
Skriftlig Tentamen, FYTA11:1, Klassisk Fysik 1 (mek)
27 aug 2010, 10.15–16.15

Till̊atna hjälpmedel: (a) ett A4-blad med anteckningar; (b) p̊a tentamen utdelade hjälpblad; (c) penna,
suddgummi och andra enklare skrivdon; (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.
Deluppgifter kan ofta lösas oberoende av andra deluppgifter, eller genom att utnyttja vad som finns angivet (och

eventuellt skulle visas) i tidigare i deluppgifter.
Läs noga texten i varje uppgift innan du börjar lösa den.

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

1. Massa pendlar (6p) En vanlig (matematisk) pendel best̊ar ju av en punktmassa m i
änden av en viktlös st̊ang med längd ℓ, som är fastsatt med sin andra ände. Denna kan
modifieras genom att lägga till en skjutbar massa m som kan fästas p̊a en valfri punkt p̊a
st̊angen. Antag nu att extramassan är lika stor som den i änden (allts̊a m), och fastsatt p̊a
avst̊andet a fr̊an st̊angens fasta ände (0 ≤ a ≤ ℓ).

a) [2p] Välj lämplig generaliserad koordinat, och sätt upp Lagrangefunktionen för detta
system.

b) [1p] Skriv ned rörelseekvationen.

c) [2p] Studera små svängningar kring det stabila jämviktsläget, och visa att vinkelfrekvensen
ω för dessa ges av

ω =

√

g
ℓ+ a

ℓ2 + a2

d) [1p] Visa att frekvensen blir den vanliga ω0 =
√

g/ℓ i intervallgränserna a = 0 och a = ℓ,
men har ett maximum för ett visst värde p̊a a. Beräkna detta, och ange motsvarande ω i
enheter av ω0 – dvs. ange ω/ω0. Kommentar?



2. Perfekt putt (7p) Ett visst minigolfh̊al best̊ar av en platt transportsträcka följt av en
cirkulär konkav fördjupning i marken, med h̊alet beläget i bakkanten. L̊at oss approximera
detta system med ett punktpartikel (“bollen”) med massa m, som rör sig i xy-planet i en
centralsymmetrisk potential Ep, given av

V (x, y) =

{

k
2
(x2 + y2 −R2),

√

x2 + y2 < R
0, annars

(1)

där R är radien hos det cirkulära omr̊adet Ω.

Därinnanför ges allts̊a potentialen av en harmonisk oscillator, med den karakteristiska fre-
kvensen ω =

√

k/m, och vi kan skriva k = mω2.

a) [1p] Sätt upp systemets Lagrangefunktion i cartesiska koordinater (x, y) (s̊aväl utanför
som innanför Ω).

b) [1p] Ange rörelseekvationerna utanför Ω.

c) [1p] Ange rörelseekvationerna innanför Ω.

d) [2p] Antag nu att spelaren siktar lite slarvigt. Detta kan modelleras som att den punkt-
formiga “bollen” kommer in mot Ω med fart v riktad i positiva x-riktningen, men p̊a
ett avst̊and < R fr̊an negativa x-axeln, s̊a att den (vid t = 0, säg) n̊ar Ω i punkten
(x0, y0) = (−R cosα,R sinα), för n̊agon vinkel α ∈ [−π/2, π/2], med hastigheten (v, 0).

Med dessa initialvillkor, integrera upp rörelseekvationerna i Ω, och visa att den tidpunkt t0
när bollen lämnar Ω uppfyller

cot(ωt1) =
v2 − ω2R2

2vωR cosα
.

e) [1p] Visa att om farten v väljs lämpligt, s̊a kommer partikeln alltid att lämna Ω efter
precis 1/4 period (ωt1 = π/2). Ange detta värde p̊a v.

f) [1p] Visa att “bollen” d̊a alltid träffar “h̊alet” i Ω:s bakkant, allts̊a i punkten (R,0) –
oberoende av α! (Detta betyder att om spelaren bara väljer rätt fart, spelar det inte s̊a stor
roll hur han/hon siktar. . . !)



