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 FPro3 vejledning
Programmet starter med et skærmbillede, som under en menu-
linje er opdelt i fire felter. Disse felters størrelse kan indstilles 
ved at trække i skillelinjerne.

Man kan klikke i et af de fire felter, og man kan selv vælge 
feltets indhold: Klar program eller Løkke program, et Note-
felt, en Værditabel, en Søjletabel eller en Graf.

Når der er valgt indhold til et felt, får man mulighed for at væl-
ge indhold på en ny side.

Klar, Løkke og Noter er almindelige tekstfelter. Klar og Løkke 
skal indeholde programtekster, som forklares senere, Noter kan 
anvendes til forklaringer mv.

Indtastning af tekst foregår helt sædvanligt med den tilføjelse, 
at man kan taste visse ekstra tegn:

Græske bogstaver: Tryk Ctrl + G efterfulgt af et stort eller et 
lille bogstav

     a b c d e f g     h i j k l m n    o p q r s t u     v w x y z     
     α β γ δ ε φ η      θ ι ξ κ λ μ ν     ο π ς ρ σ τ υ      φ ω χ ψ ζ

     A B C D E F G   H I J K L M N   O P Q R S T U  V W X Y Z
     Α Β Γ Δ Ε Φ Η   Θ Ι Ξ Κ Λ Μ Ν  Ο Π  Ρ Σ Τ Υ  Φ Ω Χ Ψ Ζ
     – Visse af de store bogstaver ligger måske lidt underligt!

Figur 1 
Programmet FPro3 åbner 
med fire tomme felter. Hvert 
felt kan ved et klik føre til 
valg mellem seks mulige 
redskaber. 
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Talpotenser: Skriv Ctrl + ciffer, evt. + eller – før ciffer.  

 Fx a² + b² = c²,     6.02· 10²³,     1.602· 10–19

 
Man kan ikke skrive reelle tal eller symbolske eksponenter – 
det findes ikke i en så simpel editor.
 
Rodtegn:  Ctrl + r

 Fx √2,     √(x² + y²),     ³√8

Kubikroden fås som ved talpotenser: Ctrl+3  Ctrl+r.

Gradtegn:  Ctrl + o   

 Fx 45°,     sin(30°),     °C

Indices (lavtstillede talsymboler):  Ctrl + L efterfulgt af et ciffer   

 Fx x1 + x2,     m1

Integraltegn:  Ctrl + I  

 Fx ∫(x³ + exp(–2x), x, 0, 1)  

dvs. integralet mht. x af funktionen fra 0 til 1.

Der er to typer af tabeller, nemlig Værditabeller og Søjleta-
beller. Her kan man fastlægge værdier for navngivne variable 
og lave mange forskellige udregninger, og man kan definere 
funktioner. Nedenfor ses et par eksempler.

Der findes et væld af standardfunktioner, se bagerst i dette hæf-
te side 22 – 23.

Figur 2 
I Værditabel kan man tildele 
værdier til variable, man kan 
definere funktioner og fore-
tage beregninger.
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Søjletabeller bruges typisk til udskrivning af resultater fra pro-
gramkørsler, men de kan også bruges mere selvstændigt. Vær-
dier fra Klar kan indgå. Nedenfor ses et typisk eksempel på en 
modeltilpasning – logistisk vækst.

Man har indtastet data over en population (Man skal passe på 
ikke at skrive variabelnavne i tekstlinjen!) 

I Værditabellen har man forsøgt at lave en tilpasning til en logi-
stisk funktion. Funktionen er indtastet i søjletabellen, og man 
kan så forsøge at tilpasse værdierne for M, c og b. Der er en del 
at gøre endnu.

Der er også valgt et graffelt. For at få vist data dobbeltklikker 
man inde i graffeltet. Så kommer nedenstående dialog frem

 
Man indtaster de to søjlenavne t og N og klikker på > ved Punk-
ter og vælger et passende punktsymbol.

I næste linje ses, hvordan man kan få tegnet en funktion. Her 
betyder t : t = 0 .. 60, at t skal opfattes som en parameter, som 
går fra 0 til 60. Man kan også vælge blot at skrive t : t, da t 
så underforstås at dække hele x–aksen. Som andenkoordinat 
vælges f (t), altså den funktion, man vil vise. Endelig vælges en 
passende linjetype og evt. en farve.

Man kan tilpasse koordinatsystemets grænser på flere måder: 
I kontekstmenuen (de tre vandrette linjer) kan man vælge pun-
ket Koordinatakser. Den samme dialog kommer frem ved at 
dobbeltklikke et sted med aksetal. Herved kan man også vælge, 

Figur 3 
Eksempel med logistisk 
vækst. Funktionsforskriften 
er defineret i Værditabel, 
beregninger er vist i Søjleta-
bel og i Graffelt.

