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Uppgifterna på den här sidan är repetition från Fysik 1-
kursen. På baksidan några nya uppgifter. De två sista
är lite svårare. Använd gärna Newton II-arbetsbladet1

till NR02, NR03, NR05 och NR06.

NR01 En vikt hänger i en lina. Rita en figur som visar
krafterna på vikten i var och en av situationerna nedan.
Bortse från luftmotståndet. Figurerna ska tydligt visa
om krafterna är lika stora eller inte.

(a) Vikten hänger stilla.

(b) Vikten dras rakt uppåt med konstant hastighet.

(c) Vikten dras rakt uppåt med ökande hastighet.

(d) Vikten dras rakt uppåt med minskande hastighet.

(e) Vikten rör sig rakt nedåt med konstant hastighet.

(f) Vikten rör sig rakt nedåt med ökande hastighet.

(g) Vikten rör sig rakt nedåt med minskande hastighet.

(h) Vikten var på väg uppåt, och linan har precis gått av.

(i) Vikten var på väg nedåt, och linan har precis gått av.

NR02 Berit står först stilla på en trampolin. Hennes
massa är 51 kg. Hon tar sedan sats på trampolinen så att
hon2 accelererar uppåt. I en viss tidpunkt är hennes ac-
celeration 1,2 m/s2, rakt uppåt. Bestäm samtliga krafter
som just då verkar på Berit.

NR03 Erik som väger 76,5 kg hissas upp i en he-
likopter med hjälp av en vajer. Bestäm samtliga krafter
som verkar på Erik precis vid starten, då hans accelera-
tion är 1,3 m/s2, rakt uppåt.

1Det finns här: www.ckfysik.se/fy2/arbetsblad_NewtonII.pdf
2Egentligen hennes masscentrum. Fötterna är fortfarande i kontakt

med trampolinen, men överkroppen och delar av benen rör sig uppåt.
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NR04 En låda med tyngden 10 N står på ett bord. Den
påverkas av en vertikal, uppåtriktad kraft (från någon
som lyfter lådan rakt uppåt) som varierar med tiden en-
ligt diagrammet nedan.

Y ([k"r)

L= 2 ,0 rnlg r

\- 5,3:

(a) Rita ett diagram som visar hur hur normalkraften på
lådan från bordet varierar med tiden (fram till t = 9 s).
Räkna med g = 10 N/kg,

(b) Rita ett diagram som visar hur lådans hastighet vari-
erar med tiden (fram till t = 9 s).

(c) Vad kan du säga om normalkraften på lådan i det
tidsögonblick då lådan lättar från underlaget?

NR05 En pendel bestående av en liten stålkula fäst
i ett snöre är upphängd i taket i en järnvägsvagn som
rör sig med ökande hastighet på en rak och horisontell
bansträcka. Pendelsnöret bildar en stund vinkeln 5,3◦

med lodlinjen.

Y ([k"r)

L= 2 ,0 rnlg r

\- 5,3:

Rita en figur som visar krafterna på stålkulan. Beräkna
vagnens acceleration.

NR06 En helikopter flyger horisontellt. I en (lätt) vajer
från helikoptern hänger en låda med massan 450 kg. I en
viss tidpunkt har helikoptern och lådan accelerationen
2,0 m/s2. Vajern bildar då en vinkel 20◦ med lodlinjen.
Bestäm kraften på lådan från vajern och luftmotstånds-
kraften på lådan i denna tidpunkt.

Y ([k"r)

L= 2 ,0 rnlg r

\- 5,3:

Uppgifterna är hämtade från eller inspirerade av uppgifter i Ergo Fysik

1 (NR01, NR02, NR03) och Ergo Fysik B (NR05, NR06).

Svar finns här: www.ckfysik.se/svar
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