
Tentamen i FFM515 Mekanik 1
Tid och plats: Torsdagen den 18 augusti 2011 klockan 08.30-12.30 i V.
Hjälpmedel: Typgodkänd räknedosa.
Examinator: Måns Henningson, ankn 3245.

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 på uppgiften.

Betygsgränser: För att bli godkänd krävs minst 6 poäng totalt på uppgifterna 1-4.
För de som är godkända bestäms betyget av den totala poängen på uppgifterna 1-6 så att
6-10 poäng ger betyg 3, 11-14 poäng ger betyg 4 och 15-18 poäng ger betyg 5.

Grundläggande uppgifter

1. Den homogena stången med längden 15l har massan m. Bestäm krafterna på stången
från de släta friktionsfria väggarna i punkterna A och B när den hänger i jämvikt.

2. Den smala homogena stången har tyngdpunkten i G och vilar på stiften vid A och B
som sitter fast i hjulet. Den statiska friktionskoefficienten vid A och B är µs. Bestäm
den största vinkel θ som man sakta kan rotera hjulet (från det avbildade utgångsläget)
utan att stången glider.

3. Punkten A sitter i änden på stången med längden r som vrider sig runt punkten 0.
Uttryck farten vA för A i vinkeln θ och den vertikala hastigheten vB för kroppen B.

4. Pluggen A med massa mA släpps i vila vid B och glider sedan ner till kroppen C med
massa mC som från början ligger i vila. Bestäm den sträcka s som A och C sedan glider
innan de stannar om den kinetiska friktionskoefficienten är µk.

Överkursuppgifter

5. Skissera skjuvspänningen V och böjmomentet M i den horisontella balken som funk-
tioner av avståndet x från punkten A för en given belastning F . (Balkens tyngd för-
summas.)

6. En stålplåt med densiteten ρ, bredden b och tjockleken d0 matas in mellan valsarna med
hastigheten v0. Efter valsarna har tjockleken minskat till d1. Bestäm den sammanlagda
horisontella reaktionskraften på valsarna. (Valsarna är motordrivna och deras rotation
driver fram plåten.)

Lycka till!
















