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Förord

På min favoritrestaurang kan man beställa “Ännu mera
surkål” som tillägg till den vanliga maten. Här kommer
“Ännu mera uppgifter”. Det är lektionsuppgifter, kom-
pletterande uppgifter och extrauppgifter som jag använ-
der i kurserna Fysik 1 och 2 och nu samlar på ett ställe.
En del av uppgifterna har jag gjort själv, men många är
tagna från eller inspirerade av olika källor. Dessa har
jag försökt ange. Om jag har jag använt någon uppgift
eller idé som jag inte får, kontakta mig så tar jag bort
uppgiften. Jag kan nås på e-postadressen

christian.karlsson@ckfysik.se
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Kapitel 1

Newtons lagar [NE]

Uppgifterna NE01–NE06 är bra att arbeta med före
cirkelrörelse i Fy 2. NE01–NE03 är repetition från
Fy 1-kursen. NE04–NE05 handlar om situationer med
sneda krafter. NE06 är bra att göra före uppgift 4.26 i
Ergo-boken.

NE01 Berit står först stilla på en trampolin. Hennes
massa är 51 kg. Hon tar sedan sats så att hon får ac-
celerationen 1,2 m/s2 uppåt. Rita en figur som visar
krafterna på Berit och bestäm krafternas storlekar.

NE02 Erik som väger 76,5 kg hissas upp i en he-
likopter med hjälp av en vajer. Vilka krafter verkar på
Erik, och hur stora är dessa krafter, precis vid starten
när accelerationen är 1,3 m/s2?

NE03 En vikt hänger i en lina. Rita en figur som
visar krafterna på vikten i var och en av situationerna
nedan. Bortse från luftmotstånd. Figurena ska tydligt
visa krafternas relativa storlek.
(a) Vikten hänger stilla.
(b) Vikten dras rakt uppåt med konstant fart.
(c) Vikten dras rakt uppåt med ökande fart.
(d) Vikten dras rakt uppåt med minskande fart.
(e) Vikten förs rakt nedåt med konstant fart.
(f) Vikten förs rakt nedåt med ökande fart.
(g) Vikten förs rakt nedåt med minskande fart.
(h) Linan har precis klippts av då vikten var på väg up-
påt.
(i) Linan har precis klippts av då vikten var på väg
nedåt.

NE04 En pendel bestående av en liten stålkula fast-
satt i ett snöre är upphängd inuti en järnvägsvagn som

rör sig med ökande fart på en rak och horisontell
bansträcka. Pendelsnöret bildar en stund vinkeln 5,3◦

med lodlinjen. Rita en figur som visar krafterna på pen-
delkulan. Beräkna vagnens acceleration.

NE05 En helikopter lyfter ett betongblock med mas-
san 450 kg med hjälp av ett rep. Lite senare flyger he-
likoptern vågrätt. Vid en viss tidpunkt har blocket och
helikoptern accelerationen 2,0 m/s2. Repet bildar en
vinkel 20◦ med lodlinjen. Bestäm kraften i repet och
luftmotståndskraften på betongblocket.

NE06 En liten låda med tyngden 10 N ligger på ett
bord. Den påverkas av en vertikal, uppåtriktad kraft
från någon som lyfter lådan rakt uppåt. Kraftens storlek
varierar med tiden enligt diagrammet nedan.
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(a) Rita diagram som visar 1) hur normalkraften på
lådan från bordet och 2) hur lådans fart varierar med
tiden. Räkna med g = 10 m/s2.

(b) Vad kan du säga om normalkraften i det tidsö-
gonblick då lådan lättar från bordet?
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2 KAPITEL 1. NEWTONS LAGAR [NE]

Uppgifter är hämtade från eller inspirerade av uppgifter i Ergo
Fysik 1 av Pålsgård, Kvist och Nilsson (NE01, NE02, NE03)
och Ergo Fysik B av Pålsgård, Kvist och Nilsson (NE04,
NE05).

Svar

NE01 Tyngdkraft 0,50 kN riktad nedåt, kraft från
trampolinen 0,85 kN riktad uppåt.

NE02 Tyngdkraft 0,75 kN riktad nedåt, kraft från va-
jern 0,56 kN riktad uppåt.

