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Oppgave 1: Flervalgsoppgaver (22 poeng) 

1.1. En person dytter en bil med konstant hastighet opp en 

bakke. Bilen har masse 𝑚, og bakken har en helningsvinkel 

𝜃. Nettokraften som virker på bilen er: (2 poeng) 

o rettet opp langs bakken 

o null 

o rettet ned langs bakken 

Bilen beveger seg med konstant hastighet. Akselerasjonen er null og derfor må også nettokraften 

være null.  

 
1.2. En eske med masse 𝑚 henger i to snorer som vist i figuren. Hver snor har en 45° vinkel i forhold 

til vertikalretning. Massen til snorene er neglisjerbar. Hvor stor er spenningen i hver snor? 

 (2 poeng) 

o 
𝑚𝑔

2
 

o 
𝑚𝑔

√2
 

o 𝑚𝑔 

o √2𝑚𝑔 

o 2𝑚𝑔 

Newtons andre lov i vertikal retning:     2𝑇 cos 45° − 𝑚𝑔 = 0     ⟹     𝑇 =
𝑚𝑔

√2
 



1.3. En eske med masse 𝑚1 befinner seg på en rampe og er knyttet til en annen eske med masse 𝑚2 

med en snor som går over en trinse som vist i figuren. Vi kan anta at både snoren og trinsen er 

masseløse. Når systemet slippes fri akselererer eske 1 opp rampen, mens eske 2 akselererer 

nedover. Hvor stor er snordraget i forhold til vekten 𝑚2𝑔? (2 poeng) 

o 𝑇 = 𝑚2𝑔 

o 𝑇 < 𝑚2𝑔   

o 𝑇 > 𝑚2𝑔 

o Alt er mulig, avhengig av friksjonskraften mellom 

esken og rampen. 

Newtons andre lov for eske 2 (med positiv retning definert som nedover):   

𝑚2𝑔 − 𝑇 = 𝑚2𝑎      ⇒        𝑇 = 𝑚2(𝑔 − 𝑎) < 𝑚2𝑔 

1.4. En kule med masse 𝑚 er knyttet til en masseløs snor av lengde 𝐿 som 

er festet i taket. Kulen beveger seg med konstant fart 𝑣 på en 

horisontal sirkelbane med radius 𝑅, og snoren har en konstant vinkel 𝛽 

i forhold til vertikalen (konisk pendel, se figur). I forhold til kulens vekt 

er snordrag 𝑇: (2 poeng) 

o 𝑇 > 𝑚𝑔   

o 𝑇 = 𝑚𝑔 

o 𝑇 < 𝑚𝑔 

o Alt er mulig, avhengig av farten til kulen. 

Newtons andre lov for pendelloddet i vertikal retning:  

𝑇 cos 𝛽 − 𝑚𝑔 = 0      ⟹       𝑇 =
𝑚𝑔

cos 𝛽
> 𝑚𝑔 

1.5. Er det mulig at et system har negativ potensiell energi? (2 poeng) 

o Nei, fordi en negativ potensiell energi vil ha ingen fysisk betydning. 

o Ja, so lenge den kinetiske energien er positiv. 

o Ja, siden du kan velge nullpunktet for den potensielle energien. 

o Nei, fordi den kinetiske energien må være like stor som den potensielle energien. 

o Ja, so lenge den totale energien er positiv. 

Den kinetiske energien kan også være null, og den totale energien kan godt være negativ. Du kan 

velge nullpunktet for den potensielle energien. 

