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Oppgavesettet inneholder 3 oppgaver og er på 4 sider.  

Husk å forklare hvordan du løser problemene og begrunn svarene dine. 
 

 

Oppgave 1: En trådsnelle (56 poeng) 

En trådsnelle har rullet under sengen! Heldigvis får du tak i den frie enden av 

tråden. Din første idé er å trekke i tråden og håpe at snellen kommer ut igjen, 

men siden du tok FYS-MEK dette semesteret gjør du noen beregninger først. 

Den indre delen av snellen hvor tråden er viklet er en homogen, full sylinder 

med masse 3𝑀 og radius 2𝑅. På hver ende befinner det 

seg en homogen, sylindrisk skive med masse 𝑀 og radius 

3𝑅. Den totale massen til snellen er 𝑚 = 5𝑀. 

Treghetsmomentet til en homogen, full sylinder om 

symmetriaksen sin er: 𝐼 =
1

2
𝑚𝑟2. Den frie enden av 

tråden kommer ut fra undersiden av den indre sylinderen, midt i mellom de to ytre skivene. Det er 

friksjon mellom snellen og gulvet, med en statisk friksjonskoeffisient 𝜇𝑠 = 0.25 og en dynamisk 

friksjonskoeffisient 𝜇𝑑 = 0.2.  

a) Vis at treghetsmomentet til hele snellen om rotasjonsaksen er:  𝐼𝑡𝑜𝑡 = 15𝑀𝑅2 

(3 poeng) 

Først trekker du den frie enden av tråden forsiktig med en kraft 𝐹 i horisontal retning. Vi definerer et 

koordinatsystem med 𝑥-aksen horisontalt i retning av kraften, 𝑦-aksen vertikalt, og 𝑧-aksen parallell 

med symmetriaksen til snellen.  

b) Tegn et frilegemediagram for snellen og navngi alle krefter. Du kan samle kontaktkreftene 

som angriper i de to ytre skivene som om det var bare ett kontaktpunkt mellom gulvet og 

snellen. (3 poeng) 

Du observerer at snellen ruller uten å skli når du bruker en liten kraft 𝐹, men at snellen sklir når 

kraften blir for stor. 

c) Vis at den maksimale kraften hvor snellen ruller uten å skli er: 

𝐹 < 𝐹𝑚𝑎𝑥 =
5

3
𝑀𝑔. 

(5 poeng) 

 

d) I hvilken retning beveger snellen seg når du drar med kraften 𝐹 = 𝐹𝑚𝑎𝑥? Får du snellen ut fra 

under sengen? Hvor stor er akselerasjonen? (4 poeng) 

 



Det neste du gjør er å gi tråden et kraftig napp i horisontal retning, det vil si at du bruker en stor 

horisontal kraft 𝐹 over et veldig kort tidsintervall Δ𝑡. Kraften er mye større enn friksjonskraften, og 

du kan derfor se bort fra friksjonskraften i det tidsintervallet mens snordraget virker. Etter dette 

tidsintervallet, når kraften 𝐹 har sluttet å virke, beveger snellen seg med hastighet �⃗� = 𝑣0𝑖 ̂og 

vinkelhastighet 𝜔0.  

e) Hvor stor er impulsen som trådsnellen får? (3 poeng) 

f) Vis at vinkelhastigheten 𝜔0 er relatert til lineærhastigheten 𝑣0 på følgende måte: 

�⃗⃗⃗�0 = 𝜔0�̂� =
2

3

𝑣0

𝑅
�̂� 

Husk at lengden 𝑅 er gitt som en tredjedel av den ytre radiusen til snellen og halvparten av 

den indre radiusen. Det er lov (men ikke nødvendig) å anta at kraften er konstant over 

tidsintervallet Δ𝑡. (5 poeng) 

På grunn av den store kraften 𝐹 sklir snellen nå på gulvet, og friksjonskraften er nå dynamisk med 

friksjonskoeffisient 𝜇𝑑 = 0.2. Vi ser på bevegelsen til snellen etter den har fått initialhastighetene 𝑣0 

og 𝜔0, og etter kraften 𝐹 har sluttet å virke. 

g) Tegn et frilegemediagram for denne situasjonen og navngi alle krefter. (3 poeng) 

h) Beskriv med ord hvordan kreftene og kraftmomentene påvirker bevegelsen, og hva som skjer 

videre med snellen. Tror du snellen kommer ut fra under sengen? (5 poeng) 

i) Finn et uttrykk for lineærhastigheten 𝑣(𝑡) og for vinkelhastigheten 𝜔(𝑡) som funksjon av 

tiden. Vis at snellen begynner å rulle uten å skli etter en tid 𝑡1: 

𝑡1 =
15

4

𝑣0

𝑔
 . 

