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Arbetsmanual och problemsamling inom 
grundläggande fysik 

 

 

Arbetsmanualen består av två delar. Del 1 innehåller en blandning av olika uppgifter och 
exempel lämpliga för den första kursen/kurserna i mekanik. Uppgifterna varierar från enkla 
övningar med syfte att ge systematisk träning i enskilda moment, grundläggande begrepp och 
verktyg i mekaniken, till uppgifter med caseinslag som kräver egna antaganden och 
diskussionsuppgifter som är lämpliga som gruppövningar. Del 1 innehåller också några mer 
kontextrika problem med verklighetsanknytning. 

 

Del 1 kommer att kompletteras med uppgifter och exempel inom andra delar av 
grundläggande fysik, i första hand elektromagnetism. 

 

Del 2 är en problemsamling med mer komplexa problem inom mekanik, elektromagnetism 
och termodynamik.  Syftet är att de studerande ska utveckla sin förmåga att lösa problem som 
kräver flera beräkningssteg, och användande av beräkningsprogram.  
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DEL 1 

Introduktion 

Mekanik är den första fysikkursen. Det är vanligt att man inte vet "hur man ska börja" då man 
ska lösa en fysikuppgift. Svårigheten vid problemlösning i fysik är oftast att utgående från 
”texten” i uppgiften kunna ställa upp en matematisk modell. Själva matematiken består sedan 
ofta av vissa standardmetoder som det är bra att systematiskt träna in! 

”Att tänka som en fysiker eller ingenjör” kan sägas vara att skapa sig en konkret bild av ”vad 
som händer”, att tänka igenom ”vad man vet”, att analysera och finna  samband, men också 
att ha tillgång till en bra ”verktygslåda” (integraler, vektorer, etc) . Det handlar också om att 
utvärdera sitt resultat: är det rimligt, verkar det rätt? Man kan testa svaret med förenklade 
exempel, etc. I de flesta situationer har man ju inte tillgång till facit! I denna del av manualen 
tar vi upp träning i följande områden inom mekaniken: rörelsediagram. vektorer, friläggning, 
problemlösningsstrategi. rörelselagar. bevarandelagar.  

 

Rörelsediagram och vektorer. 

Rörelsediagram är ett sätt att visualisera och ”levandegöra” händelseförlopp. Ett 
rörelsediagram representerar läget, hastigheten och accelerationen för ett 
objekt/föremål/kropp vid flera olika tidpunkter (ofta separerade med lika stora tidsintervall). 
Vid varje läge längs objektets bana representeras hastighet och acceleration med vektorpilar.  

 

Rörelsediagram 

En kloss ligger på en sammanpressad fjäder. När fjädern lossas, trycks klossen först uppåt av 
fjädern med ökande fart. Efter att den har släppt kontakt med fjädern, rör den sig uppåt med 
minskande fart, för att småningom vända och falla ner igen. Rita rörelsediagram för var och 
en av de tre delrörelserna. Konstruera accelerationsvektorns riktning i de tre fallen, och 
dessutom vid den högsta punkten! 

 

Vektorsubtraktion/addition. Acceleration. 

1. Konstruera vektorn  i följande fyra rörelsediagram och rita in i figuren. Ange 
vektorerna  och  i samtliga fall 
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2. Cirkelbana. Åt vilket håll är accelerationen riktad vid rörelse i cirkelbana med 
ökande/minskande/konstant fart. Konstruera medelaccelerationen mellan två punkter. 
 
Rita in i figur! 
 
 
 
 
 

3
 
. Två kraftvektorer är inritade i figuren. F och f är vektorernas belopp. 

  F  x  

 

Konstruera och rita in vektorn + , och ange dess x‐komponent. 

Konstruera och rita in vektorn ‐  och ange dess x‐komponent. 

 

Vektorprojektion 
 
Enhetsvektorn  är riktad längs partikelbanans tangent i rörelseriktningen. Enhetsvektorn 

 är alltid vinkelrät mot  och alltid riktad mot banans centrum. 

Ange kraften :s projektion i tangentriktning (längs ) och i normalriktning (längs 
 

Teckna projektionerna som skalärprodukter och beräkna dessa (utifrån definitionen på 
skalärprodukt). 
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Jaktflyg 

Ett jaktflyg med massa m rör sig i den i vitt angivna banan, se figur. I ett visst ögonblick är 
dess hastighetsvektor v = 10(4,12,3) m/s och dess accelerationsvektor a = (10, -2,-1) m/s2.  

i) Beräkna farten och bestäm ett uttryck för enhetsvektorn et i det givna ögonblicket. 
ii) Beräkna accelerationens komponent i rörelseriktningen, at (dvs dess vektorprojektion i 

tangentriktningen), samt dess komponent i normalriktningen, an . 
iii) Hur stor är den kraft som i det givna ögonblicket verkar på planet? Hur stora är 

kraftens tangential- resp. 

normalkomponenter? 
 

 

 

 

Figur hämtad ur N. Apazidis, Mekanik 

 

Friktion 

En träkloss med massa m som ligger i vila på ett bord utsätts för en dragkraft F åt höger. 
Mellan bordet och klossen har man friktionskoefficienterna µs och µk. Beteckna 
friktionskraftens belopp med f, i övrigt vedertagna beteckningar. 

Diskutera följande samband. Vilka är korrekta/inte korrekta? 

 

f = µsN   f = µkN    

 

 

 

Kinematik  
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1. Kraften F = b + c s2 där b = 4 N och c = 0.2 N m-2 verkar under sträckan s = 2m. 
Beräkna hastigheten efter förflyttningen. 
 

2. Kraften F = b + c t2 där b = 4 N och c = 0.2 N s-2 verkar under sträckan s = 2m. 
Beräkna hastigheten efter förflyttningen. 

 

 

Oljetanker 

Du gör ett projektarbete på en firma som jobbar i miljöbranschen. Man har utvecklat en 
undervattensradar som har maximala räckvidden 1.3 mil. Syftet med ditt arbete är att 
undersöka om detta räcker för att förhindra att oljetankers i Östersjön kolliderar med grund 
med menlig utgång (olja läcker ut). Efter att radarsignalen har skickats iväg och återkommit 
till tankern, tar det ca 5 minuter för datorn att processa signalen. Hinner en 90-tusentonnare 
bromsas upp till en ofarlig hastighet innan det når fram till grundet? Räkna med att tankerns 
bromskraft F är proportionell mot dess hastighet pga vattenmotståndet efter att maskinen 
slagits av, enligt F= Dv, där D = 3 105 Ns/m och v är fartygets fart. 