3. Järnsläpp (7p) En vanlig hänggunga best̊ar av en lätt sits som hänger i ett par lätta
kedjor av längd ℓ, vars övre ändar är fixerade vid en kraftig ram, s̊a att när en punktformig
massiv person gungar i vertikalplanet, hela ekipaget kan betraktas som en ideal pendel med
massa m och längd ℓ, om man negligerar rörelsen i sidled.

a) [2p] Välj lämpliga generaliserade koordinater, och definiera den potentiella energin s̊a att
den blir noll i lägsta läget. Ange systemets Lagrangefunktion.

b) [2p] Härled rörelseekvationerna för dina koordinater, och visa att de kan integreras en
g̊ang med hjälp av tidstranslationssymmetrin (H-tricket).

c) [1p] Antag nu att den punktformiga personen är ett barn – vars främsta mål först̊as är
att “sl̊a runt”. Ange hur mycket energi som behövs för detta, dvs. för att n̊a höjden 2ℓ.

d) [2p] Antag att det punktformiga barnet getts precis tillräcklig fart för att sl̊a runt. Visa
att kedjan kommer att slakna före toppunkten. Ange i vilken punkt detta sker, givet som
höjd över lägsta punkten.

4. Söndrade vi falla (4p) En tung kärna rör sig med farten 0,1 c i x-riktningen. I sitt
vilosystem S ′ sönderfaller den, och avger därvid en elektron med farten 0,7 c. Vad blir
elektronens fart och rörelseriktning i labsystemet S, om den i S ′ avges

a) [1p] i framåtriktningen?

b) [1p] i bak̊atriktningen?

c) [2p] i rät vinkel?



5. Relativ bildkompression (6p)

En observatör O i vila studerar natthimlen en månfri natt, och tittar därvid mot polstjärnan,
som vi kan l̊ata ligga i x-riktningen. Runt polstjärnan syns en massa andra stjärnor (t.ex.
de som tillhör stjärnbilden Karlavagnen).

I ett visst ögonblick passeras O p̊a nära h̊all av en relativistisk fladdermus F, som r̊akar röra
sig rakt mot polstjärnan med farten u = βc.

Pga. fladdermusens höga fart blir dennes bild av stjärnhimlen deformerad i förh̊allande till
O:s, s̊a att den trycks ihop i framåtriktningen. En stjärna som för O ses p̊a ett vinkelavst̊and
θ ifr̊an Polstjärnan, ses allts̊a av F i stället p̊a ett mindre vinkelavst̊and θ′.

För att kunna analysera detta, betraktar vi allts̊a en foton fr̊an denna stjärna, som i labb-
systemet S allts̊a inkommer med en 4-rörelsemängd som kan skrivas

P µ = p(1,−ex cos θ + e⊥ sin θ).

där e⊥ är en enhetsvektor i yz-planet som talar om i vilken riktning den andra stjärnan syns
ligga rel. polstjärnan.

a) [2p] Lorenztransformera P µ till S ′. Visa att P ′µ kan skrivas

P ′µ = p′(1,−ex cos θ′ + e⊥ sin θ′),

med samma e⊥ som i P µ, men med en vinkel θ′ som beror p̊a θ och u.

b) [1p] Visa att vinkeln θ′ beror p̊a θ och u enligt uttrycket

cos θ′ =
cos θ + β

1 + β cos θ

c) [1p] Visa att denna relation med hjälp av pseudorapiditeten

η ≡ ln cot(θ/2)

kan förenklas till en addition,
η′ = η + ξ,

där ξ är rapiditeten som hör ihop med β: β = tanh ξ.

d) [1p] För små vinklar (stjärnor nära polstjärnan) blir relationen mellan θ′ och θ en linjär
krympning: θ′ ≈ Cθ. Ange krympfaktorn C som funktion av u.

e) [1p] Den stjärna (Dubhe) i Karlavagnen som ligger närmast polstjärnan ligger p̊a vin-
kelavst̊andet θ = 28, 7◦. Uppskatta motsvarande vinkelavst̊and θ′ som F ser den p̊a, om
u = 0, 5c.

LYCKA TILL!


