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Grupp 1: Kanonen: Launch + Top Hat + Lilla Lots

Kanonen liknar inte en vanlig berg- och dalbana. "Uppdraget"- den långa backen där berg- och 
dalbanetåg sakta dras upp - har ersatts med en hydraulisk utskjutning. Tåget fortsätter sedan över 
högsta punkten, som kallas "Top Hat".

Inledande uppgifter:
Ett fullastat tåg väger c:a 7 ton (+ 750 kg för släden som ger tåget fart). Tåget accelereras tills det 
uppnår farten 19.3m/s.

• Hur stor acceleration krävs för att uppnå denna fart på två sekunder? 
• Hur lång sträcka färdas man under dessa två sekunder?
• Tåget ska efter utskjutningen passera "Top Hat". Krönet ligger 20m över startpunkten. 

Räcker farten?
• Hur många hästkrafter krävs för att accelerera tåget från 0 till 75 km/h på 2 sekunder? (En 

hästkraft är den effekt som krävs för att lyfta 75 kg en meter på en sekund.
• Om tåget passerar högsta punkten med mycket låg fart, hur lång tid behöver det då åka nedåt 

i 90° lutning för att uppnå farten 75 km/h? Hur lång sträcka? Bilden nedan visar sträcka (m), 
hastighet(m/s) och acceleration(m/s2) under utskjutningen. Hur varierar effekten på tåget 
under utskjutningen? 

(På sidan http://physics.gu.se/LISEBERG/KANONEN/start.html finns accelerometerdata om ni vill 
göra egna grafer). På http://www.coastersandmore.de/rides/xcel/xcelerator.shtml     finns en 
beskrivning (på tyska) av tekniken.

http://physics.gu.se/LISEBERG/KANONEN/start.html
http://www.coastersandmore.de/rides/xcel/xcelerator.shtml
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Direkt efter starten går tåget upp i "Top Hat". (Se även en kort videosekvens på 
http://physics.gu.se/LISEBERG/KANONEN/kanonen_top_loop.avi. Kanske tar ni en egen film?)

• Spelar det någon roll var i tåget man sitter? 
• Använd fotot för att uppskatta eventuella skillnader i kraft på den som åker på några olika 

platser. Tåget är 9.784m långt. 
• Vilka krafter verkar på den som åker om farten är mellan 11 och 14 m/s? Rita kraftfigur!

Kanonen: På plats på Liseberg: 
• Titta på spåret under utskjutningen: Vilken funktion har de mässingsplattor som sänks ned 

precis före utskjutningen och sedan kommer upp igen när tåget har passerat?
• Mät hur lång tid det tar för tåget att passera högsta punkten. Upprepa mätningen för några 

turer - går alla tåg lika fort?
• Kuriosa: Det har hänt att tåget har stannat i högsta läget. Se en liten film från 3 maj 2015 

https://www.youtube.com/watch?v=ssqca4LLsEc

Lilla Lots
Lilla Lots är en "rälsvagga" där den lilla båten löper i ett 
spår med 11.5 m radie, samtidigt som den kan rotera sakta 
åt ena eller andra hållet. 

• Hur lång tid förväntar ni er att det ska ta för båten att 
gunga fram och tillbaka?

• Vilka krafter verkar på den som åker under olika 
delar av turen?

• Hur påverkas krafterna på kroppen av att båten 
roterar?

• Men en app, som t.ex. SensorLog, kan ni mäta både 
"g-kraft" och ev vinkelhastighet, runt tre axlar: Vad 
förväntar ni er? Hur jämförs resultaten med era 
förutsägelser?

Lycka till
Ann-Marie.Pendrill@physics.gu.se

https://www.youtube.com/watch?v=ssqca4LLsEc
http://physics.gu.se/LISEBERG/KANONEN/kanonen_top_loop.avi
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Grupp 2: Helix: Launch 1 + AirTime hump eller korkskruv + 
Uppswinget

Helix-stationen ligger högt. Tåget startar på höjden 47.5 m och Helix-turen kan börja på ett ovanligt 
sätt - genom att bara rulla ut från stationen (med lite försiktig hjälp från drivhjul). Sedan följer 2 st 
LSM accelerationszoner. Den första  är 44.6 m lång, lutar 7.2°, slutar på höjden 36.7 m och ger 
tåget en fart 21.3 m/s.