 

Viktlöshet (Designuppgift) 

Som ett led i astronautträning kan man åstadkomma ”viktlöshet” genom att låta ett plan flyga 
i en bana motsvarande fritt fall. Om planet vid en viss tidpunkt flyger horisontellt med farten 
v0, vilken (tidsberoende) acceleration (fartökning) ska man ställa in 
autopiloten på? 

 

 

Dynamik och friläggning 

 

Du håller en bok i vila mot en vägg enligt figur, där pilen 
anger tryckkraften på boken från din hand, till storlek och 
riktning. Åt vilket håll är friktionskraften på boken från 
väggen riktad; uppåt, nedåt, eller är det omöjligt att avgöra? 
Motivera utförligt genom att analysera kraftsituationen på 
boken! 

   

Hiss 

En hiss på ett ton som är på väg ner bromsas upp från farten v0 = 5 m/s till noll på sträckan s = 
2 m. Bestäm dragkraften T i linan vid inbromsningen. 
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Lösningsförslag 

a = v0
2/2s = 25/2x2 = 6.25 m/s. 

T = ma = 6.25 x 103 N 

Identifiera eventuella fel i lösningen och ge ett nytt lösningsförslag. 

 

Gräsklippare 

Du äger en gräsklippare på 20 kg och jobbar med att klippa gräset, 
genom att trycka på gräsklipparen med en kraft F på 100 N, med 
vinkeln 370 mot horisontalplanet. Bestäm gräsklipparens acceleration 
om friktionskoefficienten mellan hjulen och gräset kan sättas till 0.60.   

Lösningsförslag. 

Vi frilägger gräsklipparen (markerad med en ram), Krafterna PÅ 
gräsklipparen från omgivningen anges i figuren. (Markera gärna 
gräsklipparens alla kontaktpunkter med omgivningen, och ange 
vilka ”föremål” som ger upphov till krafterna på gräsklipparen.). 
Friktionskraften är: 

fk = n = 0.60 (20 kg)(10 N/kg) = 120 N 

a = (F - fk)/m = (100 N – 120 N)/20 kg = - 1.0 m/s 

 

Är svaret rimligt? Identifiera eventuella fel i lösningen. Hur skulle du lösa uppgiften? 

 

Atwoods fallmaskin I 

Två klossar (massor enligt figur).hänger i en trissa och släpps från vila, Den högra 
klossen faller då 0.5 m på 0.5 s. Därefter  bromsas klossarna upp (t ex med en 
bromskloss på trissan) så att de hänger i vila igen efter att den högra klossen fallit 
ytterligare 0.1 meter.  Bestäm den högra klossens fart efter 0.5 s och (den 
konstanta) accelerationen då den bromsas upp.  

Lösningsförslag 

v1 = v(t1)= v0 + gt = 0 + 9.8 x 0.5 = 4.9 m/s 

a = (v2
2‐  v1

2)/2(y2‐  y1) = (0 – 4.9
2)/2(0.6‐0.5)= ‐  120 m/s2 

Diskutera lösningsförslaget. Finns det något/några felresonemang? Hur ser en korrekt lösning ut? 



  8

 

Atwoods fallmaskin II 

I figur a) resp b) på nästa sida visas två 
anordningar med vikter förbundna med 
trissa/trissor. De hålls först i vila, i fall a) genom 

att trissan hålls i vila, i fall b) enligt figuren. Därefter 
släpps systemen så att vikterna accelererar. I 

vilken situation är spännkraften i linan störst/minst i vart och ett av de båda fallen, i vila eller i 
rörelse? 

a)      b) 
 

 

 

 

 

 

 

Atwoods fallmaskin (Case) 

Under en mekaniklaboration arbetar ni med vikter och trissor. Du gör först ett enkelt test av 
jämviktsprincipen genom att hänga två 25-g vikter i var sin ända av ett snöre som går över en 
trissa. Trots att trissan roterar praktiskt taget friktionsfritt hänger vikterna i vila. (Det handlar 
här om momentjämvikt, dvs. att de båda kraftmomenten kring trissans masscentrum från 
snörena som är fästa i vikterna är lika stora). Nu visar du stolt upp en variant av testet för din 
labbkompis. Du har ersatt den ena vikten med en ny trissa, över vilken du hängt ett snöre med 
två vikter på vardera 10 och 15 g (dvs 25 g tillsammans). Eftersom de mindre vikterna är 
olika stora börjar den nedre trissan att rotera samtidigt som systemet med de mindre vikterna 
accelererar. Till din och din labbkompis förvåning, accelererar då även 25-g vikten och 
momentjämvikten är "förstörd". Ni sätter genast igång med att fundera över krafterna i 
snörena. (Du behöver inte lösa uppgiften helt och hållet.) 

 

 

Feynmans maskin 

R. Feynman har sagt1: ”Hur man analyserar nya situationer och löser problem är mycket svårt 
att lära ut. Jag kan bara göra det genom att visa exempel. Ett viktigt moment i problemlösning 
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är t ex att göra (grova) uppskattningar för att förenkla lösningen eller för att kontrollera 
resultat! Feynman ger ett enkelt exempel; en maskin bestående av en vikt på två kg som hålls 
upp av två (lätta) balkar, den ena står på ett hjul i A, den andra är fäst i en vridningsaxel B.  

 

 

 

 

 

a) Hur stor kraft P i A krävs för att hålla vikten i vila i det läge som visas i figuren? 
b) Är ditt svar rimligt? Kontrollera genom att undersöka hur kraften P bör variera om 

hjulets läge varieras. Stämmer det med ditt resultat? 
c) Hur stor kraft P krävs (i det läge som anges i figuren) för att flytta hjulet åt höger med 

konstant fart, v = 2 m/s?  
i) Lösningen (som inte är trivial) underlättas en hel del genom att fundera igenom 

hur vikten rör sig!  
ii) Utgående från hur vikten rör sig, bör man kunna dra slutsatser om kraften P :är 

den lika stor som i fall i) eller större eller mindre? (Här är det till stor hjälp att 
frilägga vikten, hitta samband mellan de krafter som verkar på den från de givna 
måtten i figuren och ev. att ställa upp en lämplig rörelselag… 

iii) Om man vill gå vidare och lösa uppgiften är metoderna i kapitel 17 i Bedford-
Fowler  till hjälp. En genväg (som man också har stor glädje av i många uppgifter i 
kap 17) är att observera att tyngdpunkten hos vikten sitter fast i den högra balken. I 
vilken bana rör sig alltså vikten? Vad gäller för rörelse i en sådan bana? 

iv) Kan du komma på fler alternativa lösningsmetoder? 
 

