
Uppgifter i Fyta12:1 – Relativitet

Massor hos n̊agra vanliga elementarpartiklar:

mγ = 0

me− = me+ = 0.511 MeV/c2

mµ− = mµ+ = 105.7 MeV/c2

mπ+ = mπ− = 139.6 MeV/c2

mπ0 = 135.0 MeV/c2

mK+ = mK− = 494 MeV/c2

mK0 = 498 MeV/c2

mp = 938.3 MeV/c2

mn = 939.5 MeV/c2

1. En st̊ang med längden L′ är i vila i systemet S ′. St̊angen ligger i x′y′-planet och
bildar vinkeln Θ′ med x′-axeln. Systemet S ′ rör sig med fart u relativt systemet S,
s̊a att x- och x′-axlarna sammanfaller, medan y- och y′-axlarna är parallella. Vad blir
st̊angens längd L och vinkel Θ med x-axeln i systemet S?



L = L′

√

(1− u2/c2) cos2 Θ′ + sin2 Θ′, tanΘ =
tanΘ′

√

1− u2/c2





2. Längden av en st̊ang i rörelse bestäms med tv̊a olika metoder. I den ena observeras
ändpunkternas positioner samtidigt relativt en fast skala. I den andra mäts tiden det
tar för st̊angen att passera en fix punkt, och längden f̊as genom att multiplicera med
st̊angens fart. Använd Lorentztransformationen i differentiell form och visa att b̊ada
metoderna ger samma resultat (vilket?). St̊angens längd i sitt vilosystem är ℓ0.

(

ℓ = ℓ0
√

1− v2/c2
)

3. Medellivslängden hos en neutron i vila är cirka 10 minuter. Den sönderfaller sedan
spontant till en elektron, en proton och en antineutrino. Med vilken fart måste,
uppskattningsvis, en neutron fr̊an solen färdas för att hinna n̊a Jorden innan den
sönderfaller? (0.62c)
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4. En radioaktiv kärna färdas med farten 0.1c relativt laboratoriet, när den avger en
elektron med farten 0.8c relativt kärnan. Vad blir elektronens fart och rörelseriktning
i laboratoriet, om den avges
a) i framåtriktningen? (0.83c framåt.)
b) i bak̊atriktningen? (−0.76c bak̊at.)
c) i rät vinkel? (0, 802c, i vinkeln 83◦.)

5. En händelse inträffar p̊a månen kl 14.57.06. P̊a Jorden inträffar en eannan händelse
kl 14.57.07. Vad blir Lorentzavst̊andet? Vilken slutsats kan man dra av resultatet?
(−5.4 · 1010km2)

*6. En tunn platta parallell med xz-planet i systemet S rör sig i y-riktningen med
farten u. Plattan har ett h̊al av längd ℓ mellan x = 0 och x = ℓ. I systemet S ′, som
rör sig p̊a standardvis med fart v i x-riktningen, befinner sig en tunn stav i vila, och
har där längden ℓ och sträcker sig fr̊an origo längs positiva x′-axeln.

Plattan med h̊alet passerar x-axeln just när de tv̊a origo passerar varandra. Sett
fr̊an S verkar staven inte ha n̊agra problem att passera genom h̊alet, eftersom den är
Lorentz-kontraherad.

Sett fr̊an S ′ däremot, s̊a borde ju h̊alet vara Lorentz-kontraherat, och det verkar sv̊art
för staven att passera genom det mndre h̊alet. Uppenbarligen måste endera vara sant
oavsett koordinatsystem: antingen kan staven passera, eller s̊a kan den det inte. Lös
paradoxen!
Ledning: Plattans ekvation i S är y = ut. Vad blir den i S ′?

7. Bestäm derivatorna ∂x′µ

∂xν och ∂xν

∂x′µ för följande transformationer:
a) Lorentz-transformationen i övning 1 p̊a s. 127 i boken.
b) Lorentz-transformationen i övning 1 p̊a s. 128 i boken.
c) En rumslig rotation med vinkeln ϕ kring z-axeln.

8. Visa att tv̊a p̊a varandra följande Lorentz-transformationer med rapiditeterna
ζ1 och ζ2 i samma riktning har samma effekt som en Lorentz-transformation med
rapiditeten ζ1 + ζ2.

9. Visa att Lorentz-knuffar i olika riktningar inte kommuterar.

2



10. Vissa kombinationer av Lorentz-knuffar och rumsliga rotationer kommuterar.
Bestäm dessa.

11. Den totala fyrrörelsemängden för en samling av partiklar är ljusartad. Vilka
slutsatser kan man dra för de enskilda partiklarna i samlingen.

