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Oppgave 1 (5 poeng) 
Forklar forskjellen mellom sentripetalkraft og sentrifugalkraft.  
 
 
Oppgave 2 (5 poeng) 
Vi antar at det blir mulig å reise med meget høy hastighet i framtiden. I en amerikansk by er 
alle gatene rettvinklet. En person som går gjennom gatene måler at et kvartal er 800 m lang i 
retning nord-sør og 640 m lang i retning øst-vest. Du flyr over byen i et meget rask fly og 
observerer at kvartalene er kvadratisk. Hvor rask og i hvilken retning flyr du? Forklar!  
 
 
Oppgave 3 (13 poeng) 
En homogen stang av lengde 𝐿 = 1 m og vekt 𝑚𝑔 = 100 N er festet i 
en vegg som vist i figuren. Den ene enden av stangen ligger på et 
feste i veggen, mens den andre enden holdes av en snor. Stangen er 
horisontal og vinkelen mellom stangen og snoren er 𝜃 = 30°.  

a. Tegn et frilegemediagram for stangen og navngi alle kreftene. 
(3 poeng) 

b. Hvor stor er snordraget? (3 poeng) 

c. Finn størrelse og retning til kraften fra festet i veggen på stangen. (3 poeng) 

d. Det maksimale snordraget som konstruksjonen tåler er 𝑇𝑚𝑎𝑥 = 400 N. Du ønsker å 
feste en liten metallkloss som veier 𝑀𝑔 = 200 N på stangen. Hvor langt fra veggen 
kan du feste klossen uten at snoren ryker? (4 poeng) 



Oppgave 4 (15 poeng) 
En kiste med masse 𝑚 er festet i en lett snor som går over en sylindrisk trinse 
med radius 𝑅. Trinsen har samme masse 𝑚 som kisten og kan rotere 
friksjonsfritt om en akse som er festet i taket. Treghetsmomentet til trinsen 

er 𝐼 =
1

2
𝑚𝑅2. Massen til snoren er neglisjerbart og vi ser bort fra 

luftmotstanden. Du ønsker å løfte kisten ved å dra i den frie enden av snoren 

med en kraft �⃗� som vist i figuren. Når du løfter kisten roterer trinsen uten at 
snoren glipper. Du bruker en konstant kraft 𝐹 slik at kisten beveger seg oppover med 

konstant akselerasjon 𝑎 =
1

2
𝑔. 

a. Tegn frilegemediagrammer separat for kisten og for trinsen. Navngi alle kreftene.  
(4 poeng) 

b. Hvor stort er snordraget som trekker på kisten når akselerasjon til kisten oppover er 

𝑎 =
1

2
𝑔? Uttrykk resultatet som funksjon av massen 𝑚 og tyngdeakselerasjonen 𝑔.  

(3 poeng) 

c. Hvor stor må kraften 𝐹 være for at kisten beveger seg med akselerasjon 𝑎 =
1

2
𝑔 

oppover? Uttrykk resultatet som funksjon av 𝑚 og 𝑔. (4 poeng) 

d. Hva er akselerasjonen til kisten og snordraget hvis du slipper den frie enden av 
snoren? Uttrykk resultatene igjen som funksjon av 𝑚 og 𝑔. Du kan fortsatt anta at 
snoren ikke glipper på trinsen. (4 poeng) 

 
 
Oppgave 5 (19 poeng) 
En kule med masse 𝑚 og radius 
𝑅 befinner seg på et skråplan 
med helningsvinkel 𝜃. Kulen er i 
ro ved høyde ℎ over bunnen og 
slippes. Det er nok friksjon slik 
at kulen ruller uten å skli. 
Etterpå kommer kulen til en 
oppoverbakke med samme helningsvinkel. Denne siden er dekket av is slik at det er ingen 

friksjon. Treghetsmomentet til en kule som roterer om massesenteret er 𝐼 =
2

5
𝑚𝑅2. Vi ser 

bort fra luftmotstand.  

