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  Siden udgivelsen af Newtons ”Philosophiæ Naturalis Principia Mathematica” i 1686 har det været kendt, at to
masser m og M med en indbyrdes afstand r ; tiltrækker hinanden med en kraft, der er givet ved udtrykket:

Hvor G er gravitationskonstanten. Opdagelsen af gravitationsloven havde afgørende betydning for forståelsen af
planeternes baner om solen.

  I 1798 lykkedes det Henry Cavendish, at bestemme gravitationskonstanten G - ved hjælp af en Torsionsvægt.
Da tiltrækningen mellem to masser i laboratoriet er meget lille i forhold til tyngdekraften mellem masserne og
jorden; på grund af jordens store masse, er bestemmelse af G vanskelig. Bestemmelse af værdien af G kræver
måling af en kraft af størrelsesordenen 10-9 N.
 Vi kan gentage eksperimentet med en opstilling, der meget ligner den originale.

  Figuren til højre viser den centrale del af forsøgsopstillingen set fra oven. To små blykugler er monteret i hver
sin ende af en stang. Midt på stangen sidder et spejl, og stangen er ophængt i en tynd tråd med retning ud af
papiret. Når de små kugler tiltrækkes af de store sorte kugler, drejer stangen, og tråden vrides. Stangen med de
små masser kan udføre torsionssvingninger (”vridningssvingninger”), der langsomt dæmpes og stopper i
ligevægtsstillingen, hvor de små masser er drejet lidt hen mod de store. Spejlet belyses med en laser, og
drejningsvinklen kan hermed bestemmes. Nu svinges de store kugler om på den anden side af de små, og
systemet svinger om en ny ligevægtsstilling. I det følgende vises, hvordan G kan bestemmes ud fra
svingningstiden, ligevægtspositionerne, de store kuglers masser og systemets dimensioner.



  Da endvidere inertimomentet I ved rotation indtager en rolle svarende til massens rolle ved translation, kan det
ikke overraske, at torsionssvingningens svingningstid er givet ved:

Inertimomentet af to kugler, hver med massen m og radius r, anbragt i afstanden d fra rotationsaksen er:



  Momentet leveret af gravitationskraften F mellem kuglerne er lig med torsionsmomentet.
Kraftens arm er den halve længde d af stangen mellem mellem de små kugler, og B er
afstanden mellem de små og de stor e kugler i positionen, hvor drejningsvinklen er nul.

Vi har tidligere fundet et udtryk for k.


