
Övningsproblem för Fyta12:1 – Klassisk Mekanik

1. Sätt upp och lös Lagranges ekvationer för en endimensionell harmonisk oscillator,
en partikel med massan m fastsatt i en fjäder med fjäderkonstanten k.

2. Sätt upp och lös Lagranges ekvationer för kast med ett litet föremål i ett homogent
tyngdkraftfält utan luftmotst̊and.

3. Tv̊a klossar med samma massa m är förbundna med ett snöre. En av klossarna
placeras p̊a ett bord, den andra hänger över kanten. Bestäm systemets acceleration
(a) om snörets massa försummas, (b) om snöret har en icke försumbar massa m′ och
längd l.

4. En kloss med massa m ligger p̊a en triangulär
kloss (med spetsig vinkel α och massa M) som i
sin tur ligger p̊a ett horisontellt bord (se figur).
Ingen friktion förekommer. Sätt upp och lös La-
granges ekvationer under antagande att systemet
fr̊an början befinner sig i vila.
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5. En homogen boll med massan m och radien R rullar nedför en kil med massan M
som kan röra sig p̊a ett friktionsfritt bord. Kilens vinkel är θ. Bollen rullar utan att
glida. Bestäm kilens acceleration.

6. Skriv med Lagrange ned rörelseekvationerna för en elastisk pendel: En partikel
med massan m som hänger i en fjäder med fjäderkonstanten k och naturliga längden
ℓ och som kan röra sig i ett vertikalplan genom upphängningspunkten. Approximera
till små svängningar kring (stabila) jämviktsläget, och identifiera normalmoder och
normalfrekvenser.

*7. Bestäm med variationskalkyl (och tv̊ang) den största area som kan inneslutas
inom en plan kurva med bestämd längd. Använd cartesiska koordinater.
Ledning: Arean innanför en plan kurva Γ i xy-planet kan skrivas som 1

2

∮

γ(r× dr)z =
1
2

∮

γ x dy − y dx (Varför?)

8. En fjäder är horisontellt inspänd mellan en vägg och ett homogent rätvinkligt
triangulärt prisma med massan M . Prismat är rörligt längs ett glatt horisontellt
bord p̊a sin längre katet. En partikel med massan m är fäst i ena änden av en
fjäder vars andra ände är fäst i prismats övre kant. Partikeln glider friktionsfritt p̊a
prismats hypotenusa som bildar vinkeln α med horisontalplanet. B̊ada fjädrarna har
fjäderkonstanten k. Sätt upp Lagranges ekvationer.

9. Upphängningspunkten p̊a en matematisk pendel lyfts vertikalt (utan begynnelse-
fart) med en konstant acceleration a. Bestäm frekvensen för små svängningar av
pendeln. Fundera över resultatet.
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10. En massa m hänger i en fjäder med fjäderkonstanten k. Fjäderns massa M kan
inte försummas. Däremot är fjäderns förlängning liten jämfört med den naturliga
längden. Sätt upp Lagranges ekvationer och bestäm rörelsens period.
Ledning: Anta att fjädern deformeras homogent s̊a att hastigheten hos varje del av
fjädern är proportionell mot dess avst̊and fr̊an upphängningspunkten.

11. En partikel A är upphängd i en vertikal fjäder fäst i en fix punkt P. En par-
tikel B är upphängd i en vertikal fjäder fäst i A. A och B rör sig längs lodlinjen
genom P och svänger kring sina jämviktslägen under inverkan av tyngdkraften.
Vardera partikeln har massa m och vardera fjädern fjäderkonstant mk2. Bestäm
normalsvängningsfrekvenserna.

12. Tv̊a pendlar, vardera best̊aende av en massa
m fäst vid en viktlös st̊ang med längden a, är
upphängda p̊a samma höjd och p̊a avst̊andet b
fr̊an varandra. De är förenade med en fjäder
med fjäderkonstant k = mg/a och naturlig längd
b. Pendlarna kan svänga utan friktion i samma
lodplan. Sätt upp Lagranges ekvationer un-
der antagande att fjädern kan betraktas som
horisontell under hela rörelsen. Bestäm nor-
malsvängningsfrekvenserna för små svängningar
kring jämviktsläget.
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*13. En bit tv̊al halkar omkring i en inverterad cirkulär kon med toppvinkeln 2α.
Konens axel är vertikal. Betrakta tv̊alen som en punktformig partikel med massan
m och undersök tv̊alens rörelse i olika specialfall samt små avvikelser fr̊an stationära
banor.

