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1)	  	  a)	  Vilken	  är	  kraften	  som	  hör	  samman	  med	  potentialen	  𝑈 = 𝑘𝑥! + 𝑙𝑥!.	  2p	  
	   	  
	   b)	  Visa	  att	  fjäderkraften	  F=-‐kx	  är	  konservativ.	  2p	  
	  
	  
2)	  	  Ett	  barn	  med	  massan	  m	  sitter	  på	  ett	  halvsfäriskt	  
isberg	  med	  radien	  R,	  enligt	  figuren.	  Barnet	  börjar	  
glida	  utan	  begynnelsehastighet	  från	  toppen	  nedför	  
isberget.	  Barnet	  kan	  approximeras	  som	  en	  partikel	  
och	  förutsätts	  glida	  friktionslöst.	  Vid	  vilken	  punkt	  
P,	  uttryckt	  med	  hjälp	  av	  vinkeln	  θ,	  förlorar	  barnet	  
kontakten	  med	  isberget?	  4p	  

	  
	  
3)	  	  En	  person,	  som	  väger	  65	  kg,	  reser	  en	  4	  m	  lång	  och	  15	  kg	  tung	  stege	  (vikten	  kan	  anses	  
homogent	  fördelad)	  mot	  en	  vägg	  så	  att	  den	  bildar	  vinkeln	  70°	  med	  marken.	  Vilken	  är	  
den	  minsta	  friktionskoefficient	  som	  krävs	  för	  att	  personen	  skall	  kunna	  klättra	  ända	  
upp?	  Anta	  att	  väggen	  är	  glatt.	  4p	  

	  
	  
4)	  	  En	  jojo	  med	  radien	  r	  släpps	  från	  vila	  med	  snöret	  helt	  upplindat	  på	  axeln.	  Massan	  är	  m	  
och	  tröghetsmomentet	  med	  avseende	  på	  axeln	  är	  I.	  Bestäm	  jojons	  hastighet	  då	  den	  
fallit	  sträckan	  l.	  4p	  

	  
	  
	  5)	  En	  tunn	  ring	  med	  radien	  R=0.10	  m	  och	  massan	  M=1.0kg	  är	  
upphängd	  på	  en	  horisontell	  stång	  enligt	  figuren.	  En	  person	  
puttar	  lätt	  till	  ringen	  så	  att	  den	  får	  en	  begynnelsehastighet	  v	  
riktad	  vinkelrätt	  mot	  stången.	  Ringen	  börjar	  då	  utföra	  små	  
svängningsrörelser	  i	  ett	  plan	  som	  är	  vinkelrät	  mot	  stången.	  	  	  

	  
Bestäm	  rörelseekvationen	  för	  ringen.	  4p	  
	  
	  

6)	  	  En	  stav	  med	  längd	  L=1.2	  m	  samt	  homogent	  fördelad	  
massa	  M=0.8	  kg	  ligger	  på	  ett	  horisontellt	  plan.	  
Planet	  kan	  anses	  vara	  friktionsfritt.	  En	  kula	  med	  
massan	  m=0.05	  kg	  samt	  hastigheten	  v0=45	  m/s	  
(vinkelrät	  mot	  stavens	  längd)	  träffar	  staven	  på	  en	  
punkt	  som	  ligger	  a	  ifrån	  masscentrum.	  Efter	  träffen	  
har	  kulan	  en	  okänd	  hastighet	  ve	  riktad	  bakåt.	  
Beräkna	  a	  givet	  att	  staven	  roterar	  med	  en	  
vinkelhastighet	  ω=30	  rad/s	  efter	  stöten	  om	  stavens	  
masscentrum	  har	  hastigheten	  vcm=10	  m/s.	  	  5p	  

	  
	  
	  


