
Tentamen i Mekanik 1 (FFM516)

Tid och plats: Tisdagen den 10 januari 2017 klockan 14.00-17.00 i hörsalar på hörsalsvägen.
Hjälpmedel: Inga
Examinator: Ulf Gran
Jour: Ulf Gran, tel. 031-772 3182, besöker tentamenssalarna c:a kl. 15.00 och 16.00.

Rättningsprinciper: Alla svar skall motiveras, införda storheter förklaras liksom val av
metoder. Lösningarna förväntas vara välstrukturerade och begripligt presenterade. Erhållna
svar ska, om möjligt, analyseras m.a.p. dimension och rimlighet. Skriv och rita tydligt! 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 ger 0 poäng på uppgiften.
• Ofullständiga, men för övrigt korrekta, lösningar kan ge max 1 poäng. Detsamma gäller

lösningsförslag vars presentation är omöjlig att följa.

Betygsgränser: Varje uppgift ger maximalt 3 poäng, vilket innebär totalt maximalt 9 poäng
på denna deltentamen. För att bli godkänd krävs minst fyra poäng och 4-5 poäng ger betyg
3, 6-7 poäng ger betyg 4 och 8-9 poäng ger betyg 5.

Lösningar och rättningsgranskning: Lösningar publiceras på kurshemsidan efter tenta-
men och rättningsgranskning är 8 februari kl 11.45-12.15 i GD-salen.

Uppgifter

1. Fjädern i uppställningen har fjäderkonstant k och osträckt längd s. Beräkna den mins-
ta kraft P som behövs för att precis påbörja en rotation och beräkna krafterna på
axeln vid B för detta gränsfall (fästena vid B och C kan inte ta upp krafter i y-led).
Försumma axelns massa och friktionen vid B och C då axeln vrids.



2. Bestäm det intervall för massanm2 inom vilket systemet är i jämvikt. Den statiska frik-
tionskoefficienten mellan blocket och underlaget är µs. Försumma friktionen i trissan
och antag att 0 < θ < π/2 samt att 0 < µs <

1−sin(θ)
cos(θ)

.

3. Om en (homogen och masslös) balk belastas enligt figur (a) så brister den för en viss
kraft Pmax

1 eftersom böjmomentet blir för stort i någon punkt. Hur stor kan den totala
kraften P2 högst vara innan balken brister av samma anledning då den belastas enligt
figur (b)?

(a) (b)

Lycka till!
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