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Hoofdstuk 1

Inleiding

“Jouw thesis zal gaan over de pentaquark”. Het beloofde spannend te worden.

Toen het onderwerp van deze thesis vorm begon te krijgen was het lot van de pentaquark

nog wat onduidelijk. De reeds aanwezige signalen dat de vreemde ’bult’ in bepaalde experi-

menten misschien toch geen handtekening van de pentaquark was, werden wellicht gesluierd

door het enthousiasme rond dit spannende, nieuwe fysische speelgoedje. En al was er een kans

dat de pentaquark ńıét bestond, de symmetriën die het deeltje voorspellen zouden op zich al

bijzonder interessant zijn.

Uitwijdingen over een exotisch deeltje als de pentaquark vragen erom ingeleid te worden

door een situering in de kleurrijke voorgeschiedenis van de deeltjesfysica. In Hoofdstuk 2 wordt

daarom een korte historische schets gegeven met de meest markante gebeurtenissen en ideeën

op het gebied van de elementaire deeltjes. Dit brengt ons van de atomen, zoals de Grieken

ze kenden, naar de quarks, de leptonen en de ijkbosonen. Eenmaal deze bekend zijn, kunnen

de grotere, meer complexe structuren weer beschouwd worden, en hoe deze uit de elementaire

deeltjes zijn opgebouwd.

In deze opbouw vanuit de fundamentele structuren speelt symmetrie een niet onbelan-

grijke rol. De ontdekking van de quarks zelf werd voorafgegaan door het opmerken van een

dieperliggende symmetrie in de elementaire deeltjesfysica van toen. Deze symmetrie maakte

gebruik van de quarks, toen nog abstracte hulpmiddelen die een brug konden slaan tussen de

wiskundige groepentheorie en de fysica. Een vreemd idee, dat uiteindelijk toch experimenteel

bevestigd zou worden. Om er concreet gebruik van te maken moeten meer gespecialiseerde

begrippen worden ingeleid en gëıllustreerd. Dit alles vindt u in Hoofdstuk 3, de uitwijdingen

daarvan in Appendix A.

Na deze tamelijk algemene uiteenzetting, kan het concrete werk beginnen. Via Young-

Tableaux wordt een classificatie gegeven van constituente quarkcombinaties in verschillende

Lie-groepen, waarbij we ons concentreren op de pentaquark. We wensen een golffunctie op

te stellen voor dit exotisch hadron, en een realistische beschrijving (dit vereist gelidigheid

van het Pauli-principe) legt ons bepaalde restricties op wat betreft, hoe kan het ook anders,

de symmetrie van de pentaquark. In het bijzonder zijn we gëınteresserd in het pentaquark

SU(3)-anti-decuplet, waartoe onder andere de Θ+ behoort, de grote pentaquark-mascotte van
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Appendix 1. Inleiding 2

de experimentele deeltjesfysica de laatste jaren. Op dit moment bevinden we ons in Hoofdstuk

4. Het tweede deel van dit hoofdstuk bekleedt dat andere aspect van de pentaquark: zijn

er nu experimentele waarnemingen van de pentaquark geweest of niet? De belangrijkste

experimenten, hun methode en resultaten, worden hier kritisch bekeken en vergeleken.



Hoofdstuk 2

Orde in de hadronenzoo

Thees pentaquark theeng ees like a boomerang.

You throw eet away, and 30 yeers later eet comes back.

Wenig, S.,

bij het bezoek van de studenten natuurkunde aan CERN.

Het ligt in de aard van de mens om ingewikkelde theorieën te willen reduceren tot simpele,

grijpbare verklaringen. Men verlangt naar eenvoudige antwoorden op de vraagstukken over

de complexe fenomenen die zich in de natuur afspelen. Simpele formules, eenvoudige inter-

pretaties, een beperkt aantal regeltjes dat alles kan verduidelijken en zelfs voorspellen. Door

de geschiedenis van de natuurkunde heen zijn vele mysteries verhelderd, maar elk verklarend

model is op zich weer een broeihaard van nieuwe vragen, zodat de “theory of everything” nog

lang niet binnen ons bereik lijkt te liggen. Dit neemt echter niet weg dat er continu vooruitgang

wordt geboekt. Het grote aantal interacties en krachten is gereduceerd tot vier. Een voorbeeld

is de ontdekking, op het einde van de 19de eeuw, dat elektrische en magnetische wisselwerkin-

gen in feite manifestaties zijn van één en dezelfde wisselwerking: het elektromagnetisme. Het

lijstje wordt verder aangevuld met de sterke en de zwakke kernkracht, en gravitatie. Ook op

het gebied van de materiedeeltjes lijkt de lijst beperkt: zes leptonen en zes quarks zijn, samen

met hun antideeltjes, de ingrediënten van alle gekende materialen.

Intussen zijn alle ogen gericht naar de experimentele fysica, die met opzienbarend rasse

schreden vooruitgang boekt. Ook de theoretische fysica postuleert, met meer zelfvertrouwen

en creativiteit dan ooit, een aanzienlijk gamma aan modellen en theorieën. Dit mede dankzij

de sterke vooruitgang van de computertechnologie: doordat steeds zwaardere berekeningen

mogelijk worden, kan een aantal van de wiskundige implicaties van een model omgezet worden

in concrete, experimenteel testbare voorspellingen.

Optimisme weerklinkt alom. Ter appreciatie mag een korte inleiding tot de geschiedenis van

de deeltjesfysica dan ook niet ontbreken. Van hieruit wordt de lijn doorgetrokken naar enkele

elementaire begrippen uit het vakgebied, nieuwe voorspellingen, en uiteraard ook concrete

experimentele bevindingen.

2.1 Gell-mann, de Mendeleev van de twintigste eeuw

We schrijven 1869. De Russische chemicus Dmitri Mendeleev slaagt erin eindelijk orde te

scheppen in de chaotische overvloed aan bestaande chemische elementen. Na het ontdekken
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2.1. Gell-mann, de Mendeleev van de twintigste eeuw 4

van de periodiciteit in hun chemische eigenschappen, stelt hij zijn wereldberoemde tabel op.

Daarin worden de atomen - de elementaire deeltjes van die tijd - gerangschikt volgens hun

atomaire massa. Mendeleev voorspelt met behulp van de periodieke tabel bovendien eigen-

schappen van dan nog onontdekte atomen.

Een verklaring voor deze vreemde voorspelbaarheid van chemische stoffen werd pas later

gevonden, toen verbeterde experimentele technieken observatie op een kleinere schaal mogelijk

maakten. Zo bleek het atoom toch nog deelbaar te zijn in kleinere componenten. Met het

model van Rutherford, waarbij een atoom bestaat uit een positief geladen kern en negatief

geladen elektronen, en later de ontdekking van het proton en het neutron, was de tabel van

Mendeleev uiteindelijk op een eenvoudige wijze te verklaren: de stijgende atomaire massa is te

wijten aan een stijgend aantal protonen en neutronen in de kern, de periodiciteit hoofdzakelijk

aan de valentie-elektronen. Het aantal elementaire deeltjes werd dus gereduceerd tot drie: het

proton, het neutron en het elektron.

Al gauw echter staken nieuwe experimentele deeltjes de kop op, die niet samengesteld

bleken te zijn uit deze drie ’bouwstenen’. Het aanbod aan deeltjes bleek al snel weer zo groot

te worden, dat wetenschappers opnieuw met hun handen in het haar zaten en de tijd rijp was

voor een nieuwe Mendeleev. Om enkele voorbeelden te geven:

• van het genre ’elektron’ vond men o.a. het neutrino en het muon, leden van de groep

van de leptonen,

• proton en neutron worden opgeslorpt in de grote groep van de hadronen (men sprak

op een gegeven moment zelfs van de “hadronenzoo”). De hadronen kunnen op zich

weer worden gesplitst volgens gelijkaardige eigenschappen, en men bekomt aldus twee

groepen: de baryonen (waartoe onder andere het proton, het neutron en het ∆-baryon

behoren) en de mesonen (waartoe o.a. het pion en het kaon behoren). Onderscheid kan

gemaakt worden op basis van de spin: halftallig voor baryonen (het zijn dus fermionen)

en heeltallig voor mesonen (die dus bosonen zijn),

• bovendien zijn er, naast de materiedeeltjes, ook nog de niet-materiedeeltjes. Deze zijn

krachtdragers, de ijkbosonen. Een voorbeeld is het foton. Merk op dat er krachtdragers

bestaan die wel een massa hebben maar toch geen materiedeeltjes zijn, zoals de kracht-

dragers van de zwakke wisselwerking.

Vooral de tweede categorie (de hadronen) was dermate uitgebreid dat men toe was aan een

nieuwe classificatie. De sleutel van het probleem vond men opnieuw bij de componenten van

de deeltjes. Er moet echter rekening mee gehouden worden dat dit idee halfweg de twintigste

eeuw een beetje als natuurkundige ketterij beschouwd werd. Experimenten leken immers uit

te wijzen dat de hadronen en leptonen puntdeeltjes waren. Een puntdeeltje is een deeltje dat

steeds puntvormig is, hoe dicht men ook probeert te kijken. Het heeft dus geen ruimtelijke

uitgebreidheid, en kan dus ook niet opgebouwd zijn uit ’kleinere’, meer elementaire deeltjes.

De eerste indicate dat het nucleon toch een ruimtelijke extensie heeft, kwam rond 1930, bij

de berekening van het magnetisch moment van het proton. Dit was ’anomaal’, dus niet de

verwachte waarde van een Diracdeeltje (een spin- 1
2 puntdeeltje). De straal van het proton

werd uiteindelijk gemeten rond 1950, maar dat betekende nog niet dat een nucleon kleinere

componenten had. Het grootste probleem was de voorspelling dat de hadroncomponenten

(die we vanaf nu quarks zullen noemen) een kleinere lading zouden hebben dan de elementaire
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lading (dus deze van een elektron en een proton), wat duidelijk nog nooit geobserveerd werd.

Een quark zou dus onderhevig moeten zijn aan een zeer sterke aantrekkingskracht, opdat

ze toch zouden bestaan maar niet apart waargenomen zou kunnen worden. In 1961, toen

Gell-mann zijn ’Eightfold Way’ publiceerde, botste hij dus op een muur van ongeloof. Zelf

twijfelde Gell-mann trouwens ook enkele jaren voor hij waarheid zag in dit idee dat hem in 1969

de Nobelprijs zou opleveren. De theorie zou jarenlang als een louter wiskundig hulpmiddel

beschouwd worden. Pas in 1968 werd bij diep-inelastische verstrooiingsexperimenten ontdekt

dat het proton inderdaad puntvormige constituenten heeft. Eerst waren dit de door Feynman

voorgestelde partonen. Er waren immers twee concurerende constituentenmodellen. Enerzijds

was er het intussen aanvaarde quarkmodel, waarin de constituenten of de partonen de quarks

waren. Daar tegenover stond een model waarin de partonen nucleonen en pionen waren

[Fri91]. Dit laatste had aanvankelijk meer succes, omdat het probleem van de fractionele

ladingen hier niet optrad. Latere experimenten zouden aantonen dat de partonen echter

toch de quarks van Gell-mann en Zweig zijn. De ontwikkeling van QCD (een theorie voor

sterk interagerende deeltjes, die een verklaring kon geven voor het feit dat quarks niet apart

waarneembaar zijn) was doorslaggevend voor het succes van het constituente quarkmodel en

na de London Conference in 1974 werd dit model algemeen aanvaard [Fri91].

Net zoals Mendeleev het vóór hen deed met de atomen, rangschikten Gell-mann en Zweig

de hadronen volgens hun eigenschappen. Deze waren de kwantumgetallen Y (hyperlading,

dit is tweemaal het verschil van elektrische lading en de derde component van de isospin van

het deeltje) en S (strangeness, gelinkt aan de vervalwijze van het beschouwde deeltje, die een

graad van ’vreemdheid’ had)[Ver]. Dit leverde twee eenvoudige figuren op, het baryon-octet

en het meson-octet (vanwaar de benaming ’Eightfold Way’), zoals getoond in figuur 2.1.

Figuur 2.1: Het baryon-octet en het meson-octet, hier weergegeven in functie van de hyperlading Y
en de lading Q.

Andere hadronen vormen nog andere figuren, zoals bv. het baryondecuplet. Een uitge-

breide behandeling van de mogelijke hadronmultipletten wordt gegeven in [GM94, BRSZ].

Gell-mann merkte op dat men precies deze figuren (indien men als assenstelsel neemt) ook

terugvindt in de wiskunde: het zijn multipletten van de symmetriegroep SU(3). Dit gaf de

aanleiding tot het idee van 3 ’quarks’, die samen met hun antideeltjes de elementaire bouw-

stenen van de beschouwde hadronen vormen. Bij deze interpretatie dienen nog een aantal
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opmerkingen gemaakt te worden (paragraaf 2.5), maar ruwweg is dit het beeld waarmee de

meeste verklaringen kunnen worden gegeven.

2.2 Elementaire deeltjes

Intussen is de lijst met de experimenteel waargenomen deeltjes nog uitgebreid, zodat men op

een totaal komt van zes quarks en zes leptonen, die de elementaire materiedeeltjes vormen. De

verzameling elementaire deeltjes wordt verder uitgebreid met de ijkbosonen, die de dragers zijn

van de wisselwerkingen. De zwakke wisselwerking heeft drie ijkbosonen, de andere krachten

hebben er één. Samengevat bekomt men (zie ook figuren 2.2 en 2.3):

• De materiedeeltjes (en anti-materiedeeltjes), die fermionen zijn, of deeltjes met een

halftallige spin, en worden opgedeeld in

– leptonen, zoals het elektron, het muon en de neutrino’s.

– quarks, waaruit de hadronen (baryonen en mesonen) zijn opgebouwd. Een baryon

bestaat uit drie valentiequarks, een meson uit een quark en een antiquark (exotische

hadronen hebben er meer).

Elk materiedeeltje heeft een smaak of flavor. Voor de leptonen is dit e, µ of τ en de drie

daaraan verwante neutrinosmaken, en voor de quarks up, down, strange, charm, top of

bottom.

• De niet-materiedeeltjes of de krachtdragers zijn bosonen, zoals het foton en het gluon.

Elke krachtdrager is gerelateerd aan één van de vier fundamentele wisselwerkingen.

Het foton is de krachtdrager van de elektromagnetische wisselwerking, het gluon is de

krachtdrager van de sterke kernkracht. Deze laatste is bv. verantwoordelijk voor de

aantrekkingskracht tussen de hadronen, zoals het proton en het neutron in een atoomk-

ern.

Merk op dat dit meteen verklaart waarom baryonen een halftallige spin en mesonen een heeltal-

lige spin hebben. Een baryon bestaat immers uit 3 valentiequarks, elk met halftallige spin,

zodat de totale spin enkel halftallig kan zijn. Een meson bestaat uit een quark en een anti-

quark. De totale spin is dus heeltallig, zodat het meson een boson is.

Onder de huidige best mogelijke resolutie voor een quark, 10−18 meter, blijkt een quark een

puntdeeltje te zijn. Ter vergelijking: het proton is ongeveer 1 fm (10−15 m) groot. Ook lepto-

nen en gluonen lijken geen ruimtelijke uitgebreidheid te hebben. We kunnen dus postuleren

dat dit elementaire deeltjes zijn.

Sommige wetenschappers geloven dat de quarks en de leptonen nog niet elementair zijn.

Hun aantal mag dan wel beperkt zijn, er is nog steeds een zekere verscheidenheid die men kan

ordenen volgens bepaalde eigenschappen (deze groepen zijn de generaties). Experimenteel

heeft men echter nog geen aanwijzing gevonden dat er een ’superelementair’ deeltje zou

bestaan. Bovendien valt deze discussie buiten het doel van dit eindwerk.
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Figuur 2.2: De elementaire intermediaire bosonen of krachtdragers (gravitonen niet meegerekend),
zoals weergegeven door http://particleadventure.org.

Figuur 2.3: De elementaire fermionen: de leptonen en de quarks. Ook deze figuur kan men vinden op
http://particleadventure.org.

2.3 De golffunctie van hadronen en de kleurlading

Volgens de kwantummechanica worden deeltjes, zoals de elementaire deeltjes die we net be-

sproken hebben, of de hadronen die eruit opgebouwd zijn, beschreven door een golffunctie.

Deze golffunctie beschrijft alle eigenschappen van het deeltje. Gaat men ervan uit dat een

hadron bestaat uit drie quarks of een quark en een antiquark, dan wordt de golffunctie van

dit hadron opgebouwd uit de golffuncties van deze quarks. Er is een ruimtelijk gedeelte, een

spingedeelte en een smaakgedeelte. Voor deeltjes opgebouwd uit fermionen, zoals de hadro-

nen opgebouwd zijn uit quarks, moet de totale golffunctie bovendien totaal antisymmetrisch

zijn onder verwisseling van de coördinaten van zijn identieke componenten. Op deze manier

kan voldaan worden aan het Pauli-principe. Quarks worden beschouwd als identieke deeltjes

met als vrijheidsgraden spin, flavor en ruimtelijke coördinaten. Deze zijn niet identiek aan de

antiquarks, die onderling dan weer wel identiek zijn.

Om elk experimenteel gevonden hadron op een correcte manier te kunnen beschrijven

via de quarkgolffuncties, is er echter nood aan een extra quarkeigenschap: de kleurlading of

color. Dit kunnen we zien aan de hand van de golffunctie van het ∆++-baryon. Experimenten

wezen uit dat een ∆++ bestaat uit drie up-quarks met elk een opwaartse spin. Daar ook de

ruimtelijke golffunctie symmetrisch is, veroorzaakt dit een totaal symmetrische golffunctie!

Men postuleerde daarom drie mogelijke kleuren - rood (r), groen (g) en blauw (b) - en stelde

de voorwaarde dat een quark precies één kleur heeft (en een antiquark een antikleur: antirood,

antigroen of antiblauw), en dat een experimenteel waarneembaar deeltje ’wit’ of ’kleurloos’

is. Dit betekent dat de combinatie van de kleuren van zijn componenten wit geeft: r+g+b of

kleur+antikleur. Op deze manier onderscheiden de drie up-quarks van het ∆++ zich toch en
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is het mogelijk een totaal antisymmetrische golffunctie op te stellen.

De ’kleur’ is in feite kleurlading, hier speelt dus een kracht mee. Dit is onze sterke wis-

selwerking, of de kleurkracht. Deeltjes met dezelfde kleur trekken elkaar aan, deeltjes met

een verschillende kleur stoten elkaar af. Hier wordt iets dieper op ingegaan in de volgende

paragraaf.