 

Pendelrörelse 

I ett exempelprov i fysik vid en teknisk högskola gavs följande uppgift: 

Figuren visar en pendel består av en kula fastsatt i ett snöre. Kulan pendlar under inverkan av 
tyngdkraften. Vilken av figurerna A-E beskriver bäst accelerationen hos kulan? De yttersta 
lägena är vändlägen.  

Diskutera igenom alternativen. Vilket är korrekt? Vilket alternativ tror ni de flesta valde då 
uppgiften presenterades vid ett pedagogiskt seminarium 
för (fysik)lärare?  
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Hämtat ur Fysikaktuellt nr 3 sept 2008. 

 

Rotationsrörelse (Case) 

Du och dina kusiner är på Gröna Lund och åker pariserhjul. Ni observerar att ni känner er 
lättare på toppen och tyngre i botten, och att ni dras utåt i lägena däremellan på de ganska hala 
sätena i den tunga gondolen som ni sitter i.  

- Ja det är precis som när man flyger jaktplan t ex, man kan få en acceleration på 4 g i botten 
av en loop, och man klarar max 7 g, hävdar din kusin. Och på toppen av loopen flyger man 
upp från sätet om man inte är fastspänd. 

- Men hjulet roterar ju med konstant fart, då har man väl ingen acceleration, eller rättare sagt 
(påminner du dig från mekaniken), accelerationen är väl lika stor hela tiden (eftersom vi 
roterar med 

konstant fart). Det som varierar är väl i stället normalkraften?  
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När ni fikar efteråt förklarar du för din kusin, 
ritar en figur och gör en grov uppskattning av 
krafterna i normal- och sidled på var och en 
av er i hjulets gondol. Ni har först tagit reda 
på lite basfakta; hjulets radie (20 m) och dess 
rotationstid: t sekunder. På toppen och botten 
av bann är det lätt, och också i lägena mitt på 
sidorna. Men t ex i läget 450 från toppen eller 
botten blir det lite knepigare men inte 
hopplöst. Du gör t o m en graf över krafterna.  

Men är det sant att man lyfter från sätet om 
det går riktigt fort? 

 

 

Metallutmattning 

Du och din kompis sitter i ett flygplan som just lyft från Arlanda på väg mot ett varmare land 
och börjar fundera över planets hållfasthet och metallutmattning i planet. Ni kommer i dispyt 
om vilken kraft som åstadkommer störst påfrestning på flygplansskrovet (inklusive vingarna), 
lyftkraften eller bromskraften pga. luftmotståndet (CV-koefficienten). Ni gör en enkel modell 
för att beräkna krafterna: ett plan som under tiden t sek accelererar från v0 km/h till v1 km/h 
samtidigt som det ökar höjden med y m. Ni jämför krafterna i det senare läget då höjden är h 
m, och antar att planet flyger i en krökt bana.  

 

Hjul på hällar (Case) 

Din moster sitter och läser i den, som hon tycker, mycket trevliga boken ”Hjul på hällar” som 
handlar om teknik under bronsåldern, så som den kan tolkas från hällristningar. Titta här, 
säger hon och visar en figur (se nästa sida), här har vi hävstångsprincipen. Nja, säger du, 
figuren ser lite konstig ut, krafterna är ju ritade lite ologiskt. Du reder ut begreppen för din 
moster och förklarar hur viktigt det är att man har klart för sig vad som verkar på vad, om 
man vill beräkna effekten av krafterna på olika föremål! 
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Figur hämtad ur Lars Erik Nilsson, Hjul på hällar 

 

Mästarhopp 

En känd slalommästare hoppar med lätthet från stillastående upp på en 1.30 m hög mur, och landar på 
huk. Du ombeds av en arrangör att göra en uppskattning av medeltrycket mot marken vid upphoppet. 
Du sätter ingång och gör en enkel modell av rörelsen. Vilka antaganden måste du göra? Vilka 
förenklingar kan du göra? Hur beror trycket på mästarens hoppteknik - om han tar stor eller liten "sats" 
genom att starta med mer eller mindre böjda ben, och om han landar mycket eller lite på huk? Är det 
bra att vara lätt eller tung om man vill minimera trycket? 

 

Slänggunga 

Du åker i kättingflygaren (slänggungan) på Gröna 
Lund och funderar över om kättingen håller din 
tyngd. Efter färden gör du en enkel överslags-
beräkning av den kraft med vilken sätet drar i 
kättingen. Du antar att du åkte i en cirkelbana med 
ungefärliga farten 10 m/s och att vinkeln mot 
vertikalplanet var 600. Vilka fler antaganden och 
förenklingar eller approximationer måste du göra 
för att kunna lösa uppgiften?   

 

 

 

 

Arbete och energi  

Låda 

Du drar i en låda med konstant kraft F sträckan s så att lådan rör sig med konstant fart längs 
underlaget. Betrakta att system bestående av låda och dess närmaste underlag (figur). Beskriv 
vad som händer. Hur stort är det totala arbetet på systemet? Hur stor är den totalt tillförda 
energin till systemet? 



  13

 

 

 

 

 

 

 

Ett case om arbete och energi 

 En grupp studenter har fått följande inlämningsuppgift: 

Bestäm det arbete som uträttas av snöret på klossen, när den dras 
sträckan 0.8 m uppåt längs det lutande planet, om spänningen i 
snöret hela tiden är 50 N. Hur stort arbete uträttas av 
gravitationskraften vid samma förflyttning, om klossens tyngd är 
50 N?  Hur mycket ändras klossens rörelseenergi vid 
förflyttningen, om friktionen kan försummas? Planets lutning är 60o. Motivera 
utförligt alla dina svar.  
 

Karin säger: eftersom friktionen är noll är det inga yttre krafter på systemet, 
och energin är bevarad. Kalle håller med:  ja, eftersom systemet är slutet går 
ingen energi förlorad till friktion och annat, så Eföre=Eefter. De räknar en stund 
och får att rörelseenergin minskar vid rörelsen uppför planet.   