NE03 (a) Tyngdkraft riktad nedåt, kraft från lina riktad
uppåt. Flina = Fg.
(b) Tyngdkraft riktad nedåt, kraft från lina riktad uppåt.
Flina = Fg.
(c) Tyngdkraft riktad nedåt, kraft från lina riktad uppåt.
Flina > Fg.
(d) Tyngdkraft riktad nedåt, kraft från lina riktad uppåt.
Flina < Fg.
(e) Tyngdkraft riktad nedåt, kraft från lina riktad uppåt.
Flina = Fg.
(f) Tyngdkraft riktad nedåt, kraft från lina riktad uppåt.
Flina < Fg.
(g) Tyngdkraft riktad nedåt, kraft från lina riktad uppåt.
Flina > Fg.
(h) Endast tyngdkraft riktad nedåt.
(i) Endast tyngdkraft riktad nedåt.

NE04 Tyngdkraft riktad nedåt, kraft från snöret riktad
snett uppåt längs med snöret. Accelerationen 0,91 m/s2.

NE05 Kraften i repet 4,7 kN, luftmotståndskraften
0,71 kN.

NE06 (a)
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(b) Den är noll.



Kapitel 2

Vridmoment [VR]

Uppgifterna VR01–VR04 är bra startuppgifter att göra
tillsammans med uppgifterna i Ergo. Uppgifterna
VR05–VR08 tar upp några saker som Ergo inte tar
upp och är bra att göra med extra mycket eftertanke.
Uppgifterna VR09–VR16 är blandade problem där du
får testa din förståelse av vridmoment.

VR01 En 1,0 m lång stav med massan 0,26 kg är up-
phängd i en änden. I andra änden hänger en 0,30 kg-
vikt. En dynamometer håller staven horisontell enligt
figuren. Vad borde dynamometern visa?
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VR02 Samma situation som ovan, fast nu är up-
phängningspunkten inflyttad 0,30 m. Vad borde
dynamometern visa?

0,? 0w1

a30V

ct,3ctk5

/ ---!'70*- ,tr
F

DJ n 4htcrrnttar

ct,3{r kJ

Dgvrauno yu elet

bgutamouHe{*r

D3vrau*omtt*f

VR03 Samma situation som i 1, men nu hålls staven
av dynamometern så att den bildar vinkeln 30◦ med ho-
risontalplanet. Vad borde dynamometern visa?
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VR04 Samma situation som i 1, men nu hålls dy-
namometern så att den bildar vinkeln 40◦ med horison-
talplanet. Vad borde dynamometern visa?
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4 KAPITEL 2. VRIDMOMENT [VR]

VR05 Betrakta en 3,0 m lång planka med tyngden 60
N som är vridbar kring en punkt P.

/ ^'u*/

Vridmomentet med avseende på P som tyngkraften utö-
var på plankan kan beräknas på olika sätt.

(a) Man kan tänka sig att hela plankans massa är samlad
i en punkt, tyngdpunkten, som är belägen mitt i plankan.
Hela tyngdkraften angriper i denna punkt. Beräkna
tyngdkraftens vridmoment kring P.

(b) Dela nu upp plankan i en del till vänster om P och
en del till höger om P, enligt figuren nedan.

Tyngdkraften på den vänstra delen har då storleken
40 N och angriper 1,0 m från P. Tyngdkraften på den
högra delen har storleken 20 N och angriper 0,50 m från
P.

Beräkna de bägge tyngdkrafternas vridmoment. Hur
stort blir det det totala vridmomentet på hela plankan
(räkna vridmoment riktat moturs positivt och vridmo-
ment riktat medurs negativt)?

Jämför med svaret i (a). Kommentar?

VR06 Ibland (rentav ganska ofta) är det så att det
det inte finns någon naturlig vridningsaxel i problmet.
Det går ända att använda jämviktsvillkor 2 (jämvikt om
“vridmoment medurs = vridmoment moturs”).

Betrakta plankan i figuren nedan som ligger på två
bockar. Plankan har tyngden 200 N.

(a) Frilägg plankan (det vill säga rita en figur med en-
bart plankan och alla de krafter som verkar på plankan).

(b) Välj P som momentpunkt och använd vridmoment
för att beräkna kraften F1 på plankan från högra bocken.

