
Cecilia skriver:
16 maj, 2011 kl. 18:22  

Hej!

Jag har en matematikuppgift här som jag inte riktigt förstår. Den lyder så här:

Pelle står på en klippa invid en sjö, och kastar en sten ut över sjön. Efter t sekunder är stenens höjd 
över vattenytan h(t) meter där h(t) = 8,5 + 9,8t – 4,9t^2

a) När befinner sig stenen på höjden 10 meter över vattenytan?

b) Bestäm stenens högsta höjd över vattenytan. 

Jag har suttit och klurat på den ett tag nu, men kommer endast fram till felaktiga svar. Jag 
uppskattar all hjälp jag kan få!

Tack på förhand.

Mvh Cecilia. 

Lundaricardo svarar: 
18 maj, 2011 kl. 18:20 

Du har rörelseekvationen: 
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Ganska konstigt rörelseekvationen, anser jag. Jo, för då handlar det inte om fritt fall eftersom stenen 
inte färdas med en acceleration på 9,8 m/s2 som man kunde tro. Men okay. Vi ska ha det så. 

a) Vi räknar nu "t" när h = 10 m. 
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Det blir en andra grads ekvation som man kan se. Vi kan reorganisera ekvationen: 
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Eller om vi delar allt med 4,9 m/s : 
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Vi har här inte skrivit enheterna, nämligen m för meter, s för sekunder, etc. Det ser renare på det 
sättet. Men vi ska alltid ha i minnet att man inte ska glömma dem där enheterna. 



Standardlösningen för sådana ekvationer ser ut som följer: 
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Nämligen: 
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Som det ser ut, så kastas stenen upp så vid tiden t2 = 0,167 sek är den på väg upp och sedan, vid 
tiden t1 = 1,833 sek är stenen på väg tillbaka ner. Fast det är inte fritt fall. Tyudligen. 

b) För denna del ska vi utgå från den ursprungliga ekvationen. Vi ska derivera ekvationen och ställa 
den som lika med noll för att räkna ut tiden vid högsta höjden: 
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Det vill säga: 

8,98,9 =⋅ t  eller t = 1sek 

Det vill säga: 
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Var så god. 