• Hur högt skulle tåget kunna gå efter denna accelerationszon? 
• Ett fullastat helix-tåg väger ca 10 ton. Hur stor är rörelseenergin efter den första 

accelerationszonen?
• Den första accelerationszonen slutar på höjden 36.7 m och ger tåget en fart 21.3 m/s. Strax 

efter kommer den högsta punkten före nästa accelerationszon. Denna punkt ligger enligt 
ritningen ligger på 56.7m. Använd denna information för att uppskatta farten där.

Välj sedan att titta närmare på den Air Time Hump eller korkskruv som följer eller den första 
accelerationszonen.

Air Time Hump
Strax efter puckeln går spåret över i en korkskruv och fortsätter in i en "airtime hump" över 
rulltrappan upp till stationen.

För denna airtime hump, är den översta spårdelen mellan stolparna 14.55 m lång. Den börjar där 
spåret lutar 21.5° uppåt och slutar där spåret lutar 4.8° nedåt. Med hjälp av vinkelskillnaden kan 
man uppskatta krökningsradien. 
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Korkskruv efter den första accelerationszonen
Spårdelen över krönet är 13.53 m och växlar från 38.6° 
uppförslutning till 30.3° nedförslutning. Med hjälp av 
vinkelskillnaden kan du då uppskatta krökningsradien. 
(Eventuellt kan man ta hänsyn till att spårets 
krökningsradie verkar vara lite större före toppen)

Uppgifter till AirTime Hump eller korkskruven
• Hur fort går tåget över högsta punkten av denna del 
• Kombinera farten med krökningsradie för att 

beräkna accelerationen i högsta punkten.
• Rita ett frikroppsdiagram för en person i tåget.
• Hur stor blir kraften från tåget på personenmassan m? I vilken riktning verkar kraften? 
• Hur många "g"?
• Spelar tågets längd någon roll? 
• På plats: Mät hur lång tid det tar för tåget att passera högsta punkten.

UPPSWINGET

Högsta höjd: 30 meter
Högsta pendelvinkel: 120°
Maxfarten: c:a 80 km/h (10 gånger under åkturen) ?

    Var under åkturen kommer man att känna sig tyngst? Lättast?
    Hur många "g" kommer man att uppleva som mest?
    Kommer man att uppleva "negativa g" under denna tur? 

Beräkningar
• Använd angivna data för höjd och vinkel för att beräkna 

längden av pendeln.
•     Vilken period har en pendel med denna längd ? (Dvs 

hur lång tid tar det att gunga fram och tillbaka en gång?) 
Du kommer väl ihåg att "sekundpendeln", som har en 
halvperiod på 1 sekund är ungefär 1m lång!

•     Hur lång tid tar hela turen om man ska åka 10 
halvperioder?

•     Vilken fart kommer man upp i om man faller fritt i 30m?
•     Vilka skäl kan det finnas att farten blir något lägre i gungan?
•     På Liseberg: Tag fram mobiltelefonens stoppur och mät tiden för några halvperioder. 

Stämmer den med din uppskattning baserad på pendellängden?
•     Vilken roll spelar utslagsvinkeln för perioden? 

Lycka till
Ann-Marie.Pendrill@physics.gu.se
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Grupp 3: Balder: Uppdrag + 3 passager i norra delen + Helix: 
Pretzel-loopen

BALDER
• Spårlängd 1070 m
• Tågets längd: 15.680 m 
• Ett fullastat tåg väger 8500kg 
• Maxfart: 90 km/h. 
• Största lutning: 70o 

Balder börjar på klassiskt berg- och dalbanevis 
med ett "uppdrag" till högsta punkten. Uppdraget lutanr 40°. Strax efter åker tåget nedför en backe 
som lutar 70° nedåt. 

Rita frikroppsdiagram för en person när tåget är på väg upp i uppdraget och på väg nedför backen. 
Hur stor kraft (uttryck i mg) verkar i dessa delar av turen.

Lite senare passerar tåget tre gånger den nordligaste delen av banan. Titta på fotot och uppskatta hur 
stor del av spåret som ligger mellan dessa tillfällen och hur långt tåget har gått. 

