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Deeltjes en velden donderdag 26 september 2013

OPGAVEN WEEK 1

Opgave 1: Negen gluonen

We hebben gezien dat in SU(3)-symmetrie voor QCD er acht gluonen kunnen worden uitgewisseld
tussen twee quarks. In de natuur wordt de negende toestand, een kleursinglet gegeven door
rr̄+gḡ+bb̄ niet uitgewisseld, omdat het een kleursinglet is. Het komt erop neer dat deze toestand
niet veranderd als we de kleuren herdefiniëren. Stel echter dat deze toestand wél uitgewisseld
zou worden tussen quarks. Wat zijn hiervan dan de consequenties? Waarom kan deze toestand
niet het foton voorstellen, zodat we al direct QED en QCD zouden kunnen unificeren?

Antwoord: Het gluon zou aan alle baryonen (dat zijn deeltjes die elk 3 quarks bevatten) met
dezelfde sterkte koppelen, en niet (zoals voor het foton het geval is) evenredig met hun elektrische
lading.

Verder is nog op te merken dat, omdat de massa en baryongetallen (het baryongetal is 1/3 voor
een quark en −1/3 voor een antiquark; verder is het baryongetal additief, net als elektrische
lading, en ook een behouden grootheid. Daarover later meer.) bij benadering evenredig zijn voor
bulk materie, een dergelijke kracht er in feite zou uitzien als een extra bijdrage tot gravitatie. Deze
mogelijkheid heeft vooral begin 1986 de aandacht getrokken (zie de publicatie van E. Fischbach
et al., Phys. Rev. Lett. 56, 3 (1986). Bekijk echter ook het commentaar in Phys. Rev. Lett.
56, 2423 (1986).)

Opgave 2: Zwakke wisselwerking

Voor welke kosmologische en astrofysische verschijnselen is de zwakke wisselwerking essentieel?

Antwoord: De zwakke wisselwerking is de enige wisselwerking die quarks en leptonen van soort
kan doen veranderen. Tijdens de Big Bang was de energiedichtheid enorm en werden alle soorten
quarks en leptonen is praktisch gelijke aantallen gecreëerd. De zwakke wisselwerking heeft ervoor
gezorgd dat we nu voornamelijk leptonen en quarks waarnemen die deel uitmaken van de eerste
generatie: up en down quarks, elektron en het elektronneutrino.

In sterren (dus ook in de Zon) wordt waterstof gefuseerd tot helium. In feite worden protonen
omgezet in neutronen, en op quarkniveau worden up quarks geconverteerd in down quarks.
Zonder zwakke wisselwerking zou onze Zon al lange tijd "opgebrand" zijn.

Opgave 3: Speciale relativiteitstheorie

Geef twee voorbeelden waarbij de speciale relativiteitstheorie essentieel is in de subatomaire
fysica.

Antwoord: Tijdens botsingsprocessen van bijvoorbeeld elektronen op positronen (de antideeltjes
van de elektronen) kunnen verschillende andere deeltjes gecreëerd worden, zoals e− +e+ → π− +
π+. De natuurkundige beschrijving van deze processen vereist de speciale relativiteitstheorie.

In de subatomaire fysica worden deeltjesversnellers gebruikt, die deeltjes versnellen tot snelheden
van nagenoeg de lichtsnelheid. De beschrijving van deze instrumenten berust op de speciale
relativiteitstheorie.
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Opgave 4: Spin

Neem aan dat het elektron en muon uniforme bollen zijn met een straal van 0,1 fm. Bereken de
snelheid aan het oppervlak ten gevolge van een rotatie met spin

√
3
4~.

Antwoord: We zeggen steeds dat het elektron (en ook het muon) een spin s = 1/2~ hebben.

Hiermee bedoelen we dat de spin een grootte heeft |~s| =
√
s(s+ 1)~ =

√
3
4~. De klassieke

mechanica geeft voor de rotatie van een lichaam rond een as door het zwaartepunt de relatie

L = Iω, (1)

waarbij L de vector van het impulsmoment is, I het zogenaamde traagheidsmoment, en ω de
vector die de hoeksnelheid voorstelt. Het traagheidsmoment van een massieve bol wordt gegeven
door de formule

I =
2

5
mr2, (2)

met m de massa en r de straal van de bol. De grootte van het impulsmoment is in ons geval√
3
4~ in eenheden [ Js ]. Merk op dat [ J ] de eenheid van energie is en dat uit de relatie E = mgh

voor potentiële energie volgt dat [ J ] = [ kg m2/s2 ]. Tenslotte volgt de snelheid op de evenaar
van een elektron uit de relatie v = ωr en vinden we

v = ωr =
Lr

I
=

√
3

4
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(6, 626× 10−34 m2 kg/s)

(9, 109× 10−31 kg)(10−16 m)
= 1, 57× 1013 m/s. (3)

Dit is 50.000 keer hoger dan de lichtsnelheid. Het muon kan op dezelfde manier worden uitge-
rekend, maar nu is de massa ongeveer 208 keer hoger. Overigens weten we uit metingen dat de
straal van het elektron kleiner is dan 10−18 m.

Opgave 5: Rho-meson

Men denkt dat het rho meson ρ een bijdrage levert aan de hadronische kracht tussen hadronen.
Bereken de dracht van deze kracht. De massa van het rho meson is 770 MeV.

Antwoord: We kunnen op de volgende manier een schatting van de dracht maken. Om een ρ
te kunnen uitwisselen tussen twee hadronen (dat zijn deeltjes die quarks bevatten en hiermee
gevoelig zijn voor de sterke wisselwerking), dienen we de massa van dit meson, m = 770 MeV,
te lenen van het vacuum. Merk op dat we [ eV ] kunnen omrekenen naar [ J ] door met 1 eV =
1.602× 10−19 J te vermenigvuldigen; de elementaire lading. Energie rekenen we om naar massa
door gebruik te maken van E = mc2. Hiermee vinden we

770 MeV = 770× 106 eV =
(770× 106)(1, 602× 10−19) J

(3× 108 m/s)2
= 1, 37× 10−27 kg. (4)

Volgens de onzekerheidsrelaties van Heisenberg (hierover meer in het hoofdstuk quantummechan-
ica) moeten we de geleende energie ∆E = mc2 "terug betalen" binnen een tijd ∆t, zodanig dat
∆E∆t = ~. Gedurende de tijd ∆t kan het ρ meson maximaal met de lichtsnelheid c bewegen en
dus een afstand d = c∆t afleggen. We vinden aldus voor de dracht

d = c∆t = c
~

∆E
=

~c
mc2

=
~
mc

=
(6, 626× 10−34 m2 kg/s)

(1, 37× 10−27 kg)(3× 108 m/s)
= 1, 61× 10−15 m = 1, 61 fm.
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