
FYS 3120 Klassisk mekanikk og elektrodynamikk
Midtermineksamen 2015

Innlevering av besvarelser
Oppgavesettet er tilgjengelig fra fredag 13. mars.
Frist for inn levering av besvarelser er fredag 20. mars. Studenter som tar emnet FYS 2140, med
hjemmeeksamen same uke, har anledning til å utsette innleveringen til tirsdag 24. mars. Besvarel-
sene leveres i ekspedisjonskontoret i fysikkbygget før stengetid, kl.15. Benytt kandidatnummer på
besvarelsene.
Språk
Besvarelsen kan skrives på norsk eller engelsk etter eget ønske.
Note: The problem set is available also in English.

Spørsmål
om oppgavene kan rettes til Lars Musland (tilgjengelig mandag 12.15-14.00 i rom Ø455), eller til Jon
Magne Leinaas (kontor Ø471).
Oppgavesettet
består av of 3 oppgaver trykt på 4 sider.

OPPGAVE 1
En roterende pendel
En roterende pendel er illustrert på figuren. Den består av flere deler; en fast vertikal stang V R, på
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toppen av denne en horisontal stang HR som roterer med konstant vinkelhastighet ω om midtpunktet
O, og en pendel som er festet til den horisontale stanga i endepunketet A. Pendelstanga regner vi
som masseløs, mens pendelkula (B) har masse m. Pendelstanga beveger seg friksjonsløst, men slik at
den hele tiden ligger i planet vinkelrett på HR. Avstanden OA er a og lengden til pendelstanga er b.
Vinkelen mellom pendelstanga og vertikalaksen betegner vi med θ.

a) Finn sammenhengen mellom de kartesiske koordinatene (x, y, z) til en fast referanseramme og
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koordinatene (x′, y′, z) til en roterende referanseramme som roterer med den horisontale stanga HR.
Anta at O er origo i begge koordinatsystemene, at z-aksen er rettet i vertikalretningen, og velg x′-
aksen langs den horisontale stanga i retningen OA. Benytt dette til å finne de kartesiske koordinatene
(x, y, z) til pendelkula uttrykt ved θ og t.

b) Benytt resultatet fra a) til å vise at Lagrangefunksjonen L har følgende form, som funksjon av
θ og θ̇,

L =
1

2
mb2θ̇2 +mabω cos θ θ̇ +

1

2
mb2ω2 sin2 θ +mgb cos θ (1)

c) Vis at Lagrangeligningen til systemet gir en bevegelsesligning på formen

θ̈ + f(θ) = 0 (2)

og bestem funksjonen f(θ). Hvis θ er et likevekts punkt, hvilken betingelse vil da f(θ) oppfylle i
dette punktet, og hva er betingelen for at likevektspunktet er stabilt?

Finn posisjonene til likevektspunktene til systemet, og vis at antallet slike punkter øker fra to til
fire når rotasjonsfrekvensen passerer en viss verdi ω = ω0. Hva er ω0?

d) Vis at θ = 0 er et stabilt likevektspunkt bare når ω < ω0, mens for ω > ω0 er de to nye
likevektspunktene, med posisjoner θ±, stabile.

Hva er vinkelfrekvensene (Ω0 og Ω±) for små svingninger rundt de stabile likevektspunktene i de
to tilfellene?

e) Bestem Hamiltonfunksjonen H til systemet, og forklar hvorfor H er en bevegelseskonstant. Er
H i dette tilfellet lik den totale (kinetiske pluss potensielle) energien til pendelen?

f) Hamiltonfunksjonene H kan ses på som en potensialfunksjon i faserommet, med θ og pθ som
koordinater. Lag et todimensjonalt faseromsplott som viser ekvipotensiallignene til H(θ, pθ), i til-
fellene ω = 0.5ω0 og ω = 1.5ω0. Benytt passende skalaer for variablene i plottet og velg gjerne
a = b.

g) Gi en kort omtale av de forskjellige typer bevegelse som sombeskrives av plottene, angi i dia-
grammene belliggeneheten til separatrisene, som er kurvene som skiller mellom de forskjellige typer
bevegelse. Angi også i diagrammene retningen på bevegelsen.

OPPGAVE 2
Partikkel i en akseleratorring

En partikkel sirkulerer med konstant fart i en akseleratorring med radius R = 10m. Farten til
partikkelen svarer til en gammafaktor γ = 100.

Inertialsystemet S er hvilesystemet til akseleratorringen, og vi regner at ringen ligger i det kartesis-
ke x, y-planet i dette systemet, med ringens sentrum i origo. Siden partikkelens bevegelse er begrenset
til dette planet vil vi helt se bort fra z-koordinaten og behandle tid-rommet som tredimensjonalt, med
koordinater (ct, x, y).

a) Bestem hastigheten v/c til partikkelen, relativt til lyshastigheten, målt i S. Hva er perioden T
til sirkelbevegelsen, og hva er vinkelfrekvensen ω?

