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I fysikkfaget opererer man med to typer pendler. En fysisk pendel
der man regner med snorens masse, og en matematisk pendel der man
neglisjerer snorens masse. Sistnevnte er et eksempel på en matematisk
idealisering. Slike idealiseringer vil man finne i bl.a. naturvitenskap,
økonomi osv. Slike idealiseringer og tilnærminger er ikke det samme som
matematikk. De er et forsøk på å beskrive ting i naturen med et enkelt
matematisk språk. I selve matematikkfaget vil man derimot overhode ikke
finne slike tilnærminger.

Fester man en kule i en snor, og lar den svinge rundt i en bestemt sirkel,
vil dette tilsvare en kjegle geometrisk sett. Kjeglependelen er en variant
av den matematiske pendel. Videre antar vi at kulen går i konstant fart i
sirkelbanen, og får:

v =
2πr
T

Etter Newtons lover gir konstant fart (ingen akselerasjon) ingen kraft. Men
dette gjelder ved bevegelse langs en rett linje. I og med at farten hele tiden
skifter retning i sirkelbanen gir dette opphav til en sentripetalakselerasjon.
Resultantkraften blir:

ΣF = m · a = m · v2

r
Denne kalles sentripetalkraft. Her følger figur over kjeglependelen:
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G er tyngdekraften til kulen med masse m, S er snordraget(en kraft) og
Σ F er resultantkraften. l er lengden av snoren og r er radius i sirkelbanen.

cosα′ =
G
S′ ∧ sinα =

ΣF
S

∧ sinα =
r
l

Geometrisk erα′ = α og man finner omløpstiden T ved

S = S′

ΣF
sinα

=
G

cosα

Etter noe mellomregning der man også benytter v = 2πr
T blir resultatet:

T = 2π

√
l · cosα

g
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Omløpstiden er altså uavhengig av kulens masse. Gitt en kule med
snorlengde 25 cm (=0,25 m) og vinkel α = 30◦ får man altså

T = 2π

√
l · cosα

g
= 2π

√
0, 25m · cos 30◦

9, 81m/s2 ≈ 0, 93s

Fartsformelen er også uavhengig av massen:

v =
2πr
T

=
√

r · g · tanα

Intuitivt skulle man kanskje tro at massen skulle virke inn på fart og tid
for pendelen. Men lar man f.eks. en lett og tung ting falle fra samme høyde,
vil de nå bakken med samme fart. Det eneste som påvirker er igjen g,
tyngdens akselerasjon. På jordoverflaten er g = 9, 81m/s2. Utover i rommet
varierer den imidlertid. På månen er den ca. 1, 62m/s2, og ute i det tomme
rom svært lav. Generelt er tyngdekraften av et legeme gitt ved

G = m · g

der m er massen av legemet og g tyngdens akselerasjon(feltstyrken).
Massen av et legeme er den samme overalt i rommet. 1 kg. på jorden er
også 1 kg. overalt ellers i universet. Mens feltstyrken g som sagt varierer.
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I HØYESTE FYSIKK-KURS PÅ VIDEREGÅENDE SKOLE(TIDLIGERE
3FY/FYSIKK2) ER KJEGLEPENDEL ET TEMA. JEG HAR FORØVRIG
SKREVET BOKEN:

MATEMATIKKLEKSIKON FOR VIDEREGÅENDE SKOLE

Her finner man alle emner innen den videregående skoles matematikk.
Også alle emner som er tatt vekk eller lagt til(f.eks. ved reform-94) finnes
i boken. Mer informasjon om boken finnes under hjemmeside her på
Realfagshjørnet. Bl.a. oversikt over kapitler og noe generell omtale.

Boken kan bestilles under hjemmeside her på Realfagshjørnet eller
forlagets hjemmeside:

www.forlag.tk
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