
Anna skriver: 

12 mars, 2011 kl. 10:35 

1. Vagnen i figuren kan rulla ner för backen utan friktion. När utgångshastigheten är noll, är sluthastigheten 

4.0m/s. Backen är 0.81 meter. Vad blir sluthastigheten om utgångshastigheten är 2.0 m/s? [Boken Ergo 

Fysik, s.159 uppgift 5.27] 

2. Karin hoppar pendelhopp från en bro. Pendeln är 30 meter lång. Karin har massan 58 kg. I verkligheten 

är luftmotståndet stort eftersom Karin bara svänger 35 grader till motsatta sidan. Hur stort arbete utför 

luftmotståndet från start tills Karin vänder första gången? [Boken Ergo s. 159 uppgift 5.30] 

Tacksam för svar! MvH Anna. 

LundaRicardo svarar: 

13 mars, 2011 kl. 10:35 

Här kommer svaren: 

1 – Formulering av uppgiften verkar vara lite lurig. Det står ”Vagnen i figuren kan rulla ner för backen 

utan friktion.” Det står inte om det handlar om fritt fall, nämligen om vagnen rullar endast påverkad av 

gravitationen eller om det finns flera krafter inblandade. Det enda uttalade är att friktion inte finns 

inblandad. 

Hur som helst ser det ut som om det handlar om mekanisk likformig rörelse, nämligen med konstant 

acceleration, Så vi kan använda oss av följande formlerna: 
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De här formlerna räcker för uppgiften (egentligen räcker endast det med den tredje formeln). 

Vi har ursprungligen
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Däremot saknar vi accelerationen a och tiden t, fast tiden är inte intressant i detta fall utan endast 

accelerationen. De ska vi räkna med hjälp av den tredje formeln ovan (med tanke på att  utgångshastigheten 

är noll): 
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Det blir då: 
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Accelerationen här är större än ”g” (9,81m/s2), så tydligen accelereras vagnen av flera krafter.

Nu använder vi oss av den tredje formeln igen för att räkna ut sluthastigheten när utgångshastigheten har 

ändrats till: 
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Resultatet blir: 

222 /20,0m sv =

Det vill säga: 

626m/s818347337449995793924,47213595=v

Som avrundat ger: 

4,47m/s=v

Komplicerat? Nä!



2 – Här ska vi räkna energier. Om vi tar den potentiella energin som 0 (noll) vid lägsta punkten, så har 

Karin i början en potentiell energi U(Karin) på: 
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Karin förlorar potentiell energi på grund av luftmotståndet när hon kommer till punkten där hon vänder 

första gången. Där nådde Karin endast till höjden 30m – S. Då betyder att Karin förlorade U=mgs i 

potentiell energi. Det är den energi som luftmotståndet ”slukar”. S kan räknas på följande sätt: 

m
S

30

035cos =

Det vill säga: 
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Så den potentiella energin Karin förlorar är 
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Det är ju det arbete luftmotståndet gör emot Karin. Det var lättare, eller hur? 