Het bestaan van een kleurlading heeft een belangrijke fysische implicatie: daar een quark

een kleur heeft en dus niet wit is, kan een alleenstaande quark niet experimenteel waargenomen

worden. Dit fenomeen heet confinement. Dit betekent echter niet dat een groepje quarks niet

gescheiden kan worden. Op dat moment is de energie echter hoog genoeg om quark-antiquark-

paren te vormen, die dan aan de gescheiden quarks gaan koppelen. Het netto effect is dus

de productie van hadronen, en niet van alleenstaande quarks. Men zegt dat er hadronizatie

optreedt. Verder dient nog vermeld te worden dat indien de temperatuur en de druk bij

een dergelijk experiment hoog genoeg zijn, het mogelijk is een quark-gluon-plasma te vormen

[Pep05].

2.4 QCD, de wiskunde achter de sterke wisselwerking

QFT of Quantum Field Theory

QFT of kwantumveldentheorie is de toepassing van kwantummechanica op velden. De fun-

damenten van deze theorie werden gelegd door bekende fysici waaronder Dirac, Fock, Pauli,

Tomonaga, Schwinger, Feynman en Dyson. Er bestaan zowel relativistische als niet-relativistische

kwantumveldentheorieën. Een belangrijk voorbeeld van de laatste soort is de BCS of Bardeen-

Cooper-Schrieffertheorie, die supergeleiding beschrijft. Vanaf nu beschouwen we relativistis-

che kwantumveldentheoriën. Daar de wet van behoud van deeltjesaantal in de niet-klassieke

(relativistische) mechanica niet meer geldt, blijkt het handiger over te stappen van deelt-

jes op velden. De Einsteinrelatie E = mc2 staat immers de creatie en annihilatie van

deeltje-antideeltje-paren toe. En zelfs als de energie niet hoog genoeg is voor een werkeli-

jke creatie van een dergelijk paar, dienen virtuele deeltje-antideeltje-paren (de zogenaamde

vacuümfluctuaties) nog in rekening gebracht worden in hogere-orde perturbatietheorie. Het

gebruik van een ééndeeltjessysteem is dus niet langer verantwoord, en men moet werken met

veeldeeltjessystemen. Dit is mogelijk met QFT. Bovendien zijn er een aantal oudere abstracte

begrippen of postulaten, die nu op een natuurlijke wijze volgen uit QFT. Voorbeelden zijn

causaliteit, het bestaan van antideeltjes en de relatie tussen de spin en de statistiek. Meer

nog - met behulp van QFT kunnen experimenteel waarneembare grootheden zoals werkzame

doorsneden en halfwaardetijden van deeltjes men een ongeëvenaarde precisie voorspeld wor-

den. Dit laatste is wellicht het meest overtuigende argument om een kwantumveldentheorie

te gebruiken [PS].

Eén van de best geteste en meest succesvolle en fundamentele theorieën in de fysica, is QED

of kwantumelektrodynamica, welke het elektromagnetisme beschrijft. Deze bestaat zowel in

een niet-relativistisch als een relativistische vorm. De relativistische QFT die voor ons van

toepassing is, is QCD of kwantumchromodynamica, waarmee de sterke wisselwerking wordt

beschreven.
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QCD en het Standaardmodel

QCD beschrijft de interactie tussen quarks en gluonen. Zoals de elektromagnetische wissel-

werking actief is tussen elektrische ladingen (QED), is de sterke wisselwerking actief tussen

kleurladingen (QCD). Experimenteel waarneembare deeltjes kunnen opgebouwd zijn uit kleur-

deeltjes, maar moeten in het geheel wel kleurloos zijn. Dit heet confinement, en wordt in QCD

vertaald door te zeggen dat de koppelingsconstante van de sterke wisselwerking oneindig groot

wordt indien de afstand tussen de kleurdragers vergroot. Omgekeerd wordt de koppelingscon-

stante heel klein als de afstand heel klein is - dit heet dan asymptotische vrijheid. Onlangs

leverde dit gebied een Nobelprijs op: deze werd in 2004 uitgereikt aan Gross, Wilczek en

Politzer. Verder dragen ook de gluonen een kleurlading: ze dragen tegelijk een kleur en een

antikleur, maar op een zodanige manier dat hun totale kleur niet wit is. Dit impliceert dat

gluonen met quarks, maar ook onderling kunnen interageren - een eigenschap die niet bestaat

in QED: fotonen dragen immers geen elektrische lading. Door de constante interaktie tussen

(anti-)quarks en gluonen, is de kleur van een quark geen constante. De kleurveranderingen

gebeuren echter steeds op een zodanige manier dat de resulterende kleur van een hadron steeds

wit is. Verder heeft de sterke interaktie tussen quarks en gluonen ook effect op grotere schaal.

Ze is merkbaar tussen hadronen, en is bijvoorbeeld verantwoordelijk voor het samenhouden

van protonen en neutronen in een atoomkern. Dit is de sterke kernkracht.

De theorie die de sterke, de zwakke en de elektromagnetische wisselwerkingen van de

fundamentele deeltjes beschrijft is het Standaardmodel. Zwaartekracht wordt meestal niet be-

handeld, omdat ze op de energieschaal van de deeltjesfysica een verwaarloosbare rol speelt.

De theorie is consistent met bijna alle experimentele bevindingen. Het Standaardmodel voor-

spelde ook het bestaan en de eigenschappen van het W- en Z-boson (de krachtdragers van de

zwakke wisselwerking), het gluon, de top quark en de charm quark. Ondanks het feit dat er

hier en daar afwijkingen zijn van de experimentele resultaten, kan deze theorie in het algemeen

als zeer succesvol beschouwd worden [Nov00, Wil04].

2.5 Constituente quarks

Zoals reeds gezegd in paragraaf 2.2, vinden we de kwantumgetallen (lading, spin, ...) van het

hadron terug door aan te nemen dat het bestaat uit drie quarks, of uit een quark en een anti-

quark. De quarks in een hadron die de kwantumgetallen van dat hadron bepalen, noemt men

de valentiequarks. Experimentele metingen wijzen echter uit dat de drie of twee valentiequarks

niet voor de volledige impulsverdeling verantwoordelijk kunnen zijn. Er moeten dus nog andere

hadronconstituenten zijn. Deze komen in twee variëteiten: de gluonen enerzijds, en een groot

aantal quark-antiquark-paren (de zeequarks) anderzijds. Deze quark-antiquark-paren volgen

heel natuurlijk uit QCD, zoals werd aangehaald in paragraaf 2.4. Daar zeequarks en gluonen

duidelijk een grote invloed hebben op de experimentele resultaten, kunnen we ze eigenlijk niet

negeren. We kunnen echter heel wat complex rekenwerk vermijden via de definitie van een

soort “gemiddelde quark”. Deze is aangepast zodat een hadron toch bestaat uit drie quarks

(of een quark en een antiquark), maar zodanig dat de gluonen en de zeequarks in rekening zijn

gebracht. Zo zal onze nieuwe, gemiddelde quark bijvoorbeeld een andere massa hebben dan

een ’naakte’ quark, maar wel zorgen voor de juiste kwantumgetallen. Een dergelijke verrijkte

quark, noemt men een constituente quark. In het vervolg zullen we steeds met constituente

quarks werken. Voor de eenvoud zal het woord ’constituent’ niet gebruikt worden.
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Er dient nog opgemerkt te worden dat de definitie van een constituente quark nog niet

alle problemen oplost. Zo zou men bijvoorbeeld kunnen denken dat de massa van een hadron

gelijk is aan de som van de massa’s van de constituente quarks. Dit blijkt echter onjuist te

zijn: de inter-quark interaktie zorgt via de bindingsenergie voor een aanzienlijke bijdrage in

de hadronenmassa. De subtiliteiten van de quarktheorie worden bijvoorbeeld behandeld in

[BRSZ].

2.6 Exotische hadronen

Hadronen zijn opgebouwd uit quarks q en antiquarks q. Tot nu toe beschouwden we de

constituente quarkcombinaties qqq en qq, maar ook andere combinaties zijn denkbaar, en

worden inderdaad toegelaten door het Standaardmodel. Dit zijn de zogenaamde exotische

hadronen. De voorwaarde is dat het beschouwde complexe deeltje kleurloos is, wat betekent

dat het aantal quarks min het aantal antiquarks een veelvoud moet zijn van drie. Met andere

woorden, we kunnen het baryongetal definiëren: B = 1
3(#q − #q) (de notatie is ’#’ voor

’aantal’), en dit moet steeds een geheel getal zijn. Merk op dat dit voor (al dan niet exotische)

mesonen steeds nul is, en voor baryonen verschillend van nul, wat de naam van deze grootheid

verantwoordt. De hadronen kunnen worden opgedeeld in twee soorten:

• indien #q+ #q = even, is de spin heeltallig, en spreekt men over een (exotisch) meson,

en

• indien #q+#q = oneven, is de spin halftallig en spreekt men over een (exotisch) baryon.

Al dan niet exotische hadronen zien er dus als volgt uit: (qq)m(qqq)n, met m en n gehele

getallen. De eenvoudigste exotische combinaties die we kunnen bedenken zijn:

• qqqq of de tetraquark. Dit is een exotisch meson.

• qqqqq of de pentaquark. Dit is een exotisch baryon.

Er dient nog een onderscheid gemaakt te worden tussen de crypto-exotische en de manifest

exotische hadronen. Een crypto-exotisch hadron is een exotisch hadron, maar heeft kwan-

tumgetallen die ook van ’gewone’ baryonen of mesonen afkomstig zouden kunnen zijn. Het is

dus ’verborgen’, vanwaar de naam. Een manifest exotisch hadron heeft onmiskenbaar exotis-

che kwantumgetallen, en is dus duidelijk experimenteel het meest interessante, om het bestaan

van exotische hadronen hard te maken.

In de jaren 1970 ging men voor de eerste maal op zoek naar deze exotische hadronen,

die het Standaardmodel toen voor het eerste mogelijk maakte. Dit leverde niets op. Terwijl

de zoektocht naar de tetraquark bleef doorgaan, werd de experimentele zoektocht naar pen-

taquarks stopgezet. In de theoretische fysica zou men echter wel verder blijven zoeken, en

uiteindelijk zou het chiraal solitonmodel, dat een pentaquark-decuplet voorspelt [DPP97], de

experimentele wereld weer warm maken voor de exotische baryonen.

Eén van de meest bekende voorbeelden van een multiplet van crypto-exotische hadronen is

het zogenaamde scalair nonet, dat zou bestaan uit crypto-exotische tetraquarks. Vermoedelijk

zijn van dit nonet al twee leden waargenomen: het a0(980) en het f0(980) [MS04]. Er zijn

ook claims gemaakt voor andere tetraquarkresonanties: DsJ(2317) en DsJ(2457) door de
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BaBar-, BELLE- en CLEO-experimenten in 2003, X(3872) door het BELLE-experiment in

2003, DsJ(2632) door SELEX in 2004 en X(1600± 100) door het ARGUS-experiment in 2004

[WZZ04].

Anderzijds hebben ook de pentaquarks een periode van experimentele waarneming (of toch een

vermoeden in die richting) achter de rug. Omdat pentaquarks, indien ze bestaan, gemakkelijk

kunnen vervallen in een ’gewoon’ qqq-baryon en een ’gewoon’ qq-meson, werd voor de pen-

taquark aanvankelijk een grote breedte (en dus een moeilijke waarneming) ondersteld. Som-

mige theoretici suggereerden echter pentaquarkstructuren met een kleine breedte [DPP97].

Dit vernieuwde de experimentele interesse in de pentaquark [Hic05]. Na de waarneming van

een fijne piek die zou kunnen corresponderen met de Θ+-pentaquark (uudds) in het LEPS-

experiment (SPring-8) [Ne03], ging de bal aan het rollen. Nog negen experimenten bevestigden

deze waarneming, en tien andere ontkenden die [Hic05]. De Ξ−−-pentaquark (ddssu) zou zijn

waargenomen in het NA49-experiment, maar hierbij hadden de experimentatoren van CERN

zelf al grote twijfels [FW04]. Ook een waarneming van de Θc (uuddc) werd eenmaal gepub-

liceerd, en later nooit meer bevestigd [DMS04]. Naast deze ’hide and seek’ die de pentaquark

lijkt te spelen, blijken er ook een aantal inconsistenties te zijn tussen de experimenten. Zo

heeft de Θ+ een verschil in massa in al dan niet strangeness-bepalende experimenten, die

buiten de experimentele onzekerheden valt (zie paragraaf 4.3). Het experiment waarvan een

sluitend antwoord verwacht wordt op de vraag of de pentaquark al dan niet bestaat, werd dit

jaar gedaan in Jefferson lab, en wordt op dit moment verwerkt. Het vermoeden is dat zij geen

pentaquarks hebben waargenomen (http://www.phy.ohiou.edu/h̃icks/thplus.html).

2.7 Het belang van symmetrie

De gelijktijdige ’ontdekking’ van Gell-mann, Zweig en Ne’eman dat hadronen opgebouwd zijn

uit de elementaire quarks, had alles te maken met het opmerken van een zekere symmetrie.

Symmetrie is een oude bekende in de natuurkunde, en het nut ervan werd geformuleerd door

Noether, die wiskundig aantoonde dat met elke symmetrie een behoudswet overeenkomt. Zo

impliceert homogeniteit van de ruimte behoud van impuls, en isotropie van de ruimte behoud

van impulsmoment. Ook in de deeltjesfysica blijkt symmetrie aanwezig te zijn. Zoals in para-

graaf 2.1 reeds werd aangehaald, moeten hiervoor de gekende deeltjes gerangschikt worden

volgens hun eigenschappen. Zo wordt het duidelijk dat de hadronen optreden in zogenaamde

multipletten. Vergelijkt men de aldus bekomen figuren met de multipletten van SU(3), dan

blijken deze dezelfde te zijn. De optredende symmetrie is dus een SU(3)-symmetrie! Men

noemt dit de SU(3)-smaaksymmetrie. Multipletten worden hier opgebouwd uit fundamentele

tripletten en anti-tripletten, die men kan linken aan drie quarks u, d, s en hun antiquarks.

Gaat men er nu omgekeerd vanuit dat alle fysisch waarneembare hadronen gerangschikt dienen

te zijn volgens SU(3)-multipletten, dan hoeft men slechts de gaten te vullen om een nog onont-

dekt deeltje te voorspellen, zijn eigenschappen incluis. Dit was precies het doorslaggevende

succes van de Eightfold Way van Gell-mann en Zweig: de voorspelling in 1962 van het Ω−,

dat twee jaar later ontdekt zou worden.

De op dat moment beschouwde hadronen bestonden uit drie soorten valentiequarks: u,

d en s. De hadronen die in deze thesis worden beschouwd zullen ook uit deze drie quarks

bestaan. Men kan ook de overige drie quarks, c, t en b, meenemen in het model. Indien
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men meer dan drie quarks beschouwt, is de optredende symmetrie echter niet langer SU(3)

maar SU(4), SU(5) of SU(6). De symmetriebreking wordt, door het verschil in massa van de

quarks, echter steeds groter, zodat andere methoden moeten gezocht worden voor een correcte

beschrijving van de zwaardere hadronen.

Naast smaaksymmetrie dienen ook SU(2)-spinsymmetrie en SU(3)-kleursymmetrie in reken-

ing gebracht te worden. De golffunctie wordt dan nog aangevuld met een ruimtelijk gedeelte.

In deze thesis wordt de nadruk gelegd op het spin- en het smaakgedeelte. De symmetrie is

dan SU(2) ⊗ SU(3), een deelgroep van SU(6). Al deze symmetriegroepen zullen besproken

worden in hoofdstuk 3.



Hoofdstuk 3

Wiskundige Ingrediënten

Three quarks for Muster Mark!

Sure he hasn’t got much of a bark.

And sure any he has it’s all beside the mark.

Finnigans wake, J. Joyce

In dit hoofdstuk worden een aantal algemeenheden van de groepentheorie behandeld alsook

de mogelijke toepassingen ervan, met de nadruk op de classificatie van deeltjes.

3.1 Inleidende begrippen

Indien een systeem invariant is onder een operatie ĝ, spreekt men over een symmetrieoperatie.

Het geheel aan symmetrieoperaties van een bepaalde soort (de rotaties rond een vaste as, de

translaties in een vaste richting) vormt een groep, de symmetriegroep G, op voorwaarde dat

er voldaan is aan de volgende definitie.

Definitie Opdat een verzameling G met samenstellingswet ◦ en willekeurige groepsele-

menten ĝ, ĝ′ en ĝ′′ een groep is, moet voldaan zijn aan de volgende voorwaarden:

• de samenstelling ĝ ◦ ĝ′ is ook een element van G,

• G bevat een eenheidselement 1̂ dat voldoet aan ĝ ◦ 1̂ = 1̂ ◦ ĝ = ĝ,

• G bevat van elk groepselement ĝ ook de inverse ĝ−1, waarvoor geldt:

ĝ ◦ ĝ−1 = ĝ−1 ◦ ĝ = 1̂,

• de samenstelling is associatief: (ĝ ◦ ĝ′) ◦ ĝ′′ = ĝ ◦ (ĝ′ ◦ ĝ′′).

Volgens de Stelling van Noether komen met de symmetrietransformaties ĝ de behouden groothe-

den X overeen. Hiermee corresponderen de generatoren X̂ van de symmetriegroep. Het is

duidelijk dat er een verband moet bestaan tussen ĝ en X̂.

3.2 Unitaire groepen: enkele definities

Een symmetrietransformatie die de verwachtingswaarden van het beschouwde fysische systeem

niet verandert, moet steeds een unitaire transformatie zijn [BJ]. De groepselementen ĝ zijn

13
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dan unitaire transformaties Û , en de symmetriegroep G een unitaire groep U(n), waarbij n

de dimensie van de groep is. Een transformatie Û is een unitaire transformatie als en slechts

als:

Û † = Û−1 , of

Û Û † = Û †Û = 1̂ . (3.1)

Generatoren. Een unitaire operatie kan steeds als een faseverandering geschreven worden:

Û(θ) = e−
i
~

θ·X̂ . (3.2)

Hier is θ een reële parameter die aangeeft in welke mate de symmetrie inwerkt op het systeem

(bv. een hoek bij rotatie, de afstand waarover verschoven wordt bij translatie), en X̂ de

generator. Indien θ op een continue manier evolueert, noemt men de symmetriegroep continu

en spreekt men van een Lie-groep. In deze thesis wordt steeds met Lie-groepen gewerkt.

Meestal is er meer dan één parameter en ook meer dan één generator. θ · X̂ wordt dan

gëınterpreteerd als het scalair product van twee vectoren θ en X̂, met als componenten de

verschillende mogelijke parameters θi en generatoren X̂i. Deze generatoren zijn Hermitisch.

Dit volgt uit de unitariteit van de symmetrie-operatoren:

Û Û † = e−
i
~

θ·X̂e
i
~

θ·X̂†

= e−
i
~

θ·(X̂−X̂†)

= 1̂ , dus:

X̂† = X̂ . (3.3)

De generatoren vormen een Lie-algebra van de groep:

[X̂i, X̂j ] =
∑

k

iCijkX̂k . (3.4)

De coëfficiënten Cijk worden de structuurconstanten van de groep genoemd.

