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Till̊atna hjälpmedel: (a) ett A4-blad med anteckningar; (b) pennor, suddgummin, 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.
Läs texten noga i varje uppgift innan du börjar lösa den.

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

1. Strängt taget (5p) En gitarrsträng kan betraktas som en tunn tr̊ad av metall eller nylon
med konstant linjär masstäthet µ, som sitter inspänd mellan tv̊a fixerade ändpunkter, s̊a att
en strängs aktiva, svängande del har längden L och p̊averkas av en fix spännkraft T .

Betrakta en s̊adan sträng, och l̊at x vara avst̊andet fr̊an den ena änden till en punkt p̊a
strängen. L̊at y(x, t) beskriva strängens transversa utslag, och anta randvillkoren y(0, t) =

y(L, t) = 0. Strängens verkan S kan d̊a (för små utslag) skrivas som S =
∫ ∫ L

0
L dx dt. Här

är L Lagrangetätheten
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där µ är strängens linjära masstäthet och T den p̊alagda spännkraften.

a) [2p] Visa att strängens rörelseekvation blir en v̊agekvation, med v̊agfarten v =
√

T/µ.

b) [2p] Finn strängens normalmoder för små svängningar kring viloläget y = 0, genom att
ansätta ett harmoniskt tidsberoende, y(x, t) = y(x)cos(ωt), och och analysera för vilka ω
det g̊ar att lösa den resulterande diff-ekvationen för y(x) med angivna randvillkor. Visa att
normalfrekvenserna fn = ωn/2π är heltalsmultipler fn = nf1 av en grundfrekvens f1. Ange
grundtonen f1 som funktion av L, µ och T .

c) [1p] En sträng kan uppenbarligen stämmas till rätt grundton genom att man med en
spännskruv justerar strängens spännkraft T . När man spelar p̊a gitarren ändrar man tillfälligt
grundtonen genom att i stället korta strängens aktiva längd. Detta görs genom att man
trycker strängen mot band, metallkanter som ligger p̊a tvären p̊a vissa avst̊and fr̊an änden.
Frekvensförh̊allandet mellan närliggande halvtoner är 21/12 ≈ 1.0595. En gitarrsträng har
normalt längden L ≈ 700 mm. Fr̊aga: Hur mycket (i mm) behöver detta kortas för att
frekvensen ska höjas en halvton? Detta avgör allts̊a var det första bandet ska sättas.



2. Jo, jo! (7p) En fysikstudent har konstruerat en enkel jojo av en
homogen cylinder med massan m och radien R (med tröghetsmomentet
I = mR2/2), kring vilken en tunn inelastisk tr̊ad är virad (utan att gli-
da). Tr̊adens massa kan försummas, och dess fria ände är knuten runt
studentens pekfinger, som denne är fri att röra vertikalt s̊a att positionen
vid tiden t ges av Z(t). Vi kan anta att snörets fria del hela tiden h̊alls
vertikal och sträckt (se fig.), och att jojons rörelse i sidled kan försummas.

a) [1p] Ange sambandet mellan jojons position z(t) och dess rotations-
vinkel ϕ(t), givet fingrets position Z(t).

b) [3p] Välj nu jojons rotationsvinkel ϕ som generaliserad koordinat, och
sätt upp Lagrangefunktionen för ϕ, givet fingrets bana Z(t).

c) [1p] Ange rörelseekvationen för ϕ(t), för givet Z(t).

d) [1p] Skriv om rörelseekvationen s̊a att den i stället blir en ekvation för
jojons position z(t), givet Z(t).
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e) [1p] Genom att röra fingret p̊a ett visst sätt kan man f̊a jojon att inte acceleras, utan
rotera p̊a stället utan att flytta sig vertikalt. Visa att fingret därvid måste röras med en
konstant vertikal acceleration upp̊at, med beloppet 2g.

3. Fjäder och snöre (10p) En fjäder med naturlig längd ℓ och fjäderkonstant
mω2

0
är upphängd i taket. I fjäderns andra ände hänger en massa m. I denna

är fäst ett tunt, oelastiskt snöre med längd a. I snörets andra ände hänger
ytterligare en massa m. Massorna är rörliga vertikalt (se fig.).

a) [2p] Välj lämplig generaliserad koordinat för situationen att snöret he-
la tiden är sträckt. Sätt upp Lagrangefunktionen för detta fall, och ange
rörelseekvationen.

b) [2p] Välj lämpliga generaliserade koordinater för situationen att snöret är
slakt. Sätt upp Lagrangefunktionen för detta fall, och ange rörelseekvationerna.

c) [2p] Antag nu att den understa massan dras ned ett stycke d under vi-
loläget, och h̊alls stilla där innan den släpps. Visa att d måste väljas till minst
d0 = 2g/ω2

0
för att snöret n̊agon g̊ang under rörelsen ska slakna? (Ledning:

studera accelerationen av den undre massan.)
m

m

d) [2p] Anta nu att d > d0. Ange ett ekvation för hur stort d minst måste väljas,om massorna
dessutom ska f̊as att krocka innan snöret p̊a nytt sträcks.

e) [2p] Antag att krocken är helt elastisk, s̊a att massorna helt enkelt utbyter rörelsemängder
vid krocken. Diskutera vad som händer i det ögonblick snöret sedan sträcks igen efter att ha
varit slakt.



4. Producera mera! (8p) Man l̊ater tv̊a partiklar av typ a och b, med resp. massor M
och m, kollidera. Man hoppas därvid att det i kollisionen ska produceras tv̊a partiklar till,
av typ a resp. ā, b̊ada med massa M .

a) [3p] Antag att kollisionen sker genom att man accelerar a-partikeln och l̊ater den infalla
mot b som är i vila. Hur mycket fart v måste a ges för att produktionen ska kunna ske?

b) [3p] Antag att kollisionen istället sker genom att man accelerar b̊ada partiklarna till lika
stora rörelsemängder (men i motsatt riktning), och sedan l̊ater dem kollidera. Hur mycket
fart (va resp. vb) måste respektive partikel d̊a ges för att produktionen ska kunna ske?

c) [2p] Bekräfta att följande relation gäller för de tre hastigheterna:

v =
va + vb

1 + vavb/c2

och förklara med argument som inbegriper Lorentztransformationen varför detta måste vara
fallet.

LYCKA TILL!


