
Opgaven 17-oktober

Opgave 1

Beschouw Fig. 3.5 van de syllabus. Vergelijk de metingen voor π+p ’elastic’
(bovenste plaatje) en π−p ’elastic’ (beneden). In π−p verstrooiing zien we
naast de ∆0 nog twee resonanties bij hogere massa. Wat is de isospin van
deze resonanties?

Opgave 2

Beschouw het Λ baryon. Het is een |uds > toestand van Isospin 0. Teken
het diagram dat het verval Λ → pe−ν̄e weergeeft.
Geef nu twee diagrammen voor het verval Λ → pπ−.
Wat is de I3 van de eindtoestand van de quarks?
Welke waarden van I kan de eindtoestand aannemen?
De vertakkings verhoudingen van Λ → π−p is 63.9% en Λ → π0n is 35.9%.
Welke isospin toestand overheerst dus?( vergelijk met de tabel van C-G co-
efficienten). Als vreemdheid met één verandert hoeveel verandert isospin
dan?

Opgave 3

Beschouw de interacties:

π+p → ∆++ (1)

π−p → ∆0 (2)

in de fixed target configuratie.

a) Bereken de impuls van het π waarbij de reacties de maximale botsings-
doorsnede hebben (M(π) = 139 MeV , M(p) = 939 MeV , M(∆) =
1230 MeV ).

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 ∆++ en ∆0.
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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?

d) Het |π+p > systeem is een pure isospin toestand. Bereken de verhoud-
ing van de botsingsdoorsneden

σ(π+p → ∆++)

σ(π−p → ∆0)

als geldt a =
√

1/3 en b = −
√

2/3

Opgave 4

Beschouw de Ω−, een |sss > toestand. De vertakkings verhoudingen voor
het verval zijn:
Ω → ΛK− : 67.8%
Ω → Ξ0π− : 23.6%
Ω → Ξ−π0 : 8.6%
Kun je al daze verhoudingen verklaren met behulp van Isospin en de boven
afgeleide wetmatigheid |∆(S)| = 2|∆(I)|?
Is het verval Ω → Λπ− toegestaan?

Opgave 5

Beschouw K−p interacties bij hoge energie.

a) Geef drie mogelijke reacties die leiden tot een eindtoestand bestaande
uit twee deeltjes.

Opgave 6

Beschouw π+p interacties.

b) Geef een mogelijke eindtoestand waarbij één van de deeltjes een K+

meson is.
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Opgave 7

Wat is het baryongetal van een quark?

Opgave 8

De quarksamenstelling van ∆++ noopt tot de invoering van ’kleur’. Geef nog
twee andere baryonen waarop een zelfde argument van toepassing is.
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