(c) Välj Q som momentpunkt och använd vridmo-
ment för att beräkna kraften F2 på plankan från vänstra
bocken.

(d) Bestäm också F2 med hjälp av värdet på F1 från (b)-
uppgiften och kraftjämvikt. Jämför med resultatet i (c).

VR07 Vid jämviktsberäkningar går det i princip bra
att välja momentpunkten precis som vi vill (även om
det ofta är smart att välja den på ett visst sätt). Denna
uppgift är tänkt att få dig övertygad om detta.

En planka med tyngden 100 N är upplagd på två stöd
enligt figuren nedan och påverkar således av tre krafter.
Alla krafter utom en är kända, och denna okända kraft
ska bestämmas. Vi hade kunnat göra detta med hjälp av
kraftjämvikt, men nu vill vi träna på vridmoment istäl-
let.

4,0 "l 2,5m
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(a) Välj P som momentpunkt. Ställ upp uttryck för vrid-
moment medurs och vridmoment moturs och sätt dessa
lika för att bestämma F .

(b) Välj nu istället Q som momentpunkt. Ställ upp ut-
tryck för vridmoment medurs och vridmoment moturs
och sätt dessa lika för att bestämma F .

Jämför med resultatet i (a). Kommentar?

(c) Hur kan man välja momentpunkt för att få så enkla
beräkningar som möjligt?

VR08 Om en kraft är riktad på så vis att en sträcka
från momentpunkten till kraftens angreppspunkt inte är
vinkelrät mot kraftens riktningslinje får man se upp.
Momentarmen är ju det vinkelräta avståndet mellan mo-
mentpunkt och kraftens riktningslinje.

Pt ,tPL^c--- --ll r.
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(a) Beräkna vridmomentet med avseende på moment-
punkten P i följande fall. Du kan mäta i figuren för
att bestämma momentarmen i respektive fall. En ruta
motsvarar 50 mm.

(b) Ge ett exempel på en situation där avståndet mel-
lan momentpunkten och kraftens angreppspunkt är lika
med momentarmen.

VR09 En enmeterslinjals massa bestäms genom att
en 50 g-vikt placeras 5,0 cm från ena änden. Linjalen
skjuts sedan ut över en bordskant. När linjalen är 64
cm utanför kanten börjar den tippa över. Hur stor är
linjalens massa?

cvn

r 563

VR10 En person håller en hantel med massan 10 kg
i handen enligt figuren nedan. Uppskatta kraften i bi-



6 KAPITEL 2. VRIDMOMENT [VR]

cepsmuskeln. Massan för underarmen och handen kan
antas vara 2 kg.

\ 
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VR11 En person ska resa en stege som är 5,0 m lång.
Bestäm kraften på stegen från personen i läget i figuren
nedan. Stegen väger 14 kg.

VR12 En 70 kg tung byggnadsarbetare tar en lunch-
paus ute på en stålbalk med massan 2200 kg. Kabeln
som tillfälligt håller uppe balken tål en kraft 17 kN.
Finns det anledning för byggnadsarbetaren att oroa sig?

{

VR13 En flaggstång är fäst i en vägg enligt figuren
nedan. Flaggstången är fritt rörlig kring en horisontell
axel i O och hålls på plats av linan PQ.

Flaggstångens massa är 15 kg. Hur stor är kraften i
linan?

VR14 Figuren nedan visar en förenklad bild av en del
av en cykel. Antag att en person med massan 60 kg
lägger hela sin tyngd på ena pedalen.

(a) Hur stor blir spännkraften i kedjan?

(b) Hur stor blir den framåtdrivande friktionskraften
mot däcket?
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VR15 Figuren nedan visar en enkel modell av en män-
niska som står framåtböjd. Ryggen AB antas vara vrid-
bar kring femte ländkotan (A).

Rqko,.rr -
- U.\iJ.

VYluJkalVt

Överkroppens tyngd representeras av av en kraft F1 som
angriper mitt på AB och kraften från huvud och ar-
mar representeras av F2. DC representerar raka ryg-
gmuskeln (Erector Spinae) och antas fästa i en punkt

på ryggraden belägen på 2/3 rygglängds avstånd från
A.

