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1) En	  smal	  homogen	  stång	  med	  massan	  m	  hänger	  i	  en	  lina	  

och	  balanseras	  av	  två	  glatta	  väggar	  enligt	  figur.	  Sök	  
kraften	  T	  samt	  reaktionskrafterna	  i	  punkterna	  A	  och	  B.	  
(4p)	  
	  
	  
	  
	  
	  

	  
	  
2) Två	  vikter,	  med	  massorna	  m1	  och	  m2	  (m2>m1),	  är	  fästa	  

i	  var	  sin	  ände	  av	  en	  otänjbar	  tråd	  som	  ligger	  runt	  en	  
masslös	  trissa,	  som	  i	  sin	  tur	  är	  upphängd	  i	  en	  
dynamometer.	  
	  
a) Beräkna	  vad	  dynamometer	  visar	  om	  trissan	  inte	  kan	  

röra	  sig.	  	   	   	   (1	  p)	  
	  

b) Anta	  att	  trissan	  kan	  rotera	  fritt.	  Vad	  visar	  
dynamometer	  nu?	  	   	   (3p)	  

	  
	  
	  

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	  homogen	  trädörr,	  en	  meter	  bred,	  två	  meter	  hög	  och	  med	  massan	  12m,	  kan	  rotera	  

kring	  en	  vertikal	  axel	  som	  går	  längs	  ena	  långsidan.	  Dörren	  är	  från	  början	  öppen	  när	  
den	  träffas	  av	  en	  lerklump	  med	  massan	  4m.	  Lerklumpen	  slår	  in	  vinkelrätt	  mot	  
dörrens	  centrum	  och	  fastnar.	  Klumpens	  hastighet	  precis	  innan	  kollisionen	  är	  v.	  
Beräkna	  vinkelhastigheten	  ω	  hos	  dörren	  precis	  efter	  kollisionen.	  
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5) En	  Bt-‐student	  med	  massa	  M	  springer	  med	  hastigheten	  v	  och	  hoppar	  på	  en	  pulka	  med	  

massa	  m.	  Pulkan	  och	  Bt-‐studenten	  glider	  på	  snön	  och	  kommer	  i	  vila	  först	  efter	  
sträckan	  L.	  Beräkna	  friktionskoefficienten	  mellan	  pulkan	  och	  snön.	  (4p)	  

	  

	  
	  
	  
6) En	  kula	  med	  massa	  m,	  radie	  r	  och	  elektriska	  laddningen	  q	  ligger	  längst	  ner	  i	  ett	  

plaströr	  som	  står	  vertikalt	  på	  ett	  bord.	  Ytterligare	  en	  kula	  med	  samma	  radie,	  massa	  
och	  laddning	  släpps	  ner	  i	  röret.	  Kulorna	  påverkas	  förstås	  av	  tyngdkraften,	  men	  de	  
repellerar	  även	  varandra	  med	  den	  elektriska	  kraften	  
	  

F	  =kq2/z2	  z	  
	  
där	  z	  är	  enhetsvektorn,	  z	  är	  avståndet	  mellan	  kulornas	  centrum	  och	  k	  är	  en	  konstant.	  
Därför	  kommer	  den	  andra	  kulan	  att	  kunna	  sväva	  en	  bit	  upp	  i	  röret.	  
	  

a) Ta	  fram	  potentialfunktionen	  för	  den	  övre	  kulan	  i	  det	  vertikala	  röret,	  och	  gör	  
en	  skiss	  av	  den.	  	   	   	   	   (1p)	  

b) Vid	  vilken	  höjd	  i	  röret	  befinner	  sig	  den	  övre	  kulan	  i	  jämvikt?	  Visa	  också	  att	  
jämvikten	  är	  stabil.	  	   	   	   	   (1p)	  

c) Hur	  högt	  upp	  i	  röret	  kan	  man	  släppa	  den	  övre	  kulan	  om	  den	  inte	  ska	  dunsa	  i	  
den	  nedre	  kulan	  innan	  den	  vänder	  uppåt?	  	   	   (2p)	  

	  
	  
	  
	  
	  
	  


