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

radius R og treghetsmoment om symmetriaksen I = 1
2
mR2. Sylinderen ruller uten å gli på et

horisontalt underlag. Del B er en pendel, med pendelstanga festet til sylinderens symmetriakse.
Den svinger uten friksjon, under påvirkning av tyngdekraften, i planet ortogonalt på sylinderens
symmetriakse. Pendelstanga, som vi anser å være masseløs, har lengde d. Massen til pendelkula
er m, den samme som massen til sylinderen.

Benytt den horisontale koordinaten x til sylinderen, og vinkelen θ til pendelen som generalis-
erte koordinater for det sammensatte systemet, og anta følgende initialbetingelser: x = 0, ẋ = 0,
θ = θ0 6= 0, θ̇ = 0 ved tidspunktet t = 0.
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a) Finn Lagrangefunksjonen til systemet uttrykt som funksjon av de generaliserte koordinater
og deres tidsderiverte. Identifiser eventuelle bevegelseskonstanter for systemet.

b) Finn Lagranges ligninger for systemet, og vis at ved å eliminere variabelen x vil beveg-
elsesligningen ta formen

(1− 2

5
cos2 θ)θ̈ +

2

5
cos θ sin θθ̇2 +

g

d
sin θ = 0 (1)

c) Anta at θ0 << 1 og finn det forenklete uttrykket for ligningen som gjelder ved (tilstrekke-
lig) små utslag. Vis at pendelen i et slikt tilfelle vil utføre svingninger på formen θ(t) = θ0 cosωt
og bestem sirkelfrekvensen ω. Hva er det tilsvarende uttrykket for x(t)?

OPPGAVE 2
τ−-henfall
Vi studerer en prosess hvor et negativt ladet tau-lepton (τ−) henfaller til et K−-meson og et
nøytrino. Massen til tau-leptonet er mτ = 1777MeV/c2, massen til K-mesonet er mK =
494MeV/c2, og nøytinoet anser vi å være masseløst. På figuren er henfallsprosessen vist både i
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Figure 2:

labsystemet S og i hvilesystemet S ′ til tau-leptonet. Den relative hastigheten mellom referans-
esystemene er v = 0.9c, og har retning langs x-aksen i begge systemene.

a) Vi studerer først prosessen i hvilesystemet S ′. Benytt de relativistiske bevaringslover for
energi og bevegelsesmengde til å bestemme energiene E ′ν og E ′K , til henholdsvis nøytrinoet
og K-mesonet. Bestem også absoluttverdien til (trevektor-) bevegelsesmengden til de de to
partiklene, i det samme refereansesystemet.

b) Anta at retningen til nøytrinoet i referansesystemet S ′ er ortogonalt på den relative hastigheten
mellom referansesystemene, dvs. θ′ν = π/2. Skriv opp formen på de relativistiske transfor-
masjonsligningene for energi og bevegelsesmengde, og benytt dem til å bestemme energiene Eν
and EK til de to partiklene i labsystemet S. Bestem også vinklene θν og θK til de to partiklene.

c) Uten kjennskap til nøytrinoets retningen, forklar hvorfor det er 50% sannsynlighet for at
nøytrinoet har en energi som er større enn energien som ble funnet i b) og også at det er 50%
sannsynlighet for å finne det innenfor en mindre vinkel θν enn den som er bestemt i b).
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OPPGAVE 3
Et oscillerende elektron
En elektomagnetisk planbølge har et elektrisk felt med komponenter

Ex = E0 cos(kz − ωt) , Ey = Ez = 0 (2)

Et elektron, med ladning e og masse m, utfører frie svingninger i feltet.
a) Hva er komponentene til magnetfeltet B, og hva er Poyntings vektor S til planbølgen.
b) Anta at elektronets bevegelse, som en god tilnærmelse, er beskrevet ved

ẋ = −eE0

mω
sin(kz − ωt) , ẏ = ż = 0 (3)

hvor (x, y, z) er elektronkoordinatene. Angi under hvilke betingelser dette vil være en god
tilnærmelse.

c) Virkningstverrsnittet σ for vekselvirkningen mellom planbølgen og elektronet er definert
som forholdet mellom effekten til strålingen fra elektronet og energistrømtettheten til den inkom-
mende planbølgen, begge midlet over tiden. Bestem σ når tilnærmelsen ovenfor for elektronets
bevegelse blir benyttet.

d) Bestem den tidsmidlete, differensielle strålingseffekten dP
dΩ

til elektronet. Angi i hvilke
retninger strålingen er maksimal og minimal. Gi en karakterisering av polarisasjonen til den
utsendte stråling.

Vi oppgir her de ikke-relativistiske uttrykkene for strålingseffekten (Larmors formel) og
strålingsfeltene fra en akselerert punktladning e,

P =
µ0e

2

6πc
a2 , Brad(r, t) =

µ0e

4πc
[
a× n

R
]ret , Erad(r, t) = cBrad(r, t)× nret (4)

Her er a elektronets akselerasjon, n = R/R, hvor R = r − r(t) er vektoren mellom punktet r
hvor strålingsfeltet måles, og posisjonen r(t) til ladningen. Langt fra ladningen kan vi benytte
tilnærmelsen R = r.

3