1.6. Figuren viser en konservativ kraft 𝐹𝑥 som funksjon av 𝑥 i nærheten av 𝑥 = 𝑎. Hvilken påstand om 

den tilhørende potensielle energien 𝑈(𝑥) ved 𝑥 = 𝑎 er riktig? (2poeng) 

o 𝑈(𝑎) = 0 

o 𝑈(𝑥) er maksimal ved 𝑥 = 𝑎   

o 𝑈(𝑥) er minimal ved 𝑥 = 𝑎 

o 𝑈(𝑥) er hverken maksimal eller minimal ved 𝑥 = 𝑎, og 𝑈(𝑎) ≠ 0 

o Ikke nok informasjon for å avgjøre 

For en éndimensjonal kraft er 𝐹𝑥 = −
𝑑𝑈

𝑑𝑥
. Vi har at 

𝑑𝐹𝑥

𝑑𝑥
= −

𝑑2𝑈

𝑑𝑥2 > 0, som karakteriserer et 

maksimumspunkt. Du kan også se det slik: For et massepunkt i 𝑥 = 𝑎 er kraften null. Hvis 

massepunktet er ved 𝑥 > 𝑎 virker kraften i positiv retning og massen beveger seg lenger bort fra 

𝑎. Hvis massen er ved 𝑥 < 𝑎 virker kraften i negativ retning, og massen beveger seg også bort fra 

𝑎. Dette er altså et ustabilt likevektspunkt, hvor potensialfunksjonen er maksimal. 



1.7. To legemer med forskjellige masser kolliderer. Hvordan sammenligner størrelsen på impulsen 

som den tunge gjenstanden overfører til den lette med impulsen som den lette gir til den tunge? 

(2 poeng) 

o Den lette gjenstanden for en større impuls. 

o Den tunge gjenstanden får en større impuls. 

o Begge får den samme impulsen. 

o Det er avhengig av forholdet mellom massene. 

o Det er avhengig av forholdet mellom hastighetene. 

I en kortvarende kollisjon spiller ytre krefter ingen rolle og bevegelsesmengden er bevart. Impuls 

er endringen i bevegelsesmengden. Bevegelsesmengde overføres fra den ene til den andre 

massen, og størrelsen på impulsen er den samme for begge (med omvendt fortegn).  

 

1.8. Tre biler (bil A, bil B og bil C) beveger seg med samme hastighet når sjåførene plutselig bremser 

slik at hjulene blokkerer og bilene sklir langs veien. Bil A har størst masse og bil C minst, 𝑚𝐴 >

𝑚𝐵 > 𝑚𝐶.  Alle biler har identiske dekk med samme friksjonskoeffisient.  

Hvilken bil sklir lengst før den stopper? (2 poeng) 

o Bil A  

o Bil B  

o Bil C  

o Alle sklir den samme strekningen.  

 Friksjonskraften er den eneste som virker i horisontal retning. Newtons andre lov gir: 

 𝑓 = −𝜇𝑁 = −𝜇𝑚𝑔 = 𝑚𝑎      ⟹       𝑎 = −𝜇𝑔    Akselerasjonen er uavhengig av massen. 

       For hvilken bil gjør friksjonskraften mest arbeid for å stanse bilen? (2poeng) 

o Bil A  

o Bil B  

o Bil C  

o Arbeidet som friksjonskraften gjør er det samme for alle tre biler. 

 𝑊 = ∫ 𝑓𝑑𝑥
𝑑

0
= −𝜇𝑚𝑔𝑑. Jo større massen er, jo mer arbeid må friksjonskraften gjøre for å 

 stoppe bilen.  

 

1.9. En eske som veier 𝑚𝑔 = 1000 N henger i to fjærvekter på råd som vist i 

figuren. Massen til fjærvektene er neglisjerbar i forhold til massen til esken. 

Hva leser du av? (2 poeng) 

o Begge viser 1000 N.  

o Begge viser 500 N.  

o Den øverste viser 1000 N og den nederste viser 0.  

o Den nederste viser 1000 N og den øverste viser 0.  

o Begge viser forskjellige vekter, men summen er 1000 N. 

 Frilegemediagrammet ser likt ut for begge fjær: En kraft på  

 1000 N trekker ned, og en like stor kraft holder fjæren opp,  

 slik at nettokraften er null og fjæren i ro. 



