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FYS 3120/4120: Klassisk mekanikk og elektromagnetisme

Våren 2005
Frivillig sett innleveringsoppgaver

Utlevering av oppgaver: fredag 4. mars
Oppgavesettet er tilgjengelig på kursets web-side.

Frist for innlevering:
er satt til fredag 11. mars.

Innlevering av besvarelser
Besvarelser kan leveres enten i skriftlig form eller som vedlegg i e-post.
Skriftlig innleveringkan gjøres p̊a ekspedisjonskontoret eller til foreleser.
Elektroniskleveres besvarelsen somén fil, fortrinnsvis i pdf-format. Sendes tilj.m.leinaas@fys.uio.no
med cc tilmatsho@fys.uio.no. Alle innleverte oppgaver vil bli rettet og kommentert

Spørsm̊al om oppgavene
kan rettes til Mats Horsdal, rom Ø466 eller Jon Magne Leinaas rom Ø471

Husk
å skrive tilstrekkelig (men ikke unødvendig mye) med tekst tilå gjøre forst̊att hva som foreg̊ar i
besvarelsen.

Oppgavesettet
best̊ar av 3 oppgaver p̊a de 3 neste sidene.
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OPPGAVE 1
Stav i tyngdefelt.

En stiv jevntykk stav med lengdeL og massem beveger seg i tyngdefeltet. Bevegelsen
foreg̊ar hele tiden i et vertikalt plan (x, y-planet). I utgangpunktet holdes staven fast i de to
endepunktene (A ogB) slik at den ligger horisontalt. Staven slippes så i det ene endepunktet (A)
slik at den under den første del av bevegelsen roterer fritt om det andre endepunktet (B). Ved det
tidspunkt (t = 0) somA befinner seg rett underB slippes staven helt og under den andre del av
bevegelsen faller den fritt i tyngdefeltet.

a) Bestem vinkelhastigheten til staven og hastigheten til massesenteret ved tidspunktett = 0.

b) Innfør (generaliserte) koordinater forå beskrive bevegelsen til staven under det frie fallet
(t > 0) og sett opp den tilhørende Lagrangefunksjon.

c) Sett opp Lagranges ligninger og finn løsningene med de gitt initialbetingelser.

d) Formuler fallproblemet (t > 0) ved hjelp av Hamiltons formalisme. (Finn Hamilton-
funksjonen uttrykt ved generaliserte koordinater og impulser og sett opp Hamiltons ligninger.)

OPPGAVE 2
Et variasjonsproblem

Et legeme plasseres på et horisontalt bord, som er koordinatisert med(x, y). Glidefriksjons-
koeffisienten varierer med posisjonen på bordet,µ = µ(x, y).

Anta at legemet skal flyttes mellom to punkterA med posisjon~r0 og B med posisjon~r1.
Legemet skal forflyttes langs den banen hvor energitapet p.g.a. friksjon er minst mulig.

a) Vis hvordan dette kan formuleres som et variasjonsproblem for friksjonsarbeidet utført ved
forskyvningen.

Vi antar n̊a at variasjonen iµ er slik at den har en konstant verdiµ1 i øvre halvplan (y > 0)
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og en annen konstant verdi i nedre halvplanµ2. Vi antar atµ2 er halvparten s̊a stor somµ1.
Koordinatene tilA er (0, d) og koordinatene tilB er (d,−d) hvord er en oppgitt lengde.

b) Forklar hvorfor den banen vi søker er sammensatt av en rett linje i øvre halvplan og en
annen rett linje i nedre halvplan. Vis hvordan variasjonsproblemet reduseres til problemetå
bestemme det punkt (denx-verdi) hvor de to linjene møtes.

c) Vis at bestemmelsen av dennex-verdi forutsetter løsningen av en fjerdegradsligning. Løs
problemet grafisk ved̊a plotte fjerdegradspolynomet som funksjon avx.

OPPGAVE 3
Betatron.

I denne oppgaven skal vi studere akselerasjon av en partikkel ved bruk avelektromagnetisk
induksjon. Dette er et prinsipp som benyttes i partikkelakseleratorer kaltbetatroner. Vi studerer
en partikkel med massem og ladningq som beveger seg i et horisontalplan (x, y-planet). I første
del av oppgaven regner vi bevegelsen som ikke-relativistisk.

Partikkelen er utsatt for et elektromagnetisk felt som er beskrevet ved et vektorpotensial som
i sylinderkoordinater har komponenter

Ar = 0, Az = 0, Aφ =
1

2
rB(t) (1)

for r < rmax. Vi regner med at partikkelen hele tiden beveger seg i områdetr < rmax. B(t) er
konstant i dette området, men varierer med tiden.

a) Finn magnetfeltet~B og det induserte elektriske felt~E begge uttrykt i sylinder-koordinater.
Hvordan varierer feltstyrkene medr?

b) Finn den ikke-relativistiske Lagrangfunksjonen for den ladete partikkelen uttrykt ved po-
larkoordinater i planet og sett opp Lagranges ligninger for de to variablene. Vis at disse lignin-
gene er i overensstemmelse for bevegelsesligningen på vektorform for en ladet partikkel i et
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elektromagnetisk felt

d~p

dt
= q( ~E + ~v × ~B) (2)

c) Anta først (fort < 0) atB er tidsuavhengig,B = B0. Lagrangefunksjonens symmetrier
tilsier at det finnes to bevegelseskonstanter, hvilke? Vis at bevegelsesligningene har løsninger
som svarer til bevegelse i sirkel,r = r0. Finn de to bevegelseskonstantene uttrykt vedB0 og r0.
Finn ogs̊a sirkelfrekvensen (vinkelhastigheten)ω0.

d) Anta n̊a atB harB0 som begynnelsesverdi vedt = 0 og øker langsomt med tident, slik at
den ved tidspunktett = t1 har verdienB1. Partikkelen g̊ar i sirkelbane med radiusr0 vedt = 0.
Denne forandres til en bane med radiusr1 ved t = t1. Hvilke av størrelsene under punkt c) er
det som n̊a er bevart n̊ar feltet økes? Bestem radiusr1 og vinkelhastighetω1 som partikkelen har
vedt = t1 uttrykt vedr0 og ved feltstørrelseneB0 ogB1. Hva blir energien til partikkelenE1 ved
t = t1 uttrykt ved energienE0 vedt = 0?

I det neste punktet behandler vi partikkelen relativistisk. Bevegelsesligningen på vektorform
(2) er fortsatt gyldig forutsatt,~p betegner den relativistiske impuls

~p = m~v = γm0~v , γ = (1− v2

c2
)−

1
2 (3)

I dette uttrykket har vi innførtm0 som partikkelens hvilemasse, mensm nå er dens relativistiske
masse, som øker medv.

e) Anta igjen at feltet er tidskonstant,B = B0. Vis at partikkelen ogs̊a i den relativistiske
beskrivelse kan bevege seg i en sirkulær bane med (vilkårlig) radiusr0. Hva blir uttrykkene for
vinkelhastighet og energi? Sammenlign med de ikke-relativistiske uttrykk.