På plats: 

• Tag tid för de tre tågpassagerna. Upprepa för några tåg. 

• Hur mycket energi har gått förlorad i varje "varv"?
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Mechanica: Huvudrotation
Mechanica, som öppnade 25 april 2015, är 
en stor maskin som roterar runt tre olika 
axlar. En stjärna med 6 gondolarmar sitter 
längst ut på den 12 m långa armen som 
roterar runt en horisontell axel (X). 
Stjärnan kan i sin tur rotera runt den långa 
armen. På varje gondolarm finns 5 säten, 
som kan rotera runt gondolarmen (y). Se 
en film från premiärhelgen: 
https://www.youtube.com/watch?v=GIc-
oVigSJ8

Den stora armen i Mechanica åker man runt 
några varv (kring X-axeln) - högt upp och ned 
igen - innan armen stannar i högsta läget där 
stjärnan roterar runt z-axeln, och sätena 
gungar runt y-axeln. (Antag i denna upgift att 
man sitter mycket nära stjärnans centrum så 
att rörelsen på grund av stjärnans rotation kan 
försummas.)

• Upphängningspunkten är ca 15 m över marken. Hur 
högt över marken kommer man då som högst?

• Hur långt åker man på ett varv ?
• Hur lång tid tar ett varv (titta på någon av filmerna 

eller tag tid på plats)?
• Hur fort åker man i genomsnitt under varvet?
• Hur stor blir centripetalaccelerationen pga av 

armens rörelse?
•

Vilka krafter verkar på kroppen när man är i olika lägen av rotationen? Rita  
figur för kraftsituationen högst upp, längst ned, till höger och vänster, och på  
någon plats till.

Lycka till
Ann-Marie.Pendrill@physics.gu.se

https://www.youtube.com/watch?v=GIc-oVigSJ8
https://www.youtube.com/watch?v=GIc-oVigSJ8
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Grupp 4: Lisebergbanan "Tre gånger över stigen" + krafter (under 
Uppswinget) + AtmosFear
• Banans längd 1340 meter

• Banans högsta höjd: 65 meter
(stationen ligger på 20 m höjd)

• Antalet tåg samtidigt: 4 stycken

• Antalet passagerare per tåg: 22 stycken

• Tågets vikt: 5950 kilogram

• Tågets längd: 14 m 

Data från ritningen.
Redan före besöket kan ni gå igenom tabellen och uppskatta krafterna för tåget och hur de beror på 
farten. Eventuellt kan ni redan i förväg uppskatta hur mycket energiförluster kommer att påverka 
resultatet.

" Utnyttja data i tabellen för att uppskatta g-kraften i nedersta punkten för de tre varven 
" Vinklarna a och b är lutning fram/bak (-/+) och i sidled (höger = +). R/r är krökningsradie i 

horisontell/vertikal led. S är sträckan efter att tåget lämnat stationen och H är höjden.

Stolpe H (m) S(m) a ( o) b ( o) R(m) r(m) Kommentar 

67 42.8 479 33.13 36.6 27.0 - Över vägen 
68 36.6 488 33.13 39.8 27.0 - Över vägen 
73 26.6 516 0 42 27 40 Längst ned 
79 39.3 550 -19.12 35.4 27.0 50.0 Över vägen 
80 41.5 562 -7.21 33.1 25.0 40.0 Över vägen 
88 44.5 627 2.50 19.7 25 -40 Högst upp 
90 40.9 643 24.54 35.5 24.0 -40.0 Över vägen 
91 36.0 651 31.84 39.2 24.0 - Över vägen 
96 27.0 678 1.26 41.4 24.0 40 Längst ned 
102 38.9 711 -25.30 34.9 21.0 -30.0 över vägen 
103 41.6 721 -6.17 24.1 21.0 -30.0 Över vägen 
105 41.80 740 0.0 13.0 21.0 - 
106 41.80 746 0.0 10.6 21.0 - 107-8 Broms 2. + "Abtrag" 
111 40.7 788 4.91 26.6 15.0 -25.0 Över vägen 
112 38.1 795 26.88 31.9 15.0 -25.0 Över vägen 
120 22.7 850 -1.07 11.8 120 100 Lägsta punkten i dalen 
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Uppgifter på plats:
Välj en plats på stigen nära Uppswinget. Spåren på bilden ligger c:a 40 m.ö.h. Tåget passerar nedåt 
över gångvägen tre gånger i rad. 