1.10. To esker med henholdsvis masse 𝑚𝐴 og 𝑚𝐵  er knyttet sammen med en 

masseløs snor som vist i figuren. En kraft �⃗� drar i eskene slik at de beveger seg 

med konstant hastighet på 𝑣 = 2 m/s oppover. Snordraget mellom eskene er 𝑇. 

Hvilken av følgende relasjoner mellom kraften 𝐹 og snordraget 𝑇 er riktig?  

(2 poeng) 

o 𝑇 > 𝐹 

o 𝑇 = 𝐹 

o 𝑇 + 𝐹 = 140 N  

o 𝐹 = 𝑇 + 40 N 

o 𝐹 = 𝑇 + 100 N 

 Siden eskene beveger seg med konstant hastighet er  

 nettokraften null. Frilegemediagrammet til den øvre esken er: 

 Newtons andre lov: 𝐹 − 𝑇 − 𝑚𝐵𝑔 = 0 

 

Oppgave 2: Tekstbesvarelser (11 poeng) 

2.1. Et eple faller fra et tre. Vi ser bort fra luftmotstanden. Mens eplet faller, hvilke påstander er 

riktig? Diskuter og begrunn svarene dine! (6 poeng) 

1. Bevegelsesmengden til eplet  er bevart. 

2. Mekanisk energi til eplet er bevart.  

3. Kinetisk energi til eplet er bevart. 

(1) Feil. Mens eplet faller øker hastigheten og bevegelsesmengden på grunn av gravitasjonskraften 

som virker. (2) Riktig. Uten luftmotstand er det bare gravitasjon som virker. Gravitasjon er en 

konservativ kraft, og den mekaniske energien er bevart. Potensiell energi fra gravitasjon gjøres om til 

kinetisk energi. (3) Feil. Gravitasjonskraften gjør positiv arbeid på eplet og den kinetiske energien 

øker.   

2.2. Et eple faller fra et tre. Vi ser bort fra luftmotstanden. Mens eplet faller ned, hva skjer med 

bevegelsesmengden til systemet som består av eplet og Jordkloden? Forklar! (5 poeng) 

Mens eplet faller virker gravitasjonskraften fra jordkloden på eplet, og samme gravitasjonskraften 

virker fra eplet på jordkloden med omvendt fortegn, etter Newtons 3. lov. Gravitasjonskraften er en 

indre kraft i systemet som består av eplet og jordkloden. Ytre krefter, som for eksempel 

gravitasjonskraften fra solen, er neglisjerbart, og bevegelsesmengden for systemet som består av 

eplet og jordkloden er bevart. Bevegelsesmengden til eplet øker i retning jordkloden, og 

bevegelsesmengden til jordkloden øker om det samme i retning av eplet. Siden massen til jordkloden 

er mye større en massen til eplet, er hastigheten som jordkloden får ekstremt lav. Summen av 

bevegelsesmengden for eplet og jordkloden er null. 

 

 

 

 

 

 



Oppgave 3 (19 poeng) 

To små klosser med henholdsvis masse 𝑚1 og 𝑚2 er 

festet i lette snorer med samme lengde 𝑅. De frie 

endene er festet i samme punkt, slik at begge 

klossene kan bevege seg som et pendel på en bane 

med radius 𝑅. Kloss 2 er i ro i vertikal posisjon. Du 

slipper kloss 1 fra en horisontal posisjon, som vist i 

figuren på venstre side. Du kan se bort fra 

luftmotstanden. Husk at du må forklare og begrunne 

hva du gjør i denne oppgaven. Uttrykk resultatene dine ved hjelp av følgende størrelser: 𝑚1, 𝑚2, 𝑅 

og tyngdeakselerasjon 𝑔. 