Figur 4 
I menuen Grafvariable kan 
udseendet af Graffelt desig-
nes på forskellig vis.
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hvor denne dialog starter ved klikke i slutningen eller begyn-
delsen af en af akserne. Endelig kan man vælge menupunktet 
Automatisk områdevalg > Begge akser. Ændrer man nu på M, c 
eller b i værditabellen, vil grafen tilpasses. 

For at tilpasse mere nøjagtigt kan man vælge regression. Start 
med at klikke på et grafpunkt for at vælge punktgrafen, vælg 
så fra kontekstmenuen punktet Regression. Her er flere mulig-
heder, i dette tilfælde vælges logistisk. Den bedste tilpasning 
for værdierne M, b og c ses. De fundne værdier kan gemmes i 
en værditabel ved at skrive værdinavne i felterne til højre. En-
delig kan man vælge en linjetype og evt. farve på den graf, der 
indtegnes i grafen.

 

Nedenfor ses anvendelse af nogle specielle søjleformler. Man 
kan lave en søjle med navnet r, som indeholder en række tal, 
ved, at der er skrevet et udtryk som 0,1..10.

I den anden søjle med navn S er der skrevet udtrykket: ran-
dom(0)· abs(sign(r)).  Det er en noget kryptisk formel, som giver 
et tilfældigt tal mellem 0 og 1, ganget med et 1–tal (det sikrer, at 
der bliver udregnet et tilfældig nyt tal i hver række). Desuden 
er vist et par søjler der regner på differencer af søjleelementer. I 
søjlen med navnet Fib er Fibonacci–følgen beregnet. Bemærk, at 
man kan skrive et par enkeltværdiudtryk adskilt af kommaer 
før søjleformlen skrives. Her 1,1, Fib[–1] + Fib[–2], hvor der altså 
er angivet de to første rækker og derefter rekursionsformlen.

Figur 5 
I menuen Kurvefit kan der 
vælges mellem forskellige 
regressioner – også med en 
brugerdefineret forskrift.

Figur 6 
Søjletabel med eksempler 
på forskellige søjleopera-
tioner.
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Simpel rentesregning

Månedlig rentetilskrivning

Figur 7 
I Klar program angives start-
betingelserne: Indsat kapi-
tal, bankens rentetilskrivning 
pr. termin og varigheden.

I Løkke program angives 
det, der beregnes hver ter-
min: Rentebeløbet og den 
nye kapital efter rentetil-
skrivningen.

i Søjletabel vises de udførte 
beregninger.

 Rentesregning

Figur 8 
Bankens rente pro anno R 
er den samme som i eksem-
plet ovenfor. Rentefoden r 
er 1/12 af R ved månedlig 
rentetilskrivning, og der 
skal foretages 12 gange så 
mange beregninger som i 
eksemplet ovenfor.

Bemærk den lille forskel i 
slutkapitalens størrelse efter 
10 år. Forklar!
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 Databehandling
Sprits massefylde

Svingende streng

Figur 10 
Der er målt sammenhørende værdier af snorlængde L og grund- 
svingningens frekvens f. Som Kurvefit er valgt en potensfunk-
tion. Der er omvendt proportionalitet mellem de to størrelser.

Figur 9 
Sammenhængen mellem sprits volumen og massen af et måle-
glas med sprit. Måletallene er skrevet ind i Søjletabel. Bemærk, 
at disse data fx kan kopieres fra Excel.
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Radioaktivt henfald

Henfaldskæde

Figur 11 
I Klar program angives 
startbetingelserne: Tid, antal 
kerner, henfaldskonstanten, 
tidsinterval mellem bereg-
ningerne. Updaterate an-
giver, at kun hvert 5. punkt 
skal plottes.

I Løkke program beregnes 
aktiviteten, antal henfaldne 
kerner i tidsrummet og 
det nye antal kerner samt 
tidspunktet for næste be-
regning.

i Søjletabel og i Graffelt vi-
ses de udførte beregninger.

