
för en konstant oberoende av tiden. Denna 

representerar en nedåtriktad kraft F=2ML/T2. 
Här är M massan hos all sand, L den ursprung-
liga höjden av sanden i övre behållaren och T 

tiden för tömningen. Insättning med realistiska 
experimentella värden ger typiskt en tyngdökning 
på 0,01 Newton, svarande mot 1 gram, vilket lätt 

kan mätas med en våg och visas t ex under en föreläs-
ning. P g a denna mätbara effekt bör man inte av-

färda bidraget som oväsentligt. Den som vill fördjupa 
sig i detaljerna kan studera en artikel av F. Tuinstra 
och B.F. Tuinstra i Europhysics News, Volym 41, 

Nummer 3, sidan 25, år 2010. En annan referens är 
A. Sack och T. Pöschel, Am. J. Phys. 85, 98 (2017).
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Ett timglas tyngd

Mu

Ml
zl

zu

z0

L

F = 2 M L       _____
          T2

F – Kraft nedåt
T – Tid för tömning
L – Övre massans begynnelsehöjd
M = Mu + M1 – Totala massan
Tyngdpunkten z0: Mz0 = Muz0 + Ml zl
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Kan man i vindstilla få en segel-
båt att åka framåt genom att 
blåsa på seglet med en fläkt 
fastsatt på båten? Ibland be-

svaras denna fråga i litteraturen med ett 
nej med referens till den omöjliga histo-
rien om baron Münchhausen, som på-
stås ha lyft sig själv i håret för att kunna 
rida över ett träsk. Detta är ju omöj-
ligt på grund av Newtons tredje lag. 

Vi studerar först problemet med ett 
enkelt experiment. På bild 1 har jag pla-
cerat en fläkt på en leksaksbåt. Fläkten 
finns att köpa på många ställen och drivs 
med två AA-batterier. Båten åker framåt 
med god fart. 

På bild 2 genererar en fläkt en rörelse-
mängd p = mv. Placeras fläkten på en 
båt kommer båten att röra sig på grund 
av konservering av rörelsemängden, bild 
3a. Vi placerar sedan ett segel på båten. 
I första ögonblicket rör sig båten fortfa-
rande bakåt, se bild 3b. I en enkel modell 
kommer oberoende molekyler med massa 
m in vinkelrätt mot seglet. Vi antar att 

Vem kan segla
förutan vind?

Bild 2

molekylerna sedan reflekteras elastiskt i 
seglet, se bild 3c. Genom att den totala 
rörelsemängden bevaras kommer båten 
med massan M att röra sig framåt med 
hastigheten u = (m/M) v. Man kan visa 
att denna effekt är associerad med en 
kraft F = r v2 A, där r är massdensiteten 
och A är seglets area. Den observerade 
båthastigheten är betydligt mindre än vad 
vår enkla teori förut säger. En bidragande 
orsak är att mole kylerna inte reflekte-
ras elastiskt. Om de absorberas helt eller 
sprids åt sidan kommer båthastigheten 
att bli noll eftersom kraften från fläkten 
och seglet då är lika.

Modellen för luftreflektionen i seg-
let, illustrerad på bild 4a, är alltför enkel. 
I praktiken växelverkar molekylerna och 
man måste betrakta luften som ett konti-
nuum. Man finner då en modifierad kraft 
Fw = cw (1/2) F, som är beroende av typ 
av flöde och av Reynolds tal. Den senare 
faktorn är en dimensionslös storhet som 
används för att karakterisera olika ström-
ningsfall. För ett plant och stelt segel 

är cw = 1,12 och vilket ger Fw = 0,56 F. 
Situationen illustreras på bild 4b där man 
ser att luften böjer av redan innan den 
träffar seglet. Bakåtspridningen är liten 
men kan ökas genom att använda ett skål-
format segel med samma funktion som 
skovlarna i ett vattenhjul (Pelton-form). 
Jag har inkluderat effekten något genom 
att böja seglet vid kanterna, se bild 1. Att 
man i vissa försök inte observerat någon 
rörelse beror inte bara på en dålig reflek-
tion i seglet utan också på att man istäl-
let för båt använt en vagn med alltför stor 
friktion vid hjulrörelsen.

Summa summarum, man kan segla 
utan vind genom att använda en fläkt 
som blåser på seglet. På grund av dålig 
luftreflektion i seglet är det dock mycket 
effektivare att ta bort seglet och vända på 
fläkten, som på en träskbåt.
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Bild 4a
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Det finns maskiner försedda 
med ett antal ben för vilka 
gående är en naturlig dyna-
misk mod. När man startar 

en sådan maskin på t ex ett sluttande plan 
kommer den att stabilisera sig i ett stabilt 
gående utan aktiv kontroll eller energitill-
försel. Fenomenet kan teoretiskt studeras 
med klassisk mekanik, se referens 1. Ex-
perimentellt kan man undersöka förlop-
pet med en klass leksaker där ett trädjur 
går, klättrar, etc av ”sig självt”, endast ut-
nyttjande tyngdkraften. Man kan köpa 
eller själv tillverka sådana leksaker, se re-
ferens 2. 

