
Tentamen i FFM515 Mekanik 1

Tid och plats: Måndagen den 6 mars 2006 klockan 08.30-12.30 i V.
Hjälpmedel: Typgodkänd räknedosa.
Examinator: Måns Henningson, 0737-296826.

Poängberäkning: Varje uppgift bedöms med 0, 1, 2 eller 3 poäng enligt följande principer:
För 3 poäng krävs en helt korrekt lösning.
Mindre fel ger 1 poängs avdrag.
Allvarliga fel (t ex dimensionsfel eller andra orimliga resultat) ger 2 poängs avdrag.
Allvarliga principiella fel eller en ofullständig lösning ger 0 poäng p̊a uppgiften.

Betygsgränser: För att bli godkänd krävs minst 6 poäng totalt p̊a uppgifterna 1-4.
För de som är godkända bestäms betyget av den totala poängen p̊a uppgifterna 1-6 s̊a att
6-11 poäng ger betyg 3, 12-14 poäng ger betyg 4 och 15-18 poäng ger betyg 5.

Grundläggande uppgifter

1. Den L-formade homogena balken med längden 7d h̊alls i jämvikt med tre vertikala
kablar, som är fästa i punkterna A, B och 0. Bestäm avst̊anden a och b s̊a att krafterna
i de tre kablarna blir lika stora.

2. Den homogena st̊angen med längden 9
2
r och den homogena cylindern med radien r har

vardera massan m. Vad är det minsta värdet p̊a den statiska friktionskoefficienten µs

i punkterna A, B och C, för vilket jämvikt kan r̊ada?
Ledning: Bestäm först sin θ och cos θ, där θ är vinkeln mellan st̊angen och underlaget.

3. Pinnen P glider i sp̊ar b̊ade i armen OA, som roterar med vinkelhastigheten θ̇ = ω, och
i den fasta cirkelb̊agen BC. Uttryck P’s fart v (d v s hastighetens storlek) d̊a θ = 60o.
Observera: Figuren är inte skalenlig!

4. Hylsan C ges en viss acceleration aC . Bestäm accelerationerna aA och aB för krop-
parna A och B, som har massorna mA respektive mB. Övriga massor samt friktionen
försummas.

Överkursuppgifter

5. Bestäm förh̊allandet L/R s̊a att den homogena st̊altr̊aden böjd enligt figuren kan vara
i jämvikt.
Ledning: Beräkna tyngdkraftfördelningens vridmoment med avseende p̊a den punkt
där st̊altr̊aden vidrör bordet.

6. Konstruktionen kan fritt vrida sig kring z-axeln, och har ursprungligen vinkelhastigheten
θ̇ = ω0 d̊a vinkeln α = 60o. Genom att anpassa den p̊alagda vertikala kraften F kan
man ändra vinkeln α. Bestäm vinkelhastigheten θ̇ d̊a vinkeln α = 30o. De b̊ada ku-
lorna har lika stora massor. Övriga massor samt friktionen försummas.
Ledning: Använd att en viss storhet är bevarad under förloppet.

Lycka till!
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