
 11.31 Resväskan, som väger 30 kg, har hjul och 
rör sig nedför lastrampen utan friktion.
a) Bestäm grafiskt resultanten till krafterna 

som verkar på väskan.
b) Bestäm väskans acceleration.
c) Bestäm väskans hastighet vid slutet av 

rampen om den släppts från vila och 
 glidit 4,5 m.

d) En annan resväska med samma massa  
saknar hjul. Friktionskraften mellan last-
rampen och denna väska är 20  % av tyng 
den. Bestäm väskans hastighet sedan den 
glidit samma sträcka längs rampen.

 11.32 Bollen studsar mot ett golv. Vilken riktning har 
den resulterande kraften som verkar på bollen:
a) innan den nått golvet?
b) när den har nått golvet och farten  

börjat avta?
c) när den just ska börja stiga upp igen?
d) när den lämnat golvet och stiger uppåt?

 11.33 På ett lastbilsflak ligger en låda som  
väger 150 kg.
a) Lastbilen accelererar 0,60 m/s2 och lådan 

glider inte. Bestäm friktionskraften på 
lådan till storlek och riktning.

b) Friktionskraften mellan låda och flak kan 
högst uppgå till 8 % av lådans tyngd. (Det 
s.k. friktionstalet är alltså 0,08.) Glider lådan, 
om lastbilen accelererar med 1,0 m/s2?

 11.34 Ett föremål släpas på strävt underlag av 
kraften F. Friktionskraften är konstant. 
Sambandet mellan kraften F och accelera-
tionen a visas i diagrammet. Bestäm

a) friktionskraften.
b) föremålets massa.

 11.35 Dieselloket drar tre vagnar med lika stora 
massor. Lokets dragkraft på första vagnen är 
F, och varje vagn har massan m. Lokets hjul 
slirar inte mot rälsen. Rull- och luftmotstån-
det för vagnarna är litet.

a) Hur stor blir accelerationen?

Låt oss anta att lokets massa är 2m.
b) Hur stor måste totala friktionskraften 

mellan lokets hjul och rälsen vara?
c) Hur stor är spännkraften i kopplingen 

mellan första och andra vagnen?
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