 Simulering

Figur 12 
I Klar program angives startbetingelserne: Antal kerner (3 slags), halveringstider, 
der omregnes til henfaldskonstanter samt tidsinterval mellem beregningerne.
I Løkke program beregnes først de to aktiviteter, ændringer i antal kerner i det 
pågældende tidsrum samt antal kerner efter tidsintervallet.
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 Planetbevægelse
Tycho Brahe, Kepler og Newton

HVAD  Planeterne i Solsystemet
Tycho Brahe målte stjerners og planeters placering på stjer-
nehimlen. Tycho Brahes assistent, Johannes Kepler, analyse-
rede Tycho Brahes data og fandt nedenstående tre lovmæs-
sigheder for vores eget solsystem:

HVORDAN bevæger planeterne sig i Solsystemet?
Johannes Keplers tre love:

1. Planeterne bevæger sig omkring Solen i ellipsebaner med 
Solen i det ene brændpunkt

 
2. I lige store tidsrum overstryger linjen fra Solen til plane-

ten lige store arealer

3. Forholdet mellem den halve storakse i tredje potens og 
omløbstiden i anden potens er det samme for alle planeter 
i solsystemet.

HVORFOR bevæger planeterne sig i Solsystemet?
Isaac Newton spekulerede over Keplers love og fandt ud af, at 
de alle skyldtes den universelle gravitationslov. I det følgende 
bruger vi nogle nye enheder, nemlig AE (astronomisk enhed) 
for længde, år for tid og Solens masse M


 for masse. Vi regner 

altså afstande i AE, tider i år og masser i solmasser. Fordelen 
er, at i dette system er Jordens afstand fra Solen netop 1 AE 
og Solens masse er netop 1 solmasse og omløbstiden omkring 
Solen er netop 1 år.

Opgave 1
• Hvornår levede Tycho Brahe?
• Hvornår levede Johannes Kepler?
• Hvornår levede Isaac Newton?

Opgave 2
• Find afstanden mellem Solen og Jorden i et opslagsværk.
• Find værdien af Jordens masse og værdien af Solens mas-

se i et opslagsværk.
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Opgave 3
• Angiv en formel til beregning af afstanden r mellem Solen 

og planeten ud fra planetens koordinater x og y i koor-
dinatsystemet, hvor Solen er placeret i punktet (0, 0).  
Brug Pythagoras sætning om retvinklede trekanter!

Opgave 4
• Omregn Jordens masse til enheden M


.

• Omregn Solens masse til enheden M

.

I det følgende ser du nogle simuleringer af en planet omkring 
Solen. Denne planet har en masse som Jorden, og den starter 
i Jordens afstand fra solen, dvs. i afstanden 1AE. I den første 
simulering har planeten den samme fart som Jorden. 

Her ser du banen, når starthastigheden er præcis som Jor-
dens hastighed rundt om Solen. Du ser, at banen omtrent er 
en cirkel – dvs. de to brændpunkter falder stort set sammen i 
cirklens centrum.

Opgave 5
• Find omløbstiden ved at tælle på banen. Der er 1/12 år 

mellem punkterne.

Her ser du banen, når starthastigheden er 10 % større end 
Jordens hastighed. Bemærk, at banen bliver større og, at pla-
neten kommer længere væk fra Solen.

Opgave 6
• Find omløbstiden ved at tælle på banen. Der er 1/12 år 

mellem punkterne.

y

xSolen

Fy

Fx Planet

r

v

(0,0)
Solen

(1,0)
Planet

Figur 13 
Simulering af Jordens be-
vægelse omkring Solen.

Figur 14 
Simulering af en planets 
bevægelse omkring Solen. 
Startstedet er i afstanden 
1 AE og starthastigheden 
er 10 % større end Jordens 
hastighed omkring Solen.
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Opgave 7 Forklar modellen
Forklar de forskellige linjer i Klar program, se figur xx.

M, m, G := 1, 3·10^-6, 39.17

x, y := 1, 0
vx, vy := 0, 2·π/1·1.00
t, dt0, tmax := 0, 1/12,1

FUNC Fx(x, y) := -1·G·M·m/(x²+y²)^1.5·x
FUNC Fy(x, y) := -1·G·M·m/(x²+y²)^1.5·y

MODEL newton
x’ := vx
y’ := vy
vx’ := Fx(x,y)/m
vy’ := Fy(x,y)/m
ENDMODEL

Flere af linjerne svarer til de svar. du har fundet i de indle-
dende opgaver.

Opgave 8
• Forklar, hvorfor starthastigheden i x–retning er 0 AE/år.
• Forklar, hvorfor starthastigheden i y–retning er sat til 

2· π /1· 1.00 AE/år.

Figur 15 
Simulering af en planets 
bevægelse omkring Solen. 
Starthastigheden i afstan-
den 1 AE er her 20 % større 
end Jordens hastighed.
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• Hvad skal starthastigheden i y–retning ganges med for at 
øge den med 10 %?

• Hvad skal starthastigheden i y–retning ganges med for at 
øge den med 20 %?