" Mät tiden det tar för ett tåg att passera en viss punkt. Med hjälp av tåglängden kan ni då 
bestämma farten. Gör detta för alla tre passagerna för ett par tåg.

" En liten bit längre bort kommer tåget upp igen, två gånger. Bestäm farten för tåget på väg 
upp. 

" Jämför resultaten och energiförlusterna mellan de olika passagerna för samma tåg. 
" Uppskatta kraften  på den som åker när man passerar någon av de lägsta punkterna under 

Uppswinget. (Uttryck svaret i enheten mg)

AtmosFear
" Höjd över havet 146 m 
" Tornhöjd 116 m 
" 3.1 s Fritt fall 
" 90 m fallhöjd 
" Högsta fart: c:a 110 km/h 
" Största g-kraft: 4g 
" Magnetbroms 
" Turen tar c:a 2 minuter, varav 100 s på vägen upp. 
" 36 passagerare/åktur, 600 passagerare/timme 

• Hur många sekunders fritt fall krävs för att komma upp i farten 110 
km/h? 

• Vilka krafter verkar på kroppen medan man faller? 
• Hur många g upplever man under det fria fallet? 
• Vilka krafter verkar på kroppen när man upplever 4g? Hur stor är 

accelerationen under inbromsningen? 
• Hur lång tid skulle det ta att stanna om man under hela inbromsningen 

upplevde 4g? Hur lång sträcka skulle då behövas för inbromsningen? 
• Använd dina resultat för att göra en skiss över hur höjd, hastighet och 

acceleration varierar under turen.

• Ladda sedan ned accelerometerdata eller titta på graferna på 
http://physics.gu.se/LISEBERG/accel/atmosfear_wdss.html

Hur långt är det till Horisonten? Det beror förstås på hur högt upp man är. 
Hur långt kan man se från AtmosFear? 

• Hur långt är det från toppen av Skagens fyr (46 m.ö.h) till horisonten? 

• Hur långt är det mellan Skagen och Liseberg? 

• Kan man se Skagens fyr från toppen av AtmosFear?

Lycka till

Ann-Marie.Pendrill@physics.gu.se

http://www-istp.gsfc.nasa.gov/stargaze/Shorizon.htm
http://physics.gu.se/LISEBERG/accel/atmosfear_wdss.html
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Kf, maj 2014,

Grupp 5: Helix, Accelerationszon 2 och inverterad Top Hat + 
Kaffekoppen
• Accelerationszon 2 är 69.5 m lång, lutar 9.7o, slutar på höjden 42.4 m och ger tåget en fart 

23.5 m/s.

• Hur högt skulle tåget kunna gå efter den andra accelerationszonen?

• Först böjer spåret av uppåt (stolpe 130-134) 
och sedan går tåget på undersidan av spåret 
genom översta delen av spåret (135-136).  

På väg upp:
" Mellan stolpe 131 och 133 färdas tåget ca 8 

m medan spårets lutning uppåt går från 24.5° 
till 59.5°. Använd denna information för att 
uppskatta spårets krökningsradie.

" Utgå från angiven höjd vid stolpe 131 för att 
beräkna tågets fart.

" Kombinera resultaten för att beräkna centripetalaccelerationen.
" Vilka krafter verkar på en person med massa, m, som passerar stolpe 131?

Över högsta punkten
" Mellan stolpe 135 och 136 färdas tåget ca 13.1 m medan spårets lutning uppåt går från 62.1° 

uppförsbacke till 63.6° nedförsbacke. Om du approximerar spåret med en cirkelbåge kan du 
uppskatta krökningsradien. Hur stor blir den?

" Om spårets högsta punkt ligger på 68.1m, hur fort går tåget då?
" Kombinera resultaten för att beräkna centripetalaccelerationen i högsta punkten.
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" Vilka krafter verkar på en person med massa, m, som passerar toppen? Rita kraftfigur!

" Spelar det någon roll för beräkningarna att tåget går under spåret i högsta punkten?

" Kommer man någon gång att vara tyngdlös under denna del av turen?

