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Mekanik f ör I, SG1109, Problemtentamen 2008 05 20, kl 9-13
Uppgift 1: En bom med massanm och l̈angdena är i sin enäandeO monterad i en kulled p̊a en
vertikal vägg. I den andräandenA är fäst tv̊a linor som g̊ar till f ästpunkterB respektiveC på väggen
som h̊aller bommen horisontell och vinkelrät mot v̈aggen. I ett koordinatsystem där bommen̈ar y-
axel ochz-axeln vertikal upp̊at g̈aller att koordinaterna för B är (a, 0, a) och koordinaterna för C
är (−2a, 0, a/4). I ändenA är en vikt med massan3m uppḧangd. Ber̈akna sp̈anningarna i linorna
och bommens kraft p̊a kulleden.
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Figur 1: Bild till Uppgift 1. Situationen i Uppgift 2 sedd från sidan.

Uppgift 2: En man med massanm hänger i ett rep jusẗover mitten av en horisontell kvadratisk
platta monterad p̊a fyra likadana fj̈adrar, en i vart och ett av hörnen. Fj̈adrarnas styvheẗark. Plattan
och fjädrarna har f̈orsumbar massa jämfört med mannen. Mannen tappar nu taget om repet. Vilken
maximal normalkraft fr̊an plattan uts̈atts mannen f̈or?

Uppgift 3: En rak horisontell st̊ang är fäst p̊a en rak vertikal st̊ang som kan rotera kring ver-
tikalen med f̈orsumbart friktionsmoment. N̈ar anordningen roterar med en vinkelhastighetω har
den r̈orelsem̈angdsmomentH0z = ma2ω. Det betyder att den har tröghetsmomentI0z = ma2. Nu
monteras tv̊a kulor, vardera med massam, på tvärst̊angen. De kan glida längs st̊angen men h̊alls
båda p̊a plats med tr̊adar p̊a avst̊andetd från rotationsaxeln. Anordningen, med kulorna, ges nu
vinkelhastighetenω1. Genom att dra i tr̊adarna minskas avståndet tilld/3 och fixeras d̈ar. Vad blir
den nya vinkelhastighetenω2? Vad blirändringen i kinetisk energi?
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Figur 2: Bild till Uppgift 3

Uppgift 4: En partikel med massanm rör på ett glatt horisontalplan under inverkan av en cen-
tralkraft vars potentiella energi ges avV (r) = 1

2
kr2. Vid tiden t = 0 är lägetr(0) = 2a ex och

hastighetenv(0) = aω ey, där ω2 = k/m. Ber̈akna sẗorsta och minsta avståndet fr̊an Origo i den
fortsatta r̈orelsen.

Skriv aldrig flera uppgifter p̊a samma papper.



Teoritentamen

Uppgift 5: Ange den fysikaliska dimensionenMαLβTγ , d.v.s. ge v̈ardena p̊a α, β och γ, för
följande mekaniska storheter:
a) Accelerationa,
b) ArbeteU ,
c) Rörelsem̈angdsmomentHz,
d) KraftmomentMz,
e) Fj̈aderkonstant (styvhet)k,
f) TröghetsmomentIz.

Uppgift 6: Härled (d.v.s. bevisa med en räkning) uttrycket f̈or accelerationen i cylinderkooordi-
nater. Det skall vara vektorstreck på vektorer.

Uppgift 7: Utgå från definitionen av r̈orelsem̈angdsmomentHO och kraftmomentMO samt New-
tons andra lag (kraftekvationen) och visa attḢO = MO gäller (för en partikel). Det skall vara
vektorstreck p̊a vektorer.

Uppgift 8: En stel kropp roterar kring en fixz-axel. Kroppen har tr̈oghetsmomentetIz och vinkel-
hastigheteṅθ. Skriv upp dess r̈orelsem̈angdsmomentHz och dess kinetiska energiT . Antag att
kroppens vinkelacceleration̈ar θ̈. Ge ett uttryck f̈or kraftmomentetMz på kroppen.

Problem- och teoritentamen̈ar olika tentamina som vid godkänt ger 3 respektive 2 kurspoäng.
Varje uppgift ger ḧogst 3 (tentamens)poäng. P̊a vardera delen kan man högst f̊a 12 pöang och f̈or
godk̈ant fordras minst 4 pöang. Har du klarat kontrollskrivningar̈ar teoridelen redan godk̈and.
För att kursen skall vara klar i sin helhet m̊aste du ocks̊a ha f̊att godk̈ant p̊a inlämningsuppgifter
somär värda 1 kurspöang.

Enda till̊atna hj̈alpmedel: skriv- och ritdon inklusive suddgummi.
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