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Nederlandse samenvatting

Nucleon-nucleon wisselwerking

Onze bekendheid met de kracht die tegenwoordig bekendstaat als de
sterke wisselwerking werd ingeleid door Chadwicks ontdekking van het
neutron in 1932. Tot die tijd waren alleen de zwaartekracht en de
elektromagnetische wisselwerking goed beschreven. Introductie van een
sterkere kracht dan de elektromagnetische was echter nodig om te verk-
laren hoe protonen en neutronen in de kern samengebonden konden
worden. Kort daarna werd de eerste theorie van de sterke wisselw-
erking voorgesteld door Yukawa (1935). In analogie met de kwantum
elektrodynamica (QED), waar het foton als de massaloze drager van de
elektromagnetische kracht een oneindige reikwijdte heeft, nam Yukawa
aan dat de korte reikwijdte van de sterke wisselwerking veroorzaakt
werd door uitwisseling van een deeltje met een massa ergens tussen de
massa van de nucleonen en de massa van het elektron - het meson. De
Yukawa potentiaal wordt in een versimpelde vorm gegeven door:

VYukawa ∝
exp(−µr)

r

hierbij is r de afstand tussen twee nucleonen en µ = mc/h̄, waar m
de massa van het uitgewisselde deeltje is. Hoewel het muon enige tijd
foutief werd aangezien voor Yukawa’s deeltje, bevestigde de ontdekking
van het pion (π) in 1947 het fundament van de theorie van de nucleon-
nucleon interactie en maakte het de weg vrij voor verder onderzoek.

Na de experimentele ontdekking van het pion is er veel moeite
gedaan om de NN potentialen verder te ontwikkelen. Twee verschil-
lende methoden bepaalden dit veld van onderzoek: de fenomenologis-
che en de theoretische. Terwijl de fenomenologische aanpak grotendeels
afgeleid was uit de gemeten feiten en dus ook beter overeenstemde met
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Proton-proton (virtuele) remstraling

experimenten, was de theoretische aanpak gebaseerd op de meson the-
orie. In beide theorieën werd een aantal parameters gëıntroduceerd die
afgeleid werden uit metingen. Zo bekeken werd aan de parameters die
afgeleid werden uit pure fenomenologische observaties vaak een fysische
interpretatie toegekend in de theoretische modellen.

Sinds de kwantum chromodynamica (QCD) ten tonele verscheen,
wordt deze algemeen aanvaard als de theorie van de sterke wisselw-
erking. Volgens QCD zijn alle nucleonen opgebouwd uit quarks die
bijeengehouden worden door gluonen. In feite wordt verondersteld dat
alle deeltjes die de sterke wisselwerking voelen, opgebouwd zijn uit
quarks en gluonen. Het gluon is de drager van QCD en kan daarom
ook worden gezien als de drager van de sterke wisselwerking in de NN
interactie. Omdat de grootte van de QCD koppelingsconstante ons ver-
hindert de storingsrekening in deze theorie toe te passen, is het echter
gebruikeijk in deze situatie effectieve vrijheidsgraden te gebruiken. In
een näıeve voorstelling is de afstand tussen twee nucleonen te groot
om direct gluonen uit te wisselen, daarom verloopt de uitwisseling
via deeltjes van kleine massa. Volgens Heisenbergs onzekerheidsbe-
ginsel, ∆E · ∆t ≈ h̄, kunnen we een eenvoudige afleiding maken. Met
∆t = ∆R/c en ∆E = ∆mc2 verkrijgen we een relatie tussen de onzek-
erheid in de reikwijdte ∆R en de onzekerheid in de massa ∆m:

∆R ≈
h̄c

∆mc2
.

Met h̄c ≈ 197 MeV fm en een typische afstand1 van 2 fm kunnen we
berekenen dat de massa van het uitgewisselde deeltje ongeveer 100 MeV
bedraagt. Doordat de NN interactie via zulke effectieve vrijheidsgraden
beschrijven worden modellen die deze aanpak hanteren effectieve mod-
ellen genoemd.

