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    Angell, Lian, Øgrim: Fysiske størrelser og enheter: Navn og symboler 
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Kontroller at oppgavesettet er komplett før du begynner å besvare spørsmålene.  

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

 

 
Oppgave 1 (3 poeng) 
Du kaster en ball som følger en parabelbane som vist i 
figuren. Vi ser bort fra luftmotstanden. Tegn grafene 𝑣𝑥(𝑡) 
og 𝑣𝑦(𝑡) som viser hastighet i horisontal og i vertikal 

retning som funksjon av tiden.  
 
 
Oppgave 2 (3 poeng) 
En satellitt med masse 𝑚 beveger seg i en sirkelbane rundt jorden i høyde ℎ over jordens overflate. 
Ovenfor atmosfæren virker det ingen luftmotstand. Radius til banen er 𝑅. Vi leter etter arbeidet som 
gravitasjonskraften gjør på satellitten i løpet av et halvt omløp. Hvilke av disse alternativene er 
riktig? Begrunn! 

i. 𝑊 = 𝜋𝑅𝑚𝑔 
ii. 𝑊 = −𝜋𝑅𝑚𝑔 

iii. 𝑊 = 𝑚𝑔ℎ 

iv. 𝑊 =
1

2
𝑚𝑣2 

v. 𝑊 = 0 
 
Oppgave 3 (3 poeng) 
Et legeme beveger seg horisontalt på en friksjonsfri overflate og kolliderer med et annet legeme som 
er i ro. Hvilken påstand er riktig i dette tilfellet? Begrunn! 

i. Kinetisk energi er alltid bevart, og bevegelsesmengde kan bli bevart. 
ii. Bevegelsesmengde er alltid bevart, og kinetisk energi kan bli bevart. 

iii. Bevegelsesmengde er alltid bevart, og kinetisk energi er aldri bevart. 
iv. Hverken bevegelsesmengde eller kinetisk energi er bevart.  
v. Både bevegelsesmengde og kinetisk energi er alltid bevart. 
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Oppgave 4 (4 poeng) 
En bil kjører med konstant fart gjennom en kurve. I figuren, som 

viser bilen ovenfra, viser vektoren �⃗�𝑎𝑖𝑟 retning og størrelse til 
luftmotstandskraften som virker på bilen. Hvilken av de andre 

vektorpilene, �⃗�𝐴, �⃗�𝐵, �⃗�𝐶, �⃗�𝐷 eller �⃗�𝐸 viser den horisontale kraften 
fra veien på bilens hjul? Begrunn svaret ditt. 

 

 

 

 
Oppgave 5 (7 poeng) 

Du står med ryggen til den indre veggen av en vertikal sylinder med 

radius 𝑅. Den statiske friksjonskoeffisienten mellom deg og veggen er 𝜇𝑠. 

Sylinderen begynner å rotere og plutselig faller gulvet bort. 

Tyngdeakselerasjonen er 𝑔. 

a. Tegn et frilegemediagram og navngi alle krefter. (3 poeng) 

b. Vis at den minste vinkelhastigheten som kreves for at du ikke 

faller ned er: (4 poeng) 

𝜔 ≥ √
𝑔

𝜇𝑠𝑅
 

 

Oppgave 6 (12 poeng) 

En eske med masse 2𝑚 ligger på et bord og er knyttet til to 

andre esker med henholdsvis masse 𝑚 og 2𝑚, som vist i 

figuren. Vi antar at snorene og trinsene er masseløse, og at det 

er ingen friksjon i trinsene. Tyngdeakselerasjonen er 𝑔. 

a. Vi antar at det er friksjon mellom esken og bordet. Tegn et frilegemediagram for esken som 

ligger på bordet, og navngi alle krefter. (3 poeng) 

b. Hvor stor må den statiske friksjonskoeffisienten 𝜇𝑠 minst være for at eskene forblir i ro?  

(4 poeng) 

c. Hvis det er ingen friksjon mellom esken og bordet, hvor stor er akselerasjonen til eskene, og 

hvor stor er snordragene på venstre og høyre side? (5 poeng) 

 

Oppgave 7 (5 poeng) 

En kraft som virker på en partikkel kan beskrives ved potensialfunksjonen 𝑈(𝑥, 𝑦) =
1

2
𝑘(𝑥2 + 𝑦2), 

der 𝑘 er en konstant. Finn kraften som virker på partikkelen. Angi både retning og størrelse til 

kraften. Er kraften konservativ? Begrunn!  
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Oppgave 8 (20 poeng) 

Du skyter et prosjektil med masse 𝑚 og hastighet 𝑣0 inn i et 

pendellodd som har masse 3𝑚. Deretter sitter prosjektilet 

fast i loddet. Snoren til pendelen har lengde 𝐿. 

