
 

 

 University of Groningen

Proton-proton bremsstrahlung in a relativistic covariant model
Martinus, Gerard Henk

IMPORTANT NOTE: You are advised to consult the publisher's version (publisher's PDF) if you wish to cite from
it. Please check the document version below.

Document Version
Publisher's PDF, also known as Version of record

Publication date:
1998

Link to publication in University of Groningen/UMCG research database

Citation for published version (APA):
Martinus, G. H. (1998). Proton-proton bremsstrahlung in a relativistic covariant model. s.n.

Copyright
Other than for strictly personal use, it is not permitted to download or to forward/distribute the text or part of it without the consent of the
author(s) and/or copyright holder(s), unless the work is under an open content license (like Creative Commons).

The publication may also be distributed here under the terms of Article 25fa of the Dutch Copyright Act, indicated by the “Taverne” license.
More information can be found on the University of Groningen website: https://www.rug.nl/library/open-access/self-archiving-pure/taverne-
amendment.

Take-down policy
If you believe that this document breaches copyright please contact us providing details, and we will remove access to the work immediately
and investigate your claim.

Downloaded from the University of Groningen/UMCG research database (Pure): http://www.rug.nl/research/portal. For technical reasons the
number of authors shown on this cover page is limited to 10 maximum.

Download date: 24-05-2023

https://research.rug.nl/en/publications/e8c90a67-ee7e-4fac-a462-87a0627b4668


Samenvatting

Inleiding

De kern

Een atoom bestaat uit een kern en aan de kern gebonden elektronen, die om
de kern cirkelen. Dat de elektronen aan de kern gebonden zijn, komt doordat
er een kracht werkt tussen de elektronen en de kern: de elektromagnetische
kracht. In het moderne beeld dat natuurkundigen van een kracht hebben, kan
deze beschreven worden door de uitwisseling van deeltjes. De elektromagne-
tische kracht bijvoorbeeld wordt uitgeoefend door de uitwisseling van fotonen.
Eigenlijk bestaat licht uit een heleboel fotonen.

In vergelijking tot de grootte van het atoom is de kern erg klein: als het
atoom zo groot zou zijn als een voetbalstadion, dan is de kern ongeveer zo groot
als een knikker. De kern bestaat uit kerndeeltjes, ook nucleonen genoemd,
waarvan er twee soorten zijn, protonen en neutronen. Protonen hebben een
elektrische lading, terwijl neutronen geen lading hebben. Omdat protonen
gelijk geladen deeltjes zijn, stoten ze elkaar af. Tussen kerndeeltjes werkt naast
de elektromagnetische kracht nog een andere kracht, die de sterke kernkracht
wordt genoemd. Hierdoor trekken protonen en neutronen elkaar aan en kan een
kern uit meer dan �e�en proton bestaan. De sterke kernkracht kan ook beschreven
worden als uitwisseling van deeltjes, die in dit geval mesonen genoemd worden.

Botsingen

De meest eenvoudige manier om de sterke kernkracht te bestuderen is door
kerndeeltjes op elkaar te laten botsen. Tijdens de botsing tussen de kerndeeltjes
werkt de sterke kernkracht. Hoe deze zich gedraagt kan worden afgeleid uit de
plaats waar ze na de botsing terechtkomen. Dit kan zowel met protonen als
met neutronen onderzocht worden. De kern van het waterstofatoom bestaat
uit �e�en enkel proton. Het is vrij simpel om het elektron van de kern weg te
nemen. Daardoor is het mogelijk om een los proton te maken en op een doelwit
te schieten. Door de juiste keuze van het doelwit is het mogelijk zodoende
protonen op elkaar te laten botsen. Omdat protonen een elektrische lading
hebben, kunnen ze elke gewenste snelheid krijgen door gebruik te maken van
de elektromagnetische kracht. Dit gebeurt bijvoorbeeld in de versneller AGOR
van het Kernfysisch Versneller Instituut. Neutronen zijn elektrisch neutraal
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en daardoor veel moeilijker te versnellen. Bovendien is een neutron buiten
de kern niet stabiel. Het is daarom moeilijker om experimenten te doen met
neutronen. In dit proefschrift wordt dan ook de mogelijkheid bekeken om de
sterke kernkracht te bestuderen door twee protonen op elkaar te laten botsen.

