
Distanstentamen för betyg 3 i Mekanik för Bi och V  

VSMA15 resp. VSMA25  

Exempel-tenta inför omtenta VT20 

 
 

Upplägg: Tentamen sker på distans med övervakning via Zoom och inlämning av lösningar genom 

fotograferade eller skannade lösningar. Inlämnade lösningar bedöms med betyg 3 eller u. Skrivningen består av 

tre delar som maximalt tillsammans ger 60 poäng. Del 1- Statik ger maximalt 25 poäng och innehåller fyra 

påståenden som skall bedömas med sant eller falskt och tre uppgifter som skall besvaras med fullständiga 

lösningar. Samma upplägg gäller del 2 – Partikeldynamik. Del 3 Stelkroppsdynamik ger maximalt 10 poäng och 

innehåller två påståenden som skall bedömas med sant eller falskt och en uppgift som skall besvaras med 

fullständig lösning. Del 1 och 2 kan var för sig besvaras i två timmar. Därefter följer en paus om 30 minuter. Del 

3 kan sedan besvaras under en timme. Lösningarna skickas in efter varje del och nästa del i tentan skickas ut. 

Poängsättning: De påståenden som skall bedömas besvaras med Sant, Falskt eller Vet ej. För varje påstående 

ger korrekt svar ger 1 poäng, felaktigt svar ger –1 poäng och Vet ej ger 0 poäng. Om totalsumman för 

påståendena inom en del i skrivningen skulle bli negativ sätts poängen för påståendena inom denna del till 0. 

Uppgifterna ger var för sig 7 eller 8 poäng och lägst 3 poäng. Når man inte 3 poäng i en uppgift poängsätts den 

med 0 poäng.  

Poängen räknas som summan av de tre skrivningsdelarna. För godkänd tentamen och slutbetyg i mekanik krävs 

minst 30 poäng. En poängsumma på 40 poäng eller mer berättigar till en tentamen som kan ge betyg 4 eller 5. 

Denna genomförs som en muntlig tentamen via Zoom. Även om man har under 40 poäng kan man tentera för 

högre betyg vid ett vanligt skrivningstillfälle när restriktionerna kring pandemin hävts.  

Inlämning av svar och lösningar: Svar och lösningar skrivs på eget papper som sedan fotograferas och skickas 

in. Ange namn, personnr och kurskod på varje blad. 

Hjälpmedel: Kursboken och räknare.  

 

 

 

 

 

 

DEL I – STATIK (25p): 

 

Påstående 1 (1p) 

 
 Momentet för ett kraftpar är oberoende av vilken momentpunkt man väljer. 

                                                                               

  

  Svar:      Sant    Falskt  Vet ej 

 

 

 

Påstående 2 (1p) 

 
Friläggningen av den ledade lätta stången enligt figuren är 

korrekt utförd.  
 

                 

                    

                 Svar:       Sant  Falskt  Vet ej                      

 

 



 

Påstående 3 (1p) 

 

I ett tredimensionellt jämviktsproblem kan man som mest använda sig av sex oberoende jämvikts-

ekvationer. 
 

                Svar:        Sant               Falskt  Vet ej                 
 
 

Påstående 4 (1p) 

 
 Ett tredimensionellt kraftsystem kan alltid reduceras till en resulterande kraft och ett kraftpar. 

 

  

         Svar:        Sant   Falskt  Vet ej                             
 

 

 

 

Uppgift 1 (7 p)  

 

Bestäm dragkraften T för systemet med de lättrörliga trissorna och vikten, 

som hänger i linorna i ett vertikalplan enligt figuren. Den lina som går 

genom de små trissorna bildar vinkeln  mot vertikalen vid varje trissa. 

Bortse från de fyra små trissornas tyngd.  Vikten har massan m, den stora 

trissan har massan 1.5m, och vinkeln  = 30°. 
 

 

Uppgift 2 (7 p) 
 

Systemet enligt figuren består av två vikter vid A och B med en 

lina som går över en friktionsfri trissa. För kontakten mellan 

vikten och underlaget vid A gäller att det kinematiska friktions-

talet k = 0.1 och det statiska s . Sätt massan vid A till M. 