Men då säger Lisa: men vi måste ju ta med arbetet U som uträttas på klossen 
av snöret, dvs vi får att Tföre + U = Tefter + Vefter  om vi antar att potentiella 
energin är noll då klossen är i det nedre läget.  Eller kanske att vi måste ta med hela arbetet på 
klossen, också det som uträttas av gravitationskraften? 

Men då säger Lina: gravitationskraften uträttar inget arbete eftersom det är en konservativ 
kraft, så det är bara snörkraften som uträttar arbete. 

Tobbe invänder nu: eftersom spänningen i snöret hela tiden är 50 N, så är kraften på klossen 
konstant, och då är också hastigheten konstant, dvs energin ändras inte alls!   

 

Frågor. 

Vilket resultat för energiändringen är rimligast?  

Vad anser du om studenternas lösningsförslag?  

Vad kommer du själv fram till för resultat? 
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Arbete 

i) Kraften F = b + c s2 där b = 4 N och c = 0.2 N m-2 verkar under sträckan s = 2m. 
Beräkna arbetet under förflyttningen, och hastigheten efter förflyttningen. 

ii) Kraften F = b + c t2 där b = 4 N och c = 0.2 N s-2 verkar under sträckan s = 2m. 
Beräkna arbetet under förflyttningen, och hastigheten efter förflyttningen. 

iii) Vad är innebörden i följande påståenden (som är hämtade från studentlösningar på 
tentor)? Gäller de och i så fall i vilket sammanhang? 

• Det arbete som uträttas på en kropp blir till potentiell energi. 
• Arbetet = kinetisk energi 

 
 

iv) En kraft F(t) = a - bt2 med a = 24 N och b = 12 N/s2 verkar på en massa m under sträckan 
s =2 m. Bestäm hastigheten efter förflyttning sträckan s om massan från början var i vila.  

 

Lösningsförslag: Vi beräknar arbetet som uträttas av kraften: 

vilket sedan genom ett känt samband ger den efterfrågade hastigheten.  

Är metoden korrekt? Vilket samband som ger hastigheten avses? Hur bestämmer man t? 

 

 

 

Energi och stötprocesser 

 

Partikelsystem 

Kan ett partikelsystem ha kinetisk energi utan att ha rörelsemängd? Kan det ha rörelsemängd 
utan att ha kinetisk energi? Förklara. 

 

Hockeymask 

Vilket slag ger störst kraftverkan på en hockeymask – en stum puck som faller ned efter 
stöten eller en mer elastisk puck som studsar tillbaka? 

 

Skateboard 
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Din kompis vill veta hur fort hon springer innan hon hoppar på ett skateboard. Hon springer 
mot den stillastående brädan, hoppar på den, glider en liten smula på brädan som får fart och 
rullar en kort sträcka rakt mot en lutning i banan. Hon når upp till en markering på 2 m innan 
brädan vänder. Hon ber dig som har läst mekanik att räkna ut (ungefär) vilken fart hon hade 
innan hon hoppade på brädan. 

Vilka uppgifter behöver du? Hur gör du dina beräkningar och hur bedömer du om resultatet är 
rimligt? 

 

Hopptävling (Case) 

Du deltar i en hopptävling där det gäller att springa mot ett rep som hänger från en trädgren, ta 
tag i det och svinga sig så högt som möjligt. Din tvillingbror Erik (som väger ungefär lika 
mycket som du) kommer på att han kan ”åka gratis” om han håller sig fast i det hängande 
repet och följer med när du tar tag i det och svingar dig framåt. ”Nej, då kommer vi ju bara 
hälften så högt, eftersom vi väger dubbelt så mycket” invänder du. Vad grundar du din 
bedömning på? Är ditt resonemang någorlunda rätt? 

 

 

Vagnar  

Två vagnar som kopplas ihop kommer bara hälften så högt uppför en backe som en ensam 
vagn med samma fart i början av backen. Det är ju självklart säger Kalle, om massan 
fördubblas blir maximala höjden halverad. Men hur vet vi att ”kinetiska energin helt och 
hållet omvandlas till potentiell energi”, eller rättare sagt (säger Lina som har läst första 
mekanikkursen) hur vet vi att mekaniska energin bevaras? Vad är förutsättningarna för det? 

Uppgift: red ut begreppen för Kalle och Lina! Vilka olika scenarier kan t ex det otydliga 
påståendet om vagnarna innebära? 

 

Inelastisk stöt 

Kan följande processer ses som en inelastisk stöt? I vilka fall kan totala rörelsemängden antas 
bevarad under processen? 

1. En kula skjuts mot en kloss och fastnar i denna. Friktion mot klossens underlag 
råder/råder inte. 

2. Två vagnar stöter ihop och fastnar i varandra. Friktion mot underlaget råder/råder inte  
3. En säck kastas upp på en vagn, glider mot vagnens flak tills den stannar på vagnen. 

Friktion mot underlaget råder/råder inte. 
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4. Ett tungt postpaket faller ned i en låda på ett transportband och stannar omedelbart 
relativt lådan (med klistrig botten på insidan).  Friktion mot underlaget råder/råder 
inte. 

5. En vagn kör in i en vägg och stannar. 
 

 

Bevarandelagar 

En vagn är fäst i en lätt fjäder, vars andra ände är fäst i en vägg. 
Vagnen kan rulla helt friktionsfritt på underlaget. Vagnen står stilla 
med osträckt fjäder, då en kula med viss hastighet kommer mot den 
(fas 1). Kulan träffar vagnen och fastnar i den (fas 2). Efter stöten 
sätts vagnen i rullning och fjädern trycks ihop (fas 3).  

 

v 

 

i) Är totala kinetiska energin för systemet (vagn + kula) konstant under fas 1),  2) 
och/eller 3)? 

ii) Är totala mekaniska energin för systemet (vagn + kula) konstant under fas 1), 2) 
och/eller 3)? 

iii) Är totala rörelsemängden för systemet (vagn + kula) konstant under fas 1),  2) 
och/eller 3)?    

 

 

Transportband 

Du har en sommaranställning på posten och är satt att övervaka postpaket som kommer på ett 
övre transportband och faller ner i en låda som står på ett nedre transportband,  vilket rör sig 
med konstant fart. Paketen har en viss given hastighet i horisontalled då de träffar lådan, och 
är klibbiga, så att de fastnar i lådan. Lådan glider efter stöten en viss sträcka på 
transportbandet innan det stannar. Du ombeds att uppskatta hur långt lådan glider för olika 
värden på paketens massa, utgående från givna värden på bandens hastighet, och ett rimligt 
värde på friktionskoefficienten mellan lådan och bandet. Under vilka förutsättningar kan du 
anta att rörelsemängden i horisontalled är bevarad? Hur kan du bestämma 
friktionskoefficienten mellan lådan och bandet? 