Opgave 9 Kørsel af simuleringen
• Lav en kørsel med starthastighed i y–retning 2· p /1· 1.00 

AE/år – dvs. du skal gange med 1.00.
• Find omløbstiden ved at bruge FPro3.
• Find de to brændpunkters koordinater ved at bruge FPro3.

Opgave 10
• Lav en kørsel med 10 % større starthastighed i y–retnin-

gen.
• Find omløbstiden ved at bruge FPro3.
• Find de to brændpunkters koordinater ved at bruge FPro3.

Opgave 11
• Lav en kørsel med 20 % større starthastighed i y–retnin-

gen.
• Find omløbstiden ved at bruge FPro3.
• Find de to brændpunkters koordinater ved at bruge FPro3.

Opgave 12 Kontrol af Keplers love
Brug starthastigheden og de to brændpunkters koordinater 
fra opgave 9. Afstanden r1 er afstanden fra det ene brænd-
punkt til et valgt punkt (x, y). Afstanden r2 er afstanden fra 
det andet brændpunkt til det samme valgte punkt (x, y).

Figur 16 
Simulering af planetbevæ-
gelse  omkring et central-
legeme.
Det er en egenskab ved el-
lipsen, at summen af afstan-
dene fra en planet til de to 
brændpunkter er konstant.
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• Beregn de to afstande r1 og r2 i FPro3 søjletabellen.
• Beregn også den samlede afstand r1 + r2 i søjletabellen.
• Hvad gælder der om størrelsen r1 + r2 under en kørsel?
• Hvilken af Keplers tre love har du netop eftervist?

Opgave 13 
• Samme spørgsmål som i opgave 12, men med hhv. 10 % og 

20 % større starthastighed i y–retning.
• Lav en kørsel i de to tilfælde og tjek Keplers lov.

Opgave 15 
• Overvej, hvordan det skraverede areal i figur xx kan be-

regnes ved hjælp af de tre sider.
• Skriv beregningen ind i FPro3 og lav en kørsel.
• Hvilken af Keplers love har du netop eftervist?

Opgave 16 
• Overvej selv, hvordan du kan eftervise Keplers 3. lov vha. 

FPro3.

Figur 17 
Simulering af planetbevæ-
gelse  omkring et central-
legeme. De blå arealer 
svarer til områder, som 
forbindelseslinjen fra Solen 
til planeten overstryker i lige 
store tidsrum.
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Golfkuglen uden luftmodstand
Vi vil først behandle bevægelsen uden gnidningsmodstand. 
I lærebøgerne kan man finde en eksakt løsning for bevægel-
sen. Vi kalder elevationsvinklen for j, og bevægelsen starter i 
punktet (0, 0). Løsningen kan skrives 

 x v t= ⋅ ⋅0 cos( )j   og  y g t v t=− ⋅ ⋅ + ⋅ ⋅1
2

2
0 sin( )j

Kuglen rammer jorden, når y = 0, dvs. t = 0 eller t v
g=

⋅ ⋅2 0 sin( )j . 
Her er stedet

 x v v
g

v
gmax cos( ) sin( ) cos( ) sin( )

= ⋅ ⋅
⋅ ⋅

=
⋅ ⋅ ⋅

0
0 0

22 2
j

j j j

Nedenfor ses hvordan problemet kan stilles op, når man vil 
løse det numerisk.

 

Det er hensigtsmæssigt at definere modellens konstanter i en 
værditabel. Her indtastes begyndelseshastighed og startvink-
len i grader. Der er også indført en skridtlængde dt. 

 Simulering af golf

Figur 18 
Model til simulering af det 
skrå kast.
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Værdierne for de teoretiske værdier for tslut og kastvidde xmax 
er beregnet.  

Der er defineret to funktioner xx(t) og yy(t) ved formlerne, som 
er anført ovenfor. De er indtegnet på grafen ved at dobbelt-
klikke i graffeltet og indtaste  xx(t) : t = 0 .. tslut  som 1. koordi-
nat og yy(t) som 2. koordinat. Deuden er der selvfølgelig valgt 
en linjetype og en farve (her blå). 

Klarprogrammet definerer startværdier til de variable, tiden 
t, stedet x og y, hastigheden vx og vy.

Updaterate er her sat til 150, fordi vi kun ønsker at tegne nog-
le få punkter i synlig indbyrdes afstand, så man kan få en 
fornemmelse af den numeriske nøjagtighed.

Løkkeprogrammet beregner først ax := 0 og ay := –g. Da de er 
konstante, kunne man definere dem i klarprogrammet, men 
når vi skal udbygge modellen senere, er det mest praktisk at 
genberegne det her. Derefter beregnes først ændringer i ha-
stighed og ændringer i position. I den næste gruppe af tilde-
linger beregnes de nye værdier af tid, hastighed og position.