Husk at radien til skivene på utsiden av snellen er 𝑟 = 3𝑅 når du sjekker rullebetingelsen.       

(6 poeng) 

j) Beregn hastigheten �⃗�1 = �⃗�(𝑡1) og vinkelhastigheten �⃗⃗⃗�1 = �⃗⃗⃗�(𝑡1). Er fortegnet og størrelsen 

på disse hastighetene som du hadde forventet? Hvis nødvendig, revurder din beskrivelse av 

bevegelsen fra oppgave h). (5 poeng) 

k) Beregn spinnet til snellen i forhold til kontaktpunktet på gulvet ved to forskjellige tidspunkt: 

ved en tid 𝑡0 rett etter snordraget har sluttet å virke når snellen har initialhastighetene 𝑣0 og 

𝜔0, og ved en tid 𝑡1 når snellen begynner å rulle uten å skli. Uttrykk spinnet ved hjelp av 𝑅, 𝑀 

og 𝑣0. Forklar resultatet. (5 poeng) 

Til slutt undersøker vi hva som skjer når du drar tråden i en annen retning 

enn horisontalt. Vi antar at du drar forsiktig med en kraft 𝐹 med en vinkel 

𝜃 som vist i figuren, hvor  

cos θ =
2𝑅

3𝑅
=

2

3
. 

l) Tegn et frilegemediagram for dette tilfellet og navngi kreftene. Finn kraftmomentene om 

både kontaktpunktet med gulvet og om massesenteret. (5 poeng) 

m) Beskriv bevegelsen til snellen i dette tilfellet. Hva skjer med snellen når du bruker en enda 

større vinkel? (4 poeng) 

 



Oppgave 2: En meksikansk hatt (52 poeng) 

Vi ser først på en partikkel som beveger seg i et endimensjonalt potensial med form:   

𝑈(𝑥) = 𝑈0 (
1

2
(

𝑥

𝑏
)

4

− (
𝑥

𝑏
)

2

), 

hvor 𝑈0 er en konstant med enhet Joule og 𝑏 en konstant med enhet meter. Vi kan også forestille oss 

en liten kule som er påvirket av tyngdeakselerasjonen 𝑔 som ruller langs en berg- og dalbane, hvor 

høyden over bakken kan beskrives som:  

ℎ(𝑥) = ℎ0 (
1

2
(

𝑥

𝑏
)

4

− (
𝑥

𝑏
)

2

), 

slik at den potensielle energien til en kule med masse 𝑚 blir: 

𝑈(𝑥) = 𝑚𝑔ℎ0 (
1

2
(

𝑥

𝑏
)

4

− (
𝑥

𝑏
)

2

). 

a) Plott potensialfunksjonen 𝑈(𝑥) for intervallet −
3

2
𝑏 < 𝑥 <

3

2
𝑏.    (3 poeng) 

b) Vis at kraften som virker på en kule med masse 𝑚 i posisjon 𝑥 er: 

𝐹(𝑥) = 2𝑚𝑔
ℎ0

𝑏
(

𝑥

𝑏
− (

𝑥

𝑏
)

3

) 

(3 poeng) 

c) Finn likevektspunktene og karakteriser dem som stabile eller ustabile. (4 poeng) 

d) Du slipper en partikkel uten initialhastighet ved en posisjon 𝑥 > 0. Hvor må du slippe fra for 

at partikkelen skal komme til en posisjon med 𝑥 < 0? (4 poeng) 

Vi ser nå på en situasjon hvor en partikkel A med masse 𝑚𝐴 = 𝑚 slippes uten initialhastighet ved 

posisjon 𝑥𝐴 = −2𝑏. En partikkel B med masse 𝑚𝐵 = 2𝑚 er i ro i posisjon 𝑥 = −𝑏. De to partiklene 

kolliderer i en uelastisk kollisjon med restitusjonskoeffisienten  

𝑟𝑢𝑘 = −
𝑣𝐴,1 − 𝑣𝐵,1

𝑣𝐴,0 − 𝑣𝐵,0
= 0.5 

hvor 𝑣𝐴,0 og 𝑣𝐴,1 er hastighetene til partikkel A umiddelbart før og etter kollisjonen, og tilsvarende 

for partikkel B.  

e) Finn hastigheten til partikkel A rett før den kolliderer med partikkel B ved posisjon 𝑥 = −𝑏.  

