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OPPGAVE 1
Kule i sylinder.
En liten kule ruller p̊a innsiden av en hul sylinder som vist på figuren. Bevegelsen foregår hele
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tiden i et vertikalplan (x, y-planet) under p̊avirkning av tyngden. Den indre radius til sylinderen
betegnesr og massen til kula erm. Utgangshastigheten for kula betegnesv0 ved det tidspunkt
den befinner seg i bunnen av sylinderen. Vi antar at hastigheten er stor nok til at kula beskriver
fullstendige omløp og at den hele tiden har kontakt med sylinderen.

I første del av oppgaven ser vi bort fra at kula har en liten radius og ser også bort fra at den
har et treghetsmoment om massesenteret (Fig. 1a).

a) Velg generalisert koordinat og sett opp Lagrangefunksjonen til kula.

b) Sett opp Lagranges ligning og vis at den har form som en pendelligning.
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c) Hva er den minste utgangshastighetenv0 som kula kan ha hvis den hele tiden skal beholde
kontakten med underlaget. Uttrykk svaret vedr ogm.

d) Ta hensyn til at kula har en liten radiusa (a << r) og et treghetsmomentI = (2/5)ma2 om
en akse gjennom massesenteret (Fig 1b). Hva blir nå det korrekte uttrykk for Lagrangefunksjo-
nen og hva er n̊a den minste utgangshastigheten kula kan ha for ikkeå miste kontakten med
sylinderen?

OPPGAVE 2
Elektron i magnetfelt
Et elektron beveger seg i en sirkelbane under påvirkning av et konstantB-felt. Vi tenker oss
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Fig 2

B-feltet rettet langsz-aksen og elektronbanen ix, y,-planet med origo i sentrum av sirkelbanen.
Radius i sirkelbanen err = 3.0m og hastigheten erv = 0.9998c med c = 3.0 × 108m/s
som lyshastigheten. Elektronmassen er oppgitt tilm0 = 9.1 × 10−31kg og ladningen tile =
−1.6× 10−19C.

a) Bestem elektronetsγ-faktor og relativistiske massem.

b) Hva er akselerasjonen til elektronet i laboratoriesystemet og hva er egenakselerasjonen (ak-
selerasjonen m̊alt i et momentant inertielt hvilesystem)?

c) Finn styrken p̊a magnetfeltetB. (SI-enheten som benyttes for magnetisk feltstyrke er Tesla,
1T = 1kgs−2A−1 = 1kgs−1C−1.)

d) Finn styrken p̊a magnetfeltetB′ og det elektriske feltetE ′ i elektronets momentane hvilesys-
tem. Hvilken retning har disse feltene?
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OPPGAVE 3
Akselerert myon

Et myon er en ustabil ladet partikkel, og kan sees på som en tyngre utgave av elektronet. Det
har en midlere levetid som vi betegner medτ0. Vi studerer i oppgaven et myon som skapes i
laboratoriet ved tidt = 0 og som beveger seg rettlinjet under påvirkning av et konstant elektrisk
felt E. Hastigheten erv = 0 vedt = 0. Hvilemassen til myonet betegner vim0 og ladningene.

a) Den relativistiske utgave av Newtons 2. lov er

d

dt
p = F (1)

medp som den relativistiske impuls ogF som kraften som virker p̊a partikkelen. Benytt denne
til å finne størrelsen til myonets relativistiske impulsp og dets relativistiske massem som
funksjoner av laboratorietident. (Vi ser bort fra str̊alingsfeltets p̊avirkning p̊a partikkelen.)

b) Vis at levetiden til myonet m̊alt i laboratoriet er

t0 =
1

k
sinh(kτ0) , k =

eE

m0c
(2)

c) Den relativistiske formen p̊a Larmors formel er

P =
µ0e

2

6πc
a0

2 (3)

hvora0 er myonets egenakselerasjon ogP er den utstr̊alte effekt fra partikkelen.P er en Lorentz-
invariant størrelse, dvs. uttrykket (3) er gyldig i ethvert inertialsystem. Benytt formelen tilå finne
energien som myonet utstråler i løpet av sin levetid.
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