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1. En	  man	  stretchar	  enligt	  bild.	  Beräkna	  den	  

minimala	  friktionskoefficienten	  mellan	  
skorna	  och	  marken	  som	  hindrar	  mannen	  
från	  att	  halka.	  Observera	  att	  kraften	  som	  
mannen	  uträttar	  mot	  väggen	  i	  B	  är	  
vinkelrät	  mot	  väggen.	  Betrakta	  mannen	  
som	  en	  stel	  kropp.	  	  (4p)	  

	  
	  
	  
	  
	  
	  

2. En	  Bt-‐student	  med	  massa	  M	  åker	  ner	  för	  en	  
rutschkana	  (anta	  friktionslöst)	  med	  
krökningsradie	  R.	  Bt-‐studenten	  börjar	  i	  vila	  
vid	  θ0. Beräkna	  normalkraften	  som	  verkar	  på	  
Bt-‐studenten	  vid	  θ.	  (Betrakta	  Bt-‐studenten	  
som	  en	  punktlik	  partikel)	  (4p)	  

	  
	  
	  
	  
	  
	  

3. 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)	  

	  
	  
	  

4. En	  elastisk	  lina	  av	  längd	  l0	  skall	  används	  för	  ”bungee	  jump”	  från	  en	  bro	  med	  
höjden	  h	  testas	  med	  hjälp	  av	  en	  provkropp	  med	  massan	  m1.	  Linans	  maximala	  
längd	  vid	  detta	  prov	  är	  l1.	  Bestäm	  den	  högsta	  tillåtna	  massan	  mmax	  en	  hoppare	  
kan	  ha	  för	  att	  han	  inte	  skall	  slå	  i	  marken.	   	   	   (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. 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)	  	  
	  

	  
	  


