
Tentamen i Mekanik 1 (FFM515/FFM516)

Tid och plats: Onsdagen den 16 augusti 2017 med start 08.30 i “Maskin”-salar.
Hjälpmedel: Inga
Examinator: Ulf Gran
Jour: Ulf Gran, tel. 031-772 3182, besöker tentamenssalarna c:a kl. 10.00 och 12.00.

OBS: Tentamen är indelad i två delar, del 1 och 2. Du kan välja ett av följande alternativ:

• Tentera hela kursen genom att lösa båda delarna av tentan under 5 timmar (sista
inlämning 13.30). För att bli godkänd (på tentan och hela kursen) krävs för studenter
registrerade på den nya kursen FFM516 minst 8 poäng totalt varav minst 4 poäng på
varje del. För studenter registrerade på den gamla kursen FFM515 krävs endast minst
8 poäng totalt, dvs det finns inget krav på minst 4 poäng på varje del av tentan.

• Tentera en del av kursen genom att lösa en av delarna av tentan under 3 timmar (dvs
med sista inlämning 11.30). För att bli godkänd på den del studenten valt att tentera
krävs minst 4 poäng. Kan vara lämpligt val om man sedan tidigare är godkänd på en
del av kursen.

Rättningsprinciper: Alla svar skall motiveras, införda storheter förklaras liksom val av
metoder. Lösningarna förväntas vara välstrukturerade och begripligt presenterade. Erhållna
svar ska uttryckas i de storheter som är givna i uppgiftstexten och i tillhörande figur (samt
tyngdaccelerationen g om denna behövs) och, 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 varje del av tentan, och maximalt 18 poäng på hela tentan. För att bli godkänd på en
del av tentan krävs minst fyra poäng och 4-5 poäng ger betyg 3, 6-7 poäng ger betyg 4 och
8-9 poäng ger betyg 5. För kraven att bli godkänd på båda delarna av tentan se rutan ovan.
Förutsatt att man uppfyller kraven för godkänt är betygsgränserna 8-10 för betyg 3, 11-14
för betyg 4 samt 15-18 för betyg 5.

Rättningsgranskning: Fredag 8/9 2017 kl 12.30-13.00 i sal N6115.

Lycka till!



Del 1

1. Den homogena stången har massan m och längden L. Bestäm normalkraften från
väggen i punkten A då friktionen försummas.

3/104 Determine a general expression for the normal
force exerted by the smooth vertical wall on the
uniform slender bar of mass m and length L. The
mass of the cylinder is , and all bearings are
ideal. Determine the value of which makes (a)

and (b)

Problem 3/104

3/105 The gear reducer shown is acted on by the two cou-
ples and its weight of 200 N. To design adequate
mounts, determine the vertical force supported by
each of the reducer mountings at A and B.

Problem 3/105
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Article 3/5 Review Problems 165

3/106 If the weight of the boom is negligible compared
with the applied 30-kN load, determine the cable
tensions and and the force acting at the ball
joint at A.

Problem 3/106

3/107 The power unit of the post-hole digger supplies a
torque of 4000 lb-in. to the auger. The arm B is
free to slide in the supporting sleeve C but is not
free to rotate about the horizontal axis of C. If the
unit is free to swivel about the vertical axis of
the mount D, determine the force exerted against
the right rear wheel by the block A (or ), which
prevents the unbraked truck from rolling. (Hint:
View the system from above.)

Problem 3/107
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2. Kabelrullen har massan m och den kinetiska friktionskoefficienten är µk i både den
horisontella och vertikala kontaktytan. Hur stor skall kraften P vara för att rullen skall
rotera med konstant vinkelhastighet?

3. Beräkna den vertikala reaktionskraften FA samt vridmomentet MA som verkar på
balken vid A för att balken ska vara i jämvikt. Notera att F1 och F2 här är värden på
lasten och alltså har enhet kraft/längd.



Del 2

4 Ett ihåligt rör roterar runt vertikalaxeln med en vinkelhastighet ω = θ̇ och vinkelacce-
lerationen ω̇ = θ̈. Cylindern P med massan m glider friktionslöst inuti röret och dras
av linan inåt mot centrum. Beräkna spänningen T i linan och den horisontella kraften
Fθ som röret utövar på cylindern i termer av m, r, ṙ, r̈, ω och ω̇.

5 Systemet släpps i vila i det avbildade läget. Bestäm massan m så att massan M precis
kommer att vidröra underlaget innan den vänder.

6 Vatten med densiteten ρ sprutar ut från en slang med hastigheten v (m/s) och med
ett flöde c (m3/s). Strålen delas i två delar av ett hinder, enligt figuren på nästa sida,
varvid båda av vattenflödets två delar ändrar riktning med vinkeln θ. Beräkna kraften
F (i termer av storheter givna i uppgiftstexten) som krävs för att hindret inte ska röra
sig. Observera att vattenflödet sker i ett horisontellt plan, dvs vattnet rör sig inte i
höjdled.
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