 

 

 

Corioliskraft 

Corioliskraft är en ”fiktiv kraft” (liksom centrifugalkraften) som påverkar ett föremåls 
rörelse/acceleration relativt ett accelererande referenssystem. Pga Jordens rotation påverkas 
ett föremål som kastas rakt uppåt av en corioliskraft riktad åt sidan rakt åt väster (på övre 
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halvklotet), medan ett föremål som faller fritt påverkas av en corioliskraft riktad åt andra 
hållet, åt öster.  

Försök att utifrån detta förklara varför ett föremål som faller fritt från vila ( t e x från ett högt 
torn) landar en liten bit åt öster relativt lodlnjen, medan ett föremål som kastas uppåt och 
därefter faller ned igen, landar en liten bit åt väster.   

 

Bungy Jump  

En bungee jumper med massan m = 80 kg hoppar från en bro ovanför en flod. Hopparen är 
fäst i en elastisk lina vars andra ände är fäst i bron. Hopparen vänder första gången på 
avståndet h = 30 m från utgångsläget. Bestäm linans fjäderkonstant om linan börjar tänjas ut 
på avståndet h/3 = 10 m från utgångsläget. Antag att linan betraktas som en fjäder när den är 
uttänjd. 

Följande lösningsförslag är hämtade ur studentlösningar. 

Lösningsförslag 1. 

NII ger: - ky – mg = may . För y = -30 m och ay = g får vi sambandet k 30 = 2mg, vilket ger k. 

Lösningsförslag 2. 

Tyngdkraften W = -mgj och fjäderkraften Ffj = -kxj. Krafterna sätts lika med varandra 

vilket ger k = mg/x . 

Lösningsförslag 3. 

För x = 20 (linans förlängning i nedre vändläget) har vi jämvikt, dvs mg = kx vilket ger k = 
mg/x. 

 

Diskutera lösningsförslagen och identifiera eventuella ”felaktigheter”.  Hur föreslår du att k 
kan bestämmas? 

 

 

 

 

Bungy jump II 

Du har hamnat på ett festivalområde där man försöker övertala dig att hoppa Bungy Jump från 
en 10 m hög ställning, ner mot ett mjukt underlag. Du litar inte på anordningen utan går hem 
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och räknar. Du tar först reda på att gummibandet har en osträckt längd på 2 m. Efter din första 
enkla beräkning (utan luftmotstånd) finner du att du inte alls vill hoppa, trots att du har 
observerat att en person, sannolikt något tyngre än du, precis klarade sig från att dänga i 
underlaget. Du räknar igen och tar denna gång hänsyn till luftmotståndet, vilket du ansätter 
som proportionellt mot din hastighet i kvadrat. Nu börjar du fundera på att hoppa.  

När du ändå är i farten med beräkningar, bestämmer du dig för att beräkna ett ungefärligt 
värde på gummibandets dämpningsfaktor. Här utnyttjar du att du har observerat att det tar ca 
60 s för en hoppare att stanna upp efter hoppet. Du plottar läget som funktion av tiden och 
anpassar en dämpningsfaktor till din observation. 

 

 

Kastbana med luftmotstånd 

Du flyger över ett katastrofområde och ska kasta ner matpaket. Du håller den konstanta farten 
v0 = 40 km/h på höjden 30 m. Du har beräknat att du ska släppa paketet rakt ner när du har 
100 m kvar till den önskade nedsläppspunkten. Men paketet ramlar ner snabbare och hamnar 
på fel sida av en flod! Hur stor inverkan på banan hade luftmotståndet? Du gör en ny 
uppskattning av banan där luftmotståndet tas med i beräkningen. 

 

Skogsshuggarens problem 

Skogshuggare har utvecklat en enkel men elegant teknik att 
fälla träd. Man börjar med att göra en kilformad ursågning i 
stammen på den sida man vill att trädet ska falla – ett s k 
fällskär. Ursågningen är så djup att den går genom något 
mer än halva stammen. Därefter sågar man ett spår strax 
över fällskäret, se figuren, varefter trädet faller åt sidan med 
fällskäret.  

Stock 
Stubbe

Förklara varför 

När trädet fallit finner man att stockens ända ligger en bit 
bort från stubben, se figuren. 

Förklara varför  
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DEL 2 

 

Introduktion 

Del 2 av manualen innehåller en problemsamling med mer komplexa uppgifter.  

Problemen är utformade så att det är nödvändigt att analysera frågeställningen och identifiera 
vad som är den egentliga frågeställningen, utveckla en strategi för problemlösningen och 
finna en lämplig väg och metod(er) för att lösa problemet, som ofta kräver egna antaganden 
och överväganden. Vidare ska problemet lösas och redovisas genom att man inhämtar 
nödvändig information och utför nödvändiga beräkningar, kontroller etc. Även i 
redovisningen ingår att finna ett lämpligt sätt att presentera resultatet för läsaren. 

Problemen kräver ofta flera beräkningssteg, och har även som syfte att träna användning av 
beräkningsprogram. 

Problemen är i flera fall utformade så att innehållet från flera av de kursmoment som ingår i 
förkunskapskraven finns med. Således ingår i t ex ett problem med i huvudsak 
elektromagnetiskt innehåll även moment där mekanik och beräkningsvetenskap ingår. 
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Problemsamlingen 
 

Mekanik 

Lastbilen på bron 
En lastbil kör över en balkbro, se figuren. Beräkna hur krafterna på brons fundament varierar med 
tiden. 

Last & Co 

15 m 

10 m 

 

 

Vikten på fram‐ och bakaxel är 6000 respektive 10 000 kg. Brons egen vikt 30 ton. 

 

Lösning: Analys; Belastningen på brons fundament beror på lastbilens läge.  Ansätt en hastighet för 
bilen  

 

Hopptävling 
Barn har tävling att hoppa längst från en svängande gunga. Gungans rep är 4 m och är fästa i en 
trädgren 4,5 m över mark. För att alla ska ha samma villkor drar man gungan så att den startar 2 m 
över mark. Hur långt kan man hoppa? 