Proton-proton (virtuele) remstraling

Op dit moment heeft ons begrip van de NN interactie zo’n hoog niveau
bereikt dat we de resultaten van elastische verstrooiingsexperimenten
met hoge nauwkeurigheid kunnen interpreteren en voorspellen. Echter,

1Uit oogpunt van compleetheid is het het vermelden waard dat de NN interactie in
drie regionen is opgedeeld: het klassieke bereik (lange afstand; r > 2 fm), het dynamische
bereik (middellange afstand; 1 fm< r < 2 fm) en het kern bereik (korte afstand; r < 1 fm).
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een van de doelen van de kernfysica was een nucleon-nucleon potenti-
aal te verkrijgen die tevens als basis kon dienen bij het begrijpen van
een systeem dat is samengesteld uit vele nucleonen - de kern. In de
kern oefenen de nucleonen invloed op elkaar uit via de sterke en de
elektromagnetische wisselwerking.

Moderne NN potentialen worden verkregen en geparametriseerd
om de data die uit elastische verstrooiingsexperimenten is verkregen,
zo goed mogelijk te beschrijven. Een verschil tussen de nucleonen in
de kern en die in de verstrooiingsexperimenten is echter dat de eersten
zich in een gebonden toestand bevinden, terwijl de laatsten vrij zijn.
De gebonden toestand is gunstiger uit energie oogpunt. Nucleonen in
een dergelijke toestand worden beschreven door een massa die effectief
lager is dan die van een vrij nucleon. Het is duidelijk dat men dergeli-
jke effecten mee moet nemen in de NN potentiaal om tot een hogere
nauwkeurigheid te komen.

Van een nucleon dat de sterke wisselwerking ondergaat en een ef-
fectieve massa heeft die lager ligt dan de vrije nucleon massa wordt
gezegd dat hij “off-the-mass-shell” is. De “off-shellness” is gerelateerd
aan de eigenschap van deeltjes dat in elk referentie systeem de massa
van het deeltje, gegeven door m2 = E2 − p2, constant (invariant) is,
waar E en p de energie en impuls in het betreffende referentie systeem
zijn. Dit betekent dat elk detecteerbaar deeltje een goed gedefinieerde
massa heeft. Volgens het onzekerheidsbeginsel geldt echter dat tijdens
een interactie die een tijd ∆t in beslag neemt, de energie van een deeltje
kan variëren met ∆E, en dus is de massa tijdens de interactie niet con-
stant. Dit wordt bedoeld met een deeltje dat “off-its-mass-shell” is.

De meest eenvoudige manier om effecten van de effectieve massa
en het “off-shell” gedrag in de NN interactie te behandelen is door de
elastische NN verstrooiingsexperimenten door te trekken naar het in-
elastische gebied. In dat geval worden er een of meer deeltjes gecreëerd,
al naar gelang de energie die in de reactie gestopt wordt. Het productie
mechanisme is gerelateerd aan de geëxiteerde toestand van het nucleon
tijdens de reactie. Dat nucleon raakt tengevolge van de interactie voor
een korte tijd “off-shell”. Om gevoelig te zijn voor de beschrijving van
dat “off-shell” nucleon meet men het tijdens de reactie geproduceerde
deeltje.

Het simpelste proces dat gebruikt kan worden is de zogenoemde rem-
straling productie waarbij een foton wordt geproduceerd in inelastische
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NN verstrooiing. Een uitbreiding hiervan is de virtuele remstraling pro-
ductie. Hierbij worden twee deeltjes geproduceerd: een elektron en een
positron. Volgens QED kan zo’n paar leptonen, oftewel een dilepton
paar, opgevat worden als een virtueel foton, dat wil zeggen een foton
dat “off-the-mass-shell” is. Hoewel de massa van een foton gelijk is aan
nul, is de massa van een virtueel foton Mγ 6= 0. In Figuur 1 wordt een
illustratie van elastische verstrooiing en virtuele remstraling gegeven.