Representaties en multipletten. Een systeem met Hamiltoniaan Ĥ is invariant onder

een symmetrietransformatie Û indien de volgende commutatierelatie geldt:

[Ĥ, Û ] = 0 , of dus

[Ĥ, X̂] = 0 . (3.5)

De Hilbertruimte wordt onder een symmetriegroep U(n) opgedeeld in invariante subruimtes.

Binnen zo een subruimte transformeert elke toestandsvector onder Û in een lineaire combi-

natie van toestanden uit deze subruimte. Zij {|k〉} een basis voor de eigentoestanden van de

Hamiltoniaan Ĥ in de subruimte, dan wil dit zeggen:

Û(θ)|k〉 =
∑

l

D(θ)kl|l〉 ,

〈l|Û(θ)|k〉 = D(θ)kl . (3.6)
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De matrices D(θ) vormen een representatie van de groep. Ze voldoen aan de groepseigenschap:

D(θ′)D(θ) = D(θ′ ◦ θ) . (3.7)

Een representatie is net zoals de bijhorende transformatie unitair. De dimensie van de rep-

resentatie is precies de dimensie van de invariante subruimte. Equivalente representaties ver-

schillen door een gelijkvormigheidstransformatie of verandering van basis. Een irreduciebele

representatie kan niet meer door een gelijkvormigheidstransformatie in een blokmatrixvorm

gebracht worden. Dit betekent dat de invariante subruimte niet meer verder in invarante

subruimtes kan ingedeeld worden. Zo een irreduciebele invariante subruimte wordt ook een

multiplet genoemd. Binnen een multiplet hebben alle toestanden dezelfde energie-eigenwaarde

Ek. Uit (3.5), (3.6) en Ĥ|k〉 = Ek|k〉 volgt immers:

ĤÛ |k〉 = ÛĤ|k〉 = EkÛ |k〉 =
∑

l

EkD(θ)kl|l〉

=
∑

l

ĤD(θ)kl|l〉 =
∑

l

ElD(θ)kl|l〉

⇒ Ek = El . (3.8)

De representatiematrices zijn steeds m ×m-matrices met complexe componenten en m ≥ n.

Voor de eenvoud onderstellen we in U(n) hiervoor steeds complexe n×n-matrices. De generator

is dan een n× n Hermitische matrix. Daarvoor geldt dus:

X∗
rr = Xrr (of de diagonaalelementen zijn reëel) (3.9)

X∗
rs = Xsr met r,s = 1, . . . , n , (3.10)

X̂ en Û worden dus gedefinieerd door n2 onafhankelijke reële parameters. θ en X̂ kunnen

daarom gezien worden als vectoren met n2 componenten, waarbij de X̂i Hermitische n × n-

matrices zijn en de θi reële getallen.

Fundamentele representaties en de Clebsch-Gordan-serie. Multipletten van een sym-

metriegroep U(n) worden opgebouwd uit fundamentele representaties van deze groep. Dit zijn

de kleinste niet-triviale representaties waaruit elk complexer multiplet kan worden opgebouwd,

via een direct product ⊗. Algemeen is een direct product van twee multipletten gelijk aan

een directe som
∑⊕ van multipletten. Dit wordt weergegeven in de volgende vergelijking,

waarbij de X de kwantumgetallen zijn die het multiplet α(X) bepalen:

α(x1) ⊗ α(x2) =
∑

X

⊕σ(X)α(X) . (3.11)

Het rechterlid wordt de Clebsch-Gordan-serie genoemd, de coëfficiënten σ(X) de Clebsch-

Gordan-coëfficiënten. De Clebsch-Gordan-serie kan bepaald worden met behulp van een M-

schema [Mat], via een grafische methode (zie Appendix A) of met Young-Tableaux (zie verder).

Casimir-operatoren. Een Casimir-operator is een operator die commuteert met alle gen-

eratoren van de groep. Het aantal Casimir-opreatoren noemt men de rang van de Lie-algebra,

en de verwachtingswaarde van een Casimir-operator is een goed kwantumgetal. Dat maakt de

kennis van Casimir-operatoren een belangrijk gegeven. Meer uitleg hierover wordt gegeven in
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[Ver].

Speciale unitaire groepen. Elke unitaire groep U(n) kan met behulp van de groepsver-

menigvuldiging geschreven worden als [LYOPR]:

U(n) = U(1) × SU(n) , (3.12)

met SU(n) de groep van de speciale unitaire matrices, namelijk deze met determinant gelijk

aan 1 of de unimodulaire matrices. We kunnen dus even goed de U(1)-symmetrie en de SU(n)-

symmetrie apart beschouwen. Unimodulariteit impliceert dat de generatoren spoorloos zijn

(Tr(X̂) = 0). Immers, det Û(θ) = det e−
i
~

θ·X̂ = e−
i
~

θTr(X̂) = 1. De Lie-groep SU(n) wordt

beschreven door n2 − 1 parameters, daar we een extra voorwaarde hebben opgelegd. De rang

van SU(n) is altijd gelijk aan n− 1 [GM94].

3.3 Unitaire groepen in de fysica van de elementaire deeltjes

3.3.1 U(1), de symmetriegroep van de lading en het baryongetal

De eenvoudigste transformatie is een globale faseverandering. Deze komt overeen met een

ééndimensionale exponentiële functie en dus een U(1)-transformatie:

ψ(x) → ψ′(x) = Û(θ)ψ(x)

= e−
i
~

θXψ(x) , (3.13)

met X, de generator, een reële constante. Indien het beschouwde systeem invariant is onder

inwerking van deze transformatie spreken we over een U(1)-symmetrie. Van een Lie-algebra

kan in dit geval geen sprake zijn, daar er slechts n2 = 1 generator is, en ook niet van eventuele

multipletten en fundamentele representaties. Voorbeelden van een U(1)-symmetrie zijn: be-

houd van elektrische lading, behoud van leptongetal en behoud van baryongetal. Deze wetten

gelden voor alle tot nu toe bekende processen, zonder één enkele uitzondering. Het behoud

van totale elektrische lading van een gesloten systeem kan worden afgeleid uit de elektrische

neutraliteit van macroscopische materie. Het baryongetal B van een deeltje is, zoals besproken

in Hoofdstuk 2: B = 1
3(#q − #q). Voor elke generatie van leptonen wordt een leptongetal

Le,µ,τ = 1 gedefinieerd, met Le,µ,τ = −1 voor hun antideeltjes. Het totale leptongetal per

soort is dan een behouden grootheid.

3.3.2 SU(2), de symmetriegroep van de spin en de isospin

SU(2) beschrijft onder meer de spin Ŝ, het impulsmoment L̂ en het angulair moment Ĵ = L̂+Ŝ.

Belangrijk voor ons is ook de isospin T̂ (up- en downquark behoren tot een isospinoublet), die

ook een SU(2)-groep vormt en dus op een volkomen analoge manier beschreven kan worden

als de spin.

De generatoren

SU(2) wordt gegenereerd door n2 − 1 = 3 parameters die geassocieerd kunnen worden met

de 3 reële componenten van een vector θ. De generatoren, 3 lineair onafhankelijke spoorloze
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Hermitische matrices, worden dan bv. gegeven door de Paulimatrices:

σ̂1 =

(

0 1

1 0

)

, σ̂2 =

(

0 −i
i 0

)

, σ̂3 =

(

1 0

0 −1

)

. (3.14)

Deze voldoen inderdaad aan een Lie-algebra (3.4), specifiek:

[σ̂i, σ̂j ] = 2iεijkσ̂k, (3.15)

met εijk de Levi-Civitatensor.

Een handigere relatie voor de spin vindt men met de substitutie Ŝi = 1
2 σ̂i, zodat de Lie-

algebra wordt:

[Ŝi, Ŝj ] = iεijkŜk, (3.16)

Een Casimir-operator is in dit geval

Ŝ2 = Ŝ2
1 + Ŝ2

2 + Ŝ2
3 . (3.17)

Daar de rang van SU(2) 1 is, is dit de enige Casimir-operator.

De fundamentele representatie van SU(2)

Een multiplet met isospin T bevat 2T + 1 toestanden |TT3〉, T3 = −T, ..., T . Het kan gecon-

strueerd worden uit opeenvolgende koppelingen van fundamentele SU(2)-doubletten T = 1
2 ,

T3 = ±1
2 . Een dergelijke koppeling is een direct produkt van doubletten [ 1

2 ], en de ontbinding

in een directe som van SU(2)-multipletten kan gemakkelijk uitgevoerd worden met behulp

van een M-schema [Mat]. Dit kan ook via een grafische methode, die werd uitgewerkt in

Appendix A. Merk op dat een SU(2)-multipet steeds symmetrisch is rond het nulpunt, daar

−T3,max ≤ T3 ≤ T3,max.

Een voorbeeld: het nucleon als isospindoublet

Dankzij hun bijna gelijke massa (noodzakelijk voor het vormen van een multiplet, zie (3.8)),

alsook ladingssymmetrie (dezelfde energiespectra voor spiegelkernen) en ladingsonafhankelijk-

heid van de sterke kernkracht eens de Coulombeffecten zijn verwijderd [Hey], kunnen proton

en neutron beschouwd worden als twee toestanden van een nucleon (Heisenberg, 1932). Als

we hun wisselende kwantumgetal T , naar analogie met de spin, definiëren als de isospin, zijn

het proton en het neutron dus de twee leden van een isospindoublet. Er geldt:

T =
1

2
, (3.18)

T3(proton) = +
1

2
, (3.19)

T3(neutron) = −1

2
. (3.20)

De sterke kernkracht houdt enkel rekening met T , en is onafhankelijk van de derde component

van de isospin, T3. Isospin T is dus het behouden kwantumgetal in sterke interacties. Over-

springen tussen proton en neutron gebeurt via de ladderoperatoren T̂− en T̂+. In tegenstelling
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tot de bovenvernoemde U(1)-symmetrieën, is de isospin niet altijd (nl. in elke interactie) be-

houden. De lading is verschillend voor p en n, en wordt gegeven door: Q/e = 1
2 + T3. Deze is

dus afhankelijk van T3 en niet van T , zodat de elektromagnetische interactie, die koppelt aan

de lading, isospin niet behoudt. Ook de zwakke interactie behoudt isospin niet.

Naast isospindoubletten (T = 1
2) zoals de nucleonen bestaan er uiteraard nog andere

isospinmultipletten. Voorbeelden zijn het pion-isospintriplet (T = 1), het ∆-isospinquintet

(T = 3
2) en het Λ-isospinsiglet (T = 0).

De Clebsch-Gordan-coëfficiënten van SU(2)

In paragraaf 3.2 werd vermeld dat een direct product van fundamentele representaties aan-

leiding geeft tot een directe som van meer complexe representaties (zie (3.11)). Andersom

kan een toestand uit een multiplet worden opgebouwd via een Clebsch-Gordan-reeks [Hey].

Beschouw bv. een SU(2)-koppeling in de isospin (en uiteraard volledig analoog voor spin

i.p.v. isospin). Om de golffunctie van een toestand ψTT3
(isospin T, T3) op te stellen uit twee

meer fundamentele toestanden, moeten al deze ψtt3 en ψt′t′
3

(isospin t, t3 en t′, t′3) in reken-

ing gebracht worden zodat t3 + t′3 = T3. ψTT3
is dus een lineaire combinatie van een aantal

producttoestanden:

ψTT3
=
∑

t,t′

(t3+t′
3
=T3)

∑

t3,t′
3

(tt3, t
′t′3|TT3)ψtt3ψt′t′

3
. (3.21)

De factor (tt3, t
′t′3|TT3) is de SU(2)-Clebsch-Gordan-coëfficiënt.

3.3.3 SU(3), de symmetriegroep van de lichte quarks u, d, s en de kleur

Een bekende SU(3)-symmetrie is de SU(3)-kleursymmetrie. Er zijn namelijk drie kleuren, en

hun anti-kleuren. Daar alle hadronen kleursingletten zijn, wordt echter enkel het kleursinglet

beschouwd, en niet de andere multipletten. Daarom wordt de nadruk vanaf nu vooral gelegd

op die andere bekende SU(3)-symmetrie, de smaaksymmetrie.

De generatoren

Voor de behandeling van SU(3) hebben we n2 − 1 = 8 spoorloze Hermitische generatoren

met dimensie 3× 3 nodig. Omdat SU(2) een subgroep is van SU(3) kunnen ze geconstrueerd

worden aan de hand van de generatoren van SU(2) [GM94], nl. de Pauli spinmatrices (de

punten stellen nullen voor). Zo bekomt men de Gell-mann-vorm:

λ̂1 =






0 1 .

1 0 .

. . .




 , λ̂4 =






0 . 1

. . .

1 . 0




 , λ̂6 =






. . .

. 0 1

. 1 0




 ,

λ̂2 =






0 −i .

i 0 .

. . .




 , λ̂5 =






0 . −i
. . .

i . 0




 , λ̂7 =






. . .

. 0 −i

. i 0




 .
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λ̂8 en λ̂3 zijn spoorloos en diagonaal:

λ̂3 =






1 0 .

0 −1 .

. . .




 , λ̂8 =

1√
3






1 0 0

0 1 0

0 0 −2




 . (3.22)

De Lie-algebra (3.4) wordt in dit geval:

[λ̂i, λ̂j ] = 2ifijkλ̂k . (3.23)

De structuurconstanten fijk die verschillend zijn van nul worden gegeven in tabel 3.1 [GM94].

ijk fijk

123 1
147 1

2
156 −1

2
246 1

2
257 1

2
345 1

2
367 −1

2

458
√

3
2

678
√

3
2

Tabel 3.1: Structuurconstanten van de SU(3) Lie-algebra in de Gell-mannrepresentatie.

De structuurconstanten zijn totaal antisymmetrisch onder elke verwisseling van twee in-

dices:

fijk = fjki = fkij tekenbehoud onder een cyclische permutatie, en

= −fjik = ... tekenwissel onder een niet-cyclische permutatie. (3.24)

In [GM94] wordt aangetoond dat de twee Casimir-operatoren van SU(3) gegeven worden door

Ĉ1(F̂i) =
8∑

i=1

F̂ 2
i = −2i

3

∑

ijk

fijkF̂iF̂jF̂k en

Ĉ2(F̂i) =
∑

ijk

dijkF̂iF̂jF̂k , (3.25)

waarbij de dijk de coëfficiënten horende bij de anticommutatierelaties zijn, en ook worden

gegeven in [GM94]. We kunnen overgaan op de zogenaamde sferische representatie van de

generatoren:

T̂± =
1

2
(λ̂1 ± iλ̂2) , T̂3 =

1

2
λ̂3 ,

V̂± =
1

2
(λ̂4 ± iλ̂5) , Û± =

1

2
(λ̂6 ± iλ̂2) ,

Ŷ =
1√
3
λ̂8 .
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Het grootste voordeel van deze representatie is de eenvoudige grafische interpretatie, zoals in

de volgende paragraaf duidelijk zal worden. De commutatierelaties zijn gemakkelijk te bereke-

nen, en worden gegeven in [GM94].

Ŷ en T̂3 kunnen samen gediagonaliseerd worden, wegens

[Ŷ , T̂3] = 0 . (3.26)

Y en T3 zijn dus onafhankelijke kwantumgetallen horende bij een bepaalde toestand. Samen

met een derde kwantumgetal T kan nu een toestand binnen een gekend multiplet vast bepaald

worden. Om een multiplet vast te bepalen zijn nog twee extra kwantumgetallen nodig, dit

brengt ons op een totaal van vijf kwantumgetallen voor de karakterisatie van een SU(3)-

toestand [Mos89]. Y wordt de hyperlading genoemd, en werd historisch gedefinieerd door

Gell-mann en Nishijima via de relatie [Per87]:

Q̂ =
1

2
Ŷ + T̂3 . (3.27)

SU(2)-algebra’s in SU(3)-multipletten

Bekijkt men de commutatierelaties van de generatoren in detail, dan valt het volgende op:

[T̂+, T̂−] = 2T̂3

[T̂3, T̂±] = ±T̂± . (3.28)

Hieruit kan besloten worden dat de operatoren T̂i (i = 1, 2, 3) een gesloten subalgebra vormen

van de SU(3)-Lie-algebra. Deze noemt men de T-spin-algebra, en ze is equivalent aan een

SU(2)-Lie-algebra. Nu kan onmiddellijk de link gelegd worden tussen T̂ en SU(2) via de

isospin. Analoog bestaan ook de U- en de V-spin-algebra, wegens de commutatierelaties:

[Û+, Û−] =
3

2
Ŷ − T̂3 := 2Û3

[Û3, Û±] = ±Û± (3.29)

en

[V̂+, V̂−] =
3

2
Ŷ + T̂3 := 2V̂3

[V̂3, V̂±] = ±V̂± . (3.30)

Deze subalgebra’s geven aanleiding tot een eenvoudige grafische interpretatie. Daar Y en T3

goede kwantumgetallen zijn en een toestand (of deeltje) karakteriseren, namelijk: ψ = |Y, T3〉
(met U3 = 1

2(3
2Y −T3) en V3 = 1

2(3
2Y +T3)), kunnen deze beschouwd worden als assen van een

assenstelsel waarop elk deeltje een vaste positie heeft. Overspringen tussen deeltjes gebeurt

uiteraard met de stap-operatoren. Bekijkt men nu de werking van deze generatoren in detail,

dan kan na enig rekenwerk tabel 3.2 worden opgesteld, waarvan de grafische voorstelling wordt

getoond in figuur 3.1.

Hierop ziet men duidelijk dat, omdat SU(3) bestaat uit de subalgebra’s van T, U, V, een

SU(3) multiplet steeds geconstrueerd kan worden uit T-, U- en V-multipletten. Merk wel op



3.3. Unitaire groepen in de fysica van de elementaire deeltjes 21

T̂± Û± V̂±
T3 T3 ± 1 T3 ∓ 1

2 T3 ± 1
2

Y Y Y ∓ 1 Y ± 1
U3 U3 ± 1 U3 ∓ 1 U3 ± 1

2
V3 V3 ± 1

2 V3 ∓ 1
2 V3 ± 1

Tabel 3.2: Inwerking van de stapoperatoren op de quantumgetallen.

Y

T 3

T+T−

U+

V−

V+

U−

q = 2

T−multiplet
 (nonet)

V−multiplet
 (nonet)

U−multiplet
  (quintet)

p = 6

Figuur 3.1: Een SU(3)-multiplet, met de inwerking van de stapoperatoren en de indeling in sub-
algebra’s. Ook p en q, de grootheden die het SU(3)-multiplet karakteriseren, en de multipliciteiten
van de toestanden, zijn hierop aangeduid. Zoals verderop duidelijk zal worden is het hier weergegeven
multiplet het D(6, 2)-multiplet.

dat deze submultipletten gekoppeld zijn wegens de commutatierelaties

[T̂+, V̂−] = −Û−

[T̂+, Û+] = −V̂+ (3.31)

... (3.32)

Daar de T-, U- en V-algebra SU(2)-algebra’s zijn, en dus resp. symmetrisch rond T3 = 0,

U3 = 0 en V3 = 0, zal een SU(3)-multiplet op de figuur steeds de volgende symmetrie-assen

hebben:

• T3 = 0 of de Y -as,

• U3 = 1
2(3

2Y − T3 = 0) ,

• V3 = 1
2(3

2Y + T3 = 0) .