Endelig undersøges om y < 0, og i givet fald stoppes beregnin-
gerne.

I værditabellen er indført en værdi, xslut, som angiver den 
løbende værdi af x–positionen. Man kan dårligt nå at følge 
det, men man kan se om slutresultatet stemmer med xmax 
i linjen ovenfor. Især ved små vinkler kan der være en lille 
afvigelse fra teorien, fordi x enten er lige før y = 0 eller lige 
efter. Vi beregner tingene i små tidskridt, så afvigelserne er 
ikke specielt store.
 
For bevægelsen uden luftmodstand kan du nu gennemregne 
modellen for v0 = 40 m/s og elevationsvinklerne φ = 10, 20, 30, 
40, 45, 50, 60, 70 og 80 grader. Noter resultaterne i tabellen. 

Golfkuglen med luftmodstand
Når en bold bevæger sig gennem luften med en vis, ikke alt for 
lille fart, trækker den så at sige en mængde (turbulent) luft 
efter sig. Det er gjort synligt i figur 19 ved hjælp af røg. Det er 
ikke muligt at beskrive luftmodstand i detaljer teoretisk, men 
vi kan se på følgende forenklede model. 

Når bolden i et lille tidsrum har bevæget sig et stykke dx, har 
den frigjort et rumfang  bag sig på  A· dx, hvor A = p· r2 er 
boldens tværsnit. Vi kan, som en simpel model tænke os, at 
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dette rumfang fyldes med luft, der bevæger sig med boldens 
hastighed v. Denne luft har massen r· A· dx, hvor r er luftens 
densitet. Luften har så modtaget den kinetiske energi dEkin 
= ½· r· A· dx· v2. Denne tilvækst i luftens kinetiske energi er 
lig med boldens tab i kinetisk energi og dermed lig med gnid-
ningskraftens arbejde (med modsat fortegn): dEkin = –F· dx. 

Altså er –F· dx = ½· r· A· dx· v2, eller F A v=− ⋅ ⋅1
2

2r . I prak-
sis holder denne model ikke helt, bl.a fordi luften strømmer 
rundt om bolden, så vi skal bruge et mindre effektivt areal 
end A. Man skriver derfor formlen for luftmodstanden 

 F C A v=− ⋅ ⋅ ⋅ ⋅1
2

2
w r

hvor Cw er et tal, der kaldes formfaktoren og som må bestem-
mes ved forsøg. Den afhænger af legemets form. For en glat 
kugle, som i dette tilfælde, er værdien for Cw typisk mellem 
0,4 og 0,5. 

Det har vist sig, at også kuglens overflade spiller ind. Man 
kunne tro, at der var mindst modstand, hvis kuglen var helt 

Figur 19 
Illustration af kugler med 
glat overflade (tv.) og nubret 
overflade (th.), der bevæger 
sig mod venstre - eller står 
stille og luftstrømmen bevæ-
ger sig mod højre. De for-
skellige strømningsforhold 
forklares ved, at den nubre-
de overflade ”trækker” luften 
mere med rundt om kuglen, 
som skitseret nederst.

Stor
afstand

Mindre
afstand

Laminart grænselag Turbolent grænselag

Glat 
overflade

Nubret
overflade
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glat, men det viser sig ikke at være rigtigt. Således er gold-
bolde nubrede i overfladen, med en mængde mindre fordyb-
ninger eller forhøjninger (omkring 400), og det kan bringe Cw  
ned på 0,25 – 0,3. Man har ikke nogen fuldstændig forklaring 
på dette fænomen, men man forestiller sig, at det har at gøre 
med, at strømningen omkring kuglen så at sige trækkes læn-
gere rundt om kuglen, således at et mindre luftområde træk-
kes med kuglen, som figur 21 måske kan antyde.