Typiska värden för en person som väger 70 kg är F1 =

320 N och F2 = 160 N.

(a) Uppskatta kraften från ryggmuskeln DC och kraften
på ländkotan.

(b) Antag att personen försöker lyfta 20 kg med böjd
rygg enligt figuren. Hur stor blir nu kraften kraften från
ryggmuskeln DC och kraften på ländkotan?

VR16 En stege med längden 5,0 m står lutad mot en
friktionsfri vägg (det sitter små lättrullande hjul högst
upp på stegen). Stegen bildar vinkeln 60◦ mot horison-
talplanet och väger 14 kg. Hur stort måste friktionstalet
mellan stege och mark vara för att stegen inte ska glida
mot marken?

EM

mffi

Uppgifter är hämtade från eller inspirerade av uppgifter i
Fysik för gymnasiet 1 av Johansson och Snaar (VR14),
Fysik för gymnasieskolan A av Alphonce med flera (VR09,
VR11), Physics in Biology and Medicine av Davidovits
(VR10, VR15), Physics for Scientists and Engineers av
Knight (VR12, VR16).



8 KAPITEL 2. VRIDMOMENT [VR]

Svar

VR05 (a) 30 Nm (b) 30 Nm

VR06 (b) 120 N, riktad uppåt (c) 80 N, riktad uppåt
(d) 80 N, riktad uppåt

VR07 (a) F = 60 N (b) F = 60 N (c) I tyngdpunkten
eller där vänstra stödet är i kontakt med plankan.

VR08 (a) 3,0 Nm; 3,9 Nm; 5,6 Nm

VR09 0,11 kg

VR10 1,1 kN

VR11 39 N

VR12 Ja, kraften i kabeln är 30 kN.

VR13 47 N

VR14 (a) 1,1 kN (b) 0,13 kN

VR15 (a) Kraften från ryggmuskeln är 2,0 kN. Kraften
på ländkotan har storleken 2,2 kN och är riktad snett
nedåt höger i figuren, i en riktning 60◦ mot lodlinjen.
(b) Kraften från ryggmuskeln är 3,2 kN. Kraften på
ländkotan har storleken 3,5 kN, riktad 61◦ mot lodlin-
jen.

VR16 0,29



Kapitel 3

Cirkelrörelse [CR]

CR01 En släde med massan 18 kg står på en horison-
tell isbana. Släden är fäst med ett 5,0 m långt rep i en
vertikal stolpe. Släden knuffas igång och gör åtta hela
varv på en minut. Bestäm kraften i repet. Försumma
luftmotstånd och friktion mellan släde och isen.

CR02 En liten leksaksbil med massan 85 gram rör
sig på insidan av en loop och passerar högsta läget med
farten 2,0 m/s. Bilen kan antas röra sig längs en vertikal
cirkelbana med radien 0,30 m. Bestäm de krafter som
verkar på bilen i högsta läget.

CR03 En bil kör över ett krön med farten 90 km/h.
Bilen kan antas röra sig längs en vertikal cirkelbana
med radien 200 m. I bilen sitter en person med mas-
san 63 kg. Bestäm de krafter som verkar på personen
när toppen på krönet passeras.

CR04 En liten kula med massan 54 gram hängs upp
i ett 78 cm långt snöre. Kulan förs åt sidan och släpps
så att den börja pendla i ett vertikalt plan. Kulans fart
när den passerar nedersta läget är 1,8 m/s. Bestäm de
krafter som verkar på kulan i detta läge.

CR05 För några år sedan fanns åkattraktionen Tor-
nado på Liseberg. Åkarna satt på en roterande skiva
som restes så att åkarna rörde sig i cirkelbana, som vi
antar var helt vertikal. Skivan roterade med 17 varv per
minut. Varje åkare satt ungefär 4,5 m från skivans cen-
trum.

Bild tagen från https://sv.wikipedia.org/wiki/Tornado,_Liseberg

Bestäm till storlek och riktning de krafter som verkade
på en åkare med massan 65 kg i nedersta respektive
översta läget. Åkaren kan betraktas som en punktpar-
tikel.