3.1 Hva er farten 𝑣1 til kloss 1 rett før den kolliderer med kloss 2? (3 poeng) 

Det virker gravitasjon og en snordrag på kloss 1. Gravitasjon er en konservativ kraft, og 

snordraget er vinkelrett på bevegelsesretningen. Derfor er energi bevart: 

𝑚1𝑔𝑅 =
1

2
𝑚1𝑣1

2 

𝑣1 = √2𝑔𝑅 

3.2 Tegn et frilegemediagram for kloss 1 rett før den treffer på kloss 2 og navngi alle krefter. 

Deretter finn snordraget 𝑇1 i snoren knyttet til kloss 1 rett før den kolliderer med kloss 2. Siden 

klossene er små kan du anta at kloss 1 er i vertikal posisjon rett før kollisjonen. (4 poeng) 

Vi bruker Newtons andre lov: 

𝑇 − 𝑚1𝑔 = 𝑚1𝑎 

med sentripetalakselerasjonen: 

𝑎 =
𝑣1

2

𝑅
=

2𝑔𝑅

𝑅
= 2𝑔 

Vi setter inn for å få snordraget: 

𝑇 = 𝑚1𝑎 + 𝑚1𝑔 = 3𝑚1𝑔 

Vi antar først at kollisjonen mellom klossene er fullstendig 

uelastisk, og begge klossene svinger opp sammen som vist i 

figuren.  

3.3 Til hvilken høyde ℎ, målt i forhold til det laveste punkt 

i banen, svinger klossene opp når begge klossene har 

samme masse 𝑚1 = 𝑚2 = 𝑚? (4 poeng) 

Vi bestemmer først hastigheten til klossene etter kollisjonen. I den kortvarende kollisjonen 

virker ingen horisontale ytre krefter på systemet som består av de to klossene. 

Bevegelsesmengden er derfor bevart i kollisjonen: 

𝑚𝑣1 = 2𝑚𝑣 

𝑣 =
1

2
𝑣1 = √

𝑔𝑅

2
 

Etter kollisjonen virker det igjen bare gravitasjon og snordraget. Energi er derfor bevart: 
1

2
(2𝑚)𝑣2 = (2𝑚)𝑔ℎ 

𝑔𝑅

2
= 2𝑔ℎ 



ℎ =
𝑅

4
 

Vi antar nå at kollisjonen er elastisk, og massene til klossene 

kan være forskjellige. Vi ønsker å finne ut om kloss 2 klarer å 

fullføre loopingen etter kollisjonen.  

3.4 Vi antar at kloss 2 fullfører loopingen. Tegn et 

frilegemediagram for kloss 2 når den er i sitt høyeste 

punkt. Hvor stor må farten til kloss 2 i det høyeste 

punktet minst være for å fullføre loopingen? (3 poeng)  

Vi bruker at snordraget på toppen av banen må være større enn null som betingelse for at 

klossen går rundt. Farten i toppen av banen er 𝑣3. 

−𝑇 − 𝑚2𝑔 = 𝑚2𝑎 = −𝑚2

𝑣3
2

𝑅
 

𝑇 = 𝑚2 (
𝑣3

2

𝑅
− 𝑔) > 0 

𝑣3 > √𝑔𝑅 

I en elastisk kollisjon mellom en masse 𝑚𝐴 som treffer med hastighet 𝑣𝐴,0 på en masse 𝑚𝐵 som er i 

ro gjelder generelt at hastigheten til masse 𝑚𝐵 etter kollisjonen er: 𝑣𝐵,1 =
2𝑚𝐴

𝑚𝐴+𝑚𝐵
𝑣𝐴,0. 

3.5 Bruk denne generelle relasjonen for å vise at kloss 2 akkurat fullfører loopingen når forhold 

mellom massene er: (5 poeng) 

2𝑚1

𝑚1 + 𝑚2
= √

5

2
 

Vi finner først hvor stor farten til kloss 2 må være rett etter kollisjonen for å fullføre 

sirkelbanen. Bare gravitasjon gjør arbeid når kloss 2 svinger opp. Siden gravitasjon er en 

konservativ kraft er energi bevart. Med fart 𝑣2 rett etter kollisjonen og fart 𝑣3 i toppen av 

banen finner vi for kloss 2: 
1

2
𝑚2𝑣2

2 =
1

2
𝑚2𝑣3

2 + 𝑚2𝑔2𝑅 

Vi bruker resultat fra d): 