 

Båtproblemet 
Det är slut på båtsäsongen och familjens båt, liggande på en trailer,  ska dras upp ur vattnet och 
transporteras hem. Sture backar ner vagnen på rampen ner mot vattnet och båten dras upp på 
vagnen. Det är lite trångt så att man vill inte ha för hög fart uppför rampen. När Sture försöker köra 
blir det motorstopp hela tiden. 
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Kalle, som står bredvid, kliver fram och säger åt Sture  

‐ Använda koppling och gas! 

‐ Men det gör jag ju, säger Sture 

‐ Men inte p rätt sätt! 

 

Hjälp Sture och förklara hur han ska göra och varför! 

 

 

 

 

Friktionsskiva

Tryckplatta med 
fjädrar 

Svänghjul 

Ingående 
axel från 

motor
Utgående axel 

Figuren visar schematisk en typisk koppling på en bil. En skiva belagd med friktionsmaterial 
kläms fast mellan svänghjulet och kopplingens tryckplatta med hjälp av fjädrar. Genom att 
variera fjädrarnas kraft mot tryckplattan kan man åstadkomma en glidning mellan ingående och 
utgående axlar beroende på momentet på den utgående axeln 
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Rampen har lutningen 1:6. Båt med trailer väger 1,5 ton vilket även är bilens vikt. Motorns maximala 
moment är 150 Nm och är konstant inom varvtalsområdet 2000 – 4000 rpm. Under 2000 rpm gäller 
det enkla förhållandet  

ω∝T  

Där T är avgivet moment och ω motorns vinkelfrekvens. Motorn kan inte arbeta under 1000 rpm 
utan stannar 

 

Drivhjulen har en radie på 30 cm, växellådan har, vid lägsta växel förhållandet  

1
10

∝
ut

in

N
N

 

Och för differentialväxeln (som fördelar kraften till drivhjulen) har förhållandet  

1
5,4

∝
ut

in

N
N

 

 

Beräkna förhållandena som måste uppnås för att man ska kunna frigöra bilens och trailerns bromsar 
utan att bilen rullar bakåt 

 

 

 

 

Elektromagnetism och kretsar 
 

Jägarens problem 
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En jägare står 50 m från en stor kraftledning och skjuter obetänksamt mot en fågel på andra sidan en 
kraftledning. Kulan passerar mitt mellan två ledare enligt figuren. Jägaren bommar fågeln och börjar 
fundera på om det kan bero på den elektrostatiska kraften. När kulan lämnar gevärsmynningen och 
har laddningen 0,1 µC. Vikten är 10 g och hastigheten 300 m/s.  

 

De tre ledarna sitter på 10 m höjd och är på 5 m avstånd från varandra. Laddningen i ledarna är i tur 
och ordning 

( );2sin1 ii tfQ ϕπ +⋅⋅= [C],  240,120,0=iϕ  grader, f = 50 Hz 

 

Bonden Persons bekymmer 
Bonden Person är bekymrad. Han kan inte lämna tankarna kring den nya kraftledningen som nyligen 
har dragits i ost‐västlig riktning rakt över gårdens bästa betesmarker där de fina köttdjuren går 
omkring lite lojt. På vilket sätt påverkas djuren?  Han lägger fram sitt bekymmer för sonen Anders 
som kommit hem på påskferier, Normalt tillbringar Anders sin tid på civilingenjörsutbildningen i 
Uppsala. 

 

Andere s lyssnar på sin far en stund och sedan säger han 

- Det där kan jag hjälpa till med. Jag kan räkna ut medelvärdet för det magnetiska fältet som 
en ko utsätts för. Men jag måste ha lite uppgifter först. 

- Jojo, säger bonden Person. Man blir styv i korken när man läser för mycket. Vad är det du vill 
veta? 

- Hur lång tid tar det för en ko att passera under kraftledningen? 
Person kliar sig en stund i huvudet och tänker efter;  

- Det tar väl en stund... Om man räknar med att en betande ko går en kilometer på en timme. 
Varför vill du ha reda på det? 

- Lämna det till mig, säger Anders. Hur bred var åkern? Var det inte 100 m mellan dikena som 
går vinkelrätt mot kraftledningen. Det var därför kraftledningstolparna hamnade på våra 
grannars mark? 
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- Jo, så där 100 m är det nog men vad har det för betydelse? 
- Och hur stor volym har en ko, undrar Anders. 
- Du har blivit konstig av alla böcker, säger Person. Jag vet inte volymen men slaktvikten brukar 

var ca 450 kg. 
- Kan en ko simma? undrar Anders vidare. 
- För några år sedan föll en ko i Storån och nog redde den sig. Inte för att gick fort men den 

lyckades hålla huvudet över vattnet. 
- Fint, nu ska jag kontrollera lite andra saker, säger Anders. 

 

Nästa dag går Anders ut på fältet mitt på dagen. Solen skiner och ger en fin skugga på fältet. Han 
stegar upp skuggans längd från 
stolproten regelns till 14 m och 
isolatorkedjans längd till ca 2 
m. Sedan stegar han upp 
avståndet mellan ledarnas 
skuggor till 5 m. 

 

Väl tillbaka ringer han upp 
Svenska kraftnät och 
presenterar sitt problem och 
frågar efter strömmen i 
ledarna – men det har de ingen 
uppgift om. I stället får han 
reda på att det är en 3‐fas 
ledning och att spänningen är 230 kV och effekten,  som överförs är, för tillfället, 700 MW. 

 

Med dessa uppgifter går Anders in på sin kammare och börjar räkna. 

 

Den understa ledaren sitter på 10 m höjd över marken och avståndet mellan ledarna är 6 m. 
Strömmen i ledarna är i tur och ordning 

( ) 240,120,0;2sin1000 =+⋅⋅= iii tfI ϕϕπ   grader, f = 50 Hz 

 

Fältberäkningar 
Man har en tunn cirkulär spole (R =  15 cm, se figuren).En kvadratisk spole med måtten 10 x 10 cm 
monteras så att den kan rotera kring en axel vinkelrät mot spolens axel (jfr figuren nedan). Axeln 
ligger 12 cm över spolens plan. Beräkna den inducerade spänningen i som funktion av tiden om 
spolen har 100 varv och den roterar med 10 varv/s. Strömmen i den cirkulära spolen är 1 A. 
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Tips: Dela in den kvadratiska spolen i t ex 10 x 10 rutor och beräkna B‐fältet i rutans mitt. Beräkna 
sedan flödet genom rutan och spolen. 