" Tågets längd gör att tågets tyngdpunkt ligger lite under spåret i högsta punkten. Detta 
påverkar förstås hur snabbt tåget går och alltså vilka krafter som verkar på den som åker. 
Hur stor effekten är beror på kvoten mellan tågets längd, L, och sprets radie, R. Tåget är 
12.5 m långt. Hur mycket snabbare åker tåget på grund av detta?

" Tågets längd leder också till lite annorlunda 
upplevelse beroende på var man sitter i tåget. Hur 
stor blir skillnaden i acceleration i högsta punkten 
beroende på var man sitter?

Kaffekoppen
Plattan roterar medsols 8 varv/min. Samtidigt roterar 
brickorna motsols 20 varv/minut (relativt plattan). 
Dessutom kan varje kopp snurras individuellt av dem som 
sitter i den, men för enkelhets skull kan denna rotation 
försummas. 

• Hur stor är plattans vinkelhastighet, Ω?
• Hur stor är brickans vinkelhastighet, ω, relativt marken? Vilken periodtid svarar det mot? 

Skriv ned ett uttryck för hur en kaffekopp rör sig, om brickornas centrum ligger på ett avstånd, R, 
från plattans centrum och kaffekopparnas centrum ligger på ett avstånd r från brickans centrum. 
Rita en skiss av banan, t.ex. med matlab. Var under turen är farten högst? Lägst? Var är 
accelerationen störst? Minst?

Följande mått har mätts med tumstock och kan utnyttjas för att göra en skiss av attraktionen: 

" Kannans diameter: 1.10m 
" Avstånd från kannans ytterkant till centrum av en bricka: 3m 
" Avstånd från brickans centrum till centrum av en kopp 1.55m 
" Avstånd från koppens centrum till en sittplats: c:a 45 cm 

Utnyttja mätningarna för att beräkna rotationsradier för rörelsen: 

" Hur stort är avståndet, R, från centrum av attraktionen till centrum av en bricka? 
" Vilket är det största avståndet från brickans centrum till en person som åker i attraktionen? 
" Vilket är det minsta avståndet från brickans centrum till en person som åker i attraktionen? 
" Välj ett möjligt avstånd som rotationsradie, r, för brickans rotation kring sitt centrum för att 

beskriva rörelsen i Kaffekoppen. 

På plats på Liseberg observerar ni åkturen. Om ni åker (frivilligt) kan ni kanske göra en 
mätning med telefonens accelerometer (eventuell också gyro!). Stämmer de angivna 
rotationshastigheterna?
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Grupp 6: Kanonen: Inbromsning + Heartline Roll + Mechanica: 
Stjärnans rotation

             
På väg tillbaka till stationen gör tåget ett avslutande ärovarv, igenom loopen, ovanför dem som 
väntar. Spåret vrider sig (nästan) ett helt varv runt tåget. Denna del kallas "heartline roll" eller "heart 
roll". Den som åker rör sig i en nästan rät linje. 

" Vilka krafter verkar på den som åker under olika delar av "hjärtlinje-rullningen"? 
" Gör ett diagram som visar hur krafterna från tåget på den som åker varierar med tiden om 

rullningen tar 45 m och farten är c:a 11m/s. (Ange krafterna i enheten mg.) 
" Eftersom du roterar kring dig själv kommer olika delar av din kropp att röra sig på olika sätt. 

Hur stor skillnad i kraft blir det mellan rotationscentrum och en punkt 50 cm ifrån? 

Kanonen: På plats på Liseberg: 
• Mät hur lång tid det tar för tåget att passera en given punkt i Heartline roll?
• Upprepa mätningen för några turer - går alla tåg lika fort?
• Hur stor är tågets kinetiska energi före bromsen?
• Hur stor uppvärmning förväntar man sig av mässingsplattorna i slutet av banan?