Under alle omstændigheder virker luftmodstanden direkte 
modsat kuglens hastighed (vx, vy). Vi indfører kuglens fart: 
v v v= +x y

2 2 . Vi kan så skrive luftmodstandskraften på for-
men
 F k v vx x=− ⋅ ⋅   og  F k v vy y=− ⋅ ⋅ ,  hvor  k C A= ⋅ ⋅ ⋅1

2 w r

– Vi kan kontrollere formlen:

 

| | ( ) ( )

( ) ( )

F F F k v v k v v

k v v v k v v

= + = − ⋅ ⋅ + − ⋅ ⋅

= ⋅ ⋅ + = ⋅ ⋅ =

x y x y

x y

2 2 2 2

2 2 2 1
22

2⋅ ⋅ ⋅ ⋅C A vw r

Dette giver et ekstra bidrag til accelerationen i Fpro3–pro-
grammet, som nu kan skrives

 v := √(vx²+vy²)
 ax := –c· v· vx 
 ay := –g – c· v· vy 
 
hvor c = k/m. Dette er det eneste, der skal ændres i Klar–Løk-
ke programmet. Men vi må selvfølgelig indskrive værdien af c 
i værditabellen. Den skal nu indholde følgende:

Prøv nu igen at gennemregne denne model for v0 = 40 m/s og 
de samme elevationsvinkler som i beregningerne uden luft-
modstand. Sammenlign resultaterne. 

Figur 20 
Ændringer til modellen for 
skrå kast i figur 19, så der 
nu tages hensyn til luftmod-
satnd.
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Figur 21 
Magnuskraften virker vin-
kelret på golfkuglens bevæ-
gelsesretningen, der her er 
mode venstre – det svarer 
til en luftstrøm mod højre.

Golfkuglen med spin
Når en golfkugle sendes afsted, er den ofte kraftigt under-
skruet. Dette giver en opadrettet kraft, som kaldes Magnus–
kraften. Forklaringen på dette fænomen er bestemt ikke al-
deles velforstået, og den er stadig under udforskning såvel 
teoretisk som eksperimentelt. Det sættes ofte i forbindelse 
med den effekt, at hurtigt strømmende luft har mindre tryk 
end stillestående eller langsomt strømmende luft, hvad der 
fx kan forklare en flyvemaskinevinges opdrift, hvorfor døre 
smækker når det blæser, og hvorfor man kan sejle fremad i 
modvind (med skråtstillet sejl). Forklaringen skulle så være, 
at den spinnende bold skulle trække luft med rundt, så der 
bliver forskel på lufthastighederne på de to sider af bolden.

En anden nyere model kan kort beskrives ved, 
at den luftmængde, som vi før så blev trukket 
med bolden, nu bliver trukket med rundt af 
den spinnende bold. Billeder af strømningerne 
omkring bolde kunne godt antyde en sådan ef-
fekt. Vi skal ikke yderligere gå i detaljer med 
disse teorier, men blot bruge nogle resultater.

På figur 22 ses en simulering af strømningen 
omkring en spinnende golfkugle, der bevæger 
sig mod venstre.

En model for kraften er nogenlunde enkel: 

 F k vM = ⋅ ⋅w  , hvor k r= ⋅ ⋅
2
3

3π
ρ

 
r er luftens densitet, w er kuglens vinkelhastighed, og r er 
kuglens radius.

Magnus–kraften er rettet vinkelret på hastighedsvektoren. 
Man kan i vores Fpro3–model bruge tværvektoren med koor-
dinaterne (–vy, vx). Accelerationen skal nu ændres til:

 ax :=  –c· v· vx – k· ω· vy 
 ay :=  –g – c· v· vy + k· ω· vx 

Her slipper luften kontakten med golfkuglen.

Figur 22 
Simulering af luftstrømnin-
gerne omkring en golfkugle, 
der bevæger sig mod ven-
stre i billedet.
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Fig.7. Flow visualizations around the golf ball by the computation

(in the direction of rotation) as α increases, and the separated flow forms vortices in the wake region. Therefore, as a 

result of the velocity differential (caused by the pressure differential shown in Figure 6) between the acceleration 

side and deceleration side, a lift force acts on the golf ball from the deceleration side to the acceleration side. 

5. Flying simulations 

Figure 8 shows the flying simulation. The flying distance is simulated using the CD and CL obtained from the 

above results. Figure 8 (a) shows the results of simulating the change in the flying distance without rotation for the 

case in which Re=1.27×10
5
 (U=45m/s). The flying distance without rotation depends on the CD. The golf ball flies 

farther than the smooth ball because the drag force on the golf ball is smaller than that of the smooth ball, as shown 

in Figure 4. Figure 8 (b) shows the results of simulating the change in the flying distance with rotation (α=0.2) for 

the case in which Re=1.27×10
5
 (U=45m/s). The flying distance with rotation depends on the CD and CL. The large 

drag force acts on the smooth ball, and the lift force on the smooth ball acts downward, as shown in Figure 5. 

Therefore, the flying distance of the smooth ball is short. On the other hand, the drag force on the golf ball is smaller 

than that on the smooth ball, and the lift force on the golf ball acts upward, as shown in Figure 5. Therefore, the 

flying distance of the golf ball is farther than that of the smooth ball. Figure 9 shows the flying distance of the golf 
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(vx, vy)

(–vy, vx)

Magnuskraften
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hvor k = 2/3· p· r³· r /m. I tabellen skal vi bare tilføje to linjer .