Indien de eenheden op de Y - en T3-assen goed geschaald worden, vormen deze assen hoeken
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van 120◦ (zie figuur 3.2).

T = 03

U = 0 V = 0
3 3

o

Y = (2/3)T Y = (−2/3)T
3 3

Y

T3

120
o

120
o

120

Figuur 3.2: De drie symmetrie-assen van een SU(3) multiplet.

Op deze manier vormt elk SU(3)-multiplet een regelmatig hexagon of een driehoek. Dit

betekent ook dat de oorsprong van het assenstelsel, waar de drie symmetrie-assen elkaar

snijden, het centrum is van elk multiplet. Merk op dat dit niet impliceert dat (Y = 0, T3 = 0)

een punt van het multiplet is.

Irreduciebele representaties D(p, q)

Een SU(3)-multiplet wordt volledig bepaald door de getallen p en q, en kan daarom worden

aangeduid als D(p, q). q is het aantal toestanden min één van de rechterbovenflank van het

multiplet, p het aantal toestanden min één van de rechteronderflank van het multiplet [GM94].

In figuur 3.1 bijvoorbeeld, is p = 6 en q = 2. De dimensie van een irreduciebele representatie

met (p, q) wordt gegeven door

d(p, q) =
1

2
(p+ 1)(q + 1)(p+ q + 2) . (3.33)

D(p, q) kan ook aangeduid worden met [d(p, q)]. Dit is niet altijd eenduidig (bv. D(p, q) 6=
D(q, p) hoewel beiden dezelfde dimensie hebben). In dat geval voegt men een extra teken toe

aan de notatie: bv [d], [d∗]... Zo kan figuur 3.1 bijvoorbeeld worden aangeduid door [105].

Bij het omgaan met multipletten is het belangrijk ook de multipliciteit van elke toestand

van dat multiplet te kennen. Deze wordt bepaald door de volgende regels [GM94]:

• een grenstoestand heeft multipliciteit 1 (elke grenstoestand is immers een grenstoestand

van een SU(2)-multiplet),

• inwendige toestanden kunnen een hogere multipliciteit hebben.
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De multipliciteit is dezelfde voor elke toestand binnen een SU(3)-schil, en kan berekend worden

met de volgende regels. Indien men van buiten naar binnen schil op schil springt, krijgt men

• multipliciteit + 1 indien de vorige schil een hexagon was, en

• multipliciteit van de vorige schil indien deze een driehoek was.

Voor meer duidelijkheid verwijzen we opnieuw naar figuur 3.1.

Fundamentele representaties en quarks

SU(3) heeft twee fundamentele representaties: [3] en [3]. De drie toestanden van het triplet

[3] worden gëınterpreteerd als de drie quarks u, d en s, en deze van [3] met hun antiquarks,

zoals aangegeven in figuur 3.3.

ud

s

anti−u anti−d

anti−s

T

Y

1/3

2/3

1

−2/3

−1/3

1/2−1/2

3

−1

[3]

3T

Y

1

2/3

1/3

1/2−1/2

−1/3

−2/3

[anti−3]

−1

Figuur 3.3: De fundamentele representaties van SU(3): het triplet en het antitriplet.

Voor de constructie van alle irreduciebele representaties van SU(3) volstaat in principe

één van de twee fundamentele representaties [3] en [3]. Dit volgt uit

[3] ⊗ [3] = [6] ⊕ [3]

[3] ⊗ [3] = [6] ⊕ [3] ,

m.a.w. de ene kan steeds uit de andere afgeleid worden via een direct product. De reden

waarom men toch met twee fundamentele representaties werkt is zuiver fysisch: op die manier

zijn zowel de quarks als de antiquarks vertegenwoordigd.

Met behulp van de Gell-mann-Nishijima-relatie (3.27) kan ook de lading van de quarks

bepaald worden, zoals weergegeven in tabel 3.3.

Als de SU(3)-smaaksymmetrie een exacte symmetrie was, dan zou elke toestand van een

multiplet dezelfde massa hebben. Dit blijkt echter experimenteel niet te kloppen. Binnen
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quark u d s u d s

Q̂ 2
3 −1

3 −1
3 −2

3
1
3

1
3

Tabel 3.3: Ladingstabel van de quarks.

één isospinmultiplet zijn de massa’s nagenoeg dezelfde, maar toestanden met verschillende hy-

perlading hebben een significant verschillende massa. De SU(3)-smaaksymmetrie is gebroken

omwille van de verschillende massa van de constituenten: terwijl de up- en de down-quark

beide een constituente quarkmassa van ongeveer 300 MeV/c2 hebben, is de strange-quark

de helft zwaarder met een constituente massa van ongeveer 450 MeV/c2. Voor de SU(3)-

kleursymmetrie treedt uiteraard geen symmetriebreking op - dit is een exacte symmetrie.

De Clebsch-Gordan-coëfficiënten van SU(3)

We beschouwden in paragraaf 3.3.2 de SU(2) Clebsch-Gordan-reeks. Voor SU(3) geldt op-

nieuw de relatie (3.21), alleen zijn de SU(3) Clebsch-Gordan-coëfficiënten verschillend van

deze voor SU(2).

Voor een SU(3)-koppeling moet naast de SU(2)-isospin ook de hyperlading Y in rekening

gebracht worden. De intermediaire toestanden zijn dus ψtt3y en ψt′t′
3
y′ , zó dat y + y′ =

Y . Er moet dan ook gesommeerd worden over alle intermediaire toestanden met y en y ′

die aan deze voorwaarde voldoen, met de aangepaste SU(3)-Clebsch-Gordan-coëfficiënten.

Bovendien moet er rekening gehouden worden met de correcte irreduciebele representaties

(α). De kwantumgetallen Y en T3 bepalen immers enkel de toestand binnen een multiplet,

niet het multiplet zelf. We bekomen zo:

ψα
TT3Y =

∑

t,t′

∑

t3, t
′
3

︸︷︷︸
T3

∑

y, y′
︸︷︷︸

Y

(α1tt3y, α2t
′t′3y

′|αTT3Y )ψα1

tt3yψ
α2

t′t′
3
y′ . (3.34)

De SU(3)-Clebsch-Gordan-coëfficiënten (α1tt3y, α2t
′t′3y

′|αTT3Y ) kunnen gefactoriseerd wor-

den in een isoscalaire factor en een SU(2)-Clebsch-Gordan-coëfficiënt [DS63]:

(α1tt3y, α2t
′t′3y

′|αTT3Y ) = (α1ty, α2t
′y′|αTY )(tt3, t

′t′3|TT3) . (3.35)

De isoscalaire factoren zijn onafhankelijk van de derde component van de isospin, wat hun

benaming verklaart. Hun waarde staat genoteerd in tabellen, zoals [DS63] en [Kae95], of kan

berekend worden met behulp van een computerprogramma, zoals [KH95]. De SU(2)-Clebsch-

Gordan-coëfficiënten kunnen ook berekend worden [Hey] of gehaald uit bestaande tabellen,

zoals bijvoorbeeld de Particle Data Group ze aanbiedt [Ee04].

3.3.4 SU(6) ⊃ SU(2) × SU(3), een combinatie van spin en smaak

Tot nu toe werd enkel de smaak van de quarks in rekening gebracht. Om een realistisch model

te verkrijgen, dienen echter alle interne vrijheidsgraden (spin, kleur, ...) beschouwd te worden.

Indien we dus een stap verder gaan en ook rekening houden met de quarkspin, zijn er in plaats
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van 3, 6 mogelijke quarktoestanden:

u↑, u↓, d↑, d↓, s↑ en s↓. (3.36)

Dit leidt tot een SU(6)-symmetrie. De SU(6)-algebra heeft n2 − 1 = 35 parameters en gen-

eratoren, en de fundamentele representaties zijn [6] en [6]. Met behulp van M-schema’s, een

grafische methode of Young-Tableaux (paragraaf 3.4) worden de SU(6)-multipletten opge-

bouwd uit deze fundamentele representaties, en men bekomt:

• voor mesonen: [6] ⊗ [6] = [1] ⊕ [35], en

• voor baryonen: [6] ⊗ [6] ⊗ [6] = [20] ⊕ [56] ⊕ [70] ⊕ [70].

Merk op dat deze multipletten niet dezelfde zijn als deze van SU(3)!

Eigenlijk volstaat SU(2) × SU(3), een deelgroep van SU(6), om de spin-flavorsymmetrie te

beschouwen, daar de spinsymmetriegroep en de flavorsymmetriegroep met elkaar commuteren

[Ver]. Indien we dit gegeven over het hoofd zouden zien en zuiver met SU(6) werken, merken

we dat er veel meer hadronen tevoorschijn komen dan experimenteel waargenomen. Expliciet

dient men dus het volgende te doen, in de notatie [dimensie van het SU(2)-multiplet,dimensie

van het SU(3)-multiplet]:

• voor mesonen: [2, 3] ⊗ [2, 3] = [0, 1] ⊕ [1, 1] ⊕ [0, 8] ⊕ [0, 8], dit zijn inderdaad alle exper-

imenteel waargenomen mesonen, namelijk het pseudoscalair mesonoctet en -singlet, en

het vectormesonoctet en -singlet [BRSZ].

• voor baryonen: [2, 3]⊗ [2, 3]⊗ [2, 3] = [4, 10]⊕2[4, 8]⊕ [4, 1]⊕2[2, 10]⊕4[2, 8]⊕2[2, 1]. Het

blijkt echter dat enkel de baryontoestanden uit het SU(6)-56-plet of dus uit [2, 8]⊕[4, 10]

(nl. het baryonoctet en -decuplet) optreden in de natuur, daar enkel deze toestanden

volledig symmetrisch zijn onder permutatie van de drie quarks. Op dergelijke symmetrie-

overwegingen wordt nog teruggekomen in Hoofdstuk 4, en in [Bha].

3.4 Classificatiemethodes

Zoals gezegd in paragraaf 3.2 worden complexe SU(n)-multipletten opgebouwd uit de fun-

damentele SU(n)-multipletten. Om deze constructie concreet uit te voeren bestaan er in de

wiskunde een aantal, meestal grafische, methodes. De algemene filosofie erachter is dat twee

multipletten een derde, meer complex multiplet vormen door de eerste op de tweede te laten

inwerken (of omgekeerd, wat volledig analoog is). De meest bekende methode is ongetwijfeld

de M-schema-methode. Dit is, zoals de naam het al verraadt, een schematische methode. In

één kolom wordt elke toestand uit het eerste multiplet geschreven, in de kolom daarnaast de

inwerking daarop van elke toestand van het andere multiplet. Daauit worden de resulterende

multipletten dan bepaald. Deze methode wordt uitstekend beschreven in [Mat]. Twee analoge

methodes, die grafisch zijn in plaats van schematisch, worden gëıllustreerd in Appendix A.

Deze methodes kunnen echter tamelijk omslachtig zijn bij grote multipletten. Bij Lie-groepen

met een dimensie groter dan 3 kunnen de grafische methodes zelfs niet meer gebruikt worden.

Daarom wordt hier een vierde methode besproken, die geldt voor een algemene Lie-groep

SU(n), en bovendien de symmetrie van elk multiplet incorporeert in haar grafische weergave.
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De multipletten worden er voorgesteld door Young-Tableaux.

Beschouw een toestand van 2 deeltjes ψ(., .), waarin het eerste deeltje steeds op de eerste

plaats komt en het tweede op de tweede plaats (conventie). Onderstel dat de deeltjes identiek

zijn, en in twee mogelijke toestanden of coördinaten kunnen verkeren (spin, plaats, ...), die we

weergeven met een cijfercode: 1 en 2. Indien de totale toestand ψ(1, 2) is, dan kunnen we niets

zeggen over de symmetrie van deze toestand onder verwisseling van de deeltjescoördinaten.

Maar dat geldt wel voor de volgende toestanden:

ψs = ψ(1, 2) + ψ(2, 1) , die een symmetrische toestand is, en (3.37)

ψa = ψ(1, 2) − ψ(2, 1) , die een antisymmetrische toestand is. (3.38)

Om een toestand met een bepaalde symmetrie te bekomen is het dus noodzakelijk een lineaire

combinatie te maken van coördinatenpermutaties van de oorspronkelijke toestand. De sym-

metrische en de antisymmetrische toestand kunnen ook weergegeven worden m.b.v. Young-

Tableaux (YT):

ψs = , ψa = . (3.39)

Een box stelt een deeltje voor, een k-deeltjestoestand is dus een YT met k boxen. In een

box kan de toestand van het deeltje dat overeenkomt met de box weergegeven worden met

de cijfercode (1, 2, ..., n). Een symmetrische toestand is altijd een horizontale rij, een anti-

symmetrische steeds verticaal. Een grillig YT heeft een gemengde symmetrie. Een YT kan

ook worden weergegeven door (q1, q2, q3, ..., qk), met qi het aantal boxen van de i-de rij. Er

wordt per conventie verondersteld dat qi ≥ qi+1. Meestal is de notatie dan (p1, p2, p3, ...),

met pi = qi − qi+1. De ééndeeltjestoestanden 1 tot n moeten bovendien voldoen aan de

Standaardvorm:

• in een rij kan een toestandsgetal van links naar rechts stijgen of gelijk blijven, en

• in een kolom moet het toestandsgetal van boven naar onder steeds stijgen.

Deze vorm kan ook fysisch gëınterpreteerd worden: er bestaat een symmetrische tweedeelt-

jestoestand waarin de twee ééndeeltjestoestanden dezelfde zijn, maar er bestaat geen antisym-

metrische tweedeeltjestoestand waarin de twee ééndeeltjestoestanden dezelfde zijn.

Dimensie van een Young-Tableau

Een lege boxencombinatie met k boxen stelt een irreduciebele representatie voor van k deeltjes.

Indien we daarin de toestanden 1 tot n invullen volgens de Standaardvorm, en de mogelijke

YT’s tellen, bekomen we de dimensie van deze representatie in SU(n).

Willen we bijvoorbeeld de multipletten van een systeem met drie spin 1
2 -deeltjes bepalen,

dus de YT’s met drie boxen en twee mogelijke toestanden (1, 2), dan zijn er drie diagrammen

mogelijk:

, en . (3.40)
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Omdat we in SU(2) werken, kan het laatste diagram weggelaten woren, daar er geen totaal

antisymmetrische toestand kan gevormd worden met slechts twee toestanden. Om deze reden

wordt algemeen geëist dat voor SU(n) geen YT’s toegelaten zijn met kolommen langer dan n

boxen. Voor het symmetrische diagram zijn er drie standaardconfiguraties:

1 1 1 , 1 1 2 , 1 2 2 en 2 2 2 . (3.41)

De symmetrische toestanden vormen dus een kwartet, een multiplet met spin 3
2 . Voor het

gemengd symmetrische diagram zijn er slechts twee standaardconfiuraties:

1 1
2

en 1 2
2

. (3.42)

De gemengd symmetrische toestanden vormen dus een doublet, dus toestanden met spin 1
2 .

Conventioneel worden in SU(n) YT’s ook de kolommen met n boxen weggelaten, om-

dat een dergelijke kolom in de standaardvorm altijd dezelfde configuratie heeft. Het YT

zonder boxen is dan altijd een (antisymmetrisch) singlet, en duidt men aan met een zwart

blokje � , een YT met één box is altijd een n-plet (dit is de fundamentele representatie van

SU(n)), enzoverder. Een diagram kan dus steeds ondubbelzinnig gekarakteriseerd worden door

(p1, ..., pn−1). Verder wordt ook het geconjugeerd YT gedefiniëerd: dit heeft (pn−1, ..., p1), en

dezelfde dimensie als (p1, ..., pn−1). Het geconjugeerd YT van het triplet in SU(3) correspon-

deert met het antitriplet, en komen de getallen p1 en p2 overeen met de p en q uit paragraaf

3.3.3 [GM94].

Deze methode om de dimensie van een multiplet te bepalen kan echter heel omslachtig

worden bij grote YT’s of hoge n. Gelukkig bestaat er nog een handigere manier om de

dimensie van een multiplet te bepalen aan de hand van Young-Tableaux. De dimensie van een

multiplet D(p1, ..., pn−1) is gelijk aan een breuk a
b . De teller a wordt als volgt bepaald. Indien

wordt gewerkt met SU(n), dan schrijft men het getal n in de box linksboven in het YT. In de

eerste rij worden dan van links naar rechts getallen geschreven, die telkens met één verhogen.

In de rij daaronder staan dezelfde getallen, telkens met één verminderd, enzoverder. a is het

produkt van al deze getallen.

De noemer b wordt door een andere nummering bepaald. Om het getal in een bepaalde box

te bekomen, maakt men de som van het aantal boxen rechts daarvan (g), het aantal boxen

eronder (h) en één (voor de box zelf). b is dan opnieuw het produkt van de getallen in

alle boxen van het YT [GM94]. Dit wordt verduidelijkt in het volgende hoofdstuk, waar de

berekeningen van de pentaquarkmultipletten concreet voor SU(2), SU(3) en SU(6) worden

gedaan.

Decompositie van een direct produkt van twee multipletten

Om een direct produkt van twee Young-Tableaux te maken en dit te ontwikkelen in een

directe som van YT’s, moet men het tweede diagram, waarin getallen die corresponderen met

het rijnummer genoteerd zijn, op een correcte manier aan het eerste diagram (dit laat men

leeg) ’plakken’. Dit gebeurt met de volgende regels indachtig:

• Elk resulterend diagram moet voldoen aan de conventie dat geen enkele rij langer mag
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zijn dan die erboven.

• In SU(n) mag een kolom niet langer zijn dan n boxen. (achteraf vallen de kolommen

met lengte n weg)

• De getallen mogen niet stijgen van links naar rechts binnen een rij.

• De getallen moeten stijgen van boven naar onder binnen een kolom.

• Als we het bekomen YT rij per rij doorlopen van rechts naar links, en dit van de bovenste

naar onder, dan mag het getal i niet meer voorkomen dan het getal i− 1. Een box van

de i-de rij van het tweede diagram mag dus niet verbonden zijn met de eerste i− 1 rijen

van het eerste diagram.

De directe som, die de ontwikkeling is van het direct produkt, bestaat dan uit de toegelaten

diagrammen (zonder nummering, uiteraad).

Voorbeeld We wensen het direct product te nemen van de volgende twee YT’s in SU(6):

⊗ .

Eerst worden de rijnummers in elke box van het tweede diagram ingevuld. In het eerste diagram wordt niets ingevuld (we duiden dit aan met asterices):

= ∗ ∗ ∗
∗

⊗
1

2

3

4

5

.

