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Samenvatting

Het nucleon, pion en andere hadronische deeltjes zijn opgebouwd uit de funda-

mentele deeltjes van de sterke wisselwerking, quarks en gluonen. Het is echter

tot nu toe onmogelijk om alle eigenschappen van hadronische deeltjes direct te

berekenen in termen van quarks en gluonen. Het is echter in veel gevallen mo-

gelijk om de wisselwerking tussen hadronische deeltjes te beschrijven zonder

de details van hun interne structuur te weten. Als de energie van de hadronen

laag genoeg is of ze relatief ver van elkaar verwijderd zijn kan de wisselwerking

tussen de hadronen beschreven worden door uit te gaan van hadronen als fun-

damentele deeltjes van de sterke wisselwerking. In dit geval wordt de kracht

tussen twee nucleonen beschreven door middel van de uitwisseling van pionen

(of in het algemeen mesonen) tussen de twee nucleonen. Het gedeelte van de

sterke wisselwerking dat niet beschreven wordt door deze benadering, wordt

dan geparametriseerd door middel van functies, vormfactoren genaamd. Een

andere functie die van belang is voor de beschrijving van de propagatie van

nucleonen is de zelf-energie.

Dit proefschrift beschrijft een model, gebaseerd op deze benadering, voor

de nucleon-pion en nucleon-foton koppelingen. Deze koppelingen zijn belang-

rijk om pion-nucleon verstrooiing, de fotoproductie van pionen en de ver-

strooiing van fotonen door nucleonen (Compton-verstrooiing) te kunnen be-

schrijven. Deze reacties behoren tot de meest eenvoudige processen waarbij

een nucleon betrokken is. Zij zijn daarom van fundamenteel belang voor het

begrip van de sterke en elektromagnetische interactie van hadronen. Door

middel van Compton-verstrooiing kan men bijvoorbeeld de vervorming van

het nucleon door een extern elektromagnetische veld bestuderen. Deze ver-

vorming wordt uitgedrukt door middel van constanten, de nucleon-polarizatie

co�eÆci�enten. De laatste jaren is er veel aandacht besteed aan deze nucleon-

polarizatie co�eÆci�enten zowel in experimentele als theoretische studies.

De drie genoemde reacties zijn niet onafhankelijk van elkaar te beschrijven

omdat ze ieder als een tussenstap van de andere reactie kunnen plaats vinden.

Beschouw bijvoorbeeld, het geval van Compton verstrooiing N ! N . De
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verstrooiing van het foton kan ook plaats vinden door middel van fotoproduc-

tie van een pion dat vervolgens weer een foton produceert N ! �N ! N .

Op een soortgelijke manier be��nvloedt pion-nucleon verstrooiing de fotopro-

ductie van pionen. Deze herverstrooiing bijdragen zijn belangrijk om aan de

conditie te voldoen dat de som van de kansen, voor alle mogelijk transities

van een init��ele toestand naar alle eind toestanden gelijk aan �e�en is. Deze

conditie wordt aangeduid als de unitariteits conditie. Een ander belangrijk

aspