
Tentamen i Mekanik 1 (FFM516)

Tid och plats: Tisdagen den 9 januari 2018 klockan 14.00-17.00 på Samhällsbyggnad.
Hjälpmedel: Inga
Examinator: Ulf Gran
Jour: Ulf Gran, tel. 031-772 3182, besöker tentamenssalarna c:a kl. 15 och 16.

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.

Rättningsgranskning: Fredag 2 februari, kl 12.30-13.00 i FL61.

Uppgifter

OBS: I alla uppgifter får svaret ges i termer av de storheter som ges i uppgift-
stexten och figuren, samt tyngdaccelerationen g.

1. Beräkna kraften i linan CD samt reaktionskraften från väggen på kulleden i A vid
jämvikt. Den V-formade staven är homogen och de två delarna har massan m vardera.
Fästet vid B är fritt vridbart kring y-axeln, och kan även glida längs y-axeln, och det
finns inget vridmoment kring x- och z-axlarna från infästningen i B vid jämvikt (även
om denna infästning i allmänhet kan ge ett vridmoment längs dessa axlar).



2. Den homogena halvcylindern hålls på plats i det avbildade läget genom kraften P . Den
statiska friktionskoefficienten mellan halvcylindern och underlaget är µs. Hur stor kan
vinkeln θ vara utan att glidning sker?

6/37 The 10-kg solid cylinder is resting in the inclined
V-block. If the coefficient of static friction between
the cylinder and the block is 0.50, determine (a) the
friction force F acting on the cylinder at each side
before force P is applied and (b) the value of P
required to start sliding the cylinder up the incline.

Problem 6/37

6/38 The three identical rollers are stacked on a horizon-
tal surface as shown. If the coefficient of static
friction is the same for all pairs of contacting sur-
faces, find the minimum value of for which the
rollers will not slip.

Problem 6/38
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6/34 Determine the range of weights W of the uniform
slender bar for which the system will be in equilib-
rium. Neglect friction at all bearings.

Problem 6/34

6/35 The uniform rod with center of mass at G is sup-
ported by the pegs A and B, which are fixed in the
wheel. If the coefficient of friction between the rod
and pegs is , determine the angle through which
the wheel may be slowly turned about its horizontal
axis through O, starting from the position shown,
before the rod begins to slip. Neglect the diameter of
the rod compared with the other dimensions.

Problem 6/35

6/36 The solid semicylinder of mass m and radius r is
rolled through an angle by the horizontal force P.
If the coefficient of static friction is , determine
the angle at which the cylinder begins to slip on
the horizontal surface as P is gradually increased.
What value of would permit to reach ?

Problem 6/36
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3. En tunn planka med längd L, tvärsnittsarea A och densitet ρ1 har ett gångjärn i övre
änden enligt figuren och ligger därför delvis nersänkt i vattnet som har densitet ρ2.
Beräkna sinus för vinkeln θ.

Lycka till!
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