We plakken het tweede diagram nu rechts aan het eerste, gelet op de regels die hierboven werden gegeven. Daar we werken in SU(6) zijn kolommen langer dan 6 boxen niet toegestaan:

=

∗ ∗ ∗ 1

∗ 2

3

4

5

⊕
∗ ∗ ∗ 1

∗
2

3

4

5

⊕
∗ ∗ ∗
∗ 1

2

3

4

5

.

Tenslotte maken we de boxen van de YT’s weer leeg en verbergen we de kolommen die 6 boxen lang zijn:

= ⊕ ⊕ . (3.43)

Elk diagram correspondeert met een multiplet, waarvan de dimensie bepaald kan worden met

behulp van de regels gegeven hoger in deze paragraaf. Hiervan wordt een voorbeeld gegeven

in paragraaf 4.1.



Hoofdstuk 4

Classificatie en golffunctie van de

pentaquark

Meerestille

Tiefe Stille herrscht im Wasser,

Ohne Regung ruht das Meer,

Und bekümmert sieht der Schiffer

Glatte Fläche rings umher.

Keine Luft von keiner Seite!

Todestille fürchterlich!

In der ungeheuern Weite

Reget keine Welle sich.

J.W. Goethe1

De golffunctie van een hadron hangt af van de intrinsieke quarkvrijheidsgraden flavor (u,

d, s), kleur (r, g, b), spin (↑, ↓) en de ruimtelijke vrijheidsgraden, en kan geschreven worden

als het product van de golffuncties die bij deze afzonderlijke kwantumgetallen horen. De

interne symmetrie is dus SU(3)kleur ⊗ SU(6)spin,flavor. Er moet bovendien voldaan zijn aan

de volgende voorwaarden:

• de totale hadrongolffunctie is een kleursinglet, en

• de totale golffunctie is antisymmetrisch onder de permutatie van quarks, en onder de

permutatie van anti-quarks, afzonderlijk.

Eerst wordt er een classificatie gedaan van SU(6)spin,flavor met behulp van Young-tableaux.

Op deze manier bepalen we de toegelaten multipletten. Er wordt ook aangetoond dat de

kleurgolffunctie altijd antisymmetrisch is. Vervolgens wordt de spin-flavor-golffunctie van een

anti-decuplet-pentaquark opgesteld.

4.1 Classificatie van de pentaquark via Young-Tableaux

In deze paragraaf stellen we, via een systematische koppeling van 4 quarks en een antiquark

en met behulp van Young-Tableaux (zoals werd besproken in paragraaf 3.4), de toegelaten

1Vertaling wordt gegeven in appendix C.

29
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SU(n)-multipletten (n = 2, 3, 6) voor een pentaquark op. We bekijken dus eerst de diquark,

dan de triquark en het vier-quark-systeem, om daar uiteindelijk een antiquark aan te koppelen.

Eerst wordt dit gedaan voor SU(6), vervolgens voor SU(3) en tenslotte voor SU(2), waarmee

we alle voor ons belangrijke Lie-groepen hebben beschouwd.

4.1.1 Opstellen van de toegestane SU(6)-pentaquark-multipletten (spin-flavor)

In de Lie-groep SU(6) wordt een quark (met een bepaalde spin) voorgesteld door het sextet

en een antiquark (met spin) door het anti-sextet (dat voorgesteld wordt door het geconjugeerd

YT van het sextet) .

We wensen nu een aantal directe producten van quarks en antiquarks te ontbinden in een

directe som, om zo te zien welke multipletten zijn toegelaten voor de SU(6)-pentaquark.

Het q2-systeem (diquark)

Deze YT’s stellen de mogelijke multipletten van een systeem van twee SU(6)-quarks (spin en

smaak) voor. Er blijkt een symmetrisch en een antisymmetrisch multiplet te zijn:

⊗ = ⊗ 1 = ∗ 1 ⊕ ∗
1

= ⊕ . (4.1)

Het q3-systeem

Met de volgende YT’s kan de spin-smaak-symmetrie van een baryon beschreven worden:

⊗ ⊗ =

(

⊕
)

⊗ 1

= ∗ ∗ 1 ⊕ ∗ ∗
1

⊕ ∗ 1

∗
⊕ ∗

∗
1

= ⊕ 2 ⊕ . (4.2)

Het q4-systeem

Deze YT’s beschrijven de symmetrie van het vier-quark-systeem in een pentaquark. Enkel

toestanden die symmetrisch zijn in dit vier-quark-systeem zijn toegelaten wegens het Pauli-

principe. De volgende berekening is dus voor ons van groot belang:

⊗ ⊗ ⊗ =

(

⊕ 2 ⊕
)

⊗ 1

= ∗ ∗ ∗ 1 ⊕ ∗ ∗ ∗
1

⊕ 2 ∗ ∗ 1

∗
⊕ 2 ∗ ∗

∗ 1
⊕ 2

∗ ∗
∗
1

⊕ ∗ 1

∗
∗

⊕
∗
∗
∗
1

= ⊕ 3 ⊕ 2 ⊕ 3 ⊕ . (4.3)

Enkel een pentaquark opgebouwd via de koppeling van het eerste multiplet (horizontaal en

dus symmetrisch onder permutatie van de vier quarks waaruit het bestaat) met een antiquark

kan dus een rol spelen op experimenteel gebied.
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Het q4q-systeem of de pentaquark

Uiteindelijk bekomen we de volgende SU(6)-pentaquark-multipletten:

⊗ ⊗ ⊗ ⊗ =

(

⊕ 3 ⊕ 2 ⊕ 3 ⊕
)

⊗
1

2

3

4

5

=

∗ ∗ ∗ ∗ 1

2

3

4

5

⊕
∗ ∗ ∗ ∗
1

2

3

4

5

⊕ 3

∗ ∗ ∗ 1

∗ 2

3

4

5

⊕ 3

∗ ∗ ∗ 1

∗
2

3

4

5

⊕ 3

∗ ∗ ∗
∗ 1

2

3

4

5

⊕ 2

∗ ∗ 1

∗ ∗ 2

3

4

5

⊕2

∗ ∗ 1

∗ ∗
2

3

4

5

⊕ 3

∗ ∗ 1

∗ 2

∗ 3

4

5

⊕ 3

∗ ∗ 1

∗ 2

∗
3

4

5

⊕ 3

∗ ∗
∗ 1

∗ 2

3

4

5

⊕
∗ 1

∗ 2

∗ 3

∗ 4

5

⊕
∗ 1

∗ 2

∗ 3

∗
4

5

= ⊕ 4 ⊕ ⊕ 8 ⊕ 2

⊕ ⊕ 4 ⊕ (4.4)

Elk van deze multipletten heeft een andere symmetrie, en rekening houdende met de symmetrie

van het vier-quark-systeem zijn we vooral gëınteresseerd in het eerste YT.

Dimensiebepaling van de q4q-multipletten

Voor het vijfde multiplet vindt men bijvoorbeeld (met de methode van paragraaf 3.4):

6 7 8

5 6 7

4

3

2

⇒ dus de teller is a = 2 · 3 · 4 · 5 · 6 · 6 · 7 · 7 · 8 (4.5)

7 3 2

6 2 1

3

2

1

⇒ dus de noemer is b = 1 · 1 · 2 · 2 · 2 · 3 · 3 · 6 · 7 (4.6)

(4.7)

dus de dimensie is d = a
b = 560. Op deze manier kunnen de dimensies van alle multipletten

bepaald worden. Een samenvatting wordt gegeven in tabel 4.1.

4.1.2 Opstellen van de toegestane SU(3)-pentaquark-multipletten (flavor)

We wensen nu iets analoogs te doen voor SU(3) en SU(2), om een classificatie te krijgen van

de een pentaquark met kleur en spin. Verderop wordt dan de link gelegd tussen de YT’s

die hier bekomen worden en deze van SU(6). De fundamentele representaties van SU(3) zijn

een triplet , dat de quarks voorstelt, en een antitriplet, dat een antiquark voorstelt en dat

weergegeven wordt door het geconjugeerde YT van het triplet, namelijk .

Het q2-systeem

⊗ = ⊕ (4.8)
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Multipliciteit Young-Tableau Notatie [dimensie]

1 [700]

4 [56]

1 [1134]

8 [70]

2 [560]

1 [540]

4 [20]

1 [70’]

Tabel 4.1: De Young-Tableaux van de SU(6)-pentaquark.
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Het q3-systeem

Het laatste multiplet is een singlet:

⊗ ⊗ = ⊕ 2 ⊕ � . (4.9)

Het q4-systeem

Merk op dat de ontbinding er anders uit gaat zien dan deze voor het SU(6)-vier-quark-systeem:

⊗ ⊗ ⊗ = ⊕ 3 ⊕ 2 ⊕ 4 . (4.10)

Het q4q-systeem of de pentaquark

⊗ ⊗ ⊗ ⊗ =

(

⊕ 3 ⊕ 2 ⊕ 3

)

⊗ 1

2

= ∗ ∗ ∗ ∗ 1

2
⊕ ∗ ∗ ∗ ⊕ 3 ∗ ∗

1
⊕ 3 ∗ ∗ 1 ⊕ 3 ∗ ∗ ∗ 1

∗ 2
⊕ 2 ∗ ∗ 1

∗ ∗ 2
⊕ 2 ∗ 1

∗
⊕ 3 ∗ 1

2
⊕ �

= ⊕ 4 ⊕ 3 ⊕ 2 ⊕ 8 ⊕ 3 � (4.11)

Dimensiebepaling van de q4q-multipletten

Na enig rekenwerk bekomt men tabel 4.2.

Multipliciteit Young-Tableau Notatie [dimensie]

1 [35]

4 [10]

3 [27]

2 [10]

8 [8]

3 � [1]

Tabel 4.2: De Young-Tableaux van de SU(3)-pentaquark.

Merk op dat het laatste multiplet, het antisymmetrische multiplet, anti-symmetrisch is.

Denken we nu terug aan de SU(3)-kleursymmetrie: enkel deeltjes die een kleursinglet waren

wat betreft de symmetrie van hun componenten, waren fysisch toegelaten. Dit singlet is

dus anti-symmetrisch voor de pentaquark. Dit staaft onze bewering dat de kleurgolffunctie

antisymmetrisch is, en dat het deel van de totale golffunctie dat instaat voor de andere kwan-

tumgetallen van het deeltje (nl. spin, flavor en ruimte) dus symmetrisch moet zijn, opdat de

totale golffunctie antisymmetrisch zou zijn.
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4.1.3 SU(2)

Tenslotte wordt SU(2), de Lie-algebra van de spin, beschouwd. De fundamentele represen-

taties zijn nu het doublet , dat een spin- 1
2 -deeltjes voorstelt, en de geconjugeerde daarvan,

die er identiek gelijk aan is. Er is dus maar één fundamentele SU(2)-representatie.

Het q2-systeem

⊗ = ⊕ � (4.12)

Het q3-systeem

⊗ ⊗ = ⊕ 2 (4.13)

Het q4-systeem

⊗ ⊗ ⊗ = ⊕ 3 ⊕ 2 � (4.14)

Het q4q-systeem of de pentaquark

⊗ ⊗ ⊗ ⊗ =

(

⊕ 3 ⊕ 2 �

)

⊗ 1

= ∗ ∗ ∗ ∗ 1 ⊕ ∗ ∗ ∗ ⊕ 3 ∗ ∗ 1 ⊕ 3 ∗ ⊕ 2 1

= ⊕ 4 ⊕ 5 (4.15)

Dimensiebepaling van de q4q-multipletten

Multipliciteit Young-Tableau Notatie [dimensie]

1 [6]

4 [4]

5 [2]

Tabel 4.3: De Young-Tableaux van de SU(6)-pentaquark.

4.1.4 De SU(6)-pentaquark

Vervolgens kunnen we op zoek gaan naar een SU(6)-YT, dat symmetrisch is in de vier quarks.

We dienen dus precies dit YT te bekijken, dat is samengesteld uit het volledig symmetrisch

qqqq-YT en het q-YT. Het SU(6)-multiplet uit (4.4) dat ons daarom bijzonder interessert

correspondeert met het volgende YT:

of [700] . (4.16)
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Daar we eigenlijk op zoek zijn naar de subgroep SU(2)spin⊗SU(3)flavor van SU(6), moeten we

bekijken hoe dit multiplet kan ontbonden worden in SU(2)⊗SU(3)-YT’s. Rekening houdende

met de symmetrie, bekomen we tabel 4.4 [Bij04]:

SU(6) ⊃ SU(2)spin ⊗ SU(3)flavor SU(2)spin ⊗ SU(3)flavor

⊗ [6] ⊗ [35]

⊗ [4] ⊗ [35]

⊗ [4] ⊗ [27]

⊗ [2] ⊗ [27]

⊗ [2] ⊗ [10]

⊗ [6] ⊗ [10]

⊗ [4] ⊗ [10]

⊗ [2] ⊗ [10]

⊗ [4] ⊗ [8]

⊗ [2] ⊗ [8]

Tabel 4.4: De toegelaten pentaquark-multipletten, ontbonden in spin-flavor-multipletten.

Bijna alle toestanden uit de in de tabel vermelde SU(3)flavor-multipletten hebben kwan-

tumgetallen die ook kunnen bekomen worden door een niet-exotisch baryon. Deze pentaquarks

zijn dus crypto-exotisch (paragraaf 2.6). Om het bestaan van de pentaquark hard te maken,

is het duidelijk gemakkelijker om op zoek te gaan naar manifest exotische pentaquarktoes-

tanden. Deze treden op in het SU(3)-pentaquark [10]-, [27]- en [35]-plet. Deze multipletten

worden weergegeven in figuur 4.1, met de voor ons belangrijke toestanden aangeduid in het

rood.

4.2 De spin-flavorgolffuncties van de SU(2)⊗SU(3)-toestanden

We wensen nu de golffunctie van de pentaquark op te stellen, met als componenten dus vier

quarks en een antiquark. De spin-flavor-golffunctie moet symmetrisch zijn onder een permu-

tatie van de quarks, daar we de ruimtelijke golffunctie symmetrisch onderstellen. Dit betekent

dat we voor de eenvoud aannemen dat de pentaquark in de L = 0-grondtoestand verkeert.

Om de golffunctie op te stellen in functie van de pentaquarkconstituenten, doen we een sys-

tematische koppeling van de fundamentele multipletten via Clebsch-Gordan-coëfficiënten (zie
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Figuur 4.1: Drie pentaquark-multipletten: [10], [27] en [35]. De crypto-exotische toestanden zijn
aangeduid in het zwart, de manifest exotische in het rood.

S

I3

Θ+
5 ududs

Ν+
5 uud(dd+ss)Ν0

5 udd(uu+ss)

Σ−
5 dds(uu+ss) Σ+

5 uus(dd+ss)

ΞΞ −− +
5 5

dsdsu uss(uu+dd)dss(uu+dd) ususd

Figuur 4.2: Het pentaquark SU(3)-antidecuplet, zoals gegeven in [?].

Hoofdstuk 3).

Voor het pentaquark anti-decuplet geldt het schema uit figuur 4.3. De opbouwende fun-

damentele representaties van een pentaquark zijn vier tripletten en één antitriplet: [3]⊗ [3]⊗
[3] ⊗ [3] ⊗ [3]. We zoeken nu de weg die naar het pentaquark anti-decuplet 10 leidt. Met

behulp van Appendix A of de voorgaande YT-berekeningen vinden we (met de notatie 3∗, 6∗,

10∗ voor 3, 6, 10).

Ons volgende aandachtspunt is het symmetrizeren van de golffunctie onder verwisseling

van de coördinaten van de quarks, zodat voldaan is aan het Pauli-principe. Daartoe wordt

op het einde van de berekening een symmetrizatie doorgevoerd, die, zoals we aanhaalden in

de paragraaf over Young-Tableaux, neerkomt op extra termen waarin de coördinaten van de

componenten gepermuteerd worden.

Na deze bedenkingen kan de golffunctie van een anti-decupletpentaquark concreet worden
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[6] [3*]

x [3]

[10] [8] [1]

[15’] [15] [6*] [3]

[35] [10] [27] [8] [10*] [1]

x [3*]

x [3]

[3] x [3]

Figuur 4.3: Intermediare toestandenschema voor het pentaquark antidecuplet.

opgesteld. De volgende notaties worden gebruikt:

• De kwantumgetallen zijn deze die werden gebruikt in paragraaf 3.2., met bovendien de

spin S en haar magnetisch kwantumgetal MS voor de intermediaire toestanden, of met

kleine letters voor de quarks.

• N is de normeringscoëfficiënt voor van de golffunctie. Deze kan berekend worden met

de eis dat de waarschijnlijkheid, dus het scalair product van de golffunctie met zichzelf

(gëıntegreerd over de volledige ruimte), gelijk is aan één.

• qi(n) is de i-de quark (i = 5 is de anti-quark) met kwantumgetallen n.

• q(i1, i1, ...) is de intermediaire toestand waartoe de quarks qi1 , qi2 , .. gekoppeld zijn.