Forklar hva som menes med egentiden τ til partikkelen, og relater denne til koordinattiden t i
referansesystemet S? Hva er perioden Tτ målt i egentid?
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Vi antar at koordinattiden t og egentiden τ er definert med t = τ = 0 ved det tidspunkt hvor
partikkelen har koordinatene (x, y) = (0,−R), svarende til punkt A på figuren.

Inertialsystemet S′ er det momentane hvilesystemet til partikkelen ved tidspunktet t = 0. Koor-
dinataksene til S og S′ er parallelle og partikkelen er i origo til inertialsystemet S′ ved tidspunktet
t′ = 0 (svarende til punkt A).

b) Forklar hva som menes med det momentane inertiale hvilesystem, og angi transformasjons-
ligningen som gir sammenhengen mellom de kartesiske koordinatene i de to inertialsystemene S og
S′.

c) Ved tidspunktet t′ = 0 definerer akseleratorringen en deformert sirkel i S′. Med utgangspunkt i
transformasjonsligningene til koordinatene i S og S′, vis at dette er en ellipse og bestem lengdene på
den store og lille aksen. Er resultatet konsistent med den relativistiske lengdekontraksjonsformelen?

d) Finn koordinatene x′µ(τ), µ = 0, 1, 2 til partikkelens verdenslinje i referansesystemet S′?
Uttrykk koordinatene som funksjoner av egentiden τ , radius R og vinkelfrekvensen ω.

Lag en grafisk fremstilling av partikkelbanen i x′, y′-planet. (Det kan med fordel velges forskjellig
skala for de to retningene i planet.)

OPPGAVE 3
Partikkelbevegelse i et magnetfelt

En ladet partikkel som beveger seg i et magnetisk felt vil spiralere rundt de magnetiske fluks-
linjene. Når flukslinjene konvergerer vil hastighetskomponenten langs feltet reduseres til partikkelen
stopper opp og den reflekteres tilbake i motsatt retning. En velkjent eksempel på denne effekten fin-
nes i de såkalte van Allen strålingsbeltene rundt jorda, hvor ladete partikler fra sola er fanget i en
kontinuerlig bevegelse i jordmagnetfeltet mellom de to magnetiske polene.

I denne oppgaven studerer vi fenomenet i en forenkelt utgave hvor magnetfeltet er nesten ho-
mogent, med retning langs z-aksen, men med en liten inhomogen komponent som gjør at feltlinjene
langsomt konvergerer mot z-aksen. Vi anser bevegelsen å være ikke-relativistisk, og vi tar ikke med
virkningen av tyngdefeltet.

Magnetfeltet B kan uttrykkes ved vektorpotensialet A som B = ∇×A. I sylinderkoordinater er
dette potensialet gitt som

Aρ = 0 Aφ =
1

2
ρB0f(z) Az = 0 , (3)
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med

f(z) = 1 + z2/d2 (4)

og hvor d er en parameter, med dimensjon av lengde, som måler hvor raskt magnetfeltet forandrer seg
langs z-aksen.

a) Vis at magnetfeltet, når det uttrykkes i sylinderkoordinater, har følgende komponenter,

Bρ = −1

2
ρB0

df

dz
Bφ = 0 Bz = B0f(z) . (5)

og skisser formen på feltlinjene i x, z-planet.

b) En partikkel med ladning q og masse m beveger seg i dette feltet. Bestem partikkelens Lagran-
gefunksjon og Lagranges ligninger uttrykt i sylinderkoordinater.

c) Anta først f(z) = 1 (d = ∞), som gir Bz = B0. Vis at en bevegelse med konstante verdier
for ρ = ρ0, φ̇ = ω0 og ż = u0, vil være en løsning av bevegelsesligningene, og bestem ω0. Gi en
kvalitativ beskrivelse av bevegelsen.

d) Anta i neste omgang at d tar en endelig verdi, og anta som initialbetingelser for t = 0, at ρ, φ̇
and ż er gitt som i c). Gjør videre bruk av følgende tilnærmelse

φ̇ ≈ − q

m
Bz (6)

Vis at når denne tilnærmelsen anvendes vil ligningene nedenfor følge

qBzρ
2 ≈ −Lz

1

2
mż2 − 1

2m
qBzLz ≈ T (7)

med Lz and T som bevegelseskonstanter. Hvilken fysisk fortolkning har disse to størrelsene? Kan du
angi noen betingelser hvor tilnærmelsen (6) burde fungere godt?

e) Vis at bevegelsen i z-retningen er begrenset, med |z| ≤ a, og bestem a. Finn den fullstendige
løsningen av bevegelsesligningene med tilnærmelsen ovenfor, og lag et plot av partikkelbanen i det
tredimensjonale rom. Benytt et passende valg av verdier for parametrene i problemet, og vis i figuren
retningen på de magnetiske feltlinjene.
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