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OPPGAVE 1
Bevegelse til ladet partikkel i et potensial
Et lite legeme med massem og ladning q beveger seg i horisontalplanet (x, y-planet), under infly-
telse av et harmonisk oscillator-potensial, V (r) = 1

2
mω2

0r
2, og et konstant magnetfelt B = B k.

Magnetfeltet har retning vinkelrett på planet. Vektorpotensialet som svarer til B kan uttrykkes
som A = −1

2
r×B, med r som posisjonsvektoren til partikkelen.

a) Vis at Lagrangefunksjonen L, uttrykt ved polarkoordinatene i planet (r, φ), har formen

L =
1

2
m(ṙ2 + r2(φ̇2 + ωBφ̇− ω2

0)) (1)

der ωB = qB/m er syklotronfrekvensen.
b) Vinkelen φ er syklisk. Forklar hva det betyr og finn uttrykket for bevegelseskonstanten l,

som svarer til denne variabelen. Hva er den fysiske fortolkningen av denne størrelsen? Formen
på Lagrangefunksjonen impliserer at det finnes en bevegelseskonstant til. Finn uttrykket for
denne og gi en fysisk fortolkning av størrelsen.

c) Finn Lagranges ligning for variabelen r, og utnytt den sykliske egenskap til φ til a uttrykke
ligningen bare i variabelen r.

d) Vis at radialligningen har løsninger som beskriver sirkelbevegelse, og finn sirkelens radius
og partikkelens vinkelhastighet som funksjoner av parametrene i oppgaven. Vis også at den har
en løsning der partikkelen utfører svingninger om origo i en retning som roterer med tiden, og
finn svinge- og rotasjonsfrekvensene. Gi en kvalitativ beskrivelse av den mer generelle typen
bevegelse som partikkelenen kan utføre.
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OPPGAVE 2
Protoner i LHC
Protonene i akseleratorringen LHC blir avbøyd i en nær sirkulær bane av et stort antall kraftige
magneter. Vi studerer her banen til et proton i en av magnetene. Et sterkt magnetfelt B vinkelrett
på baneplanet avbøyer banen, med en bøyningsradius R, som illustrert på figuren. Magnetfeltet
inne i magneten kan ansees som konstant.

∆φ

R

L

Vi har følgende informasjon om akseleratoren. Protonets bevegelsesmengde er p = 7TeV/c
(eller pc = 7·1012 eV), bøyningsradius erR = 2804m, og styrken på magnetfeltet erB = 8.33T.
Protonets masse er m = 938MeV/c2, og lysfarten er c = 3.0 · 108 m/s.

a) Vis at vi har følgende relasjon mellom styrken på magnetfeltetB og størrelsen på bøyningsradien
R,

eB =
p

R
(2)

b) Finn den relativistiske gamma-faktoren γ til protonet, og akselerasjonen a til partikkelen
når den beveger seg inne i magneten, slik de begge beskrives i laboratoriesystemet, der akselera-
torringen ligger i ro.

c) Vi ser på den samme situasjonen i det momentane hvilesystemet til protonet. Hva er
styrken og retningen til magnetfeltet B′ og til det elektriske feltet E′ i denne referanserammen,
og hva er egenakselerasjonen a0 til protonet?

OPPGAVE 3
Dipolstråling fra en antenne
En antenne består av to deler, som vist på figuren. En av delene er en lineær antenne langs
z-axen, med endepunkter z = ±a/2. Det løper en strøm I1 i denne,

I1 = I0 sinωt cos
πz

a
(3)

Den andre delen er en sirkulær antenne, som ligger i x, y-planet, og som er sentrert i origo til
koordinatsystemet. Den har radius 2a og har strømmen

I2 = I0 sinωt (4)

Den lineære ladningstettheten λ(z, t) til den lineære antennen er bestemt av kontinuitetslignin-
gen for ladning,

∂λ

∂t
+
∂I1

∂z
= 0 (5)
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mens den sirkulære antennen er hele tiden ladningsnøytral.
Vi antar at strålingen fra antennen er dominert av elektrisk og magnetisk dipolstråling.
a) Vis at den tidsderiverte til det elektriske dipolmomentet er gitt ved

ṗ =
2

π
aI0 sinωtk (6)

og det magnetiske dipolmomentet er

m = 4πa2I0 sinωtk (7)

Vi minner om at dipolbidragene fra det elektriske og magnetiske feltet, i strålingssonen, er
gitt ved

E(r, t) =
µ0

4πr
((p̈× n)× n− 1

c
m̈× n+ ...)ret , B(r, t) = −1

c
E(r, t)× n (8)

med n = r/r.
b) Anta at frekvensen ω velges slik at tidsmiddelet av effekten til den elektriske og magnetiske

dipolstrålingen er like store. Finn i dette tilfelle hva den utsrålte effekt pr. romvinkelenhet er, dP
dΩ

,
uttrykt som en funksjon av vinkelen θ mellom vektoren n og z-axen.

c) Hva slags polarisasjon har strålingen fra antennen i dette tilfellet? Anta frekvensen ω
endres så tidsmiddelet av effekten til den elektriske og magnetiske dipolstrålingen ikke lenger er
like. Hvordan vil det påvirke polarisasjonen?

d) Anta at antennen beskrevet ovenfor brukes som en sender. En annen antenne, som er
sirkelformet som den ene delen til senderantennen, er koblet til en mottaker i strålingssonen
fra senderantennen. Hvordan bør mottakerantennen orienteres for å få maksimalt signal fra
senderen?
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