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Ασκήσεις στην σχετικιστική δυναμική.

Άσκηση 1. Δυο σωματίδια με μάζα ηρεμίας 𝑚1 και 𝑚2 κινούνται κατά μήκος μιας ευθείας γραμμής με ταχύτητες
𝑢1 και 𝑢2 αντιστοιχα προς την ίδια κατεύθυνση. Συγκρούονται τελείως ελαστικά και ως αποτέλεσμα
δημιουργείται ένα νέο σωματίδιο με μάζα ηρεμίας 𝑚3. Να βρεθεί η μάζα ηρεμίας 𝑚3 και η ταχύτητα 𝑢3
του νέου σωματιδίου.
Απ. 𝑚2

3 = 𝑚2
1 + 𝑚2

2 + 2𝑚1 𝑚2𝛾1 𝛾2 (1 − 𝑢1 𝑢2/𝑐2) , 𝑢3 = 𝑚1 𝛾1 𝑢1+𝑚2 𝛾2 𝑢2
𝑚1 𝛾1+𝑚2 𝛾2

.

Άσκηση 2. Ένα σωματίδιο 𝜎 με μάζα ηρεμίας 𝑚0 κινείται με σταθερή ταχύτητα 𝑣 = 4
5 𝑐 κατά μήκος του 𝑥-άξονα

του ΑΣΑ Σ και συγκρούεται με ένα όμοιο σωματίδιο που είναι ακίνητο. Η κρούση είναι τελείως ανε-
λαστική και ως αποτέλεσμα δημιουργείται ένα νέο σύνθετο σωματίδιο 𝜎.

α) Ποιά είναι η μάζα ηρεμίας �̃�0 του 𝜎;
β) Ποιά είναι η ταχύτητα ̃𝑢 του 𝜎;

Απ. α) �̃�0 = 4
√3

𝑚0 , β) ̃𝑢 = 𝑐/2.

Άσκηση 3. Ένα φωτόνιο με ενέργεια 𝐸 συγκρούεται με ένα ακίνητο σωματίδιο με μάζα ηρεμίας 𝑚0 και απορρο-
φάται. Ποιά είναι η ταχύτητα 𝑢 του σύνθετου σωματιδίου που δημιουργείται από την κρούση;
Απ. α) 𝑢 = 𝑐

1+𝑚0 𝑐2 /𝐸 .

Άσκηση 4. Ένα σωματίδιο 𝜎 με μάζα 𝑀0 είναι σε ηρεμία στο εργαστήριο
όταν διασπάται ακαριαία σε τρία ταυτόσημα σωματίδια, το κα-
θένα με μάζα ηρεμίας 𝑚0. Δυο από τα σωματίδια, που σημειώ-
νουμε με 𝜎1 και 𝜎2, έχουν ταχύτητες και κατευθύνσεις όπως δεί-
χνεται στο διπλανό σχήμα.

α) Να υπολογισθεί η κατεύθυνση και η ταχύτητα του 𝜎3.

β) Να βρεθεί ο λόγος 𝑀0/𝑚0.

𝜎1

𝜎2

𝜎3

𝜃
4
5 𝑐 3

5 𝑐

Απ. α) tan 𝜃 = 9
16 , 𝜃 ≈ 29.5° , 𝑢3 ≈ 0.84𝑐 , β) 𝑀0/𝑚0 = 4.76.

Άσκηση 5. Ένα σωματίδιο όπως παρατηρείται σ’ ένα ΑΣΑ Σ έχει ολική ενέργεια 5 GeV και ορμή 3 GeV/c.

α) Ποιά είναι η ενέργεια του σ’ ένα ΑΣΑ Σ’ στο οποίο η ορμή του είναι ίση με 4 GeV/c;
β) Ποιά είναι η μάζα ηρεμίας του;
γ) Ποιά είναι η σχετική ταχύτητα απομάκρυνσης του ΑΣΑ Σ’ από το Σ;

Απ. α) 𝐸′ = 5.66 GeV, β) 𝑚0 = 4GeV/𝑐2, γ) 𝑣 = −0.185 𝑐.