 

12 cm
1 A 

U(t)

 

 

 

 

Dubbelt T-filter 
Undersök kopplingen th. 

 
R  R 

R/2  Rut 

C  C 

2C 

Rg 

E 

Hur varierar effekten i Rut som 
funktion av frekvensen? Hur 
varierar fasvinkeln för spänningen 
över Rut relativt E som funktion av 
frekvensen? 

 

 

R = 1 kΩ 

C = 0.5 µF 

Rut = Rg= 100 ohm 

E = 10 Veff

. 
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Pers problem 
Studenten Per sitter och lyssnar på sin farfar som berättar om sitt yrkesliv som radioreparatör. Han 
pratar om radiorör som man måste byta och att radion måste bli ”varm” innan den startade. Allt låter 
mycket märkligt så Per bestämmer sig för att undersöka saken lite närmare. 

 

Han frågar sin farfar om han har något radiorör att visa upp. Efter en del letande i gamla lådor 
kommer farfar med ett glasrör ca 10 cm långt 2 cm i diameter och med en massa stift i ena 
kortändan. Inne glasbehållaren kan man se några plåtbitar men det är lite svårt att uppfatta några 
detaljer. Av den orsaken gogglar Per på ”radiorör” och hittar en del information som han 
sammanställer, se nedan. 

 

Per sitter och tittar på uppgifterna och frågar sig om dett verkligen 
kan fungera – kan det vara så enkelt? Farfar plirar med ögonen och 
säger 

- Gosse, du är ju på väg att bli ingenjör så detta måste du väl 
kunna reda ut. 

 

********* 

Innan halvledare gjorde introduktion t ex i form av transistorer användes sk elektronrör som 
förstärkande element i radioapparater, förstärkare etc. Användningen av elektronrör har pågått intill 
idag bl a i form av bildrör i s k ”tjock TV” och bildskärmar. Varianter används även i mikrovågsugnar, 
radarapparater m fl. 

 

Elektronröret består av en upphettad katod, ett s k styrgaller och en and. Katoden upphettas till 9 – 
1200 C med en glödtråd. Man återger en sk triod schematiskt som i figur 1 till höger.  

 

Den praktiska trioden har en cylindrisk uppbyggnad med katoden med glödtråd i centrum och 
anoden utanför som ett rör. Styrgallret består av glest lindad tråd mellan mellan katod och anod, se 
figur 2. Hela arrangemanget plceras vanligtvis i en glasbehållare som evakueras så att trycket är 
mycket lågt i röret. Anslutningarna till till elektroderna i röret består av trådar som är insmälta i 
glaset. 

 

Funktionen är i korthet följande; Elektroner i den uppvärmda katoden 
kommer vilja lämna katodytan beroende på den rörelseenergi de har. 
Man lägger en positiv spänning på anoden, d vs det finns ett elektriskt fält 
mellan anod och katod som kommer att accelerera elektronern mot 
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anoden, dvs man kan få en elektrisk ström (i form av elektroner) att passera genom röret.  

 

Genom att lägga en negativ potential på styrgallret kan man påverka storlek på strömmen av 
elektroner mellan katod och anod. 

 

Uppgift:  

Bestäm egenskaperna hos ett elektronrör, dvs hur beror strömmen från anoden till katoden röret på  

a) spänningen mellan styrgaller och katod 
b) spänningen mellan katod och anod 
c) avståndet mellan trådarna som utgör styrgallret 

 

Använd den schematiserade modellen av röret i figur 3 som 
utgångspunkt. Ansätt att avståndet mellan trådarna i styrgallret är 1 
mm och avståndet mellan styrgaller och katod är 0,5 mm och att 
avståndet katod till anod är 5 mm. Börja förslagsvis med att 
spänningen Ua = 200 V och anodresistanse Ra = 33 kΩ. Elektronernas 
initiala energi ges av  temperaturen på katoden. 

 

Gör beräkningarna i 2D och visa resultat dels i form av fältbilder, dels 
i form av graf på (relativ) ström genom röret som funktion av gallerspäningen Ug. Vad händer med 
spännignen över Ra om Ug ändras? 

Ug 

Ua 

Katod
Anod 

Styrgaller 

Ra

 

Magnetiskt material 
Problemskiss 

 

Betrakta ett atomerna i ett magnetiskt material som magnetiska dipoler. 

 

Skapa ett 2 D material i form av magnetiska dipoler placerade i en kvadratisk struktur med en dipol i 
varje hörn. Gör ytan t ex 25 x 25 atomer/dipoler. Orientera dipolerna godtyckligt. 

 

Vrid en dipol, t ex vid en kant, så att den orienterar sig efter ena kanten. Beräkna nettokraften på 
närmast liggande dipoler och låt sedan dessa orientera sig så att energin blir minimal. Fortsätt med 
nästa lager osv. 
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Upprätta ett kriterium på storleken på dipolernas moment och avstånd samt eventuellt pålagt yttre 
fält för att alla dipoler i ytan ska orientera sig. Upprepa sedan med givet avstånd men ändra 
storleken på dipolerna samt beräkna nettobidraget. 

 

Kommentera resultatet! 

 

Elöverkänslighet 
I en artikel om elöverkänslighet hade man mätt det magnetiska fältet på olika ställen inne i en bil. Vid 
baksätet, strax intill hjulhuset, hade man funnit kraftigt förhöjda magnetiska fält. Detta förklarades i 
artikeln av att i däcket användes en cord*) av ståltråd och när hjulet roterade i det jordmagentiska 
fältet inducerades strömmar i corden som i sin tur gav upphov till fälten vid baksätet och hjulhuset. 
Är förklaringen plausibel? Motivera! 

 

*) Corden är de trådar som utgör däckets stomme. Trådarna går strax under slitbanans yta från ena 
sidan till den andra och är fästa i de kanter som ligger an och tätar mot fälgen. Tråden har ingen 
kontakt med metallen i fälgen. 
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Termodynamik 

Kylskåpet 
 

Alla sex i korridoren råkar sitta i köket så det är lite 
trångt. Kalle vänder sig om lite häftigt och stöter 
kylskåpet så handtaget går sönder. Olle, som just ska ta 
ut middagskorven, utbrister i en lång tirad av 
förbannelser över Studentstaden och deras ointresse att 
underhålla inredningen. Han greppar tag i kanten på 
skåpdörren med fingrarna och drar utan att lyckas få 
upp dörren. 