Mer information om magnetisk inbromsning finns på 
http://physics.gu.se/LISEBERG/eng/magn_brakes.pdf

http://physics.gu.se/LISEBERG/eng/magn_brakes.pdf
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Mechanica: Stjärnans rotation

Mechanica, som öppnade 25 april 2015, är 
en stor maskin som roterar runt tre olika 
axlar. En stjärna med 6 gondolarmar sitter 
längst ut på den 12 m långa armen som 
roterar runt en horisontell axel (X). 
Stjärnan kan i sin tur rotera runt den långa 
armen. På varje gondolarm finns 5 säten, 
som kan rotera runt gondolarmen (y). Se 
en film från premiärhelgen: 
https://www.youtube.com/watch?v=GIc-
oVigSJ8

Den stora armen i Mechanica åker runt några 
varv (kring X-axeln) samtidigt som stjärnan 
roterar runt z-axeln, och sätena kan rotera fritt 
runt y-axeln. 
Vilka krafter verkar på en person  när armen är 
horisontell, som i bilden och stjärnan roterar 
runt den stora armen. Titta på filmen och försök 
att mäta stjärnans rotationshastighet (görs 
lättast i högsta läget där armen står stilla).

Antag att man sitter längst ut i en av stjärnans gondolarmar (drygt 4m från  
stjärnans mitt). 

• Hur stor blir centripetalaccelerationen på grund 
av stjärnans rotation?

• På en person som åker verkar tyngdkraften och 
en kraft från gondolerna. Rita ut krafterna (i 
skala) för de krafterna  för en person längst ut 
ide olika gondolerna i figuren.

• Hur ändras krafterna om man i stället sitter 
närmast stjärnans centrum?

Accelerometerdata och några grafer finns på sidan 
http://tivoli.fysik.org/liseberg/attraktioner/mechanica/accelerometerdata

Lycka till
Ann-Marie.Pendrill@physics.gu.se 

https://www.youtube.com/watch?v=GIc-oVigSJ8
https://www.youtube.com/watch?v=GIc-oVigSJ8
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Grupp 7: Helix: Heartline roll +broms + Första korkskruven.

På väg tillbaka till stationen gör Helix-tåget en avslutande rotation runt sin egen axel. Spåret vrider 
sig ett helt varv runt tåget och rotationen sker ungefär i passagerarens hjärthöjd - i en "heartline 
roll". Den som åker rör sig i en nästan rät linje. (Hjärtlinjen är markerad med små prickar i 
ritningen.) 

Tåget åker från höger till vänster i bilden ovan. Det kommer ut ur S-kurvorna och lutar som mest 
63° åt höger innan man börjar rotera åt vänster, där vinklarna blir mer och mer negativa. När man 
kommit till -180° kallas det i stället + 180° och vinklarna blir mindre och mindre positiva tills man 
sitter rakt upp igen och fortsätter in i bromsen. (Det blir alltså mer än ett helt varv, till skillnad från 
Kanonens som bara är ca 3/4 varv.) Hela rullningen är nästan 70 m lång.

Spårets högsta punkt i hjärtlinjerullningen ligger på 55.4 m, (den lägsta punkten precis före ligger 
på 50.3 m). Tåget lämnade den andra accelerationszonen, med farten 23.5m/s på höjden 42.4 m. 

• Uppskatta hur fort tåget går när det kommer till hjärtlinjerullningen och hur lång tid själva 
rotationen tar.

• På plats på Liseberg: Välj en punkt och mät hur lång tid det tar för tåget att passera. Hur fort 
gick tåget och vilken rörelseenergi svarar det mot?

• Tåget har gått ca 300 meter efter den andra accelerationszonen. Använd den uppmätta farten 
för att göra en uppskattning av hur mycket energi som går förlorad för varje meter spår man 
åker.

Helix broms
Bilden till höger visar ett tåg som just kört in i 
bromsen. Bromssträckan är totalt 35m och lutar 
4.5° nedåt. Magnetbromsen har 9 par av 
bromsfenor. Varje bromsfena är 1.650 m lång, 20 
cm hög och 6mm tjock. Materialet är CuSn6, 
som har en elektrisk ledningsförmåga 7.5-10 
m/Ω/mm2 vid 20°C. 

" Om inbromsningen skulle ske med konstant acceleration (motriktad rörelsen) under 30 m, 
hur lång tid skulle inbromsningen ta. Hur många "g" svarar detta mot? 

" Hur stor är den totala volymen för bromsfenorna? Hur mycket energi går åt för att värma 
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upp dem 1 grad? Värmekapaciteten för koppar är C = 385 J kg−1 K−1 och densiteten 8.85 
ton/m3. 