Over het algemeen is de botsing tussen protonen elastisch. Dit betekent
dat de botsende protonen niet veranderen en dat na de botsing de totale bewe-
gingsenergie (dus van beide protonen samen) even groot is als voor de botsing.
Elastische botsingen zijn in het verleden al uitgebreid bestudeerd. Mede aan de
hand van zulke botsingen zijn nauwkeurige modellen voor de sterke kernkracht
ontwikkeld. Moderne versies van die modellen geven een zeer goede beschrij-
ving van de experimenten. Soms is de botsing tussen protonen niet elastisch,
ofwel inelastisch. Hoe vaak dat het geval is hangt af van hun bewegingsenergie.
Afhankelijk van de energie waarmee ze botsen kunnen ze vervormen of zelfs
uit elkaar spatten. Er is nog een andere manier waarop de botsing inelastisch
kan zijn. Een deel van de energie kan namelijk gebruikt worden om een nieuw
deeltje te produceren.

Relativiteitstheorie en quantummechanica

Dat nieuwe deeltjes geproduceerd kunnen worden volgt gedeeltelijk uit de
relativiteitstheorie. Volgens Einstein's relativiteitstheorie, zijn energie en massa
twee equivalente grootheden. Dit wordt weergegeven met E = mc2. De energie
E van een deeltje is recht evenredig met zijn massa m. De evenredigheids-
constante is het kwadraat van de lichtsnelheid, c2. Deze vergelijking geldt
eigenlijk alleen als het deeltje stilstaat. Er is geen rekening gehouden met de
energie die het heeft als het beweegt (deze bewegingsenergie is afhankelijk van
de snelheid). In de relativiteitstheorie worden de formules aanzienlijk eenvoud-
iger als in plaats van de snelheid de impuls (dit is een grootheid die afhangt
van de snelheid) gebruikt wordt. Bovendien verandert bij botsingen de totale
impuls van de botsende deeltjes niet. Het is met gebruik van de impuls, die
aangegeven wordt met de letter p, vrij eenvoudig om het verband tussen energie
en massa voor stilstaande deeltjes uit te breiden zodat ook bewegende deeltjes
aan dat verband voldoen. Het verband wordt dan

E2 = m2c4 + p2c2; (1)

dit wordt verder Einstein's formule genoemd. Als het deeltje stilstaat is de
impuls nul, en door aan beide zijden van het gelijkteken de wortel te trekken
gaat de vergelijking weer over in E = mc2.

Het verband tussen de energie, impuls en massa is kwadratisch. Daardoor
is nog een tweede oplossing voor de energie mogelijk. In het geval dat het
deeltje stilstaat is dat E = �mc2. Zowel met het plus- als met het minteken
wordt voldaan aan de formule. Een deeltje dat op deze manier aan de formule
voldoet is een antideeltje. Deze spelen in het proefschrift een zeer belangrijke
rol. Als een deeltje en het bijbehorende antideeltje dichtbij elkaar komen,
zullen ze annihileren: ze houden op te bestaan en hun massa's worden omgezet
in energie. Om de deeltjes met de negatieve energie als antideeltjes te kunnen
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begrijpen is de quantummechanica essentieel. Het zou te ver voeren dat hier
uitgebreid uit te leggen.

Uit Einstein's formule volgt dat energie omgezet kan worden in massa. Het
lijkt op het eerste gezicht dat een nieuw deeltje zomaar geproduceerd zou kun-
nen worden worden als een deeltje bewegingsenergie verliest. Dat blijkt echter
niet het geval te zijn, mede doordat er nog andere wetten zijn waaraan deeltjes
moeten voldoen. De totale energie moet behouden zijn, maar ook de totale im-
puls. Het nieuwe deeltje moet ook aan Einstein's formule voldoen, waaruit met
de wetten van behoud van energie en impuls volgt dat een bewegend deeltje
geen nieuwe deeltjes kan produceren door minder snel te gaan bewegen.