(3 poeng) 

f) Finn hastighetene 𝑣𝐴,1 og 𝑣𝐵,1 rett etter kollisjonen. (5 poeng) 

Vi utvider problemstillingen til to dimensjoner. Den potensielle 

energien til en partikkel som beveger seg i (𝑥, 𝑦)-planet kan nå 

beskrives som:  

𝑈(𝑟) = 𝑈0 (
1

2
(

𝑟

𝑏
)

4

− (
𝑟

𝑏
)

2

) = 𝑚𝑔ℎ0 (
1

2
(

𝑟

𝑏
)

4

− (
𝑟

𝑏
)

2

), 

hvor 𝑟 = √𝑥2 + 𝑦2 er partikkelens avstand fra origo. Potensialet er 

plottet i figuren. Du kan igjen bruke den samme analogien som før og forestille deg en liten kule som 

ruller på toppen av en «meksikansk hatt». (Denne typen potensial kalles faktisk «meksikansk-hatt-

potensial» også i faglitteraturen.) 



g) Vis at kraften som virker på en kule i posisjon 𝑟 = 𝑥𝑖̂ + 𝑦𝑗̂ er: 

�⃗� =
2𝑚𝑔ℎ0

𝑏2
(1 − (

𝑟

𝑏
)

2

) 𝑟 

(4 poeng) 

h) Skriv et program som beregner posisjon og hastighet til partikkelen som funksjon av tiden. 

Du kan bruke naturlige enheter ved å sette alle konstanter (𝑈0, 𝑚, 𝑔, ℎ0, 𝑏) lik 1. Programmet 

skal også beregne potensiell og kinetisk energi som funksjon av tiden. Figurene viser 

resultatet for en beregning med initialbetingelser 𝑟0 = 1.5𝑏𝑖̂ og �⃗�0 = 0.1√𝑔ℎ0 𝑗 ̂over en 

tidsperiode 15 s.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Reproduser disse beregningene. Bruk koden igjen til å beregne banen til partikkelen når den 

starter i samme initialposisjon 𝑟0 = 1.5𝑏𝑖̂, men med initialhastighet �⃗�0 = 1.5√𝑔ℎ0 𝑗̂ og        

�⃗�0 = 3√𝑔ℎ0 𝑗.̂ Beskriv bevegelsen og forklar hva som skjer. (15 poeng) 

i) Beregn analytisk hvilken initialhastighet du må bruke for at partikkelen beveger seg på en 

sirkelbane når du starter fra initialposisjon 𝑟0 = √2𝑏𝑖.̂ Bruk programmet ditt for å sjekke at 

resultatet er riktig. (5 poeng) 

j) Til slutt antar vi at partikkelen er også påvirket av en viskøs kraft. Vi modellerer kraften som 

𝑓 = −𝐷|�⃗�|�⃗�. Modifiser programmet ditt for å ta hensyn til denne motstandskraften, og gjør 

beregningene igjen for de samme tre initialbetingelsene som i oppgave h). Du kan bruke 

tallverdien 𝐷 = 0.1, og du bør gjøre beregningene over en lengre tidsperiode, for eksempel 

over 100 s. Beskriv bevegelsene og forklar. (6 poeng) 

 

 

Oppgave 3: Relativitet (10 poeng) 

a) Myoner er ustabile partikler som dannes med høy hastighet på grunn av kosmisk stråling i de 

øverste lagene av Jordens atmosfære. Forklar hvorfor vi kan observere disse myonene i 

laboratorier på Jordens overflate, til tross for at levetiden av et myon som er i ro er veldig 

kort, og avstanden mellom stedet hvor myonet dannes og hvor det observeres (og henfaller) 

er veldig stor. (5 poeng) 

b) Et romskip beveger seg med hastighet 𝑣 = 0.8𝑐 mot en planet og skyter en laserkanon i 

samme retning. Hvilken hastighet måler en observatør på planeten for lyspartiklene som 

kommer imot ham fra laserkanonen? Forklar og bruk Lorentz-transformasjonen for å 

bekrefte din argumentasjon. (5 poeng) 

*** 

Dette er siste ark i oppgavesettet. Lykke til med oppgavene! 


