
Tentamen i FFM515 Mekanik 1

Tid och plats: Onsdagen den 16 januari 2008 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. Den homogena plattan har massan m. Bestäm spänningen i linorna som är fästade i
punkterna A,B,C,D och E, under antagandet att spänningarna i A och E samt i B
och D är lika.

2. Den statiska friktionskoefficienten mellan det lutande planet och cirkelskivan är µ =
0.4. Skiven har massan m. Kraften P verkar i riktningen θ = 45o. Bestäm storleken
av P d̊a skivan precis börjar glida.

3. Uttryck kolvens hastighet ẋ i avst̊andet R, vinkeln θ och vinkelhastigheten θ̇.

4. Systemet är i vila när pendeln släpps i det avbildade läget. Bestäm vagnens hastighet
d̊a pendeln är vertikal dels för första g̊angen och dels för andra g̊angen.

5. Fjädrarnas fria ändar rör sig enligt y1(t) = Y1 sin ωt respektive y2(t) = Y2 sin ωt.
Bestäm vagnens rörelse x(t) efter att det transienta insvängningsförloppet har dött
ut.

Överkursuppgifter

6. Bestäm skjuvkraften och böjmomentet i snitten (1) och (2).

7. En pr̊am lastad med järnskrot med massan m ligger i en sluss vars vattenyta har arean
A. Hur mycket höjs eller sänks vattenytan om man lastar av skrotet och lägger det
p̊a kajen brevid slussen? Vad blir resultatet om man istället slänger skrotet i vattnet
s̊a att det sjunker till slussens botten? Densiteterna för järn och vatten betecknas ρj

respektive ρv.

Lycka till!
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