De pentaquark is een systematische koppeling van vier quarks en een antiquark tot een anti-

decuplet-deeltje met kwantumgetallen Y TT3SMS . Bovendien wordt er gesommeerd over alle

permutaties van de quarkcoördinaten, zodat de golffunctie symmetrisch is daarin. Dit levert 24

permutatietermen op: |q1(a)q2(b)q3(c)q4(d)q5(e)〉, |q1(b)q2(a)q3(c)q4(d)q5(e)〉, |q1(c)q2(d)q3(a)q4(b)q5(e)〉,...

|Y TT3SMS〉 = N |((((q1(a)q2(b))q3(c))q4(d))q5(e))Y TT3SMS〉 + permutaties

Om de koppeling concreet uit te werken, worden de vier quarks en de antiquark systema-

tisch ontkoppeld. Een eerste ontkoppeling maakt de antiquark vrij, maar laat de vier quarks

gekoppeld tot een intermediaire toestand met kwantumgetallen Y ′′′T ′′′T ′′′
3 S

′′′M ′′′
S :

|Y TT3SMS〉 = N
∑

S′′′

∑

MS′′′mse
︸ ︷︷ ︸

MS

(S′′′MS′′′ ,
1

2
mse|SMS)

∑

T ′′′

∑

T ′′′
3 te3
︸ ︷︷ ︸

T3

∑

Y ′′′ye
︸ ︷︷ ︸

Y

(6Y ′′′T ′′′, 3yete|10Y T ) (T ′′′T ′′′
3 , tete3|TT3)

|(((q1(a)q2(b))q3(c))q4(d))q(abcd)q5(e)〉 + permutaties
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Er verschijnen dus een aantal sommaties over de intermediaire kwantumgetallen, en 2 SU(2)-

Clebsch-Gordan-coëfficiënten en een isoscalaire factor.

|Y TT3SMS〉 = N
∑

S′′′S′′

∑

MS′′′mse
︸ ︷︷ ︸

MS

∑

MS′′msd
︸ ︷︷ ︸

M′′′
S

(S′′′MS′′′ ,
1

2
mse|SMS) (S′′MS′′ ,

1

2
msd|S′′′M ′′′

S )

∑

T ′′′T ′′

∑

T ′′′
3 te3
︸ ︷︷ ︸

T3

∑

T ′′
3 td3
︸ ︷︷ ︸

T ′′′
3

∑

Y ′′′ye
︸ ︷︷ ︸

Y

∑

Y ′′yd
︸ ︷︷ ︸

Y ′′′

(6Y ′′′T ′′′, 3yete|10Y T ) (T ′′′T ′′′
3 , tete3|TT3)

(8Y ′′T ′′, 3ydtd|6Y ′′′T ′′′) (T ′′T ′′
3 , tdtd3|T ′′′T ′′′

3 )

|((q1(a)q2(b))q3(c))q(abc)q4(d)q5(e)〉 + permutaties

Merk op dat we gewoon het schema volgen.

|Y TT3SMS〉 = N
∑

S′′′S′′S′

∑

MS′′′mse
︸ ︷︷ ︸

MS

∑

MS′′msd
︸ ︷︷ ︸

M′′′
S

∑

MS′msc
︸ ︷︷ ︸

M′′
S

(S′′′MS′′′ ,
1

2
mse|SMS) (S′′MS′′ ,

1

2
msd|S′′′M ′′′

S ) (S′MS′ ,
1

2
msc|S′′M ′′

S)
∑

T ′′′T ′′T ′

∑

T ′′′
3 te3
︸ ︷︷ ︸

T3

∑

T ′′
3 td3
︸ ︷︷ ︸

T ′′′
3

∑

T ′
3tc3
︸ ︷︷ ︸

T ′′
3

∑

Y ′′′ye
︸ ︷︷ ︸

Y

∑

Y ′′yd
︸ ︷︷ ︸

Y ′′′

∑

Y ′yc
︸︷︷︸

Y ′′

(6Y ′′′T ′′′, 3yete|10Y T ) (T ′′′T ′′′
3 , tete3|TT3)

(8Y ′′T ′′, 3ydtd|6Y ′′′T ′′′) (T ′′T ′′
3 , tdtd3|T ′′′T ′′′

3 )
[
(6Y ′T ′, 3yctc|8Y ′′T ′′) + (3Y ′T ′, 3yctc|8Y ′′T ′′)

]
(T ′T ′

3, tctc3|T ′′T ′′
3 )

|(q1(a)q2(b))q(ab)q3(c)q4(d)q5(e)〉 + permutaties

Nu moet de ontkoppeling voor de twee intermediaire diquarktoestanden apart gebeuren. Beide
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herleiden zich tot twee tripletten, omdat de eindtoestanden nu ongekoppelde quarks zijn:

|Y TT3SMS〉 = N
∑

S′′′S′′S′

∑

MS′′′mse
︸ ︷︷ ︸

MS

∑

MS′′msd
︸ ︷︷ ︸

M′′′
S

∑

MS′msc
︸ ︷︷ ︸

M′′
S

∑

msamsb
︸ ︷︷ ︸

M′
S

(S′′′MS′′′ ,
1

2
mse|SMS)

(S′′MS′′ ,
1

2
msd|S′′′M ′′′

S ) (S′MS′ ,
1

2
msc|S′′M ′′

S) (
1

2
msa,

1

2
msb|S′M ′

S)
∑

T ′′′T ′′T ′

∑

T ′′′
3 te3
︸ ︷︷ ︸

T3

∑

T ′′
3 td3
︸ ︷︷ ︸

T ′′′
3

∑

T ′
3tc3
︸ ︷︷ ︸

T ′′
3

∑

ta3tb3
︸ ︷︷ ︸

T ′
3

∑

Y ′′′ye
︸ ︷︷ ︸

Y

∑

Y ′′yd
︸ ︷︷ ︸

Y ′′′

∑

Y ′yc
︸︷︷︸

Y ′′

∑

yayb
︸︷︷︸

Y ′

(6Y ′′′T ′′′, 3yete|10Y T ) (T ′′′T ′′′
3 , tete3|TT3)

(8Y ′′T ′′, 3ydtd|6Y ′′′T ′′′) (T ′′T ′′
3 , tdtd3|T ′′′T ′′′

3 )
[
(6Y ′T ′, 3yctc|8Y ′′T ′′) (3yata, 3ybtb|6Y ′T ′)

+(3Y ′T ′, 3yctc|8Y ′′T ′′) (3yata, 3ybtb|3Y ′T ′)
]

(T ′T ′
3, tctc3|T ′′T ′′

3 ) (tata3, tbtb3|T ′T ′
3)

|q1(a)q2(b)q3(c)q4(d)q5(e)〉 + permutaties .

De toestand met de ontkoppelde quarks |q1(a)q2(b)q3(c)q4(d)q5(e)〉 is in feite een product

hun aparte golffuncties: |q1(a)q2(b)q3(c)q4(d)q5(e)〉 = |q1(a)〉|q2(b)〉|q3(c)〉|q4(d)〉|q5(e)〉. Dit

resultaat wordt nu herschreven in een meer symmetrische vorm voor de quarks en de antiquark.

Op deze manier worden de sporen die de systematische ontkoppeling in de sommaties naliet

elegant uitgevaagd. Verder onderstellen we als notatie msij... = msi + msj + ..., en analoog

voor t en y.

|Y TT3SMS〉 = N
∑

msamsbmscmsdmse
︸ ︷︷ ︸

MS

∑

ta3tb3tc3td3te3
︸ ︷︷ ︸

T3

∑

yaybycydye
︸ ︷︷ ︸

Y

Er is een spingedeelte:
[ ∑

T ′T ′′T ′′′

∑

S′S′′S′′′

(
1

2
msa,

1

2
msb|S′msab) (S′msab,

1

2
msc|S′′msabc)

(S′′msabc,
1

2
msd|S′′′msabcd) (

1

2
msabcd,

1

2
mse|Smsabcd

)

,

en een isospingedeelte, met isoscalaire factoren:
(

(3yata, 3ybtb|6yabT
′) (6yabT

′, 3yctc|8yabcT
′′)

+(3yata, 3ybtb|3yabT
′) (3yabT

′, 3yctc|8yabcT
′′)
)

(8yabcT
′′, 3ydtd|6yabcdT

′′′) (6yabcdT
′′′, 3yete|10yabcdeT )

en SU(2)-Clebsch-Gordan-coëfficiënten:

(tat3a, tbt3b|T ′t3ab) (T ′t3ab, tct3c|T ′′t3abc)

(T ′′t3abc, tdt3d|T ′′′t3abcd) (T ′′′t3abcd, tet3e|TT3)
]

.

Dit alles wordt uiteraard vermenigvuldigd met de producttoestand, en aangevuld

met de permutaties:

|q1(a)q2(b)q3(c)q4(d)q5(e)〉 + permutaties . (4.17)
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De golffunctie van een willekeurige pentaquark van het anti-decuplet kan gemakkelijk op deze

manier berekend worden, hoewel de methode nogal omslachtig is. Een computer lijkt meer

geschikt voor dergelijk rekenwerk. Voor wie de uitdaging toch wil aangaan, wordt hier al één

term berekend.

De hamvraag is: “Waar willen we naartoe, en wat hebben we hiervoor nodig?”. Zoeken

we naar de golffunctie van de pentaquark (kies bijvoorbeeld spin up), dan schrijven we eerst

de kwantumgetallen van deze eindtoestand uit (zie tabel 4.5).

Kwantumgetallen Y T T3 S MS

Θ+ 2 0 0 1
2

1
2

Tabel 4.5: Kwantumgetallen van de Θ+ met spin + 1

2
.

We weten dat |Θ+〉 uit twee u-quarks bestaat, twee d-quarks en een s-quark, met daarover

de volgende spintoestanden verdeeld: drie up en twee down. Van deze configuratie moeten

dan de verschillende permutaties in rekening gebracht worden. In 4.17 wordt per permu-

tatieterm een set voorfactoren berekend. Laat ons nu bijvoorbeeld de voorfactoren bij de

term |u↑u↑d↑d↓s↓〉 berekenen. Voor de handigheid worden eerst de kwantumgetallen bij de

constituente quarks (flavor en spin meegerekend) getabuleerd (zie tabel 4.6).

Kwantumgetallen yi ti t3i si msi

u↑(i = a) 1
3

1
2

1
2

1
2

1
2

u↑(i = b) 1
3

1
2

1
2

1
2

1
2

d↑(i = c) 1
3

1
2 −1

2
1
2

1
2

d↓(i = d) 1
3

1
2 −1

2
1
2 −1

2
s↓(i = e) 2

3 0 0 1
2 −1

2

Tabel 4.6: Kwantumgetallen van de constituenten van de Θ+-golffunctieterm |u↑u↑d↑d↓s↓〉.

De vier quarks hierin kunnen op twaalf manieren gepermuteerd worden (d.i. 24/2, daar

er twee identieke configuraties zijn). De voorfactor bij één daarvan wordt hier uitgerekend
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|q1(a)q2(c)q3(b)q4(d)q5(e)〉 = |u↑d↑u↑d↓s↓〉:

(
1

2

1

2

1

2

1

2
|11)(111

2

1

2
|3
2

3

2
)(

3

2

3

2

1

2
− 1

2
|11)(111

2
− 1

2
|1
2

1

2
)

voor het spingedeelte, en
[

(
1

2

1

2

1

2
− 1

2
|10)(101

2

1

2
|1
2

1

2
)(6

2

3
1, 3

1

3

1

2
|8, 1, 1

2
)(3

1

3

1

2
, 3

1

3

1

2
|62

3
1)

+ (
1

2

1

2

1

2
− 1

2
|00)(001

2

1

2
|1
2

1

2
)(

1

2

1

2

1

2
− 1

2
|00)(0000|00)(32

3
0, 3

1

3

1

2
|811

2
)(3

1

3

1

2
, 3

1

3

1

2
|32

3
0)
]

(
1

2

1

2

1

2
− 1

2
|00)(0000|00)(64

3
0, 3

2

3
0|1020)(811

2
, 3

1

3

1

2
|64

3
0)

voor het isospingedeelte. Al deze factoren berekenen geeft uiteindelijk:

= 1 · 1 ·
√

3

2
·
√

2

3
·
[
√

1

2
·
√

1

3
·
√

1

2
· 1 · (−1) · (1) +

√

1

2
· 1 ·

√

1

2
· 1 · 1 · −1

]

· 1 · (−1)

=
1 +

√
3

1
√

6
. (4.18)

4.3 Een wispelturig deeltje

In Hoofdstuk 2 werd een kort overzicht gegeven over de belangrijkste experimenten die claim-

den de pentaquark te hebben waargenomen. Daaruit werd duidelijk dat de Θ+, van alle

pentaquarks, de belangrijkste rol speelt op experimenteel gebied. In feite heeft de pentaquark-

gekte vroeger al een piekperiode gekend. Deze vond plaats in de periode dat het Standaard-

model, de theorie die het bestaan van exotische hadronen mogelijk maakte, ontwikkeld en ook

aanvaard werd: de jaren 1970. De tot dan experimenteel waargenomen baryonen behoorden

tot een octet of een decuplet. Men ging daarom op zoek naar een exotische S = +1 baryon-

resonantie (meestal via partiële golf-analyse van KN -verstrooiing [Ne03]), die zich daardoor

gemakkelijk zou onderscheiden van alle andere. Met de ’gewone’ baryonconfiguratie kan im-

mers geen S = +1-deeltje gemaakt worden. Deze zoektocht bleek echter vruchteloos, de

gevonden resonanties (Z0(1780) en Z0(1865) [Ne03]) twijfelachtig, en in 1988 werd het onder-

werp door de Particle Data Group definitief begraven.

Desondanks bleven theoretici nog steeds modellen ontwikkelen waarin ook exotische hadro-

nen konden voorkomen. Deze exotische hadronen worden immers op geen enkele manier ver-

boden door QCD. Zo werd onder andere het chiraal solitonmodel ontwikkeld. Dit model

voorspelt een antidecuplet van exotische baryonen (figuur 4.2), waarvan een S = +1-deeltje,

de zogenaamde Θ+, het lichtste is. Het exotisch S = +1-deeltje komt ook voor in twee an-

dere multipletten: [27] en [35]. De Θ+ heeft een quarkcombinatie |uudds〉 en kan daardoor

gemakkelijk vervallen in een (’gewoon’) meson en een hadron. Men verwacht daarom een grote

breedte voor dit deeltje, dat dus nauwelijks waarneembaar is. Enkele theoretici zouden later

echter een kleine breedte suggereren [DPP97]. Echte vooruitgang kwam er toen Diakonov,

Petrov en Polyakov de massa van dit deeltje voorspelden: 1530 MeV/c2 met een fijne breedte

(≤15 MeV/c2) [DPP97]. In dit massagebied was voorheen nog niet naar een Θ+ gezocht.

Bovendien zou dit deeltje specifiek afkomstig zijn van het anti-decuplet, een spin 1
2 hebben en

een positieve pariteit [Sas04]. De jacht op de pentaquark was opnieuw geopend.
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Wat maakt de pentaquark zo interessant, dat men zo graag wil weten of hij bestaat?

Het al dan niet mogelijk zijn van een exotisch multiquarksysteem is een belangrijke test van

alle theorieën die een dergelijk systeem toelaten. Indien het deeltje bestaat, is er (naast de

gewone baryonen en mesonen) een nieuw quarksysteem waarop QCD niet-perturbatief getest

kan worden. Het bestaan van de pentaquark zou een antwoord geven op bepaalde vragen uit

deze theorie. Hoe sterk zijn de quarks in dit systeem gebonden, wat is de overlap van de

pentaquarkgolffunctie met zijn vervaltoestanden, wat zijn de details van de effectieve kracht

die de quarks bijeenhoudt? Bovendien is het een test voor rooster-QCD. Met behulp van deze

laatste theorie werd recent een spectrum van baryonresonanties opgesteld. Er zou dan bijvoor-

beeld ook een spectrum van pentaquarkresonanties opgesteld en getest kunnen worden [Hic05].

Indien de Θ+ bestaat, hoe kan deze dan waargenomen worden? Zijn quarkcomponenten

suggereren bijvoorbeeld de volgende reacties:

K+ + n = |us〉 + |udd〉 → |uudds〉 = Θ+

K0 + p = |ds〉 + |uud〉 → |uudds〉 = Θ+ .

Een Θ+ kan dus in principe geproduceerd worden via het insturen van een K+-of K0-bundel

op een deuterium-target (d) of een andere nucleaire target (N,C, ...). Een K0-bundel is echter

moeilijk te produceren, en de data die toch van een dergelijk experiment afkomstig is hebben

veelal grote onzekerheden. Meestal wordt naar de Θ+ gezocht door K+d-scattering.

4.3.1 De eerste experimenten

We beschouwen nu een aantal oudere experimenten (uit de jaren 1970, 1990), waarin een

K+-bundel invalt op een deuterium-target. Er wordt gestreefd naar een hoog-energetische

K+-bundel, om het aantal kaonen dat onderweg naar de target vervalt minimaal te houden.

Op die manier bekomt men een hogere intensiteit en een meer zuivere kaonenbundel. Om

een bundel met een bepaalde energie te bekomen, vertrok men daarom meestal van een hoog-

energetische bundel, die men vervolgens vertraagde. Dit gaf echter aanleiding tot een belan-

grijke momentumbreedte, zoals aangegeven in figuur 1 uit [Ge77].

Naast een correctie op de momentumspreiding van de kaonenbundel, dient de data nog

gecorrigeerd te worden voor de Fermibeweging van het deuterium [BRSZ], alsook voor het

feit de deuterium-target niet alleen uit neutronen bestaat. Al deze correcties in acht genomen

blijkt er toch nóg een probleem te zijn met de meetresultaten: zoals duidelijk wordt uit figuren

2 en 3 uit [Be73] treedt er bij een bundelenergie lager dan 700 MeV een ruis in de datapunten

op.

De boodschap is dus omzichtig te werk te gaan met deze meetresultaten, en voorzichtig

te zijn als er conclusies getrokken moeten worden. Kan uit deze data het bestaan van een

Θ+ afgeleid worden? Een fijne piek zou normaalgezien tussen de datapunten in vallen, maar

de Fermibeweging smeert de piek wat uit, zodat deze toch waarneembaar kan zijn. Nussinov

analyseerde deze data, en concludeerde dat de breedt van de Θ+ kleiner dan 6 MeV/c2 moet

zijn [Nus03]. Na hem werden de data nog verschillende malen geanalyseerd, en men was het

erover eens dat de breedte van de orde enkele MeV/c2 moet zijn [Hic05].
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4.3.2 Recente experimenten met ’waarneming’ van de Θ+

In tabel 4.7 wordt een schematisch overzicht gegeven van de experimenten die een Θ+ waar-

namen.

Groep Reactie Massa Breedte σ’s*
(MeV/c2) (MeV/c2)

LEPS γC → K+K−X 1540 ± 10 < 25 4.6
DIANA K+Xe→ K0pX 1539 ± 2 < 9 4.4
CLAS γd→ K+K−p(n) 1542 ± 5 < 21 5.2 ± 0.6†

SAPHIR γd→ K+K0(n) 1540 ± 6 < 25 4.8
ITEP νA→ K0pX 1533 ± 5 < 20 6.7
CLAS γp→ π+K+K−(n) 1555 ± 10 < 26 7.8
HERMES e+d→ K0pX 1526 ± 3 13 ± 9 ∼ 5
ZEUS e+p→ e+K0pX 1522 ± 3 8 ± 4 ∼ 5
COSY-TOF pp→ K0pΣ+ 1530 ± 5 < 18 4-6
SVD pA→ K0pX 1526 ± 5 < 24 5.6

∗ De Gaussische

fluctuatie van de achtergrond. Dit verloopt volgens Npeak/
√

NBG. Deze “naieve” significantie zou de kans op een
statistische fluctuatie kunnen onderschatten met ongeveer 1-2 σ.

† Verdere analyse van de CLAS(d)-data suggereert dat de significatie van de geobserveerde piek kleiner zou kunnen zijn
dan hier vermeld.

Tabel 4.7: De experimenten die een Θ+-piek meenden waar te nemen [Hic05].

In figuur 4.4 worden ter vergelijking de data van deze experimenten weergegeven. Hieruit

wordt al duidelijk dat betere statistieken gewenst zijn, de pieken zijn niet bepaald overtuigend.

Anderzijds lijkt er toch iets aan de hand te zijn rond 1535 MeV/c2, onafhankelijk van de

gebruikte detector en probe.

De experimenten kunnen ingedeeld worden volgens twee reactiemechanismen. Enerzijds

zijn er de reakties met in de eindtoestand K+ en K−, en anderzijds deze met p en K0
s in de

eindtoestand.