" Om hela tågets rörelseenergi skulle övergå till värme i bromsfenorna och fördelas jämnt, hur 
mycket skulle de då värmas upp när ett tåg passerar? Ett fullastat tåg väger ca 10 ton. 

Som komplement till bromsfenorna i magnetbromsen finns också tre statorer, som kan anpassas 
automatiskt efter den uppmätta farten. Efter magnetbromsen följer även en mekanisk broms. 

Mer information om magnetisk inbromsning finns på 
http://physics.gu.se/LISEBERG/eng/magn_brakes.pdf

Helix: Första korkskruven:

Redan före den första accelerationszonen har man åkt genom en korkskruv.  Högsta punkten i 
korkskruven är påt 44 m efter en sträcka på 46 m. Den 10.8m långa spårdelen börjar med 32.1° 
uppförsbacke och lutar i slutet 28.3° nedför (dessutom ändras sidlutningen under denna del från 
125.5 åt ena hållet till 114.5 åt andra hållet medan man roterar runt sin hjärtinje). 

Uppgifter
• Hur fort går tåget över högsta punkten av denna del 
• Kombinera farten med krökningsradie för att beräkna accelerationen i högsta punkten.
• Rita ett frikroppsdiagram för en person i tåget.
• Hur stor blir kraften från tåget på en person med massan m? I vilken riktning verkar kraften? 
• Hur många "g"?
• Spelar tågets längd någon roll? 
• På plats: Mät hur lång tid det tar för tåget att passera högsta punkten.

Lycka till
Ann-Marie.Pendrill@physics.gu.se

http://physics.gu.se/LISEBERG/eng/magn_brakes.pdf
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Reserv: Uppskjutet + Helix: Pretzel-loopen

Uppskjutet

1. Bilden  visar g-kraften under turens olika 
delar: Om man i startögonblicket utsätts för 4 
g, hur stor är då accelerationen uppåt? 

2. Hur stor blir största hastigheten uttryckt i 
meter per sekund? 

3. Under hur lång tid skulle 
denna acceleration behöva 
verka för att ge hastigheten 
75 kilometer per timme? 
(som du ser i grafen gör 
den inte det!) 

4. Efter högsta punkten faller 
man fritt. Hur lång tid tar 
det då att uppnå 
hastigheten 75 km / 
timme? 

5. Utnyttja grafen för att göra en skiss över hastighet och höjd, under turen. 
acceleration som funktion av tiden och markera de olika momenten. 

6. På plats kan du också försöka markerar hurhögt man åker med hjälp av i 
bilden t.h.

7. Du kan också ladda ned data och själv göra numeriska integrationer i t.ex. 
matlab eller kalkylprogram 

Helix: Pretzel-loopen

Pretzel-loopen är en upp- och nedvänd loop. Man 
kommer nerifrån höger in i kringlan, åker ned på 
vänster sida och upp igen på höger sida. Över den 
vänstra toppen går ett 13. 87m långt spårsegment 
(57-58). Spårsegmentet längst ned i dalen är 8.12 m 
långt och spårsegmentet över den andra (högra) 
toppen är 11.14 m. (Se ritningsdetaljerna)

Med hjälp av spårens längd och ändring i vinkel kan 
man beräkna krökningsradie i de olika punkterna. 
Farten kan uppskattas från höjden om man vet att 
tåget strax innan lämnat den första utskjutningen på 
36.7 m höjd med en fart 21.3 m/s.

Loopen är delad i ritningen. Bilderna på nästa sida visar första och andra delen av Pretzelloopen. 
Den första toppen kommer ca 200 m efter den första accelerationszonen, och den högra toppen efter 
ytterligare drygt 50 m (mätt i horisontalplanet!). Se också tabellen med angivna höjder och vinklar.

http://physics.gu.se/LISEBERG/accel/uppdata
http://physics.gu.se/ti/UPP_acc.gif
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Stolpe Sträcka Höjd Lutning
57  42.3  -42.4°

13.874  46.4
58  43.2   48.3°

64  19.2   7.2° 
  8.12  18.9

65  19.1  -6.1°

71   40.8 -51.0°
  11.14  44.3

72 42.9 25.8

Lycka till
Ann-Marie.Pendrill@physics.gu.se


