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Oppgave for forberedelse til Lab

BA

Figur 1

Figur 1 viser (fra siden) en plate AB som kan dreie friksjonsfritt omkring en aksling O. Lengden
AB = 3L. Se bort fra platens tyngde, og betrakt én lengdeenhet inn i planet. P̊a undersiden er
det fylt opp med vann, opp til platens niv̊a. Under platen er det festet et kvadratisk legeme med
sidekant L. Se bort fra legemets tyngde (isopor, f.eks.). Platen er p̊avirket av 3 krefter:

1) En kraft FA rettet nedover i kant A

2) en kraft FB rettet nedover i kant B

3) en oppdriftskraft, p̊a grunn av legemet p̊a undersiden.

a) Hvis platen skal holde seg i horisontal likevekt, m̊a kraftmomentene omkring akslingen O
balansere hverandre. Skriv ned momentbalansen.

b) Firkanten ovenfor byttes ut med en likebent trekant, hvor dimensjonene er gitt p̊a Figur 2.
Virkelinjens avstand fra O er angitt. Hva er likevektsbetingelsen n̊a? Kreftene FA og FB

virker som før.
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Figur 2

c) Gjør det samme n̊ar oppdriftslegemet er istedet en kvartsirkel av radius L, som vist i Figur
3. Virkelinjens posisjon er ogs̊a her angitt.
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Figur 3

d) Frivillig tilleggsoppgave Finn ved integrasjon armen L/3 oppgitt for trekanten i opp-
gave b).

C-C 3-75 En sikkerhetsdemning for gjørmeskred skal konstrueres ved å plassere 1.2 m høye og
0.25 m brede rektangulære betongblokker (ρ = 2700 kg/m3) ved siden av hverandre, som vist i
figuren under. Friksjonskoeffisienten mellom bakken og betongblokkene er f = 0.4, og tettheten
til gjørmen er omtrent 1400 kg/m3. Man er bekymret for at betongblokkene kan gli eller velte n̊ar
høyden til gjørmen øker. Bestem gjørmehøyden der (a) blokkene starter å gli, og (b) blokkene
velter.
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C-C 3-77 En 4 m lang luke formet som en fjerdedel av en sirkel med radius 3 m har neglisjerbar
vekt og er hengslet i den øvre kanten A, som vist i figuren under. Luken regulerer strømmen av
vann over veggen i B, hvor luken holdes p̊a plass av en fjær. Bestem den minimale fjærkraften
som kreves for å holde luken lukket n̊ar vannet stiger til punkt A.

C-C 3-90 Tettheten til en væske skal bestemmes med et gammelt 1 cm diameters sylind-
risk hydrometer med fullstendig utviskede m̊alelinjer. Hydrometeret senkes først i vann, og
vannhøyden (n̊ar hydrometeret flyter) merkes av. Deretter senkes hydrometeret i den andre
væsken, og det observeres at merket for vann har flyttet seg 0.3 cm over væske-luft-overgangen
(se figuren under). Hvis høyden til det første vannmerket er 12.3 cm, bestem tettheten til væsken.
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