𝑣2
2 = 𝑔𝑅 + 4𝑔𝑅 = 5𝑔𝑅 

𝑣2 = √5𝑔𝑅 

Vi bruker relasjonen for elastiske kollisjoner sammen med resultatet fra a): 

𝑣2 =
2𝑚1

𝑚1 + 𝑚2
𝑣1 

𝑣2
2 = (

2𝑚1

𝑚1 + 𝑚2
)

2

𝑣1
2 

5𝑔𝑅 = (
2𝑚1

𝑚1 + 𝑚2
)

2

2𝑔𝑅 

2𝑚1

𝑚1 + 𝑚2
= √

5

2
 

 

 



Oppgave 4 (18 poeng) 

 

En eske med masse 𝑚 sklir langs et bord som blir grovere og grovere jo lenger esken sklir. Den 

dynamiske friksjonskoeffisienten endrer seg med posisjonen til esken og kan beskrives ved hjelp av 

en lineær relasjon: 𝜇(𝑥) = 𝜇0 + 𝑐𝑥, hvor 𝜇0 er friksjonskoeffisienten ved posisjon 𝑥 = 0, og 𝑐 er en 

positiv konstant med enhet m−1. Esken har initialhastighet 𝑣0 ved 𝑥 = 0 og stanser etter den har 

sklidd en strekning 𝑑.  Husk at du må forklare og begrunne hva du gjør i denne oppgaven. Uttrykk 

resultatene dine ved hjelp av 𝜇0, 𝑐, 𝑚, 𝑑 og tyngdeakselerasjonen 𝑔. 

4.1 Tegn et frilegemediagram for esken mens den sklir og navngi alle krefter. Finn et uttrykk for 

friksjonskraften som funksjon av posisjonen 𝑥. (4 poeng) 

 

Gravitasjonskraft �⃗�, normalkraft �⃗⃗⃗�, dynamisk friksjonskraft 𝑓 

Det er ingen bevegelse i vertikal retning, derfor er summen av 

de vertikale kreftene null, og vi finner 𝑁 = 𝑚𝑔. 

𝑓 = −𝜇(𝑥)|�⃗⃗⃗�| = −(𝜇0 + 𝑐𝑥)𝑚𝑔 

 

4.2 Hvor mye arbeid gjør friksjonskraften mens esken sklir fra 𝑥 = 0 til 𝑥 = 𝑑? Er arbeidet positiv 

eller negativ? (4 poeng) 

Vi må integrere for å beregne arbeidet: 

𝑊𝑓 = ∫ 𝑓(𝑥)𝑑𝑥

𝑑

0

= −𝑚𝑔 ∫(𝜇0 + 𝑐𝑥)𝑑𝑥

𝑑

0

= −𝑚𝑔 (𝜇0𝑑 +
1

2
𝑐𝑑2) 

Friksjonskraften gjør negativ arbeid på esken.  

4.3 Hvor stor var initialhastigheten 𝑣0 hvis esken stanser etter en strekning 𝑑? (4 poeng) 

Friksjonskraften er den eneste som gjør arbeid på esken. Vi bruker arbeid-energi 

teoremet: 

𝑊𝑓 = 𝐾1 − 𝐾0 

−𝑚𝑔 (𝜇0𝑑 +
1

2
𝑐𝑑2) = −

1

2
𝑚𝑣0

2 

𝑣0 = √2𝜇0𝑔𝑑 + 𝑔𝑐𝑑2 

 

4.4 Skriv et program som beregner hastighet og posisjon til esken som funksjon av tiden, helt 

fram til esken stanser. Programmet skal inneholde definisjonen av initialbetingelsene og 

integrasjonsløkken for å beregne posisjon og hastighet. Beregningen skal slutte når esken 

stanser. (6 poeng) 



 

 

Oppgave 5 (14 poeng) 

En lett fjær som følger Hooks lov er festet på 

bordet og står vertikalt. Når du legger en 

tallerken med masse 𝑚 på den frie enden 

komprimeres fjæren om en strekning 𝑠. Husk 

at du må forklare og begrunne hva du gjør i 

denne oppgaven.  

