
FTF195	  -‐	  Mekanik	  med	  biologiska	  exempel	   	   Formelsamling	  är	  tillåten	  
Ansvarig	  examinator:	  Anders	  Hellman	   	   Tel:	  0723869804	  
2014-‐08-‐27	  
	  

1. Ett	  block	  med	  massan	  4m	  är	  inklämt	  mellan	  ett	  lutande	  
plan	  och	  ett	  annat	  block	  med	  massan	  m.	  Det	  övre	  blocket	  är	  
förankrat	  med	  hjälp	  av	  en	  lina.	  Vid	  vilken	  lutning	  kommer	  
det	  undre	  blocket	  att	  börja	  glida	  neråt?	  
Friktionskoefficienten	  mellan	  alla	  ytor	  är	  µ.	  (4p)	  

	  
2. Ett	  barn	  med	  massan	  m	  sitter	  på	  ett	  halvsfäriskt	  isberg	  
enligt	  figuren.	  Barnet	  börjar	  glida	  utan	  
begynnelsehastighet	  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. Ett	  föremål	  som	  rör	  sig	  genom	  luften	  påverkas	  som	  bekant	  av	  luftmotstånd	  som	  kan	  
approximeras	  av	  uttrycket	  F	  =	  bv,	  där	  b	  är	  en	  konstant	  och	  v	  hastigheten.	  En	  kropp	  som	  
faller	  kommer	  till	  sist	  uppnå	  en	  maximal	  hastighet,	  den	  s.k.	  gränshastigheten.	  Betrakta	  två	  
fritt	  fallande	  sfärer	  av	  identiska	  geometriska	  mått	  men	  med	  olika	  massor.	  	  

	  
a) Rita	  ut	  de	  krafter	  som	  påverkar	  sfärerna	  	   	   	   (2p)	  
b) Bestäm	  förhållandet	  mellan	  respektive	  gränshastighet.	   	   (2p)	  
	  
4. En	  homogen	  trädörr,	  en	  meter	  bred,	  två	  meter	  hög	  och	  med	  massan	  10m,	  kan	  rotera	  kring	  
en	  vertikal	  axel	  som	  går	  längs	  ena	  långsidan.	  Dörren	  är	  från	  början	  öppen	  när	  den	  träffas	  
av	  en	  lerklump	  med	  massan	  m.	  Lerklumpen	  slår	  in	  vinkelrätt	  mot	  dörrens	  centrum	  och	  
fastnar.	  Klumpens	  hastighet	  var	  precis	  innan	  kollisionen	  är	  v.	  Beräkna	  vinkelhastigheten	  
ω	  hos	  dörren	  precis	  efter	  kollisionen.	  	  	  	   	   	   	   (4	  p)	  

	  
5. En	  kula	  med	  massa	  m,	  radie	  r	  och	  
tröghetsmoment	  I	  =	  KMR2	  rullar	  utan	  att	  glida	  
nerför	  en	  bana	  med	  höjd	  h	  (som	  kan	  antas	  vara	  
mycket	  större	  än	  kulans	  radie).	  Banan	  slutar	  
höjden	  h	  ovanför	  den	  horistontella	  marken,	  se	  
figuren	  nedan.	  Kulan	  landar	  på	  marken	  ett	  
avstånd	  x	  från	  banans	  slut	  (i	  horisontell	  ledd).	  
Vad	  är	  x	  uttryckt	  i	  de	  givna	  storheterna	  
(förutsatt	  att	  luftmotstånd	  och	  övriga	  
friktionsförluster	  kan	  försummas)?	  	  	  	  	  	   	   	   (4p)	  

	  
6. 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)	  

	  


