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OPPGAVE 1
Kloss på skråplan.

Vi har følgende idealiserte situasjon: En liten kloss med massem = 0.5kg kan gli frik-
sjonsløst p̊a et skr̊aplan som danner en vinkelα = 30o med horisontalplanet. Skråplanet har
form av et (kileformet) legeme med masseM = 1.0kg, som vist p̊a figuren. Dette legemet kan
gli friksjonsløst p̊a det horisontale underlaget. Lengden på kontaktflaten mellom legemet og un-
derlaget erL = 0.5m. Klossen er tilstrekkelig liten i forhold tilL til at vi kan regne den som
uten utstrekning (punktformet).
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Fig 1

Vi studerer bevegelsen til klossen og skråplanet, og regner med at ved tident = 0 er klossen
øverst p̊a skr̊aplanet og begge legemene er i ro.

a) Velg generaliserte koordinater for systemet av kloss og skråplan og sett opp uttrykket for
Lagrangefunksjonen.
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b) Er noen av koordinatene sykliske? I så fall, hvilken symmetri svarer denne sykliske koordi-
naten til?

c) Sett opp Lagranges ligninger og løs disse med de gitte initialbetingelser. Hvor lang tid bruker
klossen p̊a å gli ned skr̊aplanet.

OPPGAVE 2
Ladet partikkel i elektrisk og magnetisk felt

Vi studerer bevegelsen til en partikkel med ladninge og massem som beveger seg i et kon-
stant elektrisk og magnetisk felt. I laboratoriesystemetS er det (konstante) elektriske feltetE
rettet langsx-aksen, mens magnetfeltetB er rettet langs z-aksen.B-feltet dominerer overE-
feltet i den betydning atcB >> E.
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a) Vis at det finnes et inertialsystemS ′ som beveger seg med hastighetu langsy-aksen, hvor det
transformerte magnetfeltet er forskjellig fra null (B′ 6= 0), mens det elektriske feltet forsvinner
(E′ = 0). Bestem det transformerte magnetfeltetB′.

Begrunn hvorfor vi med god tilnærmelse kan regne partikkelens bevegelse som ikke-relativistisk
og dermed kan sette tidskoordinatent′ i S ′ lik tidskoordinatent i S. Benytt denne tilnærmelsen
i det følgende.

b) Ved tidspunktett = 0 er partikkelen i ro i origo iS. Sett opp bevegelsesligningen for partikke-
len i S ′ og vis at i dette referansesystemet beveger partikkelen seg i en sirkel. Hva er omløpstid
og radius?

c) Finn posisjonen iS som funksjon av tident. Skisser partikkelbanen i en figur.
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OPPGAVE 3
Stråling fra antenne

En antenne har form av en tynn elektrisk leder med lengde2a. Den er rettet langsz-aksen,
som vist p̊a figuren. Antennen fører en vekselstrøm på formen

I = I0 cos ωt cos
πz

2a
, −a < z < a (1)

Ved tidspunktett = 0 antar vi at hele antennen er ladningsnøytral.
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Fig 3

a) Vis at ladningsfordelingenλ (ladning pr. lengdeenhet) på antennen tilfredsstiller ligningen

∂λ

∂t
+

∂I

∂z
= 0 (2)

og finnλ som funksjon av tident og posisjonenz.

b) Vis at det elektriske dipolmomentet til antennen er

p =
4aI0

πω
sin ωt k (3)

hvork er enhetsvektoren langsz-aksen. Vis ogs̊a at antennens magnetiske moment om origo er
null.

c) Fin den elektriske feltvektoren og den magnetiske feltvektoren som funksjoner avt i et punkt
i avstandd langsx-aksen. Anta atd >> a og at vi kan benytte tilnærmelsen for elektrisk
dipolstr̊aling fra antennen.
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