Av cirka tio varianter i mitt laborato-
rium diskuterar jag här tre exempel. På 
bild 1 visar jag en höna med två ben, som 
går nedför ett sluttande plan. Det främre 
benet är fast förbundet med kroppen, 
medan det bakre benet kan svänga fritt 
kring en axel. Hönans tyngdpunkt lig-
ger strax ovanför denna axel och rör sig 
obetydligt när benet svänger. Funktionen 
är starkt beroende på den detaljerade geo-
metrin, särskilt planets lutning (8 grader) 
och tyngdpunktens läge. Fötternas bot-
ten är cylinderformade och försedda med 
sandpapper för att få hög friktion.

 På bild 1a befinner sig hönan i ba-
lans. På bild 1b har jag startat hönan ge-
nom att trycka ner den bakre delen något. 
Tyngdpunkten befinner sig då rakt ovan 
den främre delen på den bakre foten. Den 
främre foten lösgör sig och tyngdpunkten 
rör sig framåt-nedåt, bild 1b. Hönan sät-
ter ner framfoten. Bakre foten lösgör sig, 
bild 1c, och slår i den främre foten, bild 
1d. Hönan svänger tillbaka, bild 1e, och 
proceduren upprepas periodiskt.

Hönans rörelse påminner i vissa hän-
seenden om en hackspetts rörelse nedför 
en stång, se bild 2. Spetten befinner sig 
här i viloläge på grund den så kallade 
självhämningseffekten. Spettens tyngd 
omsätts via fjädern i en normalkraft mel-
lan muffen och stången. Denna resulte-
rar i en friktionskraft, som förhindrar att 

Bild 1a b c d e

muffen glider ner. Det är viktigt att hålet 
i muffen är tillräckligt stort för att detta 
skall hända. Trycker man till på spet-
ten börjar den svänga fram och tillbaka 
med hjälp av fjädern. Muffen släpper då 
ibland och spetten kanar ner på stången 
till den låser igen: Ett typiskt ”stick and 
slip”-fenomen. Minskningen i lägesen-
ergin håller igång fjädern. Rörelsen är re-
lativt komplicerad och jag sammanfattar 
den ett schematisk fasdiagram utan de-
taljer på bild 3. På axlarna finns spettens 
vinkelläge f (se bild 2) samt dess hastig-
het df/dt. 

Det tredje exemplet är de så kall-
lade Gwaggli-gubbarna på bild 4. De 
står på fyra ben som vardera är en obe-
roende pendel. Gubbarna dras framåt av 
en tyngd som är fäst med en tråd i för-
sta gubbens näsa och som hänger över 
bordskanten. Gåendet startas genom att 
man trycker gubbarna åt sidan och släp-
per. Trycker man t ex åt höger så lyfts de 
vänstra fötterna upp och svänger framåt. 
Gubbarna dras samtidigt framåt. När se-
dan gubbarna svänger tillbaka åt vänster 
sätts de vänstra fötterna ned och den hö-
gra lyfts upp. Cykeln upprepas och gub-
barna vacklar sidledes och framåt. Något 
överraskande stannar gubbarna strax 
innan bordskanten. Detta beror på att 
den vågräta komposanten av kraften i trå-
den nu minskat så att den inte längre kan 
övervinna friktionen.

Forskning på passivt gående motive-
ras dels genom ett fundamentalt intresse 
av mekaniken, dels den praktiska nyttan 
av maskiner som går över ojämna ytor, till 
exempel robotar.
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Passiva vandrare

Bild 2

Bild 3

Bild 4

1. Tad McGeer, The International Journal of Robo-
tics Research, volym 9, nummer 2, sida 62, år 1990. 
https://www.cs.cmu.edu/~hgeyer/Teaching/R16-
899B/Papers/McGeer90IJRR.pdf

2. Philip Andrew Hatzitheodorou, An Expe-
rimental Study on Passive Dynamic Walking 
https://scholarcommons.usf.edu/cgi/viewcontent.
cgi?referer=https://www.google.se/&httpsredir=1&
article=6690&context=etd
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gen massfördelning, som endast har ett 
stabilt och ett labilt jämviktsläge. Många 
forskare betvivlade detta, då man visste 
att det i två dimensioner inte existerar en 
konvex figur med endast två jämvikts-

punkter. Frågan resulterade dock 2006 
i en s k Gömböc, som betyder en liten, 
tjock person. Bild 3 visar min Gömböc 

gjord av rostfritt stål med vikt av 3 kg 
och med ungefär 10 cm diameter. Denna 
kan köpas på internet från gomboc-shop.
com (499€ + VAT+ frakt). Om en Göm-
böc placeras på en horisontell yta i en 
godtycklig position återgår den alltid till 
en och samma stabila jämviktspunkt i lik-
het med stå-upp-figuren diskuterad ovan. 
Den instabila jämviktspunkten ligger 
mittemot den stabila. Teorin är ganska 
omfattande och den intresserade hänvisas 
till referens 2.