Prøv nu igen at gennemregne denne model for v0 = 40 m/s og 
de samme elevationsvinkler som i beregningerne uden luft-
modstand. Sammenlign resultaterne. 

Du kan også prøve at se, hvad der sker, når man ændrer ro-
tationshastigheden w. Undersøg fx hvad der giver den største 
længde. Læg også mærke til, at kuglen kan få ganske sære 
bevægelser ved ekstreme rotationer eller elevationsvinkler! 
Prøv evt. at undersøge tiderne. Hvor længe er bolden i luften i 
de tre modeller? Alle modeller er indeholdt i den sidste ved at 
sætte hhv. w = 0 og Cw = 0.

Modellen der her er beskrevet svarer til en underskruet bold. 
Man kan også overskrue en bold, typisk bruges dette i ten-
nis. Så skal retningen af magnuskraften vendes (eller skift 
fortegn på omega).

Modellerne her kan bruges for alle former for boldes bevæ-
gelser (dog ikke meget langsomme), fx også fodbolde, idet 
man dog skal tage højde for spinretningen. Magnuskraften 
er vinkelret på både hastigheden og spinretningen. I princip-
pet vil spinretningen være bevaret under bevægelsen, men vi 
har selvfølgelig her set bort fra, at rotationen også selv vil 
bremses. Og for fodbolde må man gå over til en beskrivelse i 3 
dimensioner for fx at beskrive et bananspark.

Figur 23 
Ændringer til ovenstående 
model, så der nu tages hen-
syn til kuglens rotation.

Figur 24 
Simulering af en golfkugles 
bevægelse under forskel-
lige antagelser: Skråt kast 
uden luftmodstand (blå), 
skråt kast med luftmodstand 
(grøn) og skråt kast med 
både luftmodstand og spin.
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Her er vist et eksempel med startvinkel j = 22° og  w = 400 s–1. 
Ved så store spin kommer kuglen længere end eksemplet uden 
luftmodstand. Det er ikke normalt, men prøv selv efter. 

Bemærkning: Man kan tegne de to grafer med og uden spin 
ved først at tegne den ene med w = 0, derefter markere den, 
vælge kontekstmenuen Bevar valgte graf. Derefter ændres w 
til en passende værdi, og programmet køres igen. På den må-
de kan man tegne mange kurver i samme graf med det samme 
program. 

De tre modeller findes som filer golf1.fpr, golf2.fpr og golf3.fpr.

Desuden er der lavet en version, golf4.fpr, hvor man kan se 
retningen af kraften i de forskellige punkter. 

I værditabellen findes følgende
 

Ved at trykke Ctrl+ eller Ctrl– eller blot indtaste en værdi 
kan man flytte til et andet punkt.

Prøv at undersøge kraftretningen i de forskellige tilfælde – 
med og uden luftmodstand samt med og uden spin.

Figur 25 
Simulering af en golfkugles 
bevægelse, når der tages 
hensyn til både luftmod-
stand og spin. Kraften på 
kuglen er vist i et bestemt 
punkt på banen.

Figur 26 
Tilføjelse, så kraftpilen i 
figur 25 kan flyttes fra punkt 
til punkt.
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Standardfunktioner
 Abs(x)   Numerisk værdi
 Round(x)  Afrunding til heltal
 RoundTo(x,n)  Afrund med n decemaler
 Int(x)   Heltalsdel
 Sqr(x)   x2,  kvadrat
 Sqrt(x)   √x  =  √(x), kvadratrod
 Exp(x)   Eksponentialfunktion
 Ln(x)   Naturlig logaritme
 Log(x)   10–tals logaritme
 cos(x)   Trigonometriske funktioner altid i radianer
 sin(x)   Brug º–symbolet i formler, eller som enhed
 tan(x) 
 atan(x)   = arctan(x) = invtan(x) = tan–1(x)
 asin(x)   = arcsin(x) = invsin(x) = sin–1(x)
 acos(x)   = arccos(x) = invcos(x) = cos–1(x)
 fac(n)   Fakultet
 phi(x)   = Φ(x), normalfordeling
 invPhi(x)  = Φ–1(x), invers normalfordeling
 Odd(x)   Sand hvis x er et ulige helt tal
 Even(x)  Sand hvis x er et lige helt tal
 Sign(x) 
 Random(0)  Tilfældigt tal [0,1]
 Random(n)  Tilfældigt tal 0 ... (n – 1)
 RandBin(n,p)  Generator for tilfældige tal
 Randnorm(m,s) Generator for tilfældige tal
 RandGamma(ia) Generator for tilfældige tal
 RandPoisson(xm) Generator for tilfældige tal
 bico(n,k)  Binomialkoefficienter
 binpdf(n,p,r)  Binomialsandsynligheder
 bincdf(n,p,r)  Kummuleret binomialfordeling
 
