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ME13 – Magnetisk accelerator 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Inledning 
Detta är ett väldigt enkelt men finurligt experiment. Det ser inte så märkvärdigt ut, en kula 
som kolliderar med andra kulor. Men vad händer när en kula byts ut mot en magnet? 
 
 
Försök 
1. Släpp en kula från övre änden av spåret. Den rullar ner i spåret tills den kolliderar med 
de andra kulorna. Som väntat skjuts den sista kulan i raden ut med något lägre hastighet 
än den inkommande kulan, därefter rullar den tillbaks och förloppet upprepas tills det inte 
finns någon energi kvar. 
 
 
2. Nu upprepar du ovanstående men byter ut den första kulan mot den magnetiska 
kulan. Resultatet blir helt annorlunda. (Den sista kulan skjuts ut med en mycket högre 
hastighet än i steg 1.) 
 

 

  
 
3. Resultatet i steg 2 kan tyckas strida mot de grundläggande i fysikens lagar!  
Be eleverna att förklara, upprepa demonstrationen om det behövs för fler observationer. 
Diskutera både fart och energi. 
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Förklaring 
Det är lätt att konstatera att hastigheten för den utskjutna kulan i steg 2 är högre  
än i steg 1. Rörelseenergin blir alltså större. Var kommer ökningen av energi från? 
  
När kulan först släpps i toppen på rampen har den potentiell energi. Energin kommer ifrån 
gravitationen. När kulan rullar ner omvandlas lägesenergin till rörelseenergi, men det finns även 
en annan typ av energi, magnetisk. Det bildas en magnetisk kraft mellan den rullande kulan och 
den magnetiska kulan i rampen. Denna magnetiska dragningskraft resulterar i magnetisk energi 
mellan kulorna som kommer att omvandlas till rörelseenergi och som i momentet senare överförs 
till den kula som skjuts ut. 
 
Gravitations energi + Magnetisk energi → Rörelse energi (kinetisk energi) 
 
Det är svårt att se, men vid kollisionen i försök 2 får den inkommande kulan högre  
fart än i försök 1.  
 
 
 
Rörelsemängdens bevarande: 
Studerar man noga de fyra stationära kulorna (som ligger i mitten på pendeln) ser man att de 
flyttas från sitt ursprungsläge redan före kollisionen. De flyttas i riktning mot kulan som rullar 
nedåt i rampen.  
 
Vi antar att den första kulan som rullar ned, rullar åt höger. Då kommer de 4 bollarna i rampen att 
först röra sig åt vänster. Ökning av de fyra kulornas rörelsemängd (med fyra gånger större 
massa) åt vänster före kollisionen balanseras av den kula som efter stöten 
skjuts åt höger med högre hastighet och därmed större rörelsemängd.  
Med vektorer kan man visa att rörelsemängden bevaras under försöket med undantag  
för den verkan som friktionen har. 
 
 
Säkerhet 
Satsen innehåller en mycket stark magnet. Den är inte lämplig att användas av små barn. Arbeta 
varsamt med experimentet då det finns en klämrisk och även en risk att den utskjutande kulan 
kan träffa någon i ögat. 
 
 
Förvaring 
Förvara stålkulorna åtskilda från den magnetiska kulan annars finns risk att även stålkulorna blir 
magnetiska. Efter många försök kan magnetkulans yta slitas ut och den bör då ersättas med en 
ny.  
 


