
Skriftlig Tentamen, FYTA12, Klassisk Fysik, del 1, 18 juni 2010,

kl. 10.15–15.15.

Till̊atna hjälpmedel: (a) ett A4-blad med anteckningar; (b) p̊a tentamen utdelade hjälpblad; (c) pennor,
suddgummi, linjaler och andra enkla ritverktyg; (d) 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. [9 p] En vanlig pendel med längd ℓ och punktmassa m placeras p̊a en släde med massan
M , som glider utan friktion p̊a ett plant underlag. Försumma y-dimensionen och betrakta
systemet i vertikalplanet.

a) [2 p] Välj lämpliga generaliserade koordinater, och ange Lagrangefunktionen.

b) [2 p] Härled rörelseekvationerna.

c) [1 p] Finn alla statiska lösningar, dvs. där allt st̊ar still.

d) [3 p] Välj en som kan misstänkas vara stabil, och betrakta små svängningar kring den.
Identifiera normalmoderna och ange deras respektive vinkelfrekvenser.

e) [1 p] En av normalfrekvenserna blir noll. Förklara varför.

2. [10 p] Man gör ett antal experiment där en partikel med massan m f̊ar röra sig i ett okänt
centralsymmetriskt potentialfält V (r). Man vet att V har formen av en potens, V (r) = Kra.
Det visar sig att partikeln alltid följer elliptiska banor. Dessa kan ha olika storlek, och olika
excentricitet, men har alltid origo i centrum. I lämpligt koordinatsystem betyder detta att
banorna kan parametriseras som

x2/A2 + y2/B2 = 1, z = 0,

där A,B > 0 är ellipsens resp. halvaxlar, och kan vara olika för olika banor.

a) [4 p] Bestäm potentialen s̊anär som p̊a normeringen, dvs. bestäm potensparametern a!
(Ledning: Skriv om banans ekvation i formen u(ϕ), där u = 1/r, och utnyttja Binets ekvation,

L2

m
(u′′ + u) +W ′(u) = 0

där W (u) = V (r) är potentialen uttryckt som funktion av u = 1/r, och W ′(u) = dW (u)/du.
Beräkna W (u) för varje bana, och översätt till V(r).)

b) [4 p] Visa att en banas rörelsemängdsmoment L är proportionellt mot banans inneslutna
area, allts̊a mot produkten AB.

c) [2 p] Visa att detta medför att alla banor har samma omloppstid. Är detta förv̊anande?



3. [6 p] Tv̊a elektroner skjuts iväg med samma fart v, men i olika riktningar som bildar
vinkeln α.

a) [2 p] Visa att deras relativa fart vrel ökar med ökande värde p̊a α. (Ledning: Utnyttja att
fyrskalärprodukten mellan deras fyrrörelsemängder är invariant, och beror p̊a deras relativa
fart.)

b) [2 p] Finn vinkeln α0 som funktion av v som gör att den relativa farten blir lika med deras
fart v.

c) [1 p] Vad blir vinkeln α0 i gränsen v → c?

d) [1 p] Vad blir vinkeln α0 i den klassiska gränsen v → 0? Är detta det värde man borde
förvänta sig?

4. [5 p] En neutral massiv partikel, som vi kan kalla X0, rör sig med fart v. Den sönderfaller
plötsligt till tv̊a fotoner, X0

→ γγ. En av fotonerna rör sig rakt fram (allts̊a parallellt med
X0).

a) [2 p] I vilken riktn. rör sig den andra?

b) [3 p] Ange förh̊allandet E1/E2 mellan fotonernas energier, och visa att detta är oberoende
av partikelns massa och bara beror p̊a hastigheten v.

LYCKA TILL!