Experiment en resultaten

Vanuit experimenteel oogpunt heeft het de voorkeur om pp verstrooiing
te onderzoeken dan een reactie waarbij neutronen zijn betrokken. Er
kunnen protonen bundels van hoge kwaliteit en intensiteit geproduceerd
worden. Ook zijn proton doelwitten van hoge dichtheid beschikbaar.

p2

p2
’

p1
’

e−

e+

γ∗

p1

p2

p1
’

p2
’

p1

Figuur 1: Links: een illustratie van elastische pp verstrooiing in twee ti-
jdsstappen. Het inkomende proton p1 botst op proton p2, dat zich in rust
in het doelwit bevindt. Door de interactie tussen de protonen worden beide
deeltjes (p′1, p

′
2) zodanig verstrooid dat de totale energie en impuls behouden

blijven (p1 + p2 → p′1 + p′2). Rechts: de productie van virtuele remstraling
is een inelastisch proces waarbij een elektron-positron e+e− paar vrijkomt
uit een virtueel foton γ∗ → e− + e+. In een inelastisch proces wordt een
gedeelte van de totale energie gebruikt om de extra deeltjes te produceren
(p1 + p2 → p′1 + p′2 + e− + e+).
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Door combinatie van een doelwit van hoge dichtheid met een intense
bundel heeft men de beschikking over een hoge luminositeit, hetgeen
noodzakelijk is als we reacties willen meten die relatief zeldzaam zijn.
Ter vergelijking: de ppγ remstralingsproductie treedt ongeveer een
factor 104 minder vaak op dan pp elastische verstrooiing, en ppe+e−

virtuele remstralingsproductie is weer 100 maal zeldzamer dan ppγ.
Een andere experimentele reden om protonen te gebruiken is dat ze
veel eenvoudiger te detecteren zijn dan neutronen.

dunne
scintillatoren

scintillatoren
dikke

bundel
pijp

 verstrooiings
kamer

MWPC Plastic Ball

SALAD

Figuur 2: Een driedimensionale weergave van de experimentele opstelling.
De Plastic Ball is een holle bol opgebouwd uit kleine trapezöıde detector-
modules. SALAD bestaat uit twee rijen scintillators en een proportionele
dradenkamer (MWPC). Ook weergegeven zijn de bundelpijp en delen van
de verstrooiingskamer.

Bij het experiment hebben we twee detectie systemen gebruikt.
De “Small-Angle Large-Acceptance Detector” (SALAD) voor het de-
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tecteren van protonen, en de Plastic Ball detector voor de elektron-
positron paren. De belangrijke functie van SALAD was het mogelijk
maken van een simpele en snelle manier om elastische verstrooiin-
gen te verwerpen dan wel te onderdrukken. Dit verbetert de sig-
naal/achtergrond verhouding aanzienlijk. Om de ppe+e− reacties te
selecteren is vereist dat er tegelijkertijd twee inelastische protonen in
SALAD gemeten werden en twee elektromagnetische deeltjes in de Plas-
tic Ball. Desondanks stamde niet elke meting die aan deze eisen voldeed
uit een ppe+e− reactie. In de Figuren 2 en 3 geven we een illustratie
van de opstelling.

e−
e+

Protonen
bundel

Vloeibaar waterstof
doelwit

p

p

p

SALAD

Plastic Ball

Figuur 3: Schematische weergave van de ppe+e− reactie. Twee proto-
nen p worden geregistreerd in de dikke scintillatoren en de proportionele
dradenkamer. De inelastisch verstrooide protonen hebben minder energie
dan elastisch verstrooide proton, en stoppen daarom in de dikke scintil-
latoren. De elastisch verstrooide protonen worden daarentegen ook gede-
tecteerd door de dunne scintillatoren zodat ze eenvoudig te verwerpen zijn.
Het elektron-positron paar wordt gedetecteerd in de Plastic Ball, elk in een
aparte module. Na ontvangst van de signalen dat alle vier de deeltjes tegelijk
gedetecteerd zijn, wordt deze meting weggeschreven.

