
 
 
 
 
 
 

Vraagstuk 1 week 3: 
 
Gegeven een deeltje met massa m in rust in stelsel S bereken de impuls 4-vector van het 
deeltje in een stelsel S’ dat met een snelheid V in de negatieve z richting beweegt in het 
stelsel S.  
Geef nu een formule voor de snelheid van een deeltje in termen van zijn impuls en Energie. 
Laat daarna zien dat de Lorentzfactor γ van een deeltje gegeven wordt door E/m. 
 

Vraagstuk 2 week 3: 
 
Laat expliciet zien, door het uitvoeren van een Lorentz transformatie, dat een inwendig 
product van twee viervectoren Lorentz invariant is. 
 

Vraagstuk 3 week 3: 
 
Bereken de zwaartepunts energie van twee deeltjes met massa m die met impuls p en –p langs 
de z-as op elkaar af vliegen. Vul voor m 1 GeV in en de impuls 7TeV.  
Als we nu een proton op een stilstaand proton schieten, welke energie moet het eerste deeltje 
nu hebben om dezelfde zwaartepuntsenergie op te leveren. 
 

Vraagstuk 4 week 3: 
 
Gegeven een deeltje dat in een stelsel S beweegt met snelheid β langs de positieve z-as een 
ander stelsel, S’, beweegt met een snelheid B langs de negatieve z-as. Stel een energie impuls 
viervector op van het deeltje in S. Transformeer deze van stelsel S naar Stelsel S en laat zien 

dat de snelheid van het deeltje in S’ gegeven wordt door 
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Vraagstuk 5 week 3: 
 
Een 22Na kern vervalt onder het uitzenden van een positron ( positief geladen of anti-
electron). Als dit gebeurt in materie zal dit positron met kinetische energie van 0.6 MeV  
tegen een electron botsen en annihileren. De eindtoestand bestaat uit twee fotonen. Gegeven 
de massa van een electron 0.511 MeV. Bereken de energie van ieder van de fotonen gegeven 
dat de fotonen parallel aan de bewegings ricting van het positron wordt uitgezonden. Doe het 
ook voor de situatie dat de fotonen loodrecht op de bewegings richting van de positron wordt 
uitgezonden. 
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