 

5.1 Tegn et frilegemediagram for tallerken, navngi alle krefter, og finn fjærkonstanten, uttrykt 

ved hjelp av massen 𝑚, tyngdeakselerasjonen 𝑔 og strekningen 𝑠. (4 poeng) 

Det er to krefter som virker på tallerken: gravitasjonskraft �⃗� og 

fjærkraft �⃗�𝑘. Platen er i ro og Newtons andre lov gir: 

𝑘(𝑥 − 𝑥0) − 𝑚𝑔 = 0 

𝑘𝑠 = 𝑚𝑔 

𝑘 =
𝑚𝑔

𝑠
 

Du slipper en klump pizzadeig som har samme masse 𝑚 som tallerken ned fra en høyde ℎ. 

Kollisjonen mellom deigen og tallerken er fullstendig uelastisk. Fjæren komprimeres med en 

ytterligere strekning 𝑑, slik at den totale kompresjonen er 𝑠 + 𝑑, før fjæren dytter deigen opp igjen. 

Du kan se bort fra luftmotstanden. Den potensielle energien for en fjær som følger Hooks lov er: 

𝑈𝑘(𝑥) =
1

2
𝑘(𝑥0 − 𝑥)2. 

5.2 Finn hastigheten som deigen og tallerken har rett etter kollisjonen. Uttrykk resultatet ved 

hjelp av høyden ℎ og tyngdeakselerasjonen 𝑔. (4 poeng) 

Vi finner først hastigheten til deigen rett før den treffer på tallerken. Det er bare gravitasjon 

som gjør arbeid, derfor er energi bevart: 

𝑚𝑔ℎ =
1

2
𝑚𝑣1

2 

𝑣1 = √2𝑔ℎ 

I det korte øyeblikket som kollisjonen varer spiller ytre krefter (som for eksempel gravitasjon) 

ingen rolle, og vi kan bruke bevaring av bevegelsesmengde: 

−𝑚𝑣1 = −2𝑚𝑣2 



𝑣2 =
1

2
𝑣1 = √

𝑔ℎ

2
 

5.3 Finn strekningen 𝑑 som fjæren komprimeres. Uttrykk resultatet ved hjelp av strekningene 𝑠 

og ℎ. (6 poeng) 

Både gravitasjon og fjærkraften er konservative, og vi kan bruke bevaring av energi. Vi legger 

𝑥 = 0 på det nederste punktet som platen beveger seg til. Likevektsposisjonen til fjæren er i 

så fall: 𝑥0 = 𝑑 + 𝑠. Vi får: 

𝐾2 + 𝑈𝐺(𝑑) + 𝑈𝑘(𝑑) = 𝐾3 + 𝑈𝐺(0) + 𝑈𝑘(0) 
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2 + 2𝑚𝑔𝑑 +
1

2
𝑘(𝑑 + 𝑠 − 𝑑)2 = 0 + 0 +
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𝑔ℎ
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+ 2𝑚𝑑𝑔 +

1

2
𝑘𝑠2 =

1

2
𝑘(𝑑2 + 2𝑑𝑠 + 𝑠2) 

Vi setter inn fjærkonstanten: 
1

2
𝑚𝑔ℎ + 2𝑚𝑔𝑑 =

1

2

𝑚𝑔

𝑠
(𝑑2 + 2𝑑𝑠) 

ℎ𝑠 + 4𝑑𝑠 = 𝑑2 + 2𝑑𝑠 

𝑑2 − 2𝑑𝑠 − ℎ𝑠 = 0 

𝑑 = 𝑠 ± √𝑠2 + ℎ𝑠 
Strekningen 𝑑 er definert som positiv, derfor velger vi   

𝑑 = 𝑠 + √𝑠2 + ℎ𝑠 

 

 