Άσκηση 6. Ένα σωματίδιο με μάζα ηρεμίας 𝑚0 συγκρούεται ελαστικά με ένα ακίνητο σωματίδιο ίδιας μάζας
ηρεμίας. Το προσκρούον σωματίδιο λεχει κινητική ενέργεια 𝑇0, όπου 𝑇0 = 𝐸 − 𝑚0 𝑐2. Ποιά είναι η
κινητική ενέργειά του μετά την σύγκρουση, αν η γωνία σκέδασης είναι 𝜃; Απ. 𝑇 ′ = 2𝑇0𝑚0𝑐2 cos2 𝜃

2𝑚0𝑐2 + 𝑇0 sin2 𝜃 .

Άσκηση 7. Ένα σωματίδιο 𝜎 με μάζα 𝑚 = 0.3 MeV/𝑐2 κινείται με σταθερή ταχύτητα 𝑣 = 0.8 𝑐 κατά μήκος του
άξονα 𝑥 του ΑΣΑ Σ. Από την αντίθετη κατεύθυνση, κινείται προς το 𝜎 ένα φωτόνιο 𝜑 με ενέργεια
𝐸𝜑 = 0.5 MeV. Η αναπόφευκτη μετωπική σύγκρουση του φωτονίου με το 𝜎 είναι τελείως ανελαστική
και ως αποτέλεσμα το 𝜎 απορροφά το φωτόνιο και μετατρέπεται σε ένα σωμάτιο 𝜎.

α) Να υπολογισθεί η μάζα ηρεμίας του 𝜎, καθώς και η ταχύτητά του ως προς το ΑΣΑ Σ.
β) Θεωρήστε το ΑΣΑ Σ’, στο οποίο το 𝜎, πριν απορροφήσει το φωτόνιο ήταν ακίνητο. Να υπολο-

γισθούν η ορμή και η ενέργεια των 𝜎, 𝜑 και 𝜎 ως προς το ΑΣΑ Σ’.

Απ. α) �̃�0 = 3 √11
10 MeV/𝑐2, ̃𝑣 = −0.1 𝑐, β) 𝑝′

𝜎 = 0, 𝐸′
𝜎 = 0.3MeV, 𝑝′

𝜑 = −1.5MeV, 𝐸′
𝜑 = 1.5MeV,

𝑝′
𝜎 = −1.5 MeV/𝑐, 𝐸′

𝜎 = 1.8 MeV.
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Άσκηση 8. Θεωρούμε την αντίδραση 𝐴 → 𝐵 + 𝐶 με μάζες ηρεμίας των σωματιδίων 𝑚𝐴, 𝑚𝐵 , 𝑚𝐶 .

α) Αν το 𝐴 σωματίδιο είναι ακίνητο στο ΑΣΑ Σ του εργαστηρίου, να δειχθεί ότι στο Σ το 𝐵 σωμα-
τίδιο έχει ενέργεια

𝐸𝐵 =
(𝑚2

𝐴 + 𝑚2
𝐵 − 𝑚2

𝐶 ) 𝑐2

2 𝑚𝐴
.

β) Ένα άτομο με μάζα ηρεμίας 𝑀 είναι ακόνητο όταν ακαριαία διασπάται σε μια κατάσταση με
μάζα ηρεμίας 𝑀 − 𝛿, απελευθερώνοντας ένα φωτόνιο με ενέργεια ℎ 𝜈. Να δειχθεί ότι ℎ 𝜈 < 𝛿 𝑐2.

γ) Αν το 𝐴 σωματίδιο διασπάται ενώ κινείται στο ΑΣΑ Σ του εργαστηρίου να βρεθεί η σχέση μεταξύ
της γωνίας 𝜃 που κινείται το 𝐵 σωματίδιο και τις ενέργειες των 𝐴 και 𝐵.

Απ. γ) (𝑚𝐴 𝑐)2 + (𝑚𝐵 𝑐)2 − (𝑚𝐶 𝑐)2 = 2𝐸𝐴 𝐸𝐵/𝑐2 − 2((𝐸𝐴/𝑐)2 − (𝑚𝐴 𝑐)2)
1
2 ((𝐸𝐵/𝑐)2 − (𝑚𝐵 𝑐)2)

1
2 cos 𝜃 .