Dat er wel een nieuw deeltje geproduceerd kan worden tijdens de botsing
volgt uit de quantummechanica. Dit is de theorie die het gedrag van deeltjes op
korte afstanden of gedurende korte tijd beschrijft. Gedurende korte tijd kan de
energie van een deeltje een beetje uctueren, zodat niet aan Einstein's formule
wordt voldaan. Het deeltje wordt dan `virtueel' genoemd. De uctuatie van de
energie vermenigvuldigd met de tijd dat het deeltje kan bestaan moet groter
zijn dan een constante. Dit wordt weergegeven door de onzekerheidsrelatie van
Heisenberg,

�E�t � �h: (2)

Hierbij is �E de energie die het deeltje tijdens de korte tijd �t meer of minder
heeft dan voorgeschreven door Einstein's formule. De constante �h heet de
constante van Planck. Deze constante is erg klein, zodat zo'n uctuatie maar
zeer kort kan duren. Uiteindelijk moet het oorspronkelijke deeltje weer aan het
verband tussen zijn energie, impuls en massa voldoen. Dat kan als er andere
deeltjes zijn waarmee het oorspronkelijke deeltje kan botsen. Door de krachten
tijdens de botsing worden de energie en impuls zo verdeeld dat uiteindelijk aan
Einstein's formule is voldaan. In Figuur 1 is hiervan een voorbeeld gegeven.

Het geproduceerde deeltje moet uiteindelijk ook voldoen aan Einstein's for-
mule. De minimale energie van dit deeltje is dus evenredig met zijn massa. Als
de energie van het inkomende deeltje (deeltje 1 in de �guur) maar voldoende
klein is, kunnen er zodoende geen deeltjes met massa geproduceerd worden. Er
is een deeltje dat massaloos is: het eerder genoemde foton. Dat kan dus wel
geproduceerd worden. Het proces waarbij het foton wordt uitgestraald doordat

een van de protonen afremt als gevolg van de kracht tussen de protonen wordt

proton-proton remstraling genoemd.

Remstraling

De protonen en neutronen in de kern zijn gebonden deeltjes. Gebonden
deeltjes hoeven niet aan het verband tussen energie, impuls en massa te vol-
doen. Dankzij de binding kan de energie van een kerndeeltje namelijk wat
lager zijn dan buiten de kern het geval zou zijn. Protonen in de kern zijn dus
virtuele deeltjes. Doordat �e�en van de protonen in remstraling ook even een
virtueel deeltje is kan zo'n botsingsproces gebruikt worden om aspecten van
de sterke kernkracht te bestuderen zoals die tussen gebonden deeltjes optreedt.
Dat kan ook door kernen op elkaar te laten botsen, maar het grote voordeel
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Figuur 1: Botsing waarbij een nieuw deeltje geproduceerd wordt. De botsende

deeltjes bewegen langs de getrokken lijnen. Nadat het nieuwe deeltje (aangegeven met

de stippellijn) is geproduceerd, is deeltje 1 tijdelijk `virtueel'. Dit is aangegeven met

de grijze lijn. De kracht tussen de deeltjes kan worden voorgesteld als de uitwisseling

van een deeltje (aangegeven met de onderbroken lijn). Dankzij de botsing voldoen

uiteindelijk alle deeltjes weer aan Einstein's formule.

van remstraling is dat het een betrekkelijk eenvoudig proces is. Er zijn immers
maar twee protonen bij betrokken. Bij andere processen, bijvoorbeeld als een
proton op een kern geschoten wordt, is het niet zeker welk proton er uiteindelijk
weer uit komt.

