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1) En	  trådrulle	  med	  massan	  m,	  innerradien	  R	  och	  ytterradien	  2R,	  ligger	  på	  ett	  strävt	  
lutande	  plan.	  En	  tråd	  är	  fäst	  vid	  innerradien	  och	  en	  vägg.	  Tråden	  är	  sträckt	  
parallell	  med	  det	  lutande	  planet.	  Bestäm	  det	  minsta	  värdet	  friktionskoefficienten	  
kan	  ha	  för	  att	  systemet	  skall	  vara	  i	  jämvikt.	  	  

	  
	  
	  	  	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  

2) Kloss	  A	  ligger	  på	  kloss	  B	  och	  friktionskoefficienten	  mellan	  klossarna	  är	  µ.	  
Systemet	  utsätts	  för	  en	  kraft	  F	  enligt	  figur.	  Notera	  att	  snöret	  går	  genom	  en	  trissa.	  	  
Beräkna	  den	  maximala	  accelerationen	  kloss	  B	  kan	  ha	  utan	  att	  klossarna	  glider	  
isär.	  Klossen	  B	  rullar	  över	  golvet,	  d.v.s.	  ingen	  hänsyn	  måste	  tas	  till	  friktionen	  
mellan	  kloss	  B	  och	  golvet.	  	  
	  

	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  

3) En	  fallskärmshoppare	  utsätts,	  förutom	  gravitationen,	  av	  en	  kraft	  F	  som	  är	  lika	  
med	  bv,	  där	  b	  är	  en	  konstant	  och	  v	  är	  hastigheten	  under	  fallet.	  Kraften	  är	  
motriktad	  rörelsen.	  
a) Bestäm	  rörelseekvationen	  fullständigt	  om	  fallskärmshopparen	  

inte	  har	  någon	  begynnelsehastighet	  vid	  t=0.	  	   	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  (2p)	  
b) Bestäm	  fallskärmshopparens	  hastighet	  efter	  lång	  tid	  (t=∞).	  	  (2p)	  	  

	  
4) En	  kula	  med	  massan	  m	  och	  hastigheten	  v	  skjuts	  igenom	  en	  träkloss	  med	  massan	  

M	  och	  kommer	  ut	  med	  hastigheten	  v/2	  (se	  bilden).	  Klossen	  hänger	  från	  en	  tråd	  
och	  kan	  svänga	  fritt	  kring	  punkten	  O.	  Beräkna	  den	  minsta	  hastigheten	  v	  kulan	  
måste	  ha	  för	  att	  klossen	  skal	  nå	  punkten	  A	  utan	  att	  tråden	  slappnar	  av	  (böjs).	  	  

	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  



FTF195	  -‐	  Mekanik	  2015-‐06-‐04	  	  	  	  	  	  	   	   Formelsamling	  är	  tillåten	  
Ansvarig	  examinator:	  Anders	  Hellman	   	   Tel:	  0723869804	  
	  
	  

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.	  Ange	  även	  generell	  
lösning	  för	  rörelsen	  som	  funktion	  av	  tid.	  	  	  	   	   (1p)	  

b) Visa	  att	  den	  totala	  energin	  för	  systemet	  är	  bevarad.	   (1p)	  	  
c) En	  Bt-‐student	  använder	  avancerad	  spektroskopi,	  t.ex	  IR-‐

spektroskopi,	  för	  att	  störa	  systemet.	  Rita	  en	  kvalitativ	  bild	  hur	  
amplituden	  ser	  ut	  när	  Bt-‐studenten	  sveper	  över	  ω.	   (1p)	  

d) Vad	  förväntar	  man	  sig	  skall	  hända	  med	  bilden	  ovan	  om	  man	  ökar	  
massan	  med	  det	  dubbla?	  	   	   	   (1p)	  	  

	  
6) En	  barnkarusell	  består	  av	  en	  homogen	  cirkulär	  skiva	  med	  massan	  M	  och	  radien	  R.	  

Karusellen	  snurrar	  från	  början	  med	  vinkelhastigheten	  ω0.	  Ett	  barn	  med	  massan	  m	  
hoppar	  vinkelrätt	  mot	  periferin	  upp	  på	  karusellen	  och	  hamnar	  på	  kanten.	  Barnet	  
går	  sedan	  mot	  karusellens	  centrum.	  Barnet	  kan	  betraktas	  som	  en	  punktpartikel.	  
Beräkna:	  
	  

a) Vinkelhastigheten	  hos	  karusellen	  omedelbart	  efter	  upphoppet.	  (1p)	  
b) Ändringen	  i	  kinetisk	  energi	  hos	  karusellen(+	  barnet)	  på	  grund	  av	  

upphoppet.	  	   	   	   	   (1p)	  
c) Vinkelhastigheten	  då	  barnet	  nått	  centrum	  på	  karusellen.	  	   (1p)	  
d) Kinetiska	  energin	  för	  karusellen	  och	  barnet,	  då	  det	  nått	  centrum	  

jämfört	  med	  karusellens	  kinetiska	  energi	  före	  upphoppet.	  	   (1p)	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  


