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Samenvatting

De studie van de sterke wisselwerking tussen kerndeeltjes (nucleonen, dat wil zeggen
protonen en neutronen) is binnen de kernfysica een actief onderzoeksveld geweest vanaf
de vroege jaren dertig van de vorige eeuw. Sinds ongeveer 30 jaar weten we dat de
fundamentele theorie van de sterke wisselwerking de quantumkleurdynamica, “quantum
chromodynamics” of QCD, is. Volgens deze theorie wordt de sterke kracht overgebracht
door zogenaamde gluonen en de wisselwerkende deeltjes heten quarks. Quarks zitten
opgesloten in kerndeeltjes die op hun beurt weer de bouwstenen van de atoomkernen
zijn. De kernkracht tussen kerndeeltjes en kernen is een overblijfsel van de wisselwerking
tussen de quarks en gluonen, analoog aan de Vanderwaalskrachten tussen atomen en
molekulen.

De sterke wisselwerking tussen nucleonen heeft een dracht van enkele femtometers,
is aantrekkend op lange afstand maar sterk afstotend op korte afstand (minder dan
1 femtometer). Daarnaast hangt de kracht af van de spins van de nucleonen en van
het type nucleon (proton of neutron). In 1935 stelde Yukawa voor dat de kernkracht
overgebracht wordt door een massief deeltje, het in 1947 ontdekte pion, in analogie met de
elektromagnetische wisselwerking die overgebracht wordt door het foton, een massaloos
lichtdeeltje. In de jaren vijftig werd hard geprobeerd een quantumveldentheorie op te
zetten voor de wisselwerking tussen nucleonen en pionen, maar al deze pogingen waren
niet succesvol. In het bijzonder bleek het onmogelijk de uitwisseling van twee pionen
goed te behandelen. Bovendien ontbrak in de theorie een sterke spinbaankoppeling, die
nodig was om de experimentele gegevens te verklaren. In de jaren zestig werd een model
ontwikkeld waarin de kracht tussen nucleonen wordt beschreven door de uitwisseling
van mesonen, het zogenaamde één-bosonuitwisselingsmodel. Dit model heeft wel een
sterke spinbaankoppeling en is redelijk succesvol in het beschrijven van de experimentele
gegevens.

De formulering, in 1972, van een echte quantumveldentheorie voor de sterke wisselw-
erking tussen quarks en gluonen, QCD, veranderde het beeld van de sterke kernkracht.
De aandacht verschoof langzaam naar het proberen begrijpen van het verband tussen de
effectieve kracht tussen nucleonen enerzijds en QCD anderzijds. Sinds de jaren negentig
is het mogelijk gebleken een zogenaamde effektieve quantumveldentheorie te formuleren,
waarin de vrijheidsgraden de nucleonen en het pion zijn, maar waarin wel alle symme-
trieën van QCD worden gerespecteerd. De theorie, die momenteel hard wordt bestudeerd
en verder ontwikkeld, maakt het in principe mogelijk kernkrachten te berekenen in een
goed gedefinieerde storingsreeks. De majeure vooruitgang vergeleken met de pogingen in
de jaren vijftig is de ontdekking van een verborgen symmetrie van de sterke wisselwerking,
de zogenaamde chirale symmetrie. Het is gebleken dat dit een symmetrie is die de theorie
zelf wel heeft, maar de grondtoestand van de theorie, het vacuum, niet. Op algemene
gronden volgt dan het bestaan van massaloze (of bij een kleine breking, lichte) bosonen,
die gëıdentificeerd worden met de pionen. De wisselwerking van de pionen onderling en
met de nucleonen wordt sterk bepaald door de verborgen chirale symmetrie.

In dit proefschrift wordt de sterke wisselwerking tussen twee protonen bestudeerd
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in verschillende omstandigheden. Er worden botsingen tussen twee protonen bekeken
waarbij wel en niet ook een foton wordt uitgezonden door de protonen. Deze processen
heten respectievelijk bremsstrahlung en elastische verstrooiing. Het verschil met eerder
werk is dat geprobeerd wordt effekten te behandelen die volgen uit de speciale relativis-
teitstheorie. Dit is geen sinecure, maar het onderzoek wijst uit dat deze relativistische
effekten al bij vrij lage energie van de protonen belangrijk worden. In het eerste gedeelte
van het proefschrift wordt een model voor bremsstrahlung verder ontwikkeld. De vergeli-
jking van dit relativistische model met experimentele gegevens is redelijk succesvol. In
het algemeen worden de experimenten goed gereproduceerd, echter bij zeer specifieke
kinematische omstandigheden zijn er nog wel duidelijke verschillen tussen theorie en
experiment. Het model is gebaseerd op de éénbosonuitwisseling voor de wisselwerking
tussen de protonen.

In het tweede gedeelte van het proefschrift wordt een start gemaakt met het verbeteren
van het model door moderne inzichten over chirale symmetrie in te passen. In het bijzon-
der wordt gekeken naar de processen waarbij twee pionen uitgewisseld worden tussen de
protonen. Het zijn met name deze processen waarbij chirale symmetrie een cruciale rol
speelt. Ook hier worden effekten van de relativiteitstheorie bestudeerd. De berekeningen
zijn zeer complex, en geavanceerde symbolische computerprogramma’s bleken nodig. Een
voorlopige vergelijking met experimentele gegevens voor elastische verstrooiing van twee
nucleonen is succesvol, en de ingeslagen weg van de chirale symmetrie ziet er daarmee
veelbelovend uit.


