
Tentamen i FFM515 Mekanik 1

Tid och plats: Måndagen den 12 mars 2007 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 1-5.
För de som är godkända bestäms betyget av den totala poängen p̊a uppgifterna 1-7 s̊a att
6-11 poäng ger betyg 3, 12-17 poäng ger betyg 4 och 18-21 poäng ger betyg 5.

Grundläggande uppgifter

1. De tre homogena stängerna har alla längden l och massan m. De är sammansvetsade
och upphängda enligt figuren, s̊a att stängerna AB och BC är horisontella medan den
tredje st̊angen bildar vinkeln θ med lodlinjen. Bestäm spännkrafterna i de tre vertikala
linorna som fäster i punkterna A, B och C.

2. Den statiska friktionskoefficienterna vid A och B är µs = 0.25. Vad är det största
värdet p̊a kraften P för vilket den homogena cylindern med massan m kan vara i
jämvikt? P̊a vilket sätt rör sig cylindern om P ökas ytterligare?

3. En projektil skjuts ut med hastigheten u som har storleken u och bildar vinkeln θ
med horisontalplanet, och rör sig därefter under inflytande av tyngdkraften. Bestäm
krökningsradien ρ för banan i dess högsta punkt.

4. Systemet best̊aende av vagnen med massan 6m och kulan med massan m släpps i
vila i det avbildade läget. Bestäm kulans hastighet relativt vagnen i det ögonblick d̊a
st̊angen med längden l är vertikal. (St̊angen vrider sig fritt kring A. Vagnen rör sig
friktionslöst.)

5. Systemet p̊averkas av kraften F = F0 sin ωt. För vilket värde p̊a ω uppst̊ar resonans?

Överkursuppgifter

6. Lasten per längdenhet w växer linjärt fr̊an O till värdet wmax i den vänstra ändpunkten.
P̊a vilket avst̊and fr̊an O är böjmomentet M i balken maximalt?

7. Ovanp̊a vattnet (densitet ρvatten) ligger ett oljeskikt (densitet ρolja) med tjocklek d. En
kub av trä (densitet ρträ) med sidlängden D flyter enligt figuren. Bestäm höjden h.
(Det gäller att ρträ < ρolja < ρvatten.)

Lycka till!
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