
Mechanika teoretyczna A

Lista 9
Zad. 1
Neutralny pion π0 jest niestabilną cząstką, która rozpada się głównie na dwa
fotony: π0 → γ+γ. Rozważ sytuację, w której poruszający się z prędkością ~v
pion ulega rozpadowi na dwa fotony odchylone od kierunku prędkości ~v o ten
sam kąt θ. Pokaż, że |~v| = c cos θ.

Zad. 2
Dodatni pion w spoczynku rozpada się na mion i neutrino: π+ → µ++ν. Masy
cząstek uczestniczących w procesie to mπ = 139.57 MeV/c

2, mµ = 105.66
MeV/c2 i mν = 0. (Są przekonujące dowody, że mν nie jest dokładnie równa
zero, ale jest dostatecznie mała, żeby w tym zagadnieniu przyjąć, że wynosi
zero.) Pokaż, że szybkość powstającego mionu to

βc =
m2π −m

2
µ

m2π +m
2
µ

.

Oblicz jej liczbową wartość. Porównaj ją z analogiczną dla bardzo rzadkiego
procesu π+ → e+ + ν (me = 0.51 MeV/c

2).

Zad. 3
Czy elektron i pozyton mogą anihilować produkując jeden foton? Równo-
ważnie: czy foton może wyprodukować parę elektron–pozyton? Wskazówka:
przeanalizuj to zagadnienie w układzie środka masy.
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Zad. 4
Wysokoenergetyczny elektron o energii Eo i prędkości βoc zderza się czołowo
z fotonem o energii Eγo. Pokaż, że końcowa energia fotonu Eγ wynosi

Eγ =
(1 + βo)EoEγo
2Eγo + (1− βo)Eo

dla fotonów poruszających się w takim kierunku, jak początkowo elektron.
Wskazówka: z zachowania czteropędu pokaż związek po · (pγo− pγ) = pγo · pγ
i skorzystaj z niego.
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Pokaż, że Eγ < Eo, ale jeśli βo → 1, to Eγ/Eo → 1, czyli że wyso-
koenergetyczny elektron w zderzeniu czołowym przekazuje fotonowi prawie
całą energię. Jaką część swojej energii zachowa elektron, gdy Eo = 10 TeV,
a foton był z pasma widzialnego, tzn. Eγo = 3 eV? Masa elektronu me = 0.51
MeV/c2, 1 TeV = 1012 eV.

Zad. 5
Jaka jest progowa (tzn. minimalna potrzebna) energia na produkcję anty-
protonów w zderzeniach przyspieszonych protonów z protonami spoczywają-
cymi:

p+ p→ p+ p+ p̄+ p?

Wskazówka: zapisz kwadrat sumy czteropędów początkowych protonów: (pA+
pB)
2 w układzie laboratoryjnym (czyli tym, w którym jeden proton spo-

czywa) i w układzie środka masy, skorzystaj z zachowania energii: po zderze-
niu energia jest równa co najmniej czterem masom protonu.

Zad. 6
Wyprowadź relatywistyczny wzór Dopplera dla światła:

ω =
ωo

γ(1− β cos θ)
.

Częstość w układzie spoczywającego źródła światła to ωo, zaś kąt między
prędkością źródła i kierunkiem obserwacji światła jest oznaczona jako θ.
Oblicz prędkość z jaką trzeba przebiec na czerwonym świetle, żeby widzieć

je jako zielone.
Pamiętaj, że ten przedmiot nazywa się mechanika teoretyczna: nie prze-

chodź na czerwonym świetle, zwłaszcza z taką prędkością ,.
Zad. 7
Miony produkowane przez promieniowanie kosmiczne w górnych warstwach
atmosfery bombardują powierzchnię ziemi mniej więcej jednorodnie, jednak
niektóre z nich rozpadają się w trakcie lotu (czas połowicznego zaniku to ok.
1.5 µs w układzie spoczywającego mionu). Detektor w balonie na wysokości
2000 m obserwuje w ciągu godziny 650 mionów poruszających się z szybko-
ścią 0.99c w kierunku ziemi. Ile tych cząstek w ciągu godziny zaobserwuje
identyczny detektor na poziomie morza? Oblicz wynik biorąc pod uwagę re-
latywistyczną dylatację czasu i porównaj go z otrzymanym w przybliżeniu
nierelatywistycznym.
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