
Tentamen, SGILO?, 09 08 LT

Varje uppgift ska lAmnas pa separat blad!

Tillfrtna hj5lpmedel: Papper och penna, inget mer!

1. En fotbollsspelare skjuter en fotboll frd,n punkten ,4 med en utg6nghastighet
us och utgd,ngsvinkel o. En m6lvakt fAngar boilen i punkten B som ligger p6, ett
horisontelit avst6nd I frAn ,4. Bestti,m beloppet av bollens hastighet i punkten B !

2. En partikel befinner sig i en roterande halvsfd,risk skAI med radien R. SkAlens
vinkelhastighet d.r c,., och partikeln ligger stilla relativt sk&len. Fliktionen mellan
partikeln och sk6,1en d,r forsumbar. Bestd.m hur hogt h partikeln befinner sig i
forhAllande till skS.lens bottenl
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3. En ijdder med naturlig ld,ngd ls och tj6derkonstanten k ar t sin ena dnde fd,st
i punkten O. I den andra d,nden d,r en partikel med massan m fd,st. Fjddern och
partikeln d,r fria att rora sig utan friktion over ett horisontellt underlag. Partikeln
ges en hastighetenuni punkten,4 d5, tjiidern 6r ospdnd. I punkten B har tjd,dern
id,ngden I och dess hastighet 6r vinkelrd,t mot O B .
a) Bestd.m hastigheten, uB, i punkten B!
b) Besteim vinkeln, a) som r.,a hade i forhA,ilande OA t

4. En komet kretsar kring solen i en elliptisk bana. Dess storsta hastighet relativt
solen dr trettio gAnger storre and dess minsta hastighet. Dess nzi,rmsta avstd,nd till
solen d,r ,5. Bestd.m kometens hastighet dA den befinner sig nri,rmast solen! Solens
massa ar M och Neu,'tons allmd,nna eravitationskonstant ar G.
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5. Hd,rled uttrycken for hastighet och acceleration i cylinderkoordinater. Det ska
ingA en fullstd,ndig hd,rledning av tidsderivatorna av e, och ee.

6. a) Hrirled lagen om den kinetiska energin!

b) Heirled uttrycket for den potentiella energin i ett tyngdkrafbfd,lt som beskrivs
av Newtons allmd,nna gravitationslag!

c) Bestri,m flykthastigheten, d v s den minsta hastighet som en kropp m6,ste ha vid
jordytan for att ld,mna jorden for gott.

7. En vagn med massan m ror sig under inverkan av en kraft frAn en fjdder 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 ddmpningsfaktorn!
En figur ska ingd,.

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

c) Hur 16"ng 5r perioden for ett odd,mpat system i forhS,tlande tiil perioden for ett
dd,mpat system med samma k och m och med dd,mpningsfaktorn ( : yf 5t

8, Strill upp rorleseekvationen for en kropp med massan rrl som ror sig under
inverkan av gravitationskraften fr6,n en centralkropp med mass an M . Rita en
figur dd,r kraften och inhetvektorn e" finns med! Hd,rled Binets formel och visa att
kroppens bana beskrivs av ett kd,gelsnitt!