 erf(x)   Errorfunktion, 2 2

0p
e dttx
−∫

 erfc(x)   1–erf(x)
 betai(a,b,x)  Incomplete betafunktion

 gammp(a,x)   
1 1

0Γ( )a e t dtt ax
− −∫

 gammq(a,x)  1 – gammp(a,x)
 FDistr(n1,n2,x)  F–fordeling
 gammLn(x)  ln(Γ(x))  
 ChiSqr(n,x)  Chisquare, CDF(0,x,n)
 StudentT(nf,x)  StudentT
 div(a,b)   Heltalsdivision
 mod(a,b)  Rest ved heltalsdivision
 zero(u,x,a,b)  Et nulpunkt mellem a og b, evt. u = f (x). Ej KL
 ∫(u,x,a,b)  Numerisk integration, evt. u = f (x)
    Evt. integrate(u,x,a,b). EJ KL
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 f ’(x)   Differentiation af funktion i én variabel
 minpos(u,x,a,b) Et lokalt minimumssted for u (eller f (x)) 
    i intervallet [a;b]
 maxpos(u,x,a,b) Et lokalt maksimum i intervallet [a;b]. EJ KL
 when(b,su,fu)  Hvis b–udtryk er sandt, udføres su–udtrykket 
    ellers fu–udtrykket  
 Sum(Sjl)  Sum af tal i søjle
 Max(Sjl)  = cMax, den maksimale værdi i en søjle
 Min(Sjl)  = cMin, den mindste værdi i en søjle
 Number(Sjl)  Antal elementer i en søjle
 Number2(Sjl1,sjl2) Antal dobbeltpunkter i to søjler
 Mean(Sjl)  Middelværdi
 Median(Sjl)  Median
 Slope(sjlx, sjly)  Hældning af regressionsligning
 UssSlope(Sjlx,sjly) Usikkerhed på denne
 RegCoeff(Sjlx,Sjly) Regressionskoefficient
 intercept(Sjlx,Sjly) Skæring med yaksen
 ussintercept(Sjlx,Sjly) Usikkerhed på denne
 SumOfProd(Sjlx, Sjly) Skalarprodukt af to søjler
 sdev(Sjl)  Standardafvigelse i søjle
 interpol(Sx,Sy,n,x) Interpolation med n–gradspolynolium
 polval(Sjl,x)  Beregn polynomium i x med koef. i Sjl
 mdet(Sjl)  Determinant af matrix
 
Søjlefunktioner  Disse kan IKKE indgå i udtryk!
 LinEq(A,b)  Løsning af lineære ligninger
 Seq(udtr,i,i1,i2)  Fyld en søjle med værdier
 sort(A,voksende) Sorter A, voksende eller ikke 
 CInt(Sx,Sy,n)  Numerisk søjleintegration, n polygrad
 Cdif(Sx,Sy,n,k)  Num. diff. n–polynomium, k’te afledede
 mmult(A,B,m,n,k) Matrixmultiplikation ((m,n) og (n,k) matrix)
 minvers(A)  Invers matrix (n,n)
 mtranspose(A,m,n) Transponer matrix
 polfit(Sx,Sy,n)  Koefficienter til polynomiumsfit
 poldiv(Sa,Sb)  Polydiv
 polmod(Sa,Sb)  Rest ved poldiv
 poldif(Sa)  Differentieret polynomium
 polInt(Sa,x0)  Integreret polynomium med P(0) = x0
 PolZeroes(Sp)  Nulpunkter i polynomium
 polmult(Sa,Sb)  Multiplikation af polynomier
 zeroes(U,x,a,b,d) Nulpunkter i udtryk mellem a og b.  Mindste 
    afstand d mellem rødder skal angives. EJ KL
 smooth(S,pts)  Udglatning af søjle. pts giver graden = 0 
    uforandret.  Baseret på FFT (highpassfilter)
 realfft(S,i)  Reel Fourrier–transform, i = 1 direkte, i = –1 
    invers. a0, aN/2 a1 b1 a2 b2 … aN/2–1 bN/2–1
 Spektrum(S,w)  Spektrum med eller uden window
 box5Stat(S)  min, Q1, med, Q3, max
 Permutation(S) 
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