Fotoproductie-reacties met K+K− in de finale toestand

LEPS. [NeL03] Dit experiment is gesitueerd in de SPring-8 in Japan, en is het eerste, en

daarom ook het meest bekende, dat beweerde de Θ+ te hebben waargenomen. Er werd een

fotonenbundel ingestuurd op een koolstoftarget, wat aanleiding gaf tot de volgende reactie:

γ12C → K+K−X , met hierin: (4.19)

γp → K+Λ(1520) → K+K−p en (4.20)

γn → K−Θ+ → K+K−n . (4.21)

In reactie 4.20 treedt een terugstootproton op. In figuur 4.5 worden de “missing mass”-spectra

voor de K+, K− getoond [BRSZ], na correctie voor de Fermi-beweging.

De volle lijn toont de tellen waarbij geen terugstootproton werd waargenomen, bij de

gestreepte curve werd wel een terugstootproton waargenomen. De gestreepte piek in de link-

erfiguur is dus de Λ(1520), terwijl de volle piek in de rechterfiguur de Θ+-resonantie zou
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Figuur 4.4: De data van de experimenten met een resonante piek die overeen zou kunnen komen met
de Θ+. Deze figuur werd genomen uit [Poc04].

Figuur 4.5: Data van het LEPS-experiment, voor de reactie 4.19 [NeL03].

kunnen zijn. Er dient echter opgemerkt te worden dat de Θ+-piek niet erg hoog boven een

achtergrond uitsteekt. Een gedetailleerde studie van de systematische onzekerheden wordt

dus moeilijk. Bovendien moeten bij deze data nog de volgende bedenkingen gemaakt worden

[Hic05]. Ten eerste is de correctie voor de Fermibeweging een empirische correctie. Dit is

een benadering, die enkel goed is indien de impulsoverdracht op de residuele nucleus klein is.

Dergelijke benaderingen kunnen misleidend zijn bij de zoektocht naar een nieuw deeltje. Ten

tweede: hoe werd de achtergrond bepaald? Is de quasi-vrije productie echt het dominante

proces, of zijn er nog secundaire verstrooiingsprocessen die in de buurt van de piek kinema-

tisch zouden kunnen reflecteren [BRSZ]? Als er een andere achtergrond wordt gekozen met

een vorm die iets hoger is in de buurt van de Θ+-piek, zijn de meetresultaten al veel minder

overtuigend.
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DIANA. [BeD03] Het DIANA-experiment onderzocht de volgende reactie:

K+Xe→ pK0
sXe

′ → pπ+π−Xe′ , (4.22)

waarbij de finale pπ+π− werd gedetecteerd in een Xe bellenkamer. De einddata worden

weergegeven in figuur 4.6.

Figuur 4.6: Data van het DIANA-experiment, voor de reactie 4.22. Hier wordt de invariante massa
van het pK0

s
-systeem getoond, en een fit (streepjeslijn) voor de achtergrond (zie tekst) [BeD03].

Het DIANA-experiment heeft een aantal voordelen. Ten eerste is er in dit experiment

een minimale kans dat een deeltje verkeerd geidentificeerd zou worden. Ten tweede behoudt

dit hadronisch reactiemechanisme de strangeness, en heeft de initiële toestand dezelfde kwan-

tumgetallen als de Θ+. Tenslotte is het massaspectrum berekend uit de invariante massa van

het pK0-systeem, zodat de mixed event-techniek gebruikt kan worden om de achtergrond te

schatten (aangegeven door de streepjeslijn in de figuur). Hierin worden p en K0 van ver-

schillende events random gecombineerd. Deze techniek wordt veel gebruikt en blijkt zeer

betrouwbaar te zijn. Daar tegenover staat dat in deze data cuts zijn gemaakt in de p- en

K0-emissiehoeken, om herverstrooiing eruit te knippen. Als men deze cuts niet doorvoert, is

er geen piek zichtbaar. Bovendien is de piek geconcentreerd in één enkele bin van het his-

togram. Het gebruik van cuts met zulke drastische effecten en de lage statistiek maken van

dit experiment geen overtuigend bewijs voor het bestaan van een nieuw deeltje.

CLAS(d). Na de publicatie van LEPS, ging ook CLAS in zijn archieven op zoek naar

de pentaquark, meer specifiek in een fotoproductie-experiment op een deuteriumtarget (dit

is de eerste exclusieve reactie waarbij een Θ+ werd waargenomen). Deuterium is immers

gemakkelijker dan koolstof, omdat de volledige kinematische reactie gemeten kan worden.

γd→ K−Θ+p→ K−K+p(n) (4.23)

Het neutron kan bepaald worden via de missing mass-methode. Het proton kan enkel gede-

tecteerd worden als het een energie heeft die veel hoger is dan de Fermi-momentum (nl. hoger

dan 300 MeV/c). Deze laatste speelt dus een belangrijke rol in de interactie. Nochtans kan de
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Θ+ enkel iets te maken hebben met het neutron. Er moet dus nog een secundaire interactie

plaatsgrijpen met p, zoals bijvoorbeeld een botsing met een kaon, waardoor het reactieschema

ingewikkelder wordt (zie figuur 4.7).
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Figuur 4.7: Een voorbeeldreactie zoals waargenomen in het CLAS-experiment.

Op het eerste gezicht zou men denken dat een dergelijke secundaire interactie onwaar-

schijnlijk is, maar er kan worden aangetoond dat de kans hierop tamelijk groot is . Voor de

productie van de Λ(1520) is de kans 30-50% [Hic05], en deze kan dus niet a priori worden

uitgesloten voor de Θ+-productie. Het nadeel van deze meer ingewikkelde reactie is dat de

achtergrond onder de Θ+-piek moeilijker te bepalen is, en dat nu ook kinematische reflectie

mogelijk wordt [Hic05]. Men zou dus kunnen overwegen een andere achtergrond te nemen dan

deze die werden gebruikt in deze publicatie (zoals weergegeven in figuur 4.8). Dan loopt men

echter het risico dat de Θ+-piek niet langer significant is. ook deze waarneming zou bijgevolg

een statistische fluctuatie kunnen zijn.

Figuur 4.8: Data van het CLAS-experiment, voor de reactie (4.23). Hier wordt de invariante massa
van het pK−-systeem getoond, die dezelfde is als voor het nK+-systeem, met twee mogelijke curves
voor de achtergrond. Het gestreepte histogram is het aandeel van de Λ(1520), dat eruit geknipt is
[Hic05].
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SAPHIR. [BeS03] Het SAPHIR-experiment bestudeerde de volgende exclusieve reactie:

γp→ K0
sK

+n (4.24)

Door de afwezigheid van herverstooiing en nucleaire effecten is dit een zeer goede reactie

om het bestaan van de Θ+ aan te tonen. Aanvankelijk werd wel een piek bekomen, maar

toen CLAS het dit experiment opnieuw deed, bleek deze op mysterieuze wijze verdwenen te

zijn[Hic05].

pK0
s -experimenten

De Θ+ zou ook kunnen waargenomen worden via een tweede soort experimenten, waarbij een

proton en een kaon (K0
s ) in de eindtoestand voorkomen. Het nadeel van deze experimenten

is dat K0
s een mengeling is van strangeness S = +1 en S = −1, zodat de strangeness van

de resonantie niet vastligt. Het invariante massaspectrum kan dus zowel een Σ∗+-resonantie

bevatten als, indien hij bestaat, een Θ+. Daar men de strangeness van het resonante deeltje

niet kent, en men in onzekerheid verkeert over de achtergrond, die nu ook overlappende Σ∗+-

resonanties moet bevatten, zijn deze metingen veel minder overtuigend dan de vorige. Verder

blijkt ook dat deze experimenten een Θ+-massa geven die ongeveer 10 MeV/c2 kleiner is dan

de vorige experimenten, hetgeen buiten de experimentele onzekerheden valt.

ITEP. [ADKI04] De ITEP-groep deed vijf neutrino-experimenten in een bellenkamer met

als reactie:

νA→ pK0X met A = H, d of Ne. (4.25)

H en d geven lage statistieken, dus is de piek vooral afkomstig van Ne. In figuur 4.9 worden

de data van d en Ne samen gebruikt.

Figuur 4.9: Data van het ITEP-experiment, voor de reactie 4.25 [ADKI04].

De achtergrond werd, zoals in het Diana-experiment, bepaald door de mixed event-techniek.

Er zijn nu 20 counts bovenop een achtergrond van 12 counts, bij 1533 meV/c2. De voordelen

van het ITEP-experiment liggen vooral bij de achtergrond, die combinatorisch bepaald en laag
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is. De nadelen zijn, zoals reeds gezegd, dat de strangeness onbepaald is, en verder ook de lage

statistieken en dat er nog geen bevestiging is door moderne neutrino-experimenten.

HERMES. HERMES onderzocht de volgende interactie:

e+d→ pK0
sX → pπ+π−X . (4.26)

De resultaten worden weergegeven in figuur 4.10, en vertonen een duidelijke piek bij 1528

MeV/c2.

Figuur 4.10: Data van het HERMES-experiment, met een fit voor piek en achtergrond [AeH04].

Er werden verschillende achtergonden getest, gebaseerd op simulaties, alsook fits gedaan

van gekende Σ∗+-resonanties. Het grootste probleem met deze meetresultaten is dat de Θ+

een erg lage massa heeft, met bovendien een kleine meetfout (2.6 MeV/c2). Bovendien zou

deze piek ook een Σ∗+-piek kunnen zijn, daar er geen strangeness tag is. Recente analyse heeft

echter uitgewezen dat de kans hierop klein is [LH04].

ZEUS. ZEUS is een gelijkaardig experiment als het voorgaande. De reactie is nu:

e+p→ pK0
sX → pπ+π−X , (4.27)

maar bij hoge energie (300 GeV). Bij zulke hoge energie worden hadronen in de eerste plaats

door fragmentatie geproduceerd. Dit proces, dat doorgaat bij diep-enelastische verstrooiing,

zou verlopen via string breaking. Hierbij krijgt één quark van het baryon (in dit geval een

proton) bijna alle energie van het aan dit hadron verstrooid lepton. Daarop breekt de fluxbuis

die deze quark bindt aan de andere twee quarks (diquark), en bindt elk deel aan een ander

hadron. Op deze manier kunnen multiquark-systemen gevormd worden. Een diepgaande

theoretische analyse van dit fenomeen wijst uit dat het onwaarschijnlijk is dat in een dergelijk

proces een Θ+ (of elk ander exotisch hadron) gevormd wordt [Hic05]. Nochtans neemt het

ZEUS-experiment een scherpe piek waar op 1522 MeV/c2 (dus opnieuw inconsistent met de

eerste metingen), zoals men kan zien in figuur 4.11.
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Figuur 4.11: Data van het ZEUS-experiment, met een fit voor twee pieken (Σ∗+ en Θ+) en de
achtergrond. In het histogram wordt een Monte Carlo-achtergrond getoond [Col04b].

In de experimentele data wordt een cut gedaan voor Q2 > 20GeV2. Waarom dit noodza-

kelijk is, is niet duidelijk [Hic05]. In ieder geval is er geen piek zichtbaar indien deze cut niet

wordt gemaakt. De positieve kant van dit experiment is de zeer kleine waarschijnlijkheid dat

deze piek een statistische fluctuatie is. Berekend met Monte Carlo-methodes, bedraagt de

kans 6 · 10−5.

SVD. Het SVD-experiment bestudeerde de volgende reactie:

pA→ pK0
sX . (4.28)

De protonenbundel had een energie gelijk aan 90 GeV. Er werd een piek waargenomen bij 1526

MeV/c2, wat nog steeds te laag is. De achtergrond werd bepaald door een FRITIOF-simulatie

[AeS04].

Besluit. De pK0
s -experimenten, zonder strangeness tag, nemen systematisch Θ+-pieken

waar met een lagere massa dan de K+ experimenten mét strangeness tag. Het is onwaar-

schijnlijk dat er een onbekende Σ∗+ in de buurt van 1525 MeV/c2 ligt, maar niet onmogelijk.

Het is dus onduidelijk of deze experimenten wel in het voordeel van de Θ+ spelen. Er moet

echter bij vermeld worden dat dit niet de eerste keer is dat een nieuw deeltje ’rondspringt’, zoals

men kan aflezen uit de historische grafieken in Review of Particle Physics [Hic05]. Daartegen-

over staat dat de geloofwaardigheid van elk experiment, door veel te lage statistieken, te ruwe

achtergrondbepaling, vreemde cuts en dergelijke meer, in twijfel kan getrokken worden.
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De meest betrouwbare Θ+-waarnemende experimenten

Twee experimenten munten uit qua betrouwbaarheid in hun waargenomen Θ+-piek. Dit is

het CLAS(p)-experiment (met protonen i.p.v. deuterium) en het COSY-TOF-experiment.

CLAS(p) Dit experiment gebruikte de volgende exclusieve interactie:

γp→ π+K−K+(n) . (4.29)

De meetresultaten worden weergegeven in figuur 4.12.

Figuur 4.12: De experimentele data van het CLAS(p)-experiment. Er werden cuts gedaan voor de
hoeken van K+ en π+. De fit voor de piek en de achtergrond werd opgesteld via partiële golfanalyse
[KC04].

Dit experiment heeft een groot aantal voordelen, die hier opgesomd worden:

• Ten eerste is de achtergrond vooral afkomstig van mesonproductie. Daarom zijn er toch

cuts nodig, maar deze lijken goed beredeneerd.

• De data zijn onderworpen aan partiële golfanalyse wat is dit??, waardoor een goede fit

bekomen wordt voor de achtergrond.

• De significantie van de piek is de beste tot nu toe.

• De meting is exclusief, er zijn dus geen dubbelzinnigheden zoals bijvoorbeeld herver-

strooiing aan andere nucleonen.

• De strangeness is gekend.

• Er is uitvoerig nagegaan (via simulaties van de faseruimte, data buiten de cuts, ...) of

de piek vals zou kunnen zijn (bv. een gevolg van de detector-acceptantie of de cuts), en

dit bleek niet het geval.

Anderzijds ligt de massa van de piek bij 1.55 ± 0.01 GeV/c2, wat hoger is dan alle voorgaande

experimenten. Indien dit resultaat correct is, dan moeten alle andere fout zijn.
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COSY-TOF Hier wordt een exclusieve reactie bestudeerd:

pp→ Σ+K0
sp . (4.30)

De dataset, die wordt weergegeven in figuur 4.13, is een samenvoegsel van twee metingen op

verschillende tijdstippen, na correcties op de acceptantie [ABeCT04]. Merk op dat deze figuur

licht verschilt van deze in de samenvattende figuur 4.4, die werd opgesteld vóór de correcties

op de acceptantie.

Figuur 4.13: De meetresultaten van het COSY-TOF-experiment, na correcties voor de acceptantie.
Hier wordt de invariante massa van het K0

s
p-systeem weergegeven [ABeCT04].

De positieve kanten van dit experiment:

• Er is een strangeness tag

• De identificatie van de deeltjes werd gedaan m.b.v. een geometrische reconstructie, een

zeer precieze methode indien de metingen dicht bij de threshold liggen, zoals hier [Hic05].

• De waargenomen piek heeft een goede statistische significantie.

• De piek ligt bij 1.53 GeV/c2, dit houdt het midden tussen alle voorgaande experimenten.

Er zijn ook twee nadelen aan dit experiment. Ten eerste ligt de Θ+-piek erg dicht bij de

experimentele treshold. Ten tweede is er een onverklaarde tweede piek bij 1.47 GeV/c2. Een

hogere statistiek zou handig zijn, of een kwantitatieve berekening van de achtergrond. COSY-

TOF deed daarom een tweede meting, bij iets hogere bundelenergie en een veel hogere statistiek

[Hic05], maar deze data moet nog gepubliceerd worden.

4.3.3 Recente experimenten waarin de Θ+ niet waargenomen werd

Ook deze groep experimenten kan opgedeeld worden in twee soorten. Enerzijds zijn er de

elektron-positron-botsingen, en anderzijds de hoge-energie reacties met een hadronenbundel.

Beide methodes zoeken naar een Θ+ die door fragmentatie ontstaan is. Deze experimenten

hebben meestal een hogere statistiek, maar zien geen Θ+. Een mogelijke verklaring hiervoor

is dat de productie van exotische hadronen door fragmentatie onderdrukt is. De experimenten

worden samengevat in tabel 4.8.
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Groep Reactie Grens Goevoeligheid?

BES e+e− → J/Ψ → Θ̄Θ < 1.1 × 10−5 B.R. Neen
BaBar e+e− → Υ(4S) → pK0X < 1.0 × 10−4 B.R. Misschien
Belle e+e− → B0B̄0 → pp̄K0X < 2.3 × 10−7 B.R. Neen
LEP e+e− → Z → pK0X < 6.2 × 10−4 B.R. No?

HERA-B pA→ K0pX < 0.02 × Λ∗ Neen?
SPHINX pC → K0Θ+X < 0.1 × Λ∗ Misschien
HyperCP pCu→ K0pX < 0.3% K0p Neen?
CDF pp̄→ K0pX < 0.03 × Λ∗ Neen?
FOCUS γBeO → K0pX < 0.02 × Σ∗ Misschien
Belle π + Si→ K0pX < 0.02 × Λ∗ Ja?
PHENIX Au+Au→ K−n̄X (Niet gegeven) Niet gekend

Tabel 4.8: Deze experimenten namen geen Theta+-piek waar [Hic05].

e−e+-experimenten

In een dergelijk experiment botsen een elektronbundel en een positronbundel met hoge energie

tegen elkaar, waarbij een quark-antiquark-paar gevormd kan worden. Opdat hierbij ook een

pentaquark zou gevormd worden, moeten er nog minstens 4 quarks en vier antiquarks gevormd

worden, en moeten in totaal vier quarks en één antiquark gelokaliseerd zijn in de ruimte en

kleine relatieve snelheden hebben. Dit is weinig waarschijnlijk, maar in een gevoelig experiment

zou zelfs een kleine resonantiepiek zichtbaar moeten zijn.

BES. Het BES-experiment vond geen Θ+-resonantie. Een berekening van Azimov suggereert

echter dat dit experiment niet gevoelig genoeg is om een Θ+ te zoeken bij een e−e+-reactie

[Hic05].

BaBar. In het BaBar-experiment werd een systematische trend bij hadronenproductie gevon-

den: de productiewaarschijnlijkheid van de hadronen daalt zachtjes als de massa van dit

hadron stijgt. Dit wordt duidelijk in figuur 4.14.

Voor baryonen ziet men dezelfde trend als voor mesonen, maar sterker aflopend. Hoewel er

geen theorie is die deze trend precies vastlegt, vermoedt men dat de trend voor pentaquarks,

indien deze bestaan, nog steiler aflopend zou moeten zijn. In figuur 4.14 zijn de twee pen-

taquarks Θ+ en Ξ−− aangeduid, maar niet experimenteel waargenomen. Men zou echter

kunnen tegenwerpen dat het experiment misschien niet gevoelig genoeg is voor een dergelijke

meting.

