
Tentamen i Mekanik 1 (FFM516)
OBS: Maxpoäng per uppgift ändrades i början av 2018 från 3p till 6p. Alla ev
tidigare resultat (inkl bonus) med den gamla maxpoängen multipliceras därför
med en faktor 2 vid uträkning av betyg på kursen.

Tid och plats: Onsdagen den 18 augusti 2021 klockan 08.30-11.30, hemtenta.
Hjälpmedel: Alla hjälpmedel tillåtna
Examinator: Ulf Gran
Jour: Ulf Gran. Ställ privata frågor på Piazza, som jag besvarar och lägger in i
en FAQ på Piazza. Kolla därför i FAQn innan ni ställer frågor ifall de redan
besvarats.

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, . . ., 6 poäng enligt följande principer:

• För 6 poäng krävs en helt korrekt lösning.
• Mindre fel ger 1-2 poängs avdrag.
• Allvarliga fel (t ex dimensionsfel eller andra orimliga resultat) ger 4 poängs avdrag.
• Allvarliga principiella fel ger 0 poäng på uppgiften.
• Ofullständiga, men för övrigt korrekta, lösningar kan ge max 2 poäng. Detsamma gäller

lösningsförslag vars presentation är omöjlig att följa.

Betygsgränser: Varje uppgift ger maximalt 6 poäng, vilket innebär totalt maximalt 18
poäng på denna deltentamen. För att bli godkänd krävs minst åtta poäng och 8-11 poäng
ger betyg 3, 12-15 poäng ger betyg 4 och 16-18 poäng ger betyg 5.

Rättningsgranskning: Via Zoom, tid meddelas senare via Canvas.

Uppgifter

OBS: I alla uppgifter får, om inget annat sägs, svaret ges i termer av de storheter
som ges i uppgiftstexten och figuren samt tyngdaccelerationen g.

1. Ett glatt homogent klot med massan m och radien r är upphängt i ett (masslöst) snöre
AB, med längden 2r, från punkten B längs den vinkelräta skärningslinjen mellan två
glatta vertikala väggar, se figur. Bestäm krafterna från båda väggarna på klotet vid
jämvikt.



2. En homogen cirkulär skiva med massan m vilar på de rätvinkliga ytorna enligt figu-
ren. Spänningen P i snöret ökas sakta från noll. Om friktionskoefficienten vid båda
kontaktpunkterna A och B ges av µs = 0.25, vad händer först – börjar skivan glida på
stället, eller börjar den rulla uppför det lutande planet? Bestäm även värdet på P då
den första rörelsen sker. OBS: För att avgöra om glidning eller rullning sker
först kan du behöva jämföra två uttryck numeriskt.

3. Rita skjuv- och momentdiagram för baken i figuren, vilken belastas med två punkt-
krafter. Bestäm även storlek och position för det maximala böjmomentet Mmax.

Lycka till!
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