
Részecskefizika vizsga ZH

2014. december 16.
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Neptun kód: ....................................................................................................

Tudnivalók

Az egyes kérdések előtt zárójelben a kérdés nehézsége szerepel 1-5 skálán. A kérdés szintje
azt jelenti, hogy az adott jegyhez érdemben meg kell tudni válaszolni.

A feltüntetett szint nem azt jelenti, hogy nincs különbség a kérdésre adható válaszok minősé-
ge között (azaz egy 2-es szinthez tartozó kérdésre is lehet akár jeles tudást tükröző választ adni).

A megoldásokat a kérdések utáni üres helyre írják!
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1. Részecskenyalábok stabilitása

(a) (2) Hogyan függ a részecskenyaláb keresztmetszeti stabilitása egy kör alakú gyorsí-
tóban (pl. ciklotron) a mágneses mező helyfüggésétől?

(b) (2) Mi történik relativisztikus sebességnél? Milyen megoldásokat ismer erre?

(c) (3) Hogyan oldja meg a betatron a relativisztikus sebességeknél fellépő problémát?
Válaszát számítással is támassza alá!
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2. Részecskedetektorok felépítése, részecskeazonosítás

(a) (2) Milyen főbb elemekből áll az ATLAS részecskedetektor?

(b) (2) Írja le, hogyan lehet a részecskéket kölcsönhatás alapján azonosítani!

(c) (3) Milyen főbb módszerekkel azonosíthatjuk a pion/kaon/proton részecskéket?
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3. Kvark-modell

(a) (3) Milyenmegfigyelésből tudhatjuk, hogy a Gell-Mann-féle SU(3) íz-szimmetria nem
egzakt? (Vigyázat: közvetlenül megfigyelhető adatokra támaszkodjon!)

(b) (5) Létezhetnek-e pentakvarkok, azaz négy kvarkból és egy antikvarkból álló állapo-
tok? Válaszát indokolja!

4



4. Gyenge kölcsönhatás

(a) (3) Honnan tudjuk, hogy a müon és elektron neutrínó különböző részecskék? Írja le
a kísérlet vázlatát!

(b) (5) Írja le, hogyan következtettek a c-kvark létezésére abból, hogy nem láttak ízváltó
semleges áramú gyenge kölcsönhatást!
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5. Mértékinvariancia

(a) (4) Mondja ki a mértékinvarianca elvét az elektromágneses térre! Illusztrálja példá-
val!

(b) (5) Csatolja a következő anyagi modellt

Lmatter = Ψ̄(i��∂ −M)Ψ +
1

2
∂µΦ∂µΦ− 1

2
m2Φ2 − λ

4!
Φ4 + gΦΨ̄Ψ

elektromágneses térhez, ahol Φ egy valós (!) skalár, Ψ pedig egy (komplex) Dirac
mező!
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6. Az elektromágneses mező Hamilton-operátora
Az elektromágneses mező móduskifejtése

Aµ(x) =

ˆ
d3~p

(2π)3
1√
2p0

3∑
α=0

(
ε(α)µ (~p)aα(~p)e−ip·x + ε(α)µ (~p)∗a†α(~p)e+ip·x

)
ahol p0 = p = |~p|

ε(0)(~p) = (1, 0, 0, 0) ε(3)(~p) =
1

p
(0, ~p)

és ε(α)µ (~p)∗ηµνε(β)µ (~p) = ηαβ ε(α)µ (~p)∗ηαβε
(β)
ν (~p) = ηµν η = diag(1,−1,−1,−1)

valamint
[
aα(~p), a†β(~q)

]
= −ηαβ(2π)3δ(3)(~p− ~q)

Lagrange-sűrűsége a Lorentz mértékben pedig

L = −1

2
ηνρ∂µAν(x)∂µAρ(x)

(4) Fejezze ki a mező Hamilton-operátorát keltő-eltüntető operátorokkal!
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7. Adott a következő Lagrange-sűrűséggel definiált kvantumtérelmélet:

L =
1

2
∂µΦ∂µΦ

ahol Φ valós skalármező.

(a) (4) Noether tétele alapján milyen megmaradó áram tartozik a

Φ(x)→ Φ(x) + C

(ahol C egy valós konstans eltolás) szimmetriához?

(b) (5) Mi a legáltalánosabb olyan L(Φ, ∂µΦ) Lagrange-sűrűség, amire van ilyen meg-
maradó áram? Mi az áram alakja?
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