a. Tegn et frilegemediagram for kulen når den befinner seg på nedoverbakken med 
friksjon og navngi alle kreftene. (3 poeng) 

b. Er den mekaniske energien bevart mens kulen beveger seg henholdsvis på den ene 
eller andre siden? Begrunn! (4 poeng) 

c. Finn hastigheten til kulen når den har kommet ned til bunnen av den første 
helningen, uttrykt som funksjon av høyden ℎ og tyngdeakselerasjonen 𝑔. (4 poeng) 

d. Hvor høyt kommer kulen opp på den andre siden uten friksjon? (4 poeng) 

e. Forklar hvorfor kulen ikke kommer opp til den samme høyden ℎ til tross for at det er 
ingen friksjon. (4 poeng) 



Oppgave 6 (11 poeng) 
Et fly som beveger seg i en høyde ℎ = 1000 m med hastighet 

𝑣0 = 100 m/s i horisontal retning slipper en pakke med masse 

𝑚 = 10 kg. Vi antar at luftmotstandskraften kan beskrives ved 

kvadratloven, |�⃗�𝐷| = 𝐷𝑣2, der 𝐷 = 0.1 kg/m er en konstant.  

a. Tegn et frilegemediagram for pakken noen få sekunder etter at pakken ble sluppet og 

navngi alle kreftene. (3 poeng)  

b. Skriv et program som beregner hastigheten og posisjonen til pakken over bakken. Det 

er tilstrekkelig å skrive kun integrasjonsløkken. (5 poeng) 

Pakken inneholder en mekanisme som utløser en fallskjerm ved høyde ℎ = 500 m. I det 

øyeblikket når fallskjermen utløses endrer luftmotstandskoeffisienten seg fra 𝐷 = 0.1 kg/m 

til 𝐷 = 0.5 kg/m.  

c. Modifiser programmet ditt for å ta hensyn til fallskjermen. (3 poeng) 

 

Oppgave 7 (27 poeng) 
En tynn, homogen stang med masse 

𝑀 = 3𝑚 og lengde 𝐿 er festet 

horisontalt på et bord med en akse 

som går gjennom massesenteret. 

Stangen kan rotere fritt om aksen uten friksjon. Treghetsmomentet til stangen som roterer 

om sitt massesenter er 𝐼𝑆 =
1

12
𝑀𝐿2. Et prosjektil med masse 𝑚 skytes horisontalt og 

vinkelrett på stangen. Prosjektilet, som kan anses som et punkt, treffer enden av stangen 

med hastighet 𝑣0 og fester seg i stangen. 

a. Hvilke av følgende størrelser er bevart under kollisjonen: energi, bevegelsesmengde, 

spinn? Begrunn! (3 poeng) 

b. Vis at treghetsmomentet til stangen om aksen etter at prosjektilet er stanset i enden 

er:  𝐼𝑡𝑜𝑡 =
1

2
𝑚𝐿2  (3 poeng) 

c. Finn vinkelhastigheten til stangen etter kollisjonen. (4 poeng) 

I det følgende ser vi på situasjonen hvor stangen ligger fritt på bordet uten en akse gjennom 
massesenteret. Vi antar fortsatt at det er ingen friksjon mellom stangen og bordet. 
Prosjektilet treffer stangen på samme måte som før. 

d. Hvilke størrelser (energi, bevegelsesmengde, spinn) er bevart i denne situasjonen? 

Begrunn! (3 poeng) 

e. Hvor i stangen ligger massesenteret til systemet som består av stangen og 
prosjektilet? (3 poeng) 

f. Finn hastigheten til massesenteret. (3 poeng) 

g. Vis at treghetsmomentet til systemet om massesenteret er:  𝐼𝑐𝑚 =
7

16
𝑚𝐿2.  (4 poeng) 

h. Finn vinkelhastigheten om massesenteret etter kollisjonen. (4 poeng) 

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

𝑑𝑡
, hvor 𝑝 = 𝑚�⃗� = 𝑚

𝑑𝑟

𝑑𝑡
 og �⃗� =

𝑑�⃗⃗�

𝑑𝑡
=

𝑑2𝑟

𝑑𝑡2 

Konstant �⃗�: �⃗� = �⃗�0 + �⃗�𝑡,  𝑟 = 𝑟0 + �⃗�0𝑡 +
1

2
�⃗�𝑡2,  𝑣2 − 𝑣0

2 = 2�⃗� ∙ (𝑟 − 𝑟0) 

Konstant 𝛼: 𝜔 = 𝜔0 + 𝛼𝑡,  𝜃 = 𝜃0 + 𝜔0𝑡 +
1

2
𝛼𝑡2, 𝜔2 − 𝜔0

2 = 2𝛼(𝜃 − 𝜃0) 

Baneakselerasjon: �⃗� =
𝑑�⃗⃗�

𝑑𝑡
�̂�𝑇 +

𝑣2

𝜌
�̂�𝑁 

Rotasjon: �⃗� = �⃗⃗⃗� × 𝑟,  �⃗� = �⃗� × 𝑟 + �⃗⃗⃗� × (�⃗⃗⃗� × 𝑟 ) 

Galilei transformasjon: 𝑟 = �⃗⃗� + 𝑟′, �⃗� = �⃗⃗� + �⃗�′ 

Fjærkraft: 𝐹(𝑥) = −𝑘(𝑥 − 𝑥0), luftmotstand: �⃗�𝑣 = −𝑘�⃗� eller �⃗�𝑣 = −𝐷𝑣�⃗� 

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) 

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

𝑡0
 

Rakettligningen:  �⃗�ext + �⃗�rel
𝑑𝑚

𝑑𝑡
= 𝑚�⃗� 

Massesenter: �⃗⃗� =
1

𝑀
∑ 𝑚𝑖𝑟𝑖 =

1

𝑀
∫ 𝑟𝑑𝑚

𝑀𝑖 , 𝑀 = ∑ 𝑚𝑖 = ∫ 𝑑𝑚
𝑀𝑖  

Kraftmoment: 𝜏 = 𝑟 × �⃗�, spinn:  �⃗⃗� = 𝑟 × 𝑝 

Spinnsats: 𝜏 =
𝑑�⃗⃗�

𝑑𝑡
,          stive legemer: 𝐿𝑧 = 𝐼𝑧𝜔𝑧, 𝜏𝑧 = 𝐼𝑧𝛼𝑧 

Kinetisk energi: 𝐾 =
1

2
𝐼𝜔2, treghetsmoment:  𝐼 = ∑ 𝑚𝑖𝜌𝑖

2 = ∫ 𝜌2𝑑𝑚
𝑀𝑖  

Parallellakseteoremet: 𝐼 = 𝐼𝑐𝑚 + 𝑀𝑑2 

Rullebetingelse: 𝑉 = −𝜔𝑅 

Fiktive krefter: m�⃗�′ = ∑ 𝐹ext − 𝑚𝐴 − 𝑚
𝑑�⃗⃗⃗⃗�

𝑑𝑡
× 𝑟′ − 2𝑚�⃗⃗⃗� × �⃗�′ − 𝑚�⃗⃗⃗� × (�⃗⃗⃗� × 𝑟′ ) 

Gravitasjon: �⃗�(𝑟) = −𝐺
𝑚1𝑚2

𝑟2 �̂�𝑟, 𝑈(𝑟) = −𝐺
𝑚1𝑚2

𝑟
 

Spenning og tøyning: 𝜎𝑥𝑥 =
𝐹𝑥

𝐴𝑥
= 𝐸

∆𝑥

𝑥
= 𝐸𝜖𝑥𝑥,  

∆𝑦

𝑦
= −

∆𝑥

𝑥
 

Lorentz transformasjon:     𝑥′ = 𝛾(𝑥 − 𝑢𝑡),    𝑦′ = 𝑦, 𝑧′ = 𝑧,    𝑡′ = 𝛾 (𝑡 −
𝑢

𝑐2 𝑥),   𝛾 =
1

√1−
𝑢2

𝑐2

 

Lorentz transformasjon for hastighet:   𝑣′ =
𝑣−𝑢

1−
𝑢

𝑐2𝑣
 