Proton-proton remstraling in een relativistisch

covariant model

Uit het voorgaande is duidelijk dat de beginselen van de relativiteitstheorie en
de quantummechanica van belang zijn voor de beschrijving van proton-proton
remstraling. Over het algemeen wordt wat de relativiteitstheorie betreft alleen
gebruik gemaakt van het feit dat energie omgezet kan worden in massa. De
beweging van de protonen en de kernkracht wordt dan beschreven met behulp
van de niet-relativistische quantummechanica. De belangrijkste bijdragen tot
het remstralingsproces komen van de uitzending van het foton door �e�en van
de protonen. Deze zijn redelijk goed met een niet-relativistisch model te be-
schrijven. Dat het proton tijdelijk virtueel is, speelt natuurlijk wel een rol in
dergelijke modellen. De afhankelijkheid hiervan kan per model verschillen. In
het verleden werd daarom verwacht dat remstraling gebruikt zou kunnen wor-
den om te beslissen welk model voor de kernkracht beter is. De afhankelijkheid
blijkt echter nauwelijks een rol te spelen.

De protonen in het remstralingsproces moeten eigenlijk beschreven worden
met een model dat rekening houdt met de relativiteitstheorie. Als de impuls
van een deeltje klein is ten opzichte van zijn massa, dan zijn de gevolgen van
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Figuur 2: Artist impression van proton-proton remstraling. Bewegingsenergie van

de protonen kan dankzij de relativiteitstheorie en quantummechanica worden omgezet

in de massa van een nieuw deeltje.

de relativiteitstheorie klein. Het is dan mogelijk deze gevolgen in rekening te
brengen door correcties toe te voegen aan de niet-relativistische modellen. Als
de impuls van de protonen voldoende klein is, zal dit een goede benadering
opleveren. Voor de experimenten die tot nu toe gedaan zijn is de impuls niet
altijd voldoende klein. De e�ecten die een gevolg zijn van het relativistische
karakter van de protonen kunnen dan zodanig van belang zijn dat ze niet langer
in de vorm van correcties zijn te behandelen. Vooral de bijdragen van de eerder
genoemde antideeltjes zijn erg moeilijk op te nemen in een niet-relativistische
beschrijving. In dit proefschrift wordt een ander formalisme gebruikt, namelijk
de relativistische quantumveldentheorie. Zowel de beweging van de protonen
als ook de kracht tussen de protonen wordt volledig relativistisch behandeld.
Hierdoor is het mogelijk de relativistische e�ecten goed in rekening te brengen.
In dit proefschrift wordt aangetoond dat als alleen het proton dat het foton
uitzendt relativistisch wordt behandeld, dit een verkeerd beeld geeft van het
belang van relativiteit. Hieruit volgt dat het met een niet-relativistisch model
voor de kracht niet mogelijk is het relativistische karakter van de protonen
goed mee te nemen. De relativistische e�ecten, in het bijzonder de antideeltjes,
kunnen dan bijdragen geven van zo'n 20 procent aan meetbare grootheden.

De sterke kernkracht wordt overgedragen door mesonen. Als in een bot-
singsproces een foton wordt geproduceerd, kan dat daarom ook door de uit-
gewisselde mesonen gebeuren. In dat geval spreekt men van meson-exchange
currents (MEC). Verder is het mogelijk dat het proton overgaat in een `aan-
geslagen toestand' van de kerndeeltjes. Bij de energie�en die in dit proefschrift
bekeken worden is alleen de �-isobar toestand belangrijk. De verzamelnaam
voor MEC en �-isobar bijdragen is tweedeeltjesstromen. In het formalisme
zoals dat in dit proefschrift is ontwikkeld, zijn deze bijdragen volledig relativis-
tisch mee te nemen. Zodoende kan de geldigheid van een aantal benaderingen
die in de literatuur vaak gebruikt worden, bestudeerd worden. Verder is de rol
van de tweedeeltjesstromen, net als de bijdragen ten gevolge van het relativis-
tische karakter van het proton, afhankelijk van de energie. Voor de hoogste
energie�en die in dit proefschrift beschouwd worden, zijn tweedeeltjesstromen
erg belangrijk. Ze geven bijdragen die circa 50 procent van de bijdrage van
de protonen zijn. Verder blijkt dat een veel gebruikte benadering, de statische
limiet, in remstraling een redelijk goede benadering is voor de MEC bijdragen,
maar niet voor de bijdrage van de �-isobar.
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Theorie en experiment

