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1. En	  bilförare	  överraskas	  av	  halt	  väglag.	  Bilens	  däck	  har	  en	  friktion	  koefficient	  µ	  mot	  

vägbanan.	  	  
a) Bestäm	  den	  hastighet	  som	  bilen	  måste	  ha	  för	  att	  hålla	  sig	  på	  vägen	  i	  en	  kurva	  

med	  radie	  r	  	  	   	   	   	   	   (3p)	  
b) Vilken	  hastighet	  har	  bilen	  om	  µ	  går	  mot	  noll.	  	  	   	   (1p)	  

	  
2. En	  metallkula	  med	  massa	  m	  är	  innesluten	  i	  ett	  glasrör	  fyllt	  med	  olja.	  Kulan	  ligger	  på	  

botten	  av	  glasröret.	  Plötsligt	  vänder	  en	  person	  glasröret	  och	  ser	  hur	  metallkulan	  
börjar	  åka	  neråt.	  	  Metallkulan	  är	  under	  inverkan	  av	  gravitationen	  samt	  en	  
friktionskraft	  som	  är	  proportionell	  mot	  hastigheten.	  Om	  metallkulan	  är	  stillastående	  
vid	  t=0,	  bestäm	  hastigheten	  hos	  metallkulan	  som	  funktion	  av	  tiden.	  	   (4p)	  
	  

3. En	  person	  med	  massan	  4m	  reser	  en	  stege	  med	  längden	  L	  och	  massa	  m	  (vikten	  kan	  
anses	  homogent	  fördelad)	  mot	  en	  glatt	  vägg	  så	  att	  den	  bildar	  vinkeln	  θ	  med	  marken.	  
Vilken	  är	  den	  minsta	  friktionskoefficient	  från	  marken	  som	  krävs	  för	  att	  personen	  
skall	  kunna	  klättra	  tre	  fjärdedelar	  av	  stegens	  längd	  dvs	  3L/4?	  	  	   (4p)	  

	  
4. Tre	  ihopkopplade	  järnvägsvagnar	  rör	  sig	  utefter	  en	  rak	  räls.	  Efter	  en	  stund	  kolliderar	  

de	  med	  en	  fjärde,	  ursprungligen	  stillastående,	  järnvägsvagn	  och	  kopplas	  ihop	  med	  
denna.	  De	  fyra	  vagnarna	  fortsätter	  att	  röra	  sig	  utefter	  rälsen	  tills	  de	  stöter	  ihop	  med	  
en	  femte,	  stillastående,	  vagn,	  som	  de	  kopplas	  samman	  med.	  Den	  här	  processen	  
upprepas	  till	  dess	  att	  hastigheten	  är	  en	  femtedel	  av	  den	  ursprungshastighet	  som	  de	  
tre	  första	  vagnarna	  hade.	  Hur	  många	  vagnar	  finns	  i	  den	  slutliga	  vagnsamlingen?	  Alla	  
vagnarna	  har	  samma	  massa.	  Försumma	  friktionen	  mot	  rälsen.	   (4	  p)	  

	  
5. Beskriv	  den	  harmoniska	  oscillatorn	  (odämpad).	  Utgå	  ifrån	  en	  massa	  på	  friktionsfritt	  

underlag	  och	  kopplad	  till	  en	  fjäder.	  	  
a) Rita	  upp	  de	  krafter	  som	  verkar	  på	  systemet,	  härled	  uttryck	  för	  

rörelseekvation	  samt	  bestäm	  rörelsens	  egenfrekvens.	  Ange	  även	  generell	  
lösning	  för	  rörelsen	  som	  funktion	  av	  tid.	  	   	   (2p)	  	  

b) Visa	  att	  den	  totala	  energin	  för	  systemet	  är	  bevarad.	  	   	   (1p)	  	  
c) Rita	  ut	  kvalitativt	  hur	  svängningen	  ser	  ut	  och	  jämför	  den	  med	  hur	  

svängningen	  skulle	  se	  ut	  om	  massan	  utsätt	  för	  en	  friktionskraft.	  	   (1p)	  
	  
6. I	  sin	  iver	  inför	  tentan	  bestämmer	  sig	  Helena	  när	  hon	  är	  på	  gymmet	  att	  utföra	  ett	  

försök	  för	  att	  se	  om	  rörelsemängdsmomentet	  är	  bevarad	  för	  ett	  isolerat	  system.	  Till	  
sin	  hjälp	  tar	  hon	  en	  pall	  där	  sitsen	  kan	  rotera	  och	  två	  hantlar	  med	  massan	  m.	  Hon	  
sätter	  sig	  på	  pallen	  med	  båda	  armarna	  utsträckta	  vinkelrätt	  mot	  kroppen.	  En	  kompis	  
ger	  Helena	  en	  vinkelhastighet	  på	  ω.	  Helena	  för	  sedan	  hantlarna	  snabbt	  intill	  kroppen.	  
	  
a)	  Hur	  lång	  tid	  tar	  det	  för	  Helena	  att	  snurra	  ett	  helt	  varv	  om	  man	  endast	  tar	  hänsyn	  
till	  vikternas	  massa	  och	  antar	  att	  de	  från	  början	  har	  längden	  l	  från	  rotationsaxeln	  och	  
sedan	  längden	  l/3	  m	  från	  rotationsaxeln.	  Bortse	  från	  luftmotstånd	  och	  friktion	  i	  
stolen.	  	  	  	   	   	   	   	   	   (3p)	  
b)	  Visa	  generellt	  att	  en	  ändring	  av	  rörelsemängdsmoment	  med	  avseende	  på	  tid	  är	  
lika	  med	  vridmoment.	  	   	   	   	   	  	  	  	  (1p)	  

	  
	  


