
Fizyka IZadania domowe seria 12Zadanie 1Elektron o energii 25 GeV rozprasza si� elastyznie na protonie z przeiwbie»nej wi¡zki o energii 900 GeV.Jaki jest maksymalny p�d poprzezny (skªadowa p�du prostopadªa do kierunku wi¡zki) rozproszonego elektronu?Jakie b�d¡ energie i k¡ty rosproszenia elektronu i protonu w tym przypadku? Masy elektronu i protonu mo»napomin¡¢.Zadanie 2W wyniku rozpraszania neutrina o energii 2 GeV na spozywaj¡ym protonie (masa protonu mp=1GeV)powstaje nowa z¡stka: ν + p −→ ν + N . Wyznaz jej mas� je±li wiesz, »e neutrino rozproszone pod k¡tem 60◦miaªo energi� 0.75 GeV. Neutrino traktuj jako z¡stk� bezmasow¡.Zadanie 3W akeleratorze wi¡zek przeiwbie»nyh HERA w DESY k/Hamburga elektrony o p�dzie 25 GeV/ zderzaªysi� z protonami o p�dzie 900 GeV/. Obliz energi� tyh zderze« w ±rodku masy. Ile wynosi masa naji�»szejnieznanej z¡stki X, któr¡ mo»na by wyprodukowa¢ w tym akeleratorze w reakji e + p −→ e + p + X?Zadanie 4Wi¡zka fotonów o energii 1 eV kierowana jest prostopadle (w ukªadzie laboratoryjnym) na wi¡zk� elektronówo energii 250 GeV. Obliz energi� fotonu w ukªadzie elektronu. Masa elektronu m=0.5 MeV. Wykonaj oblizeniadwoma metodami: z transformaji Lorentza i z de�niji masy niezmiennizej.Zadanie 5W akeleratorze LEP w CERNie badano rozproszenie ±wiatªa laserowego na elektronah i pozytonah wyso-kih energii. Wi¡zk� ±wiatªa laserowego o dªugo±i fali 600 nm rozpraszano na elektronah o energii 50 GeV.Ile wynosi dªugo±¢ fali ±wiatªa laserowego obserwowana w ukªadzie spozynkowym elektronu? Masa elektronu
me = 0.5MeV/c.Zadanie 6Radar poliyjny prauje na dªugosi fali λ =1.2 m (f=25 GHz). Jaka b�dzie rejestrowana przez radarzmiana dªugo±i fali odbitej od samohodu jad¡ego w kierunku radaru z pr�dko±i¡ 108 km/h?Zadanie 7Mierzone na Ziemi dªugo±i fal λ = 656, 101nm linii Hα emitowane z przeiwnyh kra«ów równika sªoneznegoró»ni¡ si� o 2λ = 0, 0091nm. Przyjmuj¡, »e przyzyn¡ tej ró»niy jest rotaja Sªo«a, znajd¹ okres tej rotaji.Promie« R Sªo«a wynosi w przybli»eniu 700 000 km.
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