Het hierboven beschreven model brengt de bekende bijdragen in rekening
die relevant zijn voor proton-proton remstraling. Het blijkt essentieel om de
e�ecten ten gevolge van relativiteit en tweedeeltjesstromen mee te nemen. Zon-
der deze bijdragen is er een duidelijk verschil tussen experimentele gegevens en
de theoretische beschrijving. Voor de meeste experimentele situaties is dat
verschil aanzienlijk kleiner, of is de beschrijving zelfs goed, als bovenstaande
bijdragen in rekening gebracht worden. Er zijn een paar gevallen waarbij dat
echter, ook na het meenemen van alle bekende e�ecten, niet het geval is.

Het model voor de kernkracht zoals hier dat gebruikt is, geeft niet de best
mogelijke beschrijving van elastische botsingen. Sommige niet-relativistische
modellen geven een betere beschrijving van de elastische processen. Dat hier
niettemin het relativistische model gebruikt is, is omdat we ge��nteresseerd zijn
in de bijdragen die het gevolg zijn van het relativistische karakter van de pro-
tonen. Zoals gezegd is het niet goed mogelijk dat op een consistente manier met
een niet-relativistisch model te bestuderen. Dat de beschrijving niet optimaal
is, kan gedeeltelijk een verklaring zijn voor de verschillen tussen de experi-
mentele gegevens en de berekeningen. Een andere mogelijkheid kan zijn dat de
koppeling van het foton aan het proton afhangt van de mate waarin het pro-
ton de relatie tussen zijn energie, impuls en massa schendt. Onderzoek heeft
aangetoond dat zo'n afhankelijkheid duidelijke e�ecten kan hebben.

`Virtuele' remstraling

Als laatste onderdeel is gekeken naar `virtuele' remstraling. Hierbij voldoet
ook het foton niet aan de relatie tussen energie, impuls en massa en is dus
virtueel. Het vervalt in een elektron en een positron (anti-elektron). Doordat
het proces nog aanzienlijk minder vaak optreedt dan gewone remstraling is het
erg moeilijk om nauwkeurige metingen uit te voeren. Een vergelijking met ex-
perimentele gegevens is daardoor vooralsnog niet mogelijk. In dit proefschrift
wordt aangetoond dat de bovengenoemde e�ecten ook voor dit proces erg be-
langrijk zijn. In een aantal van de meetbare grootheden zijn ze zelfs van groter
belang dan in de meetbare grootheden van re�eele remstraling.



Dankwoord

In de eerste plaats wil ik Olaf Scholten bedanken voor zijn intensieve begeleid-
ing. Hij heeft me veel geholpen door met mij door de programma's te lopen om
te zien waar de fouten zaten en heeft een scherp oog voor de fysica achter de for-
mules. Ten tweede ben ik erg veel verschuldigd aan professor John Tjon. Zijn
inzicht in de stof heeft er regelmatig voor gezorgd dat ik de dingen aanzienlijk
helderder kon zien.

De leescommissie, de hoogleraren Lande, L�ohner en Koch, wil ik bedanken
voor het lezen van het manuscript en hun suggesties ter verbetering ervan.

Verder wil ik Rob bedanken, die met zijn uitgebreide achtergrond in de
nucleon-nucleon interactie en het lage-energietheorema een goed klankbord was
voor diverse problemen, maar ook door onze gedeelde interesses buiten de natu-
urkunde een aangename gesprekspartner is. Ook wil ik hem bedanken voor zijn
suggesties ter verbetering van het manuscript. Mijn kamergenoot Paul bedank
ik voor de hulp bij het schrijven van de nederlandse samenvatting. Alle collega's
wil ik bedanken voor de prettige tijd bij het KVI.

Tot slot wil ik mijn familie en in het bijzonder mijn ouders bedanken, zonder
wier steun ik het nooit zover geschopt zou hebben.

111