 

Eftersom alla i köket går i olika ingenjörsutbildningar 
utbrister en diskussion om varför dörren är så svår att få 
upp. 

 

Delta i diskussionen! 

 

Finns några enkla knep att ta till 

 

Bakgrundsfakta: Kylskåpet är ett standardskåp. 
Moderna kylskåp är helt täta när dörren är stängd 

 

 

Kaffekoppen 
Problemet är det s k kaffekoppsproblemet; Man har hällt upp varmt kaffe i en kopp och ska precis 
hälla i (kall) mjölk när man blir uppringd. Frågan är om man ska hälla i mjölken innan man svarar eller 
ska man vänta till efter för att få så varmt kaffe (med mjölk) som möjligt? 

 

Kastrullen 
Kalle har precis satt på en kastrull på spisen för att koka potatis. Han 
har lock på kastrullen. 

Figur 

Bild på kastrulernal
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Olle, som kommer in i köket för att koka ägg, säger:  

  ”Nu ska vi spara energi” 

Olle lyfter på locket och sätter sin kastrull med vatten och ett ägg ovanpå Kalles. Det blir helt tätt 
mellan kastrullerna. Sedan lägger Olle locket på sin kastrull. 

  ”Men det där kan ju inte fungera” säger Kalle. 

Vem har rätt? Motivera! 

 

 

Ångledningen 
 

”Då säger vi så.” Fabrikschefen knackar i bordet med knogen för attt bekräfta beslutet. 

”Vi bygger alltså en 250 m ångledning från från panncentralen till den nya torken” 

 

”Hur stor förlust kan vi tolerera?” undrar jag och fortsätter: ”är 1% acceptabel?” 

 

Fabrikschefen tittar ut över dem som sitter kring bordet. Produktionledaren rycker lite på axlarna: ” 
Om det inte räcker med med 50 MW til torken så är det väl främst panneffekten vi måste fundera 
över. 1% är väl helt OK.” 

 

Min kollega lutar sig fram mig mig och viskar ”vilket tryck var det egentligen? Är det 10 
barsystemet?” Jag nickar bekräftande. 

 

”Och när kan vi se några ritningar?” undrar fabrikschefen och tittar på mig och min kollega. 

 

Fjärrvärme och mottryckskraftverk 
Fjärrvärmenätet använder vatten som medium. Vattnet till fjärrvärmenätet ska ha temperaturen 120 
C och returvattnet har temperaturen 50 C. Den maximala värmeeffekten till nätet är 100 MW. För 
uppvämningen används 2 kondensorer som ur fjärrvärmevattnets synvinkel är seriekopplade. En 
kondensorer matas med ånga från en  lågtrycksturbin och en kondensor får ånga från en avtappning. 

 

Pannan har max tryck 100 bar och kan producera ånga med max temperatur 500 C. 
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Två turbiner (en högtryck och en lågtryck) används och ångan mellanöverhettas till 500 C i pannan. 
För turbinerna gäller en isentrop verkningsgrad på 80 %. Tryck och temperaturer kan väljas. 
Turbinerna får inte arbeta i 2‐fasområdet. 

 

Max två förvärmare kan användas och drivs med ånga som avtappas från turbinerna.  

Ånga och vatten från förvärmare och från ev avtappning från turbinerna etc kan ledas tillbaka till en 
MAVA‐tank, direkt in i vattnet till pannan eller annat lämpligt ställe 

 

Pumpar, ventiler, ev kondensattank etc väljs efter behov 

 

Samtliga kondensorer, värmeväxlare etc anses vara ideala, dvs ΔT = 0. 

 

• Gör ett schema över ditt förslag till processutformning.  
• Ange var avtappningsånga tas och vart kondensat leds,  
• Ange tryck och temperaturer, fas (gas, vätska), massaflöden, entalpier och flödesriktningar 

(om det inte framgår) i de olika knutpunkterna i din process 
• Beräkna den axeleffekt som turbinerna lämnar 
• Beräkna den effekt som pumparna behöver (ansätt 90% verknignsgrad) 
• Rita in processen i ett sT‐diagram 

 

Moment på en Ottomotor 
Beräkna maximala och medelmomentet på vevaxeln på en ideal Ottomotor. 

Slagvolymen är 0,25 L. Motorn är ”fyrkantig”, dvs cylinderns diameter = slaglängden. Vevstakens 
längd = 2 x släglängden. Kompressionsförhållandet är 8. 

 

Motorn tar in luft vid atmosfärstryck. Efter kompressionen sker en snabb förbränning vid det övre 
vändläget för kolven varvid temperaturen stiger till 2000 C. 

Avgasdriven turboöverladdning 
Moderna förbränningsmotorer (kolv‐) förses ofta med avgasturbo. Konstruera pV‐diagram dels för en 
vanlig (sug‐)motor, dels för en motor försedd med ett avgasturboaggregat 

 

Badhuset 
Kalle och Pelle är på väg till badhuset. Det är kallt, ‐ 20 C. Över taket syns en ångplym. ”Lustigt”, säger 
Kalle. ”De installerade ju en ideal motströms värmeväxlare och ändå ser man en ångplym”.  
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”Nja”, säger Pelle. ”Om man antar att luften från badhuset är mättad ånga och huset är tätt så är det 
väl inte så konstigt?” 

 

Väderballong 
En metrolog ska skicka upp en varmluftsballong med en last på 1 kg. För att undvika att lasten 
kommer i kontakt med förmål på marken vill man att accelerationen ska vara 1 m/s2 inledningsvis. 
Duken ballongen är gjord av väger 50 gr/cm2 och tål en maximal temperatur på 110 C. Hur stor bör 
ballongen vara? Vilken höjd når den? 

 

Lösning: Analys: Den varma luften i ballongen skapar en lyftkraft. Lyftkraften ska ska var så stor att 
massan hos lasten, ballongduken och den inneslutna luften ska accelereras enligt kravet.  

 

 

 


	Problemsamlingen
	Lastbilen på bron
	Hopptävling
	Båtproblemet

	Elektromagnetism och kretsar
	Jägarens problem
	Bonden Persons bekymmer
	Fältberäkningar
	Dubbelt T-filter
	Pers problem
	Magnetiskt material
	Elöverkänslighet

	Termodynamik
	Kylskåpet
	Kaffekoppen
	Kastrullen
	Ångledningen
	Fjärrvärme och mottryckskraftverk
	Moment på en Ottomotor
	Avgasdriven turboöverladdning
	Badhuset
	Väderballong