Uppgifter är hämtade från eller inspirerade av uppgifter i Uni-
versity Physics av Young och Freedman (CR1).
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10 KAPITEL 3. CIRKELRÖRELSE [CR]

Svar

CR01 63 N

CR02 Tyngdkraft 0,83 N nedåt, normalkraft från ba-
nan 0,30 N nedåt.

CR03 Tyngdkraft 0,62 kN nedåt, kraft från sätet 0,43
kN uppåt.

CR04 Tyngdkraft 0,53 N nedåt, kraft från snöre 0,75
N uppåt.

CR05 Nedersta läget: Tyngdkraft 0,64 kN nedåt, kraft
från säte 1,6 kN uppåt. Översta läget: Tyngdkraft 0,64
kN nedåt, kraft från säte 0,29 kN nedåt.



Kapitel 4

Magnetism [MA]

MA01 Figurerna nedan visar en lång, rak ledare i
olika magnetfält. Bestäm i vart och ett av fallen den
magnetiska kraften (storlek och riktning) på en bit av
ledaren som är 0,70 m lång.
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MA02 Figuren nedan visar två långa, raka ledare i
genomskärning.
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(a) Bestäm flödestätheten i P orsakad av strömmen I1.

(b) Bestäm flödestätheten i P orsakad av strömmen I2.

(c) Bestäm den resulterande flödestätheten i P i det sam-
manlagda magnetfältet från båda ledarna.

MA03 Fyra långa, raka och från varandra isoler-
ade ledningstrådar är placerade i samma plan så att en
kvadrat med sidan 10 cm bildas. Strömmarna genom
de fyra trådarna är 2,0 A och riktade så som figuren
visar. Hur stor är den magnetiska flödestäthet som
strömmarna ger upphov till i kvadratens centrum C?
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MA04 Figuren visar tre långa, raka och parallella
ledare i samma plan.
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Den mellersta ledaren befinner sig mitt emellan de båda
andra. Ledarna genomflyts av strömmarna I, 2I och 3I.
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12 KAPITEL 4. MAGNETISM [MA]

För den resulterande kraften på den mellersta ledaren
gäller att den är

A riktad åt vänster.
B riktad åt höger.
C riktad ut från papperet.
D riktad in i papperet.
E noll.

MA05 Tre lika stavmagneter är placerade i samma
plan lika långt från en punkt P (se figuren nedan). Då
de är placerade så som figuren visar är flödestätheten 21
mT i punkten P.
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Den nedersta magneten vänds så att polerna byter plats.
Vilket av följande alternativ anger nu flödestäthetens
storlek i P?

a) 14 mT b) 21 mT c) 42 mT d) 47 mT e) 52 mT

MA06 Fullborda kopplingsschemat i figuren så att de
båda lika spolarna kopplade i serie ger upphov till ett
magnetfält i punkten P som har den riktning som anges
i figuren.\I
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MA07 P markerar en lodrät strömförande ledare
vinkelrät mot papperets plan med strömriktningen rakt
uppåt. Se figuren. Strömmen är 9,6 A. Jordmagnetiska
fältets horisontalkomposant på orten är 16 µT, En liten
kompassnål som placeras i en punkt i planet i närheten
av strömledaren ställer in sig i en bestämd riktning.
Denna riktning beror på punktens läge. För vilka lä-
gen gäller att kompassnålens nordände pekar rakt mot
söder?
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MA08 För att bestämma jordmagnetiska fältets ho-
risontalkomposant gjordes följande undersökning. En
kompass placerades på ett bord långt från järnföremål.
En rak koppartråd placerades ovanför och parallellt med
kompassnålen.

Avståndet mellan kompassnål och koppartråd var (13±
2) mm. Koppartråden anslöts till ett batteri. När ström-
men genom koppartråden slogs på svängde kompass-
nålens nordände vinkeln (60± 5)◦ och stannade i det
nya läget. Strömmen genom koppartråden var då (5,7±
0,2) A .

(a) Bestäm det jordmagnetiska fältets horisontalkom-
posant med hjälp av mätdata ovan.

(b) Inklinationsvinkeln uppmättes till (70±5)◦. Bestäm
flödestätheten i jordmagnetiska fältet.
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Uppgifter är hämtade från gamla centrala prov 1991 (MA03),
1994 (MA04), 1983 (MA05), 1978 (MA06) och 1992
(MA07).
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