Bestäm den minsta och den största massa m som vikten i B kan 

ha om systemet skall vara i vila (utan glidning). 
 

 

 

 

Uppgift 3 (7 p) 
 

Figuren visar en yta som är symmetrisk kring x-axeln. Ekvationen för övre 

begränsningslinjen ges i figuren med avstånd i meter.  

Beräkna genom integration tyngdpunktens läge längs x-axeln. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



DEL II – PARTIKELDYNAMIK (25p): 

 
Påstående 5 (1p)                                                                                                          
 

Figuren visar samma kropp påverkad av samma kraft F, placerad på två 

olika ställen (i tyngdpunkten resp. utanför). Enligt Newtons andra lag får 

tyngdpunkten samma acceleration i de båda fallen.  

 
                                               

            Svar:           Sant        Falskt             Vet ej 
 

 

Påstående 6 (1p) 

 

Figuren visar en liten låda i en roterande cylinder (vinkelhastighet som 

hänger på den sträva vertikala väggen. Då gäller att den horisontella kontakt-

kraften på lådan från väggen är proportionell mot 2. 

 

    

      Svar:          Sant          Falskt             Vet ej 
 

 

Påstående 7 (1p) 

 
Systemet i figuren har för horisontella svängningar den  naturliga 

vinkelfrekvensen  

  

       

                   Svar:            Sant          Falskt      

Vet ej   
 

 

Påstående 8 (1p) 

 
Enligt definitionen på arbete uträttar friktionskrafter alltid ett positivt arbete. 

 

    
                   Svar: Sant               Falskt     Vet ej 

 

 
 

 

 

Uppgift 4 (7 p) 

 

En flicka med massan m sitter på en roterande skiva med 

(tyngdpunkts-) avståndet r från skivans rotationscentrum.  

Det statiska friktionstalet s  mellan flickan och skivan.              

Skivans vinkelhastighet ökar långsamt.  

Beräkna den maximala fart v flickan har innan hon börjar glida av 

skivan.  (Den tangentiella accelerationen försummas.) 
 

 



Uppgift 5 (7 p) 

 
Slangbellans båda gummiband har vardera den ospända längden L=3a. 

Avståndet mellan bandens ändpunkter är 2a. Avståndet a= 7cm. 

Fjäderkonstanten för varje band k=90 N/m. De sträcks till det läge som 

figuren visar, innan stenen med massan m=30g skjuts iväg horisontellt. 

Bestäm a) kraften P som krävs för att spänna slangbellan och b) stenens  

fart v när den lämnar slangbellan. 

 

 

Uppgift 6 (7 p) 

 

 
Tre vagnar A, B och C med massorna 5m, 4m och 5m, 

respektive, rör sig utan motstånd längs ett horisontellt 

rätlinjigt spår. Vagnen A har då farten 2vo , vagnen B har 

farten vo och vagnen C är stillastående. Se figuren. När alla 

vagnar kopplats ihop, a) vilken blir vagnarnas gemensamma 

fart v1 och b) vilken blir den procentuella förlusten i den 

totala kinetiska energin? 

 

 

 

 

 

DEL III- STELKROPPSDYNAMIK (10p): 

 

Påstående 9 (1p) 

 
För en tunn cylinder enligt figuren är tröghetsradien lika med cylinderns radie. 

                 

                         

                   Svar:            Sant               Falskt          Vet ej           

 

 

Påstående 10 (1p) 

 

 
Den stela kroppen i figuren har lika stora och motriktade hastigheter i de två 

angivna punkterna. Sträckan med längden a är vinkelrät mot hastigheterna. Då 

gäller att vinkelhastigheten för kroppen = v/a . 
 

 

                    

                   Svar: Sant         Falskt     Vet ej    
 

 

Uppgift 7 (8 p) 

 

För att bestämma tröghetsmomentet för ett däck låter man det rulla ner för en sluttning med lutning  

enligt figuren. Däcket har massan m = 4.5kg och radien R = 330mm. Det tar tiden t för däcket att rulla 

sträckan L nedför sluttningen efter att det släppts från vila.  

Bestäm tröghetsmomentet I med avseende på masscentrum.  


