
1 Bellenvat

1.1 Intorductie

In dit vraagstuk zullen we een analyse doen van een bellenvat foto die genomen is van
een interactie van een π− bundeldeeltje in een waterstof bellenvat.

De bijgesloten foto laat de sporen zien die achtergelaten zijn door geladen deeltjes die
door het met vloeibaar waterstof gevulde bellenvat zijn gegaan. Het gaat hier om een
relatief laagenergetische π− bundel dat interageert met protonen in het bellenvat. Het
bellenvat wordt op een temperatuur van 20K gehouden, wat net boven het kookpunt van
vloeibaar waterstof is. Als de pionen de detector binnenkomen wordt een zuiger verplaatst
waardoor de druk iets afneemt. Hierdoor gaat de vloeistof koken. De belletjes worden
het eerst gevormd op de plekken waar sporen energie in de vorm van ionisatie hebben
achtergelaten.

De reactie van figuur 1 laat de productie van een paar van neutrale deeltjes zien. Deze
deeltjes laten uiteraard geen spoor achter. Na enige tijd vervallen ieder van de deeltjes
naar twee andere geladen deeltjes:

π−p → Λ0K0 (1)

gevolgd door
Λ0 → π−p (2)

en
K0 → π−π+ (3)

We nemen nu aan dat de massas van proton (mp = 938.3MeV/c2) en pion (mπ =
139.4MeV/c2) exact bekend zijn en we zullen de massas van de K en Λ bepalen.

1.2 Impuls bepaling

Om de impulsen van de geproduceerde geladen deeltjes te bepalen is het bellenvat in een
magneetveld geplaatst. Hierdoor beschrijven de deeltjes ”kurkentrekker”vormige banen.
Het magneetveld van 1.5 T staat loodrecht op de foto en komt het papier uit. Het impuls
van de deeltjes is evenredig met de kromtestraal,R, van de baan. Deze kan bepaald worden
uit de sagitta en koord lengte

r =
(
L2/8s

)
+ s/2 (4)

Eerlijkheidshalve is dit alleen waar als de baan van het deeltje in een vlak loodrecht op het
magneetveld ligt. Deze foto is daar speciall voor geselecteerd. In deze foto is de eigenlijke
kromtestraal van de sporen vermenigvuldigd met een vergrotingsfactor g, r=gR. Voor
figuur 3 geldt dat g=hoogte van de foto in mm gedeeld door 173 mm.
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Figuur 1: Bellenvat foto
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Figuur 2: Definitie van de variabelen
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Het impuls van deeltjes is evenredig met de kromtestraal van hun baan. Om dit af te
leiden voor relativistische deeltjes beginnen we met de wet van Newton.

~F = d~p/dt = e~v × ~B (5)

Omdat de absolute waarde van de snelheid niet verandert, alleen de richting, kunnen we
de x en y component van de snelheid schrijven als:

vx(t) = v cos
vt

R

vy(t) = v sin
vt

R

en p = γmv, dus geldt:

d~p/dt = mγd~v/dt = mγ(v2/R)r̂ = evBr̂ (6)

waar r̂ de eenheidsvector langs de straal is. Hieruit volgt dan

mγv/R = p/R = eB (7)

Of in natuurlijke eenheden:
pc(in eV ) = cRB (8)

Dus p(MeV/c) = 299.8 R(m) B(T )

1.3 Meting van de hoeken

Teken rechte lijnen van het primaire interactie punt naar de plekken waar de Lambda en
de K verschijnen. Trek deze lijnen door. Teken ook de raaklijnen aan de cirkels van de
vier sporen bij de productiepunten. Ga nauwkeurig te werk! Meet de hoeken met een
Geo driehoek, of trek hulplijnen en bepaal de hoeken met arctangens. ( gebruik figuur 3
of 4 voor de metingen en figuur 2 voor de definities.)

1.4 Analyse

Hieronder geven we de relevante formules:

p+ sin θ+ = p− sin θ−

p0 = p+ cos θ+p− cos θ−

E0 = E+ + E−

E± =
√

p2
± + m2

±

m0 =
√

E2
0 − p2

0
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Hierin geven de subscripts aan of we ovr het positief geladen, negatief geladen of neutrale
deeltje hebben. Merk op dat als we de twee impulsen en de twee hoeken kennen dan zijn
niet alle vergelijkingen nodig om m0 te vinden. Dit is soms goed omdat we vaak een van
de variabelen niet goed kunnen bepalen. We kunnen dan de extra vergelijking gebruiken
om deze uit te rekenen. Als alle variabelen bekend zijn kunnen we de extra variabele in
een fit gebruiken om de nauwkeurigheid te verbeteren.

1.5 K verval

• Meet de drie variabelen r+, r−, θ+ en θ−. Elimineer die meting waarvan jij denkt
dat hij het minst nauwkeurig gemeten is.

• Gebruik de vergrotingsfactor g om de echte kromtestralen uit te rekenen. en bereken
hieruit de impulsen van een of beide pionen.

• Gebruik de bovenstaande formules om de rustmassa van de K0 te bepalen in MeV.

• Leid een schatting van de fout op de meting af uit een schatting van de fout op de
gemeten waarden.

1.6 Lambda meting

• Het proton spoor is te recht om een betrouwbare meting te geven.en ook is θ+

erg klein, en de massa van de lambda is hiervoor nogal gevoelig. Neem aan dat
θ+ = (0.32± 0.05)o. Meet r− en θ−.

• Bereken mΛ op gelijke manier als voor de K0.

• Vergelijk je metingen met de standaard waarden en geef commentaar.

1.7 Levensduur

Bereken de levensduur van de twee deeltjes Lambda en K in het lab systeem en in het
rustsysteem van de deeltjes.
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