
Tentamen. SGLLO?. 09 05 27

Varje uppgift ska ldmnas pA separat blad!

Tillitna hjdlpmedel: Papper och penna, inget mer!

1. En pil skjuts upp
figuren. Bestdm dess

fr6,n punkten A och n5,r sitt hogsta ldge i punkten B, enligt
utgingsvinkel o.

B

2. En partikeln med massan rn d,r upphiingd i tv6, linor, enligt figuren. Linan
AB har ld,ngden I och vinkeln a till en vertikai axel. Linan BC ar horisontell.
Hela systemet roterar med en konstant vinkelhastighet a.r. AvstAndet mellan den
vertikala rotationsaxeln och upphdngningspunkten A ar a. Bestdm spS,nnkrafterna
i de b6da linorna!
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3. En vagn med massatt rn utfor sm6, svd,ngningar p5, ett lutande plan med

lutningsvinkeln B, under inverkan av en ijdder med ijdderkonstanten k och en fritt

hdngande tyngd med massan 3m, vilken d,r kopplad till vagnen med en lina som
loper over en Idtt trissa som roterar fritt, allt enligt fi.guren. Bestd,m perioden for

svd,ngninga"rna!

4. En asteroid ligger i rak kollisionskurs mot jorden med en hastighet us i forhd,llande
till jorden. Nd,r den befi.nner sig pA, tio jordradiers avst6,nd frd,n jordens centrum
lyckas man landa en liten farkost pA dess yta. Farkosten fyrar av en raket som
ger asteroiden en hastighetsS,ndring, A'u, vinkelrd,tt mot dess fd,rdriktning. Bestd,m
hur stor hastighetsri,ndringen minst m6ste vara for att asteroiden inte ska kollidera
med jorden!



Teoridel

5. Hdrled uttycken for hastighet och acceleration i naturliga komponenter. Det
ska ing6 en fullstdndig hdrl'edning av tidsderivato,r &v €1.

6. a) Formulera Newtons forsta lag (troghetslagen) i ord och visa att den kan
hd,rledas ur Newtons andra lag.

b) Hzirled lagen om den kinetiska energin!

c) En partikeln ror sig frd,n punkten y' till punkten B under inverkan av en kraft.
Det totala arbeten som utrdttas av kraften d,r hdlften s5, stort som dess ursprung-
liga kinetiska energi 7a. Bestdm TBITAI

7. En vagn med massan m ror sig under inverkan av en kraft frd,n en tjd,der med
tjd,derkonstanten k och en dd,mpande kraft som d,r proportionell mot hastigheten,
med proportionalitetskonstanten c.

a) Htirled differentialekvationen for vagnens rorelse och definiera dd,mpningsfaktorn!
En figur ska ingd,.

b) Skriv upp de olika typerna av losning till ekvationen och ange vilka vd,rden av
dd,mpningsfaktorn som ger respektive typ av losning! Ange ocks6 vad losningarna
kallas.

c) Ett system genomgir svagt dd,mpade svdngningar med dd,mpningsfaktorn ( och
perioden ra. Efter hur lAng tid har amplituden minskat till en tiondel av den
ursprungliga?

8. Hd,rled uttrycket for den totala energin, E,for en partikel med massan m som
pAverkas av en gravitationsgraft frd,n en centralkropp med massan M. Partikeln
ror sig utefter en bana som beskrivs av ekvationen
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dar ed, : h2lGM, h : r20 a, dubbla sektorshastigheten och G 5,r Newtons
allmd"nna gravitationskonstant. Uttrycket for E ska innehilla storheterna m, M, h
och e.  Vi lket  tecken har E dA,e < 7,e:1och e> l?