14. En kloss med massan M ligger p̊a ett glatt
horisontellt bord. Klossen är förenad med en fast
vägg medelst en fjäder med fjäderkonstanten k.
Fr̊an klossen löper en tunn, viktlös och oelastisk
tr̊ad över en viktlös, lättrörlig trissa T. Tr̊aden
uppbär i sin andra ände en partikel med mas-
san m, som kan svänga i ett vertikalplan. Ställ
upp Lagranges ekvationer för svängningar kring
jämviktsläget och lös dem för små svängningar.
Avst̊andet mellan trissan och partikeln vid jämvikt
är ℓ och avst̊andet mellan klossen och bordskanten
s̊a stort att klossen alltid befinner sig p̊a bordet.
Det är ocks̊a sörjt för att tr̊aden aldrig berör bor-
det.

m
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15. En partikel med massan m kan friktionsfritt röra sig längs spiralen

x = b cos(θ)

y = b sin(θ)

z = aθ

där a och b är konstanter och z-axeln vertikal. Förutom av tyngdkraften p̊averkas
partikeln av ett attraherande kraftcentrum i origo med en kraft proportionell mot
avst̊andet till origo. Bestäm partikelns rörelse om den startar i vila i läget x = b,
y = z = 0.

16. En horisontell homogen st̊ang vilar p̊a tv̊a
likadana cirkulära (homogena) cylindrar, som kan
rotera utan friktion kring sina axlar. St̊angen
rullar p̊a cylindrarna utan att glida. Vardera cylin-
dern har massan αm och radienR, medan st̊angens
massa år 2m. En matematisk pendel med massan
m och längden ℓ

2m

m
αm αm

är fäst vid st̊angens mitt, som vid rörelsens början befinner sig mitt emellan cylin-
drarna. Sätt upp Lagranges ekvationer. Approximera för små svängningar. Som
begynnelsevillkor används att st̊angens fart är noll och att pendeln släpps d̊a tr̊aden
bildar vinkeln ϕ0 med lodlinjen. Plankan antas s̊a l̊ang att den hela tiden vilar p̊a
cylindrarna.

17. Koldioxidmolekylen kan uppfattas som en linjär molekyl med en central kolatom
som med tv̊a identiska fjädrar som g̊ar ut åt diametralt motsatt h̊all är fästad vid tv̊a
syreatomer. Studera molekylens longitudinella rörelse. En normalsvängningsfrekvens
blir noll. Vad svarar detta mot fysikaliskt? Beräkna ett numeriskt värde p̊a förh̊allandet
mellan de tv̊a övriga (allts̊a de som är skilda fr̊an noll) normalfrekvenserna för
molekylen.

18. Tre likadana fjädrar är kopplade i rad och sedan fastsatta mellan tv̊a väggar.
Tv̊a lika massor är fastsatta i skarvarna mellan den mittersta och de tv̊a yttersta
fjädrarna. Bestäm systemets möjliga svängningsperioder.

*19. Generalisera föreg̊aende problem till N stycken fjädrar med massor i skarvarna.

3



Svar:

1. x = A cos(ωt+ ϕ), ω = (k/m)1/2

2. x = v0xt, y = v0yt−
gt2

2

3. (a) ẍ = g/2 (b) ẍ =
g(m+m′ x

ℓ )
2m+m′

4. Med x stora klossens läge, och y lilla klossens läge relativt stora klossen utefter
det lutande planet:
ÿ = g (M+m) sinα

M+m sin2 α
, och x = −y m

M+m
cosα.

5. mg sin θ cos θ
7

5
(M+m)−m cos2 θ

, till vänster.

6. ǫ̈h + ω2
hǫh = 0, ǫ̈v + ω2

vǫv = 0, där ǫh är den horisontella och ǫv den vertikala lilla
avvikelsen fr̊an jämviktsläget, och normalfrekvenserna ges av ω2

h = k/(m + kl/g),
ω2
v = k/m, s̊a att ωh < ωv. (Enklast med polära koordinater.)

7. Cirkel.

8. (M +m)ẍ+mÿ cosα + kx = 0; mÿ +mẍ cosα−mg sinα + ky = 0

9. ω =
(

g+a
ℓ

)1/2

10. ω =
(

k
m+M/3

)1/2

11. ω = k
√

3±
√
5

2
= k

√
5±1
2

12. ω1 = (g/a)1/2, ω2 = (3g/a)1/2

13. Stationära banor: θ̇ = h
r2 sin2 α

, h konstant. För små avvikelser fr̊an stationär

bana f̊ar man en oscillationsfrekvens ω = θ̇
√
3 sin2 α

14. M : ω =
(

k
M+m

)1/2
; m: ω = (g/ℓ)1/2

15. θ = mg
ka
(cosωt− 1); ω =

(

ka2

m(a2+b2)

)1/2

16. ϕ = ϕ0 cosωt; x = ℓϕ0

3+α
(1− cosωt) ; ω =

(

g(3+α)
ℓ(2+α)

)1/2

17. 1.915

18. (k/m)1/2 , (3k/m)1/2
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