
 
 

FAGLIGE DAGE – UNGDOMSKURSER 

Uppföljningsblad 1 

Snurretoppen  

Modell: 

En karusell som liknar en leksakssnurra tänks vara uppbyggd av en roterande cirkelformad platta med en 

radie på 10 m och en omloppstid på 6,28 sekunder. Det ger en fart längs omkretsen på 10 m/s. På 

omkretsen har man monterat en annan cirkelformad platta, med en radie på 5 m och en omloppstid på 

3,14 sekunder. Det ger också en fart längs omkretsen på 10 m/s. 
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Uppgift 1 

När blir farten som högst respektive lägst? 

______________________________________________________________________ 

 

Uppgift 2 

Den högsta farten, hur snabb är den? 

a) 15 m/s    b) 20 m/s 

 

Uppgift 3 

Den lägsta farten, hur långsam är den? 

a) 0 m/s      b) 5 m/s 

 

Uppgift 4 

Hur ser rörelsen ut? 

a)                                             b)                                             c) 
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I den stora cirkelrörelsen är accelerationen in mot centrum 10 m/s2 

I den lilla cirkelrörelsen är accelerationen in mot centrum 20 m/s2 

Uppgift 5  

Hur stor är den högsta acceleration? 

a)  20 m/s2     b) 30 m/s2 

 

Uppgift 6 

Hur stor är den lägsta accelerationen? 

a)  0 m/s2       b)  10 m/s2 
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Snurretoppen 
 

För uppgifterna 6–10 krävs kunskap om parameterframställning 

 

Uppgift 1. 

Argumentera för att rörelsernas parameterframställning kan skrivas: 

x(t) = 10∙cos(t) + 5∙cos(-2∙t) 

y(t) = 10∙sin(t) + 5∙sin(-2∙t) 

____________________________________________________________________ 

 

Uppgift 2 

 Ta reda på hastigheten som funktion av tiden genom att bryta ut var och en av koordinaterna. 

____________________________________________________________________ 

 

Uppgift 3 

 Ta reda på accelerationen som funktion av tiden genom att återigen bryta ut var och en av 

koordinaterna. 

____________________________________________________________________ 

 

  



 
 

FAGLIGE DAGE – UNGDOMSKURSER 

Uppföljningsblad 2 

 

Uppgift 4 

Fyll i resten av tabellen 

Tid 

(sekunder) 

0  1,57 2,09 3,14 4,19 4,71 

x (meter) 15   -5   

y (meter) 0   0   

vx (m/s) 0    0   

vy (m/s) 0    -20   

ax  (m/s2) -30   -10   

ay (m/s2) 0   0   

 

Uppgift 5 

Rita ovanstående parameterframställning med hjälp av en grafräknare eller ett datorprogram som kan 

rita parameterkurvor. 

Uppgift 6 

Rita följande parameterframställning. Vilken omloppstid har den lilla cirkelrörelsen? 

x(t) = 10∙cos(t) + 5∙cos(-1,5∙t) 

y(t) = 10∙sin(t) + 5∙sin(-1,5∙t) 

Uppgift 7 

Rita följande parameterframställning. Vilken omloppstid har den lilla cirkelrörelsen? 

x(t) = 10∙cos(t) + 5∙cos(-3∙t) 

y(t) = 10∙sin(t) + 5∙sin(-3∙t) 
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Uppgift 8 

Rita följande parameterframställning. Vilken omloppstid har den lilla cirkelrörelsen. 

x(t) = 10∙cos(t) + 5∙cos(-4∙t) 

y(t) = 10∙sin(t) + 5∙sin(-4∙t) 

Uppgift 9 

Rita följande parameterframställning. Vilken omloppstid har den lilla cirkelrörelsen? 

x(t) = 10∙cos(t) + 5∙cos(-5∙t) 

y(t) = 10∙sin(t) + 5∙sin(-5∙t) 

 

Om den lilla cirkeln åkte runt i samma riktning som den stora, skulle parameterframställningarna se ut 

som nedan: 

Uppgift 10 

Rita följande parameterframställning. Vilken omloppstid har den lilla cirkelrörelsen? 

x(t) = 10∙cos(t) + 5∙cos(2∙t) 

y(t) = 10∙sin(t) + 5∙sin(2∙t) 

Uppgift 11 

Rita följande parameterframställning. Vilken omloppstid har den lilla cirkelrörelsen? 

x(t) = 10∙cos(t) + 5∙cos(4∙t) 

y(t) = 10∙sin(t) + 5∙sin(4∙t) 
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Uppgift 12 

Rita följande parameterframställning. Vilken omloppstid har den lilla cirkelrörelsen? 

x(t) = 10∙cos(t) + 5∙cos(5∙t) 

y(t) = 10∙sin(t) + 5∙sin(5∙t) 

 

Data om Snurretoppen: 

Huvudrotationen: Radie = 7 m och 15 varv per minut. 

Sekundärrotationen: 1,9 m och 28 varv per minut. 

Sekundärrotationen sker i motsatt riktning mot huvudrotationen. 

 

Uppgift 13 

Rita Snurretoppens rörelse utifrån ovanstående data. 

 