Tyngdeakselerasjon er 𝑔. Husk å begrunne svarene dine. 

a. Hva er hastigheten til pendelloddet rett etter 

kollisjonen? (3 poeng) 

b. Vis at pendelen svinger opp til en vertikal høyde  ℎ =
𝑣0

2

32 𝑔
. (3 poeng) 

c. Vis at snordraget rett etter kollisjonen er  𝑇 = 4𝑚 (𝑔 +
𝑣0

2

16 𝑅
). (4 poeng) 

Istedenfor at prosjektilet sitter fast i loddet etter kollisjonen antar vi nå at den går gjennom loddet 

og kommer ut på andre siden med hastighet 𝑣1. Du måler at pendelen svinger opp til en vertikal 

høyde  ℎ =
𝑣0

2

72 𝑔
.  

d. Finn hastigheten 𝑣1 som prosjektilet har når det kommer ut av pendelloddet (i forhold til 

den opprinnelige hastigheten 𝑣0). (5 poeng) 

Til slutt ser vi på tilfellet hvor prosjektilet kolliderer elastisk med pendelloddet.  

e. Finn hastighet 𝑣1 til prosjektilet etter kollisjonen og hastighet 𝑉 til pendelloddet etter 

kollisjonen. (5 poeng) 

 

Oppgave 9 (18 poeng) 

En fjær som følger Hooks lov med fjærkonstanten 𝑘 

og likevektslengden 𝑏 er festet på et skråplan som 

vist i figuren. Skråplanet har en helningsvinkel 𝛼. En 

kloss med masse 𝑚 festes i fjæren og dyttes inn til 

posisjon 𝑥 =
1

2
𝑏, slik at fjæren komprimeres med en faktor 2. Den dynamiske friksjonskoeffisienten 

mellom klossen og skråplanet er 𝜇𝑑. Tyngdeakselerasjonen er 𝑔. Systemet slippes fri og fjæren 

dytter klossen opp skråplanet. 

a. Tegn et frilegemediagram som viser kreftene som virker på klossen rett etter systemet 

slippes fri. (3 poeng) 

b. Finn et uttrykk for hver kraft som virker på klossen. Hvilke krefter er konservative og hvilke 

er det ikke? (4 poeng) 

c. Finn arbeidet som hver av kreftene gjør på klossen når den beveger seg fra 𝑥 =
1

2
𝑏 til 𝑥 = 𝑏.  

(5 poeng) 

d. Skriv et program som beregner hastighet og posisjon til klossen numerisk. Vær oppmerksom 

på fortegn til kreftene. Det er tilstrekkelig å ta med integrasjonsløkken. (6 poeng) 

 

*** 
Dette er siste ark i oppgavesettet. Lykke til med oppgavene! 
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∑ �⃗� = 𝑚�⃗� =
𝑑�⃗�

𝑑𝑡
, hvor 𝑝 = 𝑚𝑣 = 𝑚

𝑑𝑟

𝑑𝑡
 og �⃗� =

𝑑�⃗⃗�

𝑑𝑡
=

𝑑2𝑟

𝑑𝑡2 

Konstant �⃗�: 𝑣 = 𝑣0 + �⃗�𝑡,  𝑟 = 𝑟0 + 𝑣0𝑡 +
1

2
�⃗�𝑡2,  𝑣2 − 𝑣0

2 = 2�⃗� ∙ (𝑟 − 𝑟0) 

Baneakselerasjon: �⃗� =
𝑑�⃗⃗�

𝑑𝑡
𝑢𝑇 +

𝑣2

𝜌
𝑢𝑁 

Fjærkraft: 𝐹(𝑥) = −𝑘(𝑥 − 𝑥0),  

Luftmotstand: �⃗�𝑣 = −𝑘𝑣 eller �⃗�𝑣 = −𝐷|𝑣|𝑣 

Statisk friksjon: |𝐹𝑠| ≤ 𝜇𝑠𝑁,  

Dynamisk friksjon: |𝐹𝑑| = 𝜇𝑑𝑁 

Arbeid:      𝑊𝐴𝐵 = ∫ �⃗� ∙ 𝑑𝑟 = 𝐾𝐵 − 𝐾𝐴
𝐵

𝐴
,  

Kinetisk energi:  𝐾 =
1

2
𝑚𝑣2 

Potensiell energi for gravitasjon: 𝑈 = 𝑚𝑔𝑦, for fjærkraft: 𝑈 =
1

2
𝑘(𝑥 − 𝑥0)2 

Konservativ kraft:  �⃗� = −�⃗⃗�𝑈(𝑟) 

Gravitasjon: �⃗�(𝑟) = −𝐺
𝑚1𝑚2

𝑟2 𝑢𝑟, 𝑈(𝑟) = −𝐺
𝑚1𝑚2

𝑟
 

Impuls:       𝐽 = ∫ �⃗�𝑑𝑡 = ∆𝑝 = 𝑝(𝑡1) − 𝑝(𝑡0) 
𝑡1

𝑡0
 

Rakettligningen:  �⃗�ext + �⃗�rel
𝑑𝑚

𝑑𝑡
= 𝑚�⃗� 

 


