
FTF195	  -‐	  Mekanik	  2015-‐08-‐26	  	  	  	  	  	  	   	   Formelsamling	  är	  tillåten	  
Ansvarig	  examinator:	  Anders	  Hellman	   	   Tel:	  0723869804	  
	  

	  
1) En	  person	  med	  massa	  m	  sitter	  enligt	  bilden.	  Personen	  

befinner	  sig	  i	  jämvikt	  genom	  att	  dra	  i	  repet.	  Beräkna	  
kraften	  som	  hen	  måste	  dra	  i	  repet	  vid	  punkt	  A	  samt	  
reaktionskraften	  från	  sätet	  B.	  Försumma	  alla	  massor	  
förutom	  personens.	  (4p)	  

	  
	  
	  
	  
	  
	  

2) 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)	  

	  

	  
	  
	  

3) En	  kula	  med	  massan	  m	  hänger	  i	  en	  tangentiellt	  riktad	  tråd	  och	  vilar	  
mot	  en	  vertikal	  sträv	  vägg.	  Snöret	  bildar	  en	  vinkel	  θ	  i	  förhållande	  till	  
väggen	  (se	  figur).	  	  

a) Hur	  stor	  friktionskraft	  verkar	  på	  kulan	  vid	  punkten	  A?	  (2p)	  
b) Hur	  stor	  måste	  friktionskoefficienten	  µ	  minst	  vara	  för	  att	  

kulan	  skall	  kunna	  hänga	  som	  den	  gör?	  (2p)	  
	  
	  
	  
	  
	  

4) Två	  kulor	  med	  två	  olika	  massor,	  rör	  sig	  mot	  varandra	  med	  samma	  hastighet	  och	  
sammanstöter	  i	  en	  rak	  och	  elastisk	  stöt.	  Efter	  stöten	  är	  den	  ena	  kulan	  i	  vila.	  
Beräkna	  förhållandet	  mellan	  kulornas	  massor.	  (4p)	  
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5) 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)	  

	  
	  

6) 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.	  	  	  
	   	  

	  