SALAD kan protonen detecteren in het polaire hoekbereik 6◦ <
θp < 26◦ en bestrijkt de volle azimuthale hoek tot 20◦. Tot aan 160◦
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bestrijkt de Plastic Ball de volledig azimuthale hoek, terwijl de voor-
waartse hoeken vanaf 60◦ ook bestreken worden, met uitzondering van
een uitsparing aan de bovenkant van de detector. Deze uitsparing dient
om plaats te maken voor het systeem dat het doelwit omgaf.

Uit de resultaten van een voorstudie was het bekend dat de grootste
winst te behalen was uit de extractie van de responsfuncties als men
de faseruimte van de dileptonen beter bestrijken kon, oftewel als de
elektron-positron paren met een betere acceptantie gedetecteerd kon-
den worden. Dit is gerealiseerd door het gebruik van de Plastic Ball
detector, die een groot gedeelte van de dilepton faseruimte afdekt. Na
een gedetailleerde analyse zijn ongeveer 3500 achtergrondvrije metingen
verzameld.
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Figuur 4: De geëxtraheerde W
′
TT responsfunctie (punten) uitgezet tegen de

invariante massa van het virtuele foton Mγ , vergeleken met het theoretisch
model (grijze band). De andere weergegeven lijnen geven de theoretisch
voorspelde bijdragen van de verschillende parasitaire componenten aan de
geëxtraheerde functie weer.
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Uit de verkregen gegevens zijn de differentiële werkzame doorsneden
berekend. Voor de reactie p+p → p+p+e+ +e− kunnen de werkzame
doorsneden in de zogenaamde longitudinale-transversale decompositie
opgesplitst worden in zes responsfuncties. Het belangrijkste onderwerp
van dit werk is het extraheren van die responsfuncties. We zullen hier
niet op de details daarvan ingaan, maar in plaats daarvan presenteren
we een karakteristiek resultaat van de extractie.

In Figuur 4 is de geëxtraheerde W
′
TT responsfunctie weergegeven.

De extractie is uitgevoerd door gebruik te maken van orthogonale sfe-
risch harmonische functies. De orthogonaliteit is echter niet compleet
zodat men parasitaire bijdragen van andere responsfuncties krijgt. Ons
doel is die bijdragen te minimaliseren. Naast de geëxtraheerde re-
sponsfunctie zelf (W ′

TT) zijn in Figuur 4 ook de parasitaire bijdra-
gen van de transversale (WT) en de longitudinale (WL) responsfuncties
weergegeven. Deze drie responsfuncties zijn samengenomen in de band
W

′

TT, die vergeleken wordt met de data. Het is duidelijk dat data en
theorie goed met elkaar overeenstemmen. Bovendien is de extractie op
een vloeiende manier uitgevoerd met zeer kleine parasitaire bijdragen.

De verkregen data zijn vergeleken met de zogenoemde “low energy
theorem” (LET) theorie. Deze theorie beschrijft het gedrag van de
“off-shell” nucleonen door bepaalde benaderingen op globaal niveau of,
meer precies, door impliciet de hogere orde diagrammen mee te nemen.
Daarom wordt deze aanpak soms macroscopische berekeningstheorie ge-
noemd. De andere theorie is de microscopische berekeningstheorie, die
de hogere orde diagrammen expliciet meeneemt. In dit werk is slechts
een vergelijking gemaakt met de LET theorie. Het is echter bekend
uit eerder werk dat de microscopische theorie nauwkeuriger resultaten
geeft voor de responsfuncties. Het zou daarom nuttig zijn als onze data
ook vergeleken werd met de microscopische theorie.
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