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1) En	  stege	  med	  massa	  M	  och	  längden	  L	  lutar	  med	  vinkel	  θ	  

mot	  en	  glatt	  vägg	  men	  en	  fjärdedel	  av	  sin	  längd	  hängandes	  
utanför	  en	  kant,	  se	  figur.	  Anta	  att	  friktionen	  vid	  kanten	  är	  
tillräcklig	  för	  att	  hålla	  stegen	  stilla.	  Vad	  är	  den	  totala	  
kraften	  som	  påverkar	  stegen	  från	  kanten?	  	  	   (4p)	  
	  

2) a)	  Visa	  att	  fjäderkraften	  F=-‐kx	  är	  konservativ.	  (2p)	  
b)	  Visa	  att	  rörelsemängdsmomentet	  är	  bevarat	  för	  en	  centripetal	  kraft	  F=F(r)	  r,	  där	  r	  
är	  enhetsvektorn	  i	  sfäriska	  koordinater.	  	  (2p)	  
	  

3) En	  liten	  kula	  med	  massan	  m	  rullar	  runt	  utan	  
att	  glida	  på	  en	  cirkelbana	  på	  konstant	  höjd	  i	  
en	  stor	  men	  mycket	  tunn	  och	  skör	  glasskål	  
formad	  som	  en	  halvsfär	  med	  radie	  a	  (Kulans	  
radie	  kan	  antas	  vara	  mycket	  mindre	  än	  
glasskålens.	  Ingen	  hänsyn	  till	  rotationen	  på	  
kulan	  måste	  göras).	  Glasskålen	  riskerar	  att	  gå	  
sönder	  om	  den	  utsätts	  för	  en	  kraft	  större	  än	  
tre	  gånger	  kulans	  tyngd.	  Vilken	  är	  den	  högsta	  
höjd	  som	  kulan	  kan	  rotera	  runt	  i	  skålen	  på	  
utan	  att	  glasskålen	  ska	  riskera	  att	  spräckas?	  
(4	  p)	  

	  
4) En	  kula	  med	  massan	  m	  rullar	  uppför	  ett	  lutande	  plan.	  Kulan	  har	  

begynnelsehastigheten	  v,	  samt	  vinkeln	  för	  det	  lutande	  planet	  är	  θ.	  Hur	  högt	  upp	  
kommer	  kulan	  innan	  den	  vänder?	  (4p)	  
	  

5) 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)	  
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6) En	  puck	  med	  massa	  m	  kommer	  glidande	  på	  en	  isplan	  och	  kolliderar	  med	  en	  rak	  

jämntjock	  pinne	  med	  massa	  M	  och	  längd	  l.	  Pucken	  kommer	  glidande	  i	  rät	  vinkel	  mot	  
pinnens	  längd	  och	  träffar	  pinnen	  vid	  dess	  ena	  ände,	  se	  figuren	  nedan.	  Antag	  att	  
friktionen	  mot	  isen	  är	  försumbar	  för	  både	  pucken	  och	  pinnen	  och	  att	  kollisionen	  är	  
elastisk.	  	  

a) Vilken	  eller	  vilka	  av	  storheterna	  rörelsemängd,	  energi	  och	  
rörelsemängdsmoment	  är	  bevarade	  i	  kollisionen?	  För	  poäng	  krävs,	  för	  var	  
och	  en	  av	  de	  tre	  storheterna,	  en	  kort	  motivering	  till	  varför	  de	  är	  eller	  inte	  är	  
bevarade.	  (Korrekt	  svar	  och	  motivering	  för	  två	  av	  storheterna	  ger	  1	  p.	  
Korrekt	  svar	  och	  motivering	  för	  alla	  tre	  storheter	  ger	  full	  poäng.)	  	  (2p)	  

b) Antag	  att	  pucken	  befinner	  sig	  i	  vila	  efter	  kollisionen,	  dvs.	  att	  den	  stannar	  när	  
den	  träffar	  pinnen.	  Vad	  måste	  då	  pinnens	  massa	  M	  vara	  uttryckt	  i	  puckens	  
massa	  m?	  (Tröghetsmomentet	  för	  en	  homogen	  stav	  som	  roterar	  kring	  en	  axel	  
vinkelrät	  mot	  dess	  masscentrum	  och	  som	  går	  genom	  dess	  masscentrum	  är	  
Ml2/12.)	  (2	  p)	  

	  
	  
	  

	  
	  
	  
	  


