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OPPGAVE 1
Et sammensatt system
Et sammensatt mekanisk system, vist i Fig. 1, består av to deler. Del A er en sylinder med masse
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Figure 1:

M , radiusR og treghetsmoment om symmetriaksenI = 1
2
MR2. Sylinderen ruller uten̊a gli på et

horisontalt underlag. Del B er en pendel, med pendelstangen festet til sylinderens symmetriakse.
Den svinger uten friksjon om opphengningspunktet på sylinderens akse, med et svingeplan som
er vinkelrett p̊a aksen. Pendelstangen har lengdeL og vi regner den som masseløs. Pendelkulas
masse erm = M/2.

Benytt i det følgende forskyvningenx til sylinderen og pendelutslagetθ som generaliserte
koordinater for det sammensatte systemet.

a) Finn systemets Lagrangefunksjon uttrykt som funksjon av de generaliserte koordinatene
og deres tidsderiverte.
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b) Undersøk om det er sykliske koordinater, og finn bevegelseskonstanter.
c) Formuler Lagranges ligninger for systemet og anta føgende initialbetingelser:x = 0,

ẋ = 0, θ = θ0, θ̇ = 0 ved tident = 0. Anta atθ0 << 1 og forenkle ligningene ved̊a benytte
tilnærmelser som er gyldige for små vinkler. Vis at systemet vil utføre sm̊a svingninger p̊a formen
θ(t) = θ0 cos ωt og bestem svingefrekvensenω. Hva er det tilhørende uttrykk forx(t)?

OPPGAVE 2
Akselerert ladning
Et elektron med ladninge, beveger seg i et konstant elektrisk feltE. Bevegelsen er bestemt av
den relativistiske form p̊a Newtons 2. lov,

d

dt
p = eE (1)

hvor p betegner den relativistiske impulsp = meγv, medme som elektronetets hvilemasse,
v som hastigheten ogγ = 1/

√
1− (v/c)2 som den relativistiske gammafaktor. Elektronets

bevegelse er langs det elektriske feltet, slik at hastighetskomponentet vinkelrett på feltet er null.
a) Vis at elektronet har en konstant egenakselerasjona0 = eE/me, dvs. akselerasjon i det

momentane hvilesystem.
b) Vis at hvisv = 0 ved tident = 0, s̊a vil γ avhenge av tident som

γ =
√

1 + κ2t2 (2)

og bestemκ uttrykt veda0.
c) Vis at hvis vi skriverγ = cosh κτ så erτ elektronets egentid.
Vi minner om følgende funksjonsrelasjoner:

cosh2 x− sinh2 x = 1 ,
d

dx
cosh x = sinh x ,

d

dx
sinh x = cosh x (3)

OPPGAVE 3
Roterende dipol
En tynn stiv stang̀ can rotere i horisontalplanet (x,y-planet) som vist i Fig. 2. I de to endepunk-
tene sitter det to punktformige ladninger med motsatt fortegn,+q and−q. Stangen roterer med
konstant vinkelhastighetω. Dette gir opphav til et tidsavhengig elektrisk dipolmoment

p(t) = q`(cos ωt i + sin ωt j) (4)

a) Benytt det generelle uttrykk for strålingsfeltet fra en elektrisk dipol (se kursets formelsam-
ling) til å vise at magnetfeltet i det aktuelle tilfelle har formen

B(r, t) = B0(r)(cos θ sin(ω(t− r

c
)) i− cos θ cos(ω(t− r

c
))j− sin θ sin(ω(t− r

c
)− φ)k (5)

med(r, θ, φ) som polarkoordinatene tilr. Finn uttrykket forB0(r).
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Figure 2:

Hva er den generelle sammenhengen mellom det elektriske feltE(r, t) og det magnetiske felt
B(r, t) i strålingssonen? (Et detaljert uttrykk forE(r, t) behøves ikke.)

b) Vis at str̊alingen i x-retningen er lineært polarisert. Hva er polarisasjonen til strålingsfeltet
i z-retningen?

c) Finn det tidsmidlete uttrykk for energitettheten til strålingen. I hvilke retninger har den
utsr̊alte energi sitt maksimum?
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