Sannolikheten att hitta en Gömböc i 
naturen är extremt liten då en mycket 

hög precision hos formen krävs 
(< 0,1 mm). Eventuella ursprung-
liga strandstenar av Gömböc-form 
har säkerligen deformerats p g a 
vågerosion. Däremot har man ob-

serverat en approximativ Gömböc-
form på sköldpaddsskal, vilket un-

derlättar att djuret lättare kan vända sig 
om det hamnar på rygg.
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Mått och balans
Stå-upp-figurer (Bild 1) brukar 

fascinera små barn. Stöter man 
till en sådan figur försiktigt så 
ramlar den inte omkull utan 

svänger fram och åter för att efter cirka en 
minut stanna upprätt. Michael Faraday 
använde en stå-upp-figur på sina föreläs-
ningar i kemi och fysik vid Royal Institu-
tion i London. Hans föreläsningar [1] var 
utformade för att popularisera vetenskap 
och hjälpte ungdomar att förstå inveck-
lade begrepp.

För att studera nämnda uppförande 
använder jag här en modell bestående av 
ett halvklot och en kon av samma mate-
rial, se bild 2. Cirklarna visar konens och 
halvklotets tyngdpunkter, Om konens 
höjd är h = √3r kommer figurens tyngd-
punkt att hamna i gränsytan mellan 
konen och halvklotet (kvadratsym-
bol). Om denna figur trycks ner 
till horisontellt läge är den på 
gränsen att räta upp sig, efter-
som tyngdpunktens vertikala 
läge inte förändrats. För att fi-
guren skall gå tillbaka till lodrätt 
läge måste tyngdpunkten sänkas 
(triangelsymbol). Detta kan åstad-
kommas på olika sätt. Man kan t ex 
minska konen höjd, tillverka halv-
klotet av högre densitet eller lägga in en 
tung vikt i det. 

Ungrarna Gabor Domokos och Peter 
Varkonvi frågade sig om det finns en kon-
vex, tredimensionell kropp med homo- Bild 1

Bild 2 Bild 3
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Konsten att hålla 
sig flytande

De flesta av oss har hört talas om Arki-
medes (247-212 f.Kr.) princip: ”Ett före-
mål nedsänkt i en vätska påverkas av en 
uppåt riktad kraft, som är lika stor som av 

den undanträngda vätskans tyngd”. Principen förkla-
rar när ett föremål flyter i en vätska. Svårare blir det när 
man skall förklara hur ett föremål flyter. Många kommer att 
tänka på skeppet Vasa som kantrade år 1628 eftersom man då 
ännu inte förstod det som kallas flytstabilitet. Man kan göra 
många små tankeväckande experiment hemma i köket på äm-
net. Populärt är att ta stavar med olika form och densitet och 
lägga i vatten. Till mångas förvåning flyter de på olika sätt. 
Det visar sig att stavens densitet relativt vätskan rrel är en vik-
tig parameter. På Bild 1 visar jag hur en lång stav med kvadra-
tiskt tvärsnitt intar olika vinklar för olika rrel. De horisontella 
linjerna visar var en vinkeländring sker kontinuerligt. Två 
krafter verkar på ett flytande föremål: föremålets tyngd G och 

Bild 1 Bild 2

Bild 3

Bild 4

Bild 5

vattnets lyftkraft B på det. På Bild 2 visar jag hur vridmomentet 
från dessa krafter vrider föremålet till ett stabilt läge. Båtar svarar 
mot situationen för den röda staven, d v s de flyter förvånansvärt 
högt.

På Bild 3 visar jag ett experimentellt resultat med mycket låg 
relativ densitet rrel  ≈ 0,007.  Experimentet är dock något bedräg-
ligt. Ytterligare en kraft T har tillkommit, vilken har inverkan på 
flytstabiliteten hos lätta föremål. På Bild 4 visar jag effekten på 
en pingpongboll i ett glas bräddfyllt med vatten, där vattenytan 
buktar uppåt. Vattnet väter bollen och en menisk formas. Bollen 
lägger sig mitt i glaset med en lyftkraft B = G + T. Om glaset fylls 

delvis med vatten buktar vattenytan nedåt och är som lägst i 
glasets mitt. Bollen flyter ut till kanten, se Bild 5. Samma 

feno men ser vi när frukostflingorna på mjölken flyter ut 
till tallrikskanten. Ytspänningskraften T är riktad snett 
nedåt.  Tillsammans med gravitationen G och lyftkraften 
B bildas en horisontell dragkraft D ut mot glaskanten.

Stabil jämvikt erhålles när systemets masscentrum av 
lägsta möjliga. Bollen densitet är lägre än vattnets och fly-
ter därför till vattnets högsta punkt.

Sammanfattningsvis kan sägas att det finns en flora 
av lärorika experiment där man testar flytstabiliteten på 
föremål med olika form och densitet.  Prof. em. Anders 
Thölén vid Chalmers har utformat laborationer för detta: 
https://www.yumpu.com/sv/document/view/31217583/
flytstabilitet-i-praktik-och-teori.
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