
 

 

Efterbehandlingsark 1 

Snurretoppen   

Model :  

En snurretop-lignende-karrusel tænkes opbygget af en roterende cirkelformet plade med en radius på 10 

m og en omløbstid på 6,28 sekunder. Det giver en fart langs omkredsen på 10 m/s. På omkredsen er der 

anbragt en anden cirkelformet plade, der også har en radius på 5 m, og en omløbstid på 3,14 sekunder. 

Det giver også en fart langs omkredsen på 10 m/s. 
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Opgave 1 

Hvornår optræder den højeste og den laveste fart? 

______________________________________________________________________ 

 

Opgave 2 

Hvor hurtig er den højeste fart? 

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

 

Opgave 3 

Hvor langsom er den laveste fart? 

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

 

Opgave 4 

Hvordan ser bevægelsen ud? 

a)                                             b)                                             c)  

 

  



 

 

Efterbehandlingsark 1 
 

I den store cirkelbevægelse er accelerationen ind mod centrum 10 m/s2 

I den lille cirkelbevægelse er accelerationen ind mod centrum 20 m/s2 

Opgave 5  

Hvor stor er den største acceleration? 

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

 

Opgave 6 

Hvor stor er den mindste acceleration? 

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

  



 

 

Efterbehandlingsark 2 

Snurretoppen 
 

Opgaverne 6-10 kræver kendskab til parameterfremstilling. 

 

Opgave 1. 

Argumenter for, at bevægelses parameterfremstilling kan skrives: 

x(t) = 10∙cos(t) + 5∙cos(-2∙t)  

y(t) = 10∙sin(t) + 5∙sin(-2∙t)  

____________________________________________________________________ 

 

Opgave 2 

 Find hastigheden som funktion af tiden ved at differentiere hver af koordinaterne.  

____________________________________________________________________ 

 

Opgave 3 

 Find accelerationen som funktion af tiden ved igen at differentiere hver af koordinaterne. 

____________________________________________________________________ 
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Opgave 4 

Udfyld resten skemaet 

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   

 

Opgave 5 

Tegn ovenstående parameterfremstilling ved at benytte en grafregner eller et computerprogram der kan 

tegne parameterkurver.  

Opgave 6 

Tegn følgende parameterfremstilling. Hvilken omløbstid har den lille cirkelbevægelse? 

x(t) = 10∙cos(t) + 5∙cos(-1,5∙t)  

y(t) = 10∙sin(t) + 5∙sin(-1,5∙t)  

Opgave 7 

Tegn følgende parameterfremstilling. Hvilken omløbstid har den lille cirkelbevægelse? 

x(t) = 10∙cos(t) + 5∙cos(-3∙t)  

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

Tegn følgende parameterfremstilling. Hvilken omløbstid har den lille cirkelbevægelse. 

x(t) = 10∙cos(t) + 5∙cos(-4∙t)  

y(t) = 10∙sin(t) + 5∙sin(-4∙t) 

Opgave 9 

Tegn følgende parameterfremstilling. Hvilken omløbstid har den lille cirkelbevægelse? 

x(t) = 10∙cos(t) + 5∙cos(-5∙t)  

y(t) = 10∙sin(t) + 5∙sin(-5∙t)  

 

Hvis den lille cirkel kørte rundt i samme retning som den store, ville parameterfremstillingerne se ud 

som vist nedenunder:  

Opgave 10  

Tegn følgende parameterfremstilling. Hvilken omløbstid har den lille cirkelbevægelse? 

x(t) = 10∙cos(t) + 5∙cos(2∙t)  

y(t) = 10∙sin(t) + 5∙sin(2∙t)  

Opgave 11 

Tegn følgende parameterfremstilling. Hvilken omløbstid har den lille cirkelbevægelse? 

x(t) = 10∙cos(t) + 5∙cos(4∙t)  

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

Tegn følgende parameterfremstilling. Hvilken omløbstid har den lille cirkelbevægelse? 

x(t) = 10∙cos(t) + 5∙cos(5∙t)  

y(t) = 10∙sin(t) + 5∙sin(5∙t)  

 

Snurretoppens data : 

Hovedrotationen: Radius = 7 m og 15 omgange pr. minut. 

Sekundærrotationen: 1,9 m og 28 omgange pr. minut. 

Sekundærrotationen kører modsat af hovedrotationen. 

 

Opgave 13 

Tegn snurretoppens bevægelse ud fra ovenstående data. 

 


