
Skriftlig Tentamen FYTA12 (TK1), 8 apr 2010 kl. 10.15–15.15.

Till̊atna hjälpmedel:
(a) ett A4-blad med anteckningar;

(b) pennor, suddgummi, linjaler och andra enkla ritverktyg;

(c) dryck, fika, godis, kudde, handduk och liknande nödvändigheter.

——

Totalt 30 poäng, varav 15 krävs för godkänt.
Obs! Uppgifterna är inte nödvändigtvis ordnade efter sv̊arighetsgrad.

Använd aldrig en formel utan att motivera varför den kan tillämpas.

Läs noga texten i varje uppgift innan du börjar lösa den.

——

Resultaten kommer att visas i teoretisk fysiks korridor s̊a snart de föreligger.

1. [8p] En viss kulle inte allför l̊angt ifr̊an Lund har grovt sett formen av en halv sfär med
radie R, fixerad med den platta sidan ned p̊a en i övrigt plan omgivning. Under den just
hädang̊angna snöiga vintern användes denna kulle som pulkabacke. En student i teoretisk
fysik vill undersöka pulkåakandets fysik experimentellt, och l̊anar därför en pulka och ger sig
åstad upp till kullens topp, iklädd varma kläder och medförande diverse mätinstrument.

a) [2p] Approximera ekipaget (pulka+student+tillbehör) med en punktmassa som glider ut-
an friktion p̊a backen, med start i vila fr̊an toppen. (Man f̊ar anta att banan h̊aller sig i
ett vertikalplan genom sfärens centrum.) Sätt upp Lagrangefunktionen L(q̇, q) = Ek − Ep i
lämplig generaliserad koordinat q.

b) [1p] Härled Lagranges rörelseekvation. Denna bör ge q̈ som funktion av q (och ev. q̇).

c) [2p] Integrera ekvationen en g̊ang (t.ex. med hjälp av lämplig bevaringslag). Fixera integ-
rationsparametern med hjälp av initialvillkoret. Resultatet bör ge q̇ som en entydig funktion
av q.

d) [2p] Visa att ekipaget släpper fr̊an backen när det befinner sig p̊a 2/3 av kullens totala
höjd R, oavsett kullens storlek. (Ledning: Beräkna den totala kraften F = mr̈ i kartesiska
koordinater som funktion av bara q (med hjälp av (b) och (c)). F måste utgöra summan av
den vertikala tyngdkraften och en normalkraft N = Ner som ser till att pulkan h̊alls kvar
p̊a backens yta. Beräkna normalkraftens amplitud N som funktion av q.)

e) [1p] När ekipaget släppt fr̊an backen befinner det sig i stället i fritt fall. Beräkna hur l̊angt
ifr̊an backens fot det landar, i enheter av R.



2. [5p] En fiskare st̊ar i begrepp att rensa en nyf̊angad ål - som bekant en mycket hal fisk.
Han lägger den p̊a ett rensbord p̊a bryggan, men för nära kanten: när han tittar bort ett
ögonblick för att fatta sin kniv, s̊a glider ålen iväg över bordskanten, ned p̊a bryggan och
ålar kvickt iväg mot den hägrande friheten – och livet! Betrakta ålen som ett 1 m l̊angt och
1 kg tungt tunt rakt homogent snöre som hänger över bordskanten i rät vinkel. Antag att
ålen passivt glider över kanten med noll friktion. Bordet är 1 m högt.

a) [2p] Välj en lämplig generaliserad koordinat för den nedglidande ålen, och ange Lagrange-
funktionen.

b) [1p] Ange den resulterande rörelseekvationen – Lagranges ål-ekvation.

c) [2p] Lös denna med initialvillkor svarande mot att ålen ligger still med en procent
hängande över kanten. Hur l̊ang tid tar det innan ålen träffar bryggan?

3. [8p] En fruktsk̊al har formen av en rotationsparaboloid, dvs. z(x, y) = K(x2 + y2)/2, där
K anger sk̊alens krökning i botten. En liten kula (punktmassa) sätts i rörelse horisontellt
längs med sk̊alens insida, s̊a att den rör sig cirkulärt under inverkan av tyngdkraften.

a) [2p] Skriv ned Lagrangefunktionen för kulan under p̊averkan av tyngdkraften, med (x, y)
som generaliserade koordinater. Härled rörelseekvationerna.

b) [2p] Finn normalfrekvenserna för små svängningar kring bottenläget, och visa att de
sammanfaller. Visa att detta medför att alla små svängningar är periodiska. Ange perioden
T0.

c) [2p] Uttryck nu i stället L i planpolära koordinater (ρ, ϕ), givna av (x = ρ cosϕ, y =
ρ sinϕ). Härled rörelseekvationerna i dessa, och visa att ϕ är cyklisk.

d) [2p] Finn alla cirkulära banor (konstant ρ = ρ0). Beräkna omloppstiden T som funktion
av radien ρ0, och visa att den för denna speciella sk̊alform är oberoende av ρ0. Jämför med
resultatet T0 fr̊an (b).



4. [9p] Man vill kollidera en proton och en antiproton (b̊ada med samma massa m), och
därvid producera en till av varje, allts̊a pp̄ → ppp̄p̄. Detta görs p̊a s̊a vis att antiprotoner
(med fart svarande mot en viss rapiditet ξL) skjuts mot ett stillaliggande str̊almål med myc-
ket protoner (vilket allts̊a svarar mot det s.k. labbsystemet, SL).

a) [2p] Det är ofta bekvämt att i stället betrakta denna inelastiska kollision i CM-systemet,
SCM , där p och p̄ infaller mot varandra med lika stora men motriktade hastigheter, vardera
svarande mot rapiditeten ξ. Visa att ξL = 2ξ, och att den Lorentztransformation (puff) som
förbinder systemen karakteriseras av u = c tanh ξ.

b) [2p] För att produktionen ska kunna ske, måste vardera infallande partikeln i CM-systemet
ha en viss minsta energi. Visa att denna svarar mot ett tröskelvärde p̊a rapiditeten ξ, givet
av cosh ξ = 2, allts̊a E = 2mc2. Vilken hastighet svarar detta mot?

c) [1p] I labbsystemet, visa att motsvarande tröskelvärde p̊a den infallande partikelns energi
blir E = 7mc2, allts̊a svarande mot cosh ξL = 7. Vilken hastighet svarar detta mot?

d) [2p] Antag nu att man (i labbsystemet) skjuter iväg antiprotoner med precis tröskelenergin.
Antag att produktionen misslyckas, och att kollisionen med en proton i stället blir elastisk,
allts̊a svarande mot pp̄ → pp̄. I CM-systemet, visa att detta svarar mot att produkterna
måste fara ut rygg mot rygg, med vardera samma rapiditet ξ som de b̊ada inkommande.

e) [2p] För en s̊adan elastisk kollision, vad blir minimivärdet p̊a vinkeln α mellan de utg̊aende
partiklarna i labbsystemet, uttryckt som cosα? (Tips: Detta inträffar när de i CM-systemet
far ut i rät vinkel i förh̊allande till de inkommande (t.ex. i y-riktningen). Lorentztransformera
med −ξ till labbsystemet.)

N̊agra användbara samband:
{

v/c = tanh ξ = β
γ = cosh ξ

P µ = (E/c,p) = mc(cosh ξ, ep sinh ξ) = mcγ(1,v/c)


















E = mc2√
1−v2/c2

p = mv√
1−v2/c2

⇒ v = c2 p

E

P µPµ ≡ E2/c2 − p2 = m2c2

⇒

{

p =
√

E2/c2 +m2c2

E =
√
p2c2 +m2c4


