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Resultaten kommer att visas i teoretisk fysiks korridor s̊a snart de föreligger.
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1. (8p) En centrifug av den typ som används t.ex. p̊a sjukhus för att separera fasta
best̊andsdelar fr̊an vätska brukar vara konstruerad som följer. Den har ett fast, horison-
tellt hjul, som bringas att rotera kring en vertikal axel med en hög vinkelfrekvens Ω. I hjulet
finns ett antal provrörsh̊allare rörligt monterade med jämna mellanrum, s̊a att de kan rote-
ra i radial-vertikal-plan kring horisontella axlar p̊a ett fixt avst̊and R fr̊an symmetriaxeln.
När centrifugen st̊ar stilla, monteras provrör fast i h̊allarna, ett i varje, s̊a att provrör med
prov hänger vertikalt i vila, med gemensam tyngdpunkt p̊a ett avst̊and D under h̊allarens
rotationsaxel. I denna uppgifts uträkningar ersätter vi massfördelningen av provrör och prov
med en punktformig massa. Vinkeln mellan provrörets rikting och horisontalplanet beteck-
nas med ϕ.

a) [3p] Sätt upp lagrangefunktionen och visa att rörelseekvationen för ϕ ges av

ϕ̈ = −Ω2R +D cosϕ

D
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g

D
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b) [2p] När centrifugen roterar med hög hastighet kommer provröret att vara nära nog
horisontellt. Linearisera rörelseekvationen s̊a att en god approximation erh̊alls för höga ro-
tationshastigheter Ω2 ≫ g/R och små svängningar kring det stationära tillst̊andet.

c) [1p] Bestäm det stationära tillst̊andet för den lineariserade rörelseekvationen.

d) [2p] Bestäm vinkelfrekvensen ω för små svängningar kring det stationära tillst̊andet i det
lineariserade systemet och beräkna kvoten ω/Ω.



2. (4p) För att spara bränsle när man skickar iväg en rymdsond kan man l̊ata sonden g̊a
nära en planet s̊a att rörelseenergi överförs fr̊an planeten till rymdsonden innan den fortsätter
ut i rymden. L̊at ∆v vara sondens hastighet relativt planeten före passagen och ∆v′ vara
motsvarande hastighet efter passagen.

a) [1p] Under vissa förutsättningar kan man se det som att sonden studsar i planetens gra-
vitationsfält s̊a att ∆v′ = −∆v. Vad krävs för att detta skall vara en bra approximation?

b) [2p] L̊at Ep vara den potentiella energin för en satellit till en himlakropp där nollniv̊an är
vald s̊a att Ep → 0 d̊a avst̊andet mellan kropparna g̊ar mot oändligheten. Satelliten rör sig i
en cirkulär bana kring himlakroppen. Satellitens massa är försumbar i förh̊allande till himla-
kroppens massa. Visa att Ep = −2Ek där Ek är satellitens kinetiska energi i himlakroppens
vilosystem.

c) [1p] En rymdsond i Solsystemet kommer in mot en planet med banhastigheten u i solens
vilosystem. Utg̊a fr̊an |∆v′| = |∆v| och bestäm det minsta värdet p̊a kvoten |∆v|/|u| som
gör det möjligt för rymdsonden att lämna Solsystemet efter passagen.
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3. (7p) En tygrulle rullar ut nedför en gräsklädd sluttning med lutningsvinkeln α. Tyget
har massan m, längden l och tjockleken b. Den outrullade längden av tyget betecknas med x.
Antag för enkelhets skull att rullen har innerdiametern 0 s̊a att dess yttre radie r uppfyller
πr2 = bx. Rullfriktionen och nedpressning av gräset ger en konstant kraft F0 som bromsar
in utrullningen. Förutsatt att utrullningen inte vänder och överg̊ar till upprullning, s̊a kan
effekten av F0 hanteras med lagrangeformalismen. (Tröghetsmomentet för en homogen cy-
linder med radien R och massan M är I = 1

2
MR2 kring cylinderns axel.)

a) [2p] Visa att lagrangefunktionen kan skrivas
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b) [3p] Bestäm rörelseekvationen och visa att den kan uttryckas p̊a formen

d2

dt2
x2 = ẋ2 + f(x)

för n̊agon funktion f(x).

c) [2p] Rörelseekvationen kan ocks̊a uttryckas p̊a formen ẍ = g(x, ẋ). Visa att ∂g/∂ẋ > 0 för
ẋ < 0 och tolka detta samband med avseende p̊a tygrullens dynamik.



4. (4p) Extremt högenergetiska protoner i kosmisk str̊alning kan kollidera med en foton i
den kosmiska bakgrundsstr̊alningen och genomg̊a reaktionen

p+ γ → π+ + n .

Antag att fotonen rör sig rakt mot den inkommande protonen. De inblandade partiklarnas
massor ges av mp = 938.3MeV/c2, mn = 939.6MeV/c2 och mπ+ = 139.6MeV/c2.

a) [3p] Uttryck protonens tröskelenergi för ovanst̊aende reaktion utifr̊an fotonens energi och
de inblandade partiklarnas vilomassor.

b) [1p] Antag att bakgrundsfotonens energi är 0.2meV och ta fram en numerisk uppskattning
av tröskelenergin. Uppskattningen behöver inte vara särskilt noggrann men den skall hamna
i rätt storleksordning.

5. (7p) Laddade partiklar avger str̊alning när de de accelererar och mjuk röntgenstr̊alning
kan genereras genom att man sänder en elektronstr̊ale genom ett periodiskt magnetfält.
(Magnetfältet är statiskt men periodiskt i rummet längs elektronstr̊alens bana.) Magnetfältet
f̊ar elektronerna att oscillera vinkelrätt mot elektronstr̊alens bana. S̊a länge magnetfältet
inte är allt för starkt s̊a blir elektronernas oscillationer små och de kan betraktas som
små störningar p̊a en rak bana. En s̊adan apparat kallas för undulator och används som
str̊alkälla i fysikalisk forskning. Elektronernas energi E är mycket större än mec

2 = 0.5MeV.
Förutsättningen E ≫ mec

2 f̊ar användas för att förenkla räkningarna s̊a länge varje approx-
imation är korrekt för den ledande termen i motsvarande serieutveckling. (Uppgiften kan
ocks̊a lösas utan det sistnämnda tricket.)

a) [1p] Magnetfältet i undulatorn har perioden l. Följ den infallande elektronstr̊alens vilo-
system och bestäm frekvensen hos elektronernas oscillationer i detta system. (Svaret beror
p̊a E.)

b) [2p] En foton med energin Eγ0 i elektronstr̊alens vilosystem sänds ut i elektronstr̊alens
framåtriktning. Bestäm fotonens energi i labbsystemet.

c) [2p] En foton med energin Eγ0 i elektronstr̊alens vilosystem sänds ut vinkelrätt mot
elektronstr̊alens bana. Bestäm fotonens energi i labbsystemet. Bestäm ocks̊a vinkeln mellan
elektronstr̊alen och fotonen i labbsystemet.

d) [2p] I en av experimentstationerna som planeras för MAX-IV-anläggningen tänker man
skicka elektroner med energin 3.0GeV genom en undulator för att f̊a ut välkollimerad
röntgenstr̊alning med energin 1.0 keV. Uppskatta perioden l för undulatorn. Uppskattningen
skall vara inom en faktor tv̊a fr̊an det precisa svaret. (Tips: Använd 2πh̄c = 1.2 · 10−6 eVm.)

LYCKA TILL!