De resultaten van het BaBar-experiment worden samengevat in figuur 4.15. Dit experiment

heeft een goede resolutie, en een hoge statistiek. Maar er blijken geen resonante structuren

waargenomen te zijn in het gebied 1525-1560 MeV/c2. Let op, dit wil zeggen: geen Θ+,

maar ook geen andere resonanties, zoals Σ∗+! Deze laatste zijn eerder breed (de Σ∗+(1670)

bijvoorbeeld heeft een breedte die ongeveer gelijk is aan 60 MeV/c2), dus zou het kunnen

dat deze overlappen. Voor Θ+ daarentegen verwacht men een fijne piek, die duidelijk niet

waargenomen is.
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Figuur 4.14: De trend van de hadronproductie in functie van de hadronmassa, zoals waargenomen in
het BaBar-experiment [Col04a].

Figuur 4.15: De meetresultaten van het BaBar-experiment. Er is geen enkele resonantie zichtbaar
[Col04a].

Belle en LEP. Deze experimenten waren analoog aan het BaBar-experiment en krijgen

dezelfde opmerkingen [Hic05].

Experimenten met hoge-energie-hadronenbundels

HERA-B. Hier werd de volgende reactie gebruikt:

pC → pK0
sX , (4.31)

en de meetresultaten zijn weergegeven in figuur 4.16.
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Figuur 4.16: De data van het HERA-B-experiment: de linkergrafiek toont alle events, de rechtergrafiek
enkel deze met multipliciteit kleiner dan 10 [Hic05].

Ook in dit experiment wordt geen Θ+-resonantie, en ook geen enkele andere resonantie

waargenomen in de buurt van 1540 MeV/c2. Er kunnen bij dit experiment twee opmerkingen

gemaakt worden. Ten eerste heeft elk datapunt een binbreedte gelijk aan 10 MeV/c2. Ten

tweede hebben de data een hogere deeltjesmultipliciteit dan pakweg het BaBar-experiment,

waardoor de combinatorische achtergrond ingewikkelder is (meer bepaald: welk van de vele

protonen gaat samen met één of meer K0
s ?). Daarom werd ook de tweede figuur gepubliceerd

- deze geeft een iets zuiverder massaspectrum. Maar ook daar zijn geen pieken zichtbaar.

SPHINX. Dit experiment testte twee reacties:

pC → pK0
sK

0
l X en (4.32)

pC → nK+K0
sX . (4.33)

Van de eerste reactie werd het invariante massaspectrum van de pK0
s en de pK0

l bekeken,

en van de tweede het invariante massaspectrum van de nK+. Er werden geen resonante

structuren waargenomen [Ae].

HyperCP. Dit experiment werd ontworpen om de CP-schending te meten in cascade (Ξ)-

en anticascadeverval. Een subset van de data werd gebruikt voor onderzoek naar de Θ+.

Er dient opgemerkt te worden dat dit experiment geen deeltjesidentificatie heeft. De K0
s

werd gereconstrueerd m.b.v. twee-pion-vervalhoeken (slechts één pion kwam terecht in de

calorimeter). Bovendien werd aangenomen dat elke geladen track met meer dan 50% van het

momentum een proton was (terwijl het ook pionen of kaonen zouden kunnen zijn [Hic05]). De

meetresultaten worden weergegeven in figuur 4.17.

CDF. Het CDF-experiment heeft een hoge resolutie en een goede deeltjesidentificatie. Het

onderzoekt de volgende interactie:

pp→ pK0
sX , (4.34)
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Figuur 4.17: De onderste figuur toont de data van het HyperCP-experiment. De bovenste figuur geeft
een simulatie van de verwachte Θ+-piek [LeH04].

bij zeer hoge energie (2 TeV). Dit geeft aanleiding tot een hoge multipliciteit, maar dat is

geen problemen voor deze detector. In figuur 4.18 worden de meetresultaten weergegeven.

Het gebied waar een Θ+-piek verwacht wordt, wordt begrensd door de twee verticale lijnen.

De achtergrond van dit gebied wordt geschat met een fit aan de data buiten dit interval.

Binnen het begrensde gebied werd vervolgens naar een Θ+-piek gezocht. Deze werd niet

waargenomen, in tegenstelling tot de Λ(1520)-piek, waarvoor enkele duizenden counts werden

opgevangen (niet weergegeven op de figuur).

Figuur 4.18: De meetresultaten van het CDF-experiment voor de reactie 4.34. Het mogelijke Θ+-
gebied wordt afgelijnd door de twee verticale lijnen. Daabinnen loopt de achtergrondfit aan de data
erbuiten door. Er zijn geen resonanties zichtbaar [LC04].

Belle. Hier werd een andere techniek gebruikt. In het Belle-experiment werd een (se-

cundaire) verstrooiing van mesonen (afkomstig van een e−e+-botsing) aan een siliconentarget

bekeken. Indien de Θ+ bestaat, kan deze hier geproduceerd worden door een K+-bundel met

de juiste energie. Helaas waren de hadronen die op de siliconentarget invielen ongekend, en
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was ook hun energie niet bekend. Daar slechts een kleine fractie van de mesonen aan de goede

voorwaarden kon voldoen voor Θ+-productie, kon dit slechts een klein signaal (met kleine

breedte) veroorzaken. De resolutie in dit experiment is echter zodanig hoog, dat zelfs dit

kleine signaal, indien het er was, zichtbaar had moeten zijn.

Besluit. De hoge-energie-meetresultaten lijken aan te geven dat de Θ+ niet bestaat, alsook

de Σ∗+-resonanties. Daar het waarnemen van deze resonanties zo sterk afhankelijk is van de

detectiemethode, zou dit echter te wijten kunnen zijn aan een subtiliteit in het productiemech-

anisme van de Θ+ en de Σ∗+. Theoretische berekeningen zouden meer duidelijkheid kunnnen

geven. Het productiemechanisme van een Σ∗+-resonantie en een exotisch hadron bij een frag-

mentatieproces is helaas op dit moment nog niet gekend, hoewel de eerste pogingen daartoe al

zijn gedaan [THDO04]. Hierin wordt aangetoond dat de Θ+-productie bij fragmentatie met

ongeveer drie grootte-ordes wordt onderdrukt t.o.v. de Λ(1520)-resonantie, voor experimenten

zoals HERA-B.

Het meest recente CLAS-experiment en conclusie

Dit jaar werd het SAPHIR-experiment opnieuw uitgevoerd door de CLAS-groep in Jefferson

Lab. Daarbij wordt een hoge-energie fotonenbundel ingestuurd op een vloeibaar waterstof-

target. SAPHIR nam bij dit experiment, zoals besproken werd in paragraaf 4.3.2, een piek

waar die werd toegeschreven aan de Θ+-resonantie. Het experiment van CLAS bekwam

echter een statistiek die twee grootte-ordes hoger is dan het eerder gepubliceerde SAPHIR-

resultaat. Op dit moment wordt in JLab nog een tweede experiment gedaan, waarbij verwacht

wordt dat de statistieken nog hoger liggen (volgens de Press Release die te vinden is op

http://www.phy.ohiou.edu/h̃icks/thplus.html).

In dit experiment werd geen pentaquark waargenomen, terwijl dit eerder bij analoge experi-

menten, maar bij veel lagere statistieken en soms bedenkelijke cuts, wel het geval was. Boven-

dien is dit geen fragmentatie-experiment, zodat de voornaamste kritiek die tot nu toe op

experimenten met nulresultaat werd uitgeoefend, niet meer opgaat. Op dit moment lijkt er

geen enkel bezwaar tegen de methode van waarneming en verwerking van de resultaten door

CLAS. Het is uiteraard nog wachten op de officiële publicatie, maar het is een onweerleg-

baar feit dat dit experiment alle voorgaande qua betrouwbaarheid sterk overtreft. En naar

verwachting zullen de CLAS-meetresultaten in de nabije toekomst enkel bevestigd worden...

Nu de twijfel rond de betrouwbaarheid van de experimentele resultaten weggewerkt is,

resten ons nog drie opties. Ten eerste bestaat er de mogelijkheid dat de eigenschappen van de

pentaquark incorrect voorspeld zijn, zodat een nulresultaat van de experimenten niet betekent

dat de pentaquark niet bestaat tout court. Bovendien is het mogelijk dat de experimentele

technieken die zijn toegepast om dit exotisch deeltje waar te nemen door een geestige speling

van het lot niet geschikt waren om dit hadron te zien. Denk daarvoor bijvoorbeeld aan het lot

dat de fragmentatie-experimenten ondergingen in [Hic05]. Deze laatste redenering impliceert

echter dat de wel-waarnemende experimenten óf iets anders hebben gezien (van kinematis-

che reflectie tot onbekende resonantie), óf verkeerd geanalyseerd zijn, omdat zij in elk geval

geen Θ+ hebben waargenomen. Om die reden is het bijvoorbeeld ook interessant te weten

of dit laatste CLAS-experiment de Σ∗+-resonanties heeft waargenomen. De derde en minst

ingewikkelde (hoewel!) mogelijkheid, is dat exotische hadronen niet bestaan (het valt dan nog
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te bezien of de tetraquark dan ook niet kan bestaan, maar ook de tetraquark-waarnemende

experimenten waren niet echt overtuigend).

Hoe dan ook ligt de bal terug in het veld van de theoretische fysica. Waarom voorspellen

de huidige modellen het pentaquark wel, terwijl het niet bestaat, (optie 3) of met de verkeerde

eigenschappen, als het wel bestaat (optie 1), of waarom legt het niet de restricties op die er

experimenteel wel zijn (voor optie 2)? Misschien zit de kleine toekomstige Nobelprijswinnaar

die we zoeken op dit moment aan een halve meter hoge schoolbank, weg te dromen over

Life, the Universe and Everything en de onwetende wereld die hij binnenkort, ongetwijfeld op

schokkend jeugdige leeftijd, zal verlichten2...

2... Of misschien heb ik vannacht wel een vreemde doch geniale droom?



Hoofdstuk 5

Conclusie en vooruitzichten

Symmetrieën geven ons voorspellingskracht en inzicht, in bepaalde gebieden waarin er niet te

veel andere factoren aanwezig zijn die de symmetrie verbreken. Daarom dient een duidelijke

bergrenzing van het gebied opgesteld te worden. Er mag niet vergeten worden dat een symme-

trie enkel een wiskundig hulpmiddel is. Een zeer sterk middel, dat moet toegegeven worden,

het voorspelde immers het bestaan van quarks, en via deze quarks het bestaan van dan nog

niet ontdekte hadronen. Maar desondanks een middel. Dat unitaire modulaire symmetrieën

het bestaan van exotische hadronen zoals tetra- en pentaquarks voorspelt, terwijl deze toch

niet worden waargenomen, is slechts een voorbeeld van hoe de grenzen van een wiskundige

analogie zich manifesteren. Het wijst er enkel op dat er moet overgegaan worden op minder

triviale modelen, minder sterk reducerende benaderingen van de natuur. Zo is er nog QCD,

het chiraal solitonmodel, het diquarkmodel... Telkens wiskundig tamelijk elegante methodes

die in dit eindwerk niet uitgediept werden, maar een uitgebreide studie zeker waard zijn.

Von heiligen Männern und von weisen

Ließ’ ich mich recht gern unterweisen

Aber es müßte kurz geschehn,

Langes Reden will mir nicht anstehn.

Wornach soll man am Ende trachten?

Die welt zu kennen und sie nicht verachten.

J.W. Goethe

Door heilige mannen en door wijzen

Liet ik me ’t liefste onderwijzen,

Al moest het op een drafje gaan

Want lang gepraat staat mij niet aan.

En wat moet je het meest betrachten?

De wereld kennen en haar niet verachten.

J.W. Goethe Vertaling door Erik Derycke
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Appendix A

Grafische methode voor koppeling

van fundamentele representaties tot

multipletten

We zijn nu op zoek naar een methode om het rechterlid van

α(q1) ⊗ α(q2) =
∑

Q

⊕σ(Q)α(Q) , (A.1)

dat de Clebsch-Gordan (CG)-serie genoemd wordt, te bepalen. qi en Q stellen de kwantumge-

tallen voor die bij de irreduciebele representatie α behoren. Er zijn vier methodes voor de

constructie van SU(n)-multipletten uit fundamentele representaties. De M-schema-methode

is de meest algemene. Voor SU(2) blijkt de grafische methode de gemakkelijkste te zijn.

Deze werkt ook voor SU(3), maar kan problemen geven indien de beschouwde multipletten

te ingewikkeld zijn. Voor SU(3) wordt daarom ook een andere grafische methode gebruikt,

gebaseerd op het Theorema van Speiser. Beide grafische methodes worden hier in grote lijnen

uitgewerkt. Meer informatie kan gevonden worden in [GM94, DS63]. Voor SU(6) blijken

echter geen van deze methodes handig te zijn. Daarom is er nog een vierde methode: met be-

hulp van Young-Tableaux. Deze werd uitgewerkt in paragraaf 3.4, en gëıllustreerd in Appendix

B.

A.1 SU(2)

Een multiplet van spin S bevat 2S + 1 toestanden |SMS〉, MS = −S, ..., S. Het kan gecon-

strueerd worden uit opeenvolgende koppelingen van fundamentele SU(2)-doubletten S = 1
2 ,

MS = ±1
2 . Merk op dat het singlet [1] (in de notatie [dimensie van het muliplet]) een kleiner

multiplet is dan [2]. Daaruit kunnen echter geen hogere orde multipletten worden opgebouwd.

[1] wordt daarom weleens de triviale representatie genoemd. Een koppeling is een direct

produkt van doubletten [2] en de ontbinding in een directe som van SU(2)-multipletten kan

bepaald worden met behulp van de volgende grafische methode. Voor de ontbinding in een

directe som is het essentieel eerst de grafische voorstelling van de belangrijkste multipletten

te kennen. De kleinste hiervan zijn weergegeven in de volgende figuur:
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[3/2]

[1]

[0]

[1/2]

0
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1/2

1/2

−1
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1

1−3/2 3/2

S

S

S

S

Figuur A.1: De kleinste multipletten van SU(2)

Net als bij M-schema’s wordt gedaan, moet bij een direct produkt de tweede representatie

inwerken op elk lid van de eerste representatie. Dit wordt verwezenlijkt door het tweede mul-

tiplet op elk punt van het eerste te leggen.

Voorbeeld: [2] ⊗ [2] ⊗ [2]

Hiervoor berekent men eerst [2] ⊗ [2]:

S1/2 10−1/2−1

Figuur A.2: Het direct product van twee doubletten

Nu moeten de rode toestanden in de bekende multipletten ontbonden woorden, rekening

houdende met de multipliciteit van elke toestand. Begin hiervoor steeds met de grootste

aanwezige representatie (zoals ook bij M-schema’s wordt gedaan), en ga zo verder naar binnen

toe. In dit geval heeft men:

+
10−1

=
SSS−1 0 1 0

oftewel

[2] ⊗ [2] = [3] ⊕ [1]

Men heeft dus:

[2] ⊗ [2] ⊗ [2] = ([3] ⊕ [1]) ⊗ [2]

= ([3] ⊗ [2]) ⊕ ([1] ⊗ [2]) .

Verder is:
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[3] ⊗ [2] = [4] ⊕ [2]

0 1 S−1

[1] ⊗ [2] = [2]

S1−1 0

Uitdeindelijk:

⇒ [2] ⊗ [2] ⊗ [2] = [4] ⊕ [2] ⊕ [2] .

A.2 SU(3)

Voor SU(3) past men een analoge methode toe, rekening houdende met het feit dat er nu

twee fundamentele representaties zijn en dat er in twee dimensies (Y -T3) gewerkt wordt,

zodat multipletten dus bepaald worden door 2 kwantumgetallen p en q. We zoeken dus naar:

D(p1, q1) ⊗D(p2, q2) =
∑

P,Q

⊕σ(P,Q)D(P,Q) . (A.2)

De belangrijkste SU(3)-multipletten zijn:
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Figuur A.3: De kleinste representaties van de SU(3)-Lie-algebra
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Eerste methode

Deze methode is volkomen analoog aan de methode voor SU(2).

Voorbeeld: [3] ⊗ [3] ⊗ [3]

[3] ⊗ [3] = [6] ⊕ [3]

1

1/3

2/3

T

Y

3

[3] ⊗ [3] ⊗ [3] = ([6] ⊕ [3]) ⊗ [3]

[6] ⊗ [3] = [10] ⊕ [8]

[3] ⊗ [3] = [8] ⊕ [1]

[3] x [anti−3] [6] x [3]

Y

T3

1

1

1

1

Y

T3

⇒ [3] ⊗ [3] ⊗ [3] = [10] ⊕ [8] ⊕ [8] ⊕ [1]

Tweede methode

Een andere en gemakkelijkere methode voor het vinden van de D(P,Q) met bijhorende mul-

tipliciteiten σ(P,Q) in SU(3) wordt gegeven in [DS63]. Hier wordt een samenvatting van de

werkwijze gegeven.
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In het Y -T3-assenstel wordt een (p, q) coördinatensysteem ingebed, waarop elke irreduciebele

representatie (IR) aangeduid wordt door het punt (p, q) (een anti-multiplet wordt aangeduid

met een asterisk). Hierbij treden de p-, q- en Y -as op als symmetrieassen waarover de IR’s

gespiegeld worden. Bovendien delen deze assen het Y -T3-vlak op in een sextant van gebieden

met positief en negatief (geel) gewicht:
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Figuur A.4: Methode van De Swart voor het bepalen van Clebsh-Gordanreeks, met voorbeelden

(3.11) wordt dan bepaald d.m.v. het Theorema van Speiser:

D(p1, q1) ⊗ D(p2, q2) wordt grafisch voorgesteld door D(p2, q2) (volgens figuur A.3) te

leggen op D(p1, q1) (in figuur A.4). Elke IR die dan door een eigentoestand van D(p2, q2)

bedekt wordt, treedt in het rechterlid van (A.1) precies zo dikwijls op als de multipliciteit

van de eigentoestand die het bedekt, en met een teken gelijk aan het gewicht van het sextant

waarin de IR zich bevindt. Eigentoestanden die vallen op een as mogen genegeerd worden. Dit

wordt het beste duidelijk gemaakt aan de hand van een aantal voorbeelden. Op deze figuur
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zijn reeds drie voorbeelden aangeduid:

[8] ⊗ [10] = [8] ⊕ [27] ⊕ 2 · [10] ⊕ [35] 	 [10]

= [8] ⊕ [10] ⊕ [27] ⊕ [35] (A.3)

[3] ⊗ [3] = [6] ⊕ [3] (A.4)

[6] ⊗ [3] = [6] ⊕ [3] ⊕ [15] 	 [6]

= [3] ⊕ [15] (A.5)

Merk op dat uiteraard D(p1, q1) ⊗D(p2, q2) = D(p2, q2) ⊗D(p1, q1).



Appendix B

Vertaling

Stilte van de zee

In het water diepe stilte,

Zonder deining rust de zee,

En bekommerd ziet de schipper

Niets dan vlakte om zich heen.

Alles blak aan alle zijden!

Ongehoord en doods, verstild!

In de kolossale wijdte

Wordt geen golfje opgetild.

W.A.Goethe

Vertaald door Koen Stassijns
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