12. Betrakta rotationer i 2D-planet med euklidisk metrik. Visa att en kontravariant
2-vektor ocks̊a är kovariant.

13. En Σ-partikel sönderfaller i vila till en neutron och en π-meson, enligt reaktionen

Σ+
→ n+ π+.

Massorna för n och π antas kända. Den kinetiska energin för π-mesonen uppmäts till
92 MeV.
a) Bestäm π-mesonens rörelsemängd. (185 MeV/c)
b) Bestäm neutronens totala energi. (960 MeV)
c) Bestäm härur massan för Σ-partikeln. (1190 MeV/c2)

14. Tv̊a partiklar med olika massor m1 och m2, men med samma rörelsemängd p,
rör sig mellan tv̊a detektorer separerade av en sträcka L.
a) Visa att skillnaden i time-of-flight (den tid det tar för resp. partikel att färdas
mellan detektorerna) är proportionell mot p−2, för fallet att rörelsemängden p ≫ mc.
b) Bestäm det minsta värdet p̊a L s̊a att det g̊ar att skilja p̊a en π-meson och en K-
meson med vardera rörelsemängd 3 GeV/c, om skillnader i time-of-flight kan mätas
med en noggrannhet av 200 ps. (5 m)

15. Tv̊a kolliderande fotoner kan producera ett elektron-positron-par enligt reaktio-
nen

γ + γ → e+ + e−.

a) Bestäm den lägsta totala energin för de tv̊a fotonerna, för att en s̊adan produktion
ska vara möjlig. (1 MeV)
b) I den kosmiska bakgrundsstr̊alningen hittar man fotoner med an medelenergi som
motsvarar en temperatur av 2.7 K. Uppskatta energin hos s̊adana fotoner (i eV). (0.2
meV)
c) Betrakta bildandet av ett elektron-positron-par vid en kollision mellan en (hög-
energetisk) foton A och en av dessa bakgrundsfotoner. Antag att reaktionen sker
frontalt längs en rät linje, s̊a att fotonerna rör sig i motsatta riktningar. Vilken energi
krävs hos foton A för att reaktionen ska vara möjlig? (≈ 1015 eV)
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16. Experiment med proton-proton-spridning har utförts p̊a CERN p̊a s̊a vis att tv̊a
protoner accelereras i tv̊a varandra tangerande ringar (s.k. lagringsringar), och f̊ar
kollidera vid tangent-punkten, med vardera en total energi E. Hur stor blir den ena
protonens energi i ett system där den andra är i vila? Specialisera ocks̊a till den energi
som användes i det faktiska experimentet: E =28 GeV. (1670 GeV)

17. En pi−-meson och en proton, b̊ada i vila, växelverkar s̊a att en neutron och en
foton bildas,

π− + p → n+ γ.

Vad blir fotonens energi? (130 MeV)

18. Beräkna tröskelenergin i protonens vilosystem för foto-produktion av pi-mesoner
enligt reaktionen

γ + p → π+ + n.

(150 MeV)

19. En pi-meson sönderfaller i vila till en positiv myon och en (my-)neutrino:

π+
→ µ+ + νµ.

Myon-massan kan antas känd, medan neutrinon f̊ar betraktas som masslös.
a) Rörelsemängden hos myonen uppmäts till 29.8 MeV/c. Beräkna härur pi-mesonens
massa. (139 MeV/c2)
b) Hur stor blir neutrinons rörelsemängd? (29.8 MeV/c)
c) Det observeras att myonen efter bildandet färdas 200 m med konstant fart innan
den sönderfaller (i en positron och ett par neutrinos). Bestäm myonens livstid. (2.36 ·
10−6 s)

20. En partikel med massan m inkommer mot en identisk partikel i vila. Efter en
elastisk kollision örö sig de tv̊a partiklarna med resp. rörelsemängder och kinetiska

energier givna av p1 och p2, resp. Ek1 och Ek2. Visa att p1 · p2 = Ek1Ek2/c
2 > 0.

Vad betyder detta för rörelseriktningarna hos de utg̊aende partiklarna? Hur skiljer
detta sig fr̊an motsvarande klassiska (Newtonska) räkning? Resultatet definierar ett
sätt att testa relativitetsteorin visavi den den klassiska teorin. Experiment där snabba
elektroner f̊ar kollidera med elektroner i materia (som kan betraktas som i vila) stöder
otvetydigt relativitetsteorin.
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