
Opgave 1

Een proton met een energie van 5 GeV botst op een stilstaand proton en het
volgende proces vindt plaats:

pp → pπ+X (1)

Gemeten wordt dat het proton in de eindtoestand een energie van 2.48 GeV
heeft en een hoek van 26.8o heeft ten opzichte van de richting van het
inkomende proton. Het pion heeft een energie van 1.79 GeV en maakt een
hoek van −35.0o.

a) Wat kan X in principe zijn?

b) Bereken de massa van X.

Opgave 2

Beschouw de interacties:

π−p → ∆0 (2)

π−p → N∗0 (3)

in de fixed target configuratie (M∆ = 1232/; MeV , MN∗ = 1440/; MeV ).

a) Bereken de impuls van het π waarbij de reactie 2 de maximale bots-
ingsdoorsnede heeft (gebruik dus de waarde van de massa).

b) De ∆ resonanties komen in vier ladingstoestanden voor. Wat is de
totale isospin van deze resonanties? Geef ook de derde component van
de isospin voor ∆0. De N∗ komt in twee ladings toestanden voor. Wat
is dus de isospin en derde component van de isospin van de N∗0

c) Het pion heeft Isospin 1 en het proton isospin 1/2.
Het |π−p > systeem kan worden geschreven als

|π−p >= a|I, I3 > +b|I − 1, I3 >

Wat is I en I3 in dit geval?
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d) Bereken de verhouding van de botsingsdoorsneden

σ(π−p → ∆0)

σ(π−p → N∗0)

als geldt a =
√

1/3 en b = −
√

2/3

e) Zowel de N∗0 als de ∆0 vervallen naar nπ0.
voor het nπ0 systeem geldt:

|nπ0 >= c|I, I3 > +d|I − 1, I3 >

Bereken nu de verhouding van de botsingsdoorsneden

σ(π−p → ∆0 → nπ0)

σ(π−p → N∗0 → nπ0)

als geldt c =
√

2/3 en d =
√

1/3

Opgave 3

Het Σ0 deeltje vervalt volgens Σ0 → Λγ. en heeft een levensduur van
7.4 10−20 s. Het Σ+ vervalt met een levensduur van 0.8 10−10 s volgens
Σ+ → pπ+ (51.6%) en Σ+ → nπ0 (48.3%).
Verklaar het verschil tussen Σ0 en Σ+. Zijn de vertakkings verhoudingen van
de Σ+ via de isospin regels te verklaren?

Opgave 4

De primaire energiebron van de zon is de fusie van twee protonen tot een
deuteron. De reactie verloopt via de zwakke wisselwerking. Geef de reac-
tievergelijking en toon aan dat de zon een bron van neutrino’s (en niet van
anti-neutrino’s) is.

Opgave 5

Het W deeltje, een veldquantum van de zwakke wisselwerking, heeft een
massa van 80 GeV/c2. Bereken de typische dracht van de zwakke wisselw-
erking.
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Opgave 6

Beschouw het β verval van 60Co. De hoek tussen het uitgezonden electron
en de 60Co spin is θ. De hoekverdeling van de electronen (we bekijken een
groot aantal vervallen) blijkt van de vorm: I(θ) = 1+ k cosθ. (I(θ): aantal
electronen waargenomen onder hoek θ, k is een constante).

Waarom duidt deze verdeling op schending van pariteitsbehoud?

Opgave 7

Verwacht je dat het verval µ− → e−γ voorkomt?

Opgave 8

Waarom impliceert waarneming van het proces νµe
− → νµe

− het bestaan van
neutrale stromen (we bedoelen: een neutraal veldquantum), en impliceert
waarneming van νee

− → νee
− dit niet?

Opgave 9

Bekijk het proces νµe
− → µ−νe

a) Geef het bijbehorende Feynmandiagram

De werkzame doorsnede is

σ =
G2

π
s (4)

met s de totale energie in het CM systeem en G een koppelingsconstante die
gelijk is aan 1, 116 10−5 GeV −2.

b) Hoe groot is σ voor een νµ bundelenergie van 1 GeV ?

c) Vergelijk deze werkzame doorsnede met een typische werkzame doorsnede
voor de sterke wisselwerking. (oppervlak van een proton!)

d) Beredeneer, kwalitatief, dat G te bepalen is uit de µ levensduur.
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Opgave 10

Beschouw het verval µ− → e−νeνµ.

a) Verifieer behoud van leptongetal; geef het Feynmandiagram van dit
verval.

b) Waarom kan het muon niet in hadronen vervallen?

c) Wat is de minimale en wat de maximale energie van het electron in het
muon rustsysteem?

d) Het muon is gepolarizeerd, zeg in de +z richting. Stel het electron
schiet weg in de +z richting. Wat is de heliciteit van het electron als
het muon zodanig vervalt dat het electron maximale energie krijgt?
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