Άσκηση 9. Σε ένα πείραμα ύλης-αντιύλης ένα ηλεκτρόνιο 𝑒− με μάζα
ηρεμίας 𝑚, κινείται με ταχύτητα 𝑢 = 4

5 𝑐 κατά μήκος του θετικού
𝑥 άξονα ενός ΑΣΑ Σ και συγκρούεται μετωπικά με ένα ακίνητο
ποζιτρόνιο 𝑒+, ίσης μάζας ηρεμίας 𝑚.
Το αποτέλεσμα της κρούσης είναι το ηλεκτρόνιο και το ποζιτρό-
νιο να εξαφανιστούν και να εμφανιστούν δυο φωτόνια 𝜑1 και
𝜑2. Το 𝜑1 κινείται σε μια ευθεία που σχηματίζει γωνία 𝜃 = 60° με
τον 𝑥 άξονα του Σ, ενώ το 𝜑2 σε αντίθετη γωνία, όπως δείχνεται
στο διπλανό σχήμα.

𝑒− 𝑒+

πριν μετά

𝜃
-𝜃

𝜙1

𝜙2

α) Να υπολογισθεί η ενέργεια του φωτονίου 𝜑1 στο Σ.
β) Σε ένα διαφορετικό ΑΣΑΣ′ ένας παρατηρητής βλέπει μετά την κρούση το φωτόνιο𝜑1 να κινείται

κατά μήκος του θετικού 𝑦′ άξονα, ενώ το 𝜑2 στην αντίθετη κατεύθυνση. Να βρεθεί η ενέργεια
και η ορμή του ηλεκτρονίου και του ποζιτρονίου στο Σ′ πριν την κρούση.

γ) (Σωστό ή λάθος;) Ο παρατηρητής στο Σ′ ισχυρίζεται ότι από μια τέτοια κρούση ύλης-αντιύλης
είναι αδύνατον να παραχθεί μόνο ένα φωτόνιο.

Απ. α) 𝐸𝜑1
= 4

3 𝑚𝑐2 β) 𝐸′
𝑒− = 2

√3
𝑚𝑐2, 𝑃 ′

𝑥 𝑒− = 1
√3

𝑚𝑐2 𝐸′
𝑒+ = 2

√3
𝑚𝑐2, 𝑃 ′

𝑥 𝑒+ = − 1
√3

𝑚𝑐2 . γ) Σωστό. Το Σ’ είναι το ΑΣΑ
μηδενικής ορμής, οπότε αν από την σύγκρουση παραγόταν μόνο ένα φωτόνιο𝜑 τότε αναγκαστικά από την αρχή διατήρησης
της ορμής το 𝜑 θα ήταν ακίνητο. Άτοπο, το φωτόνιο κινείται σε όλα τα ΑΣΑ με σταθερή ταχύτητα 𝑐 στο κενό.

Άσκηση 10. Ένα φωτόνιο 𝜑 με ενέργεια 𝐸 κινείται κατά μήκος του 𝑥-άξονα
ενός ΑΣΑ Σ. Από την αντίθετη κατεύθυνση κινείται με ταχύτητα
𝑣 ένα ηλεκτρόνιο 𝑒 με μάζα ηρεμίας 𝑚. Η αναπόφευκτη μετω-
πική τους σύγκρουση έχει ως αποτέλεσμα το φωτόνιο και το ηλε-
κτρόνιο να ανακρουσθούν και να κινούνται σε αντίθετες κατευ-
θύνσεις από ότι κινούνταν αρχικά, όπως δείχνεται στο διπλανό
σχήμα. Το φωτόνιο που ανακρούεται έχει την ίδια ενέργεια 𝐸 με
το αρχικό και υποθέτουμε ότι αφού μετρήσαμε την ενέργεια 𝐸
βρήκαμε ότι είναι 𝐸 = 1

√3
𝑚𝑐2.

πριν

μετά

α) Να υπολογισθεί η ταχύτητα 𝑣 του ηλεκτρονίου Σ, πριν την κρούση.
β) Θεωρούμε το ΑΣΑ Σ′ στο οποίο το ηλεκτρόνιο πριν την κρούση είναι ακίνητο. Να βρεθεί η

ενέργεια και η ορμή του φωτονίου και του ηλεκτρονίου στο Σ′ μετά την κρούση.

Απ. α) 𝑣 = − 1
2 𝑐, β) 𝐸′ μετά

𝜑 = 1
3 𝑚𝑐2, 𝑃 ′ μετά

𝜑 = − 1
3 𝑚𝑐, 𝐸′ μετά

𝑒 = 5
3 𝑚𝑐2, 𝑃 ′ μετά

𝑒 = 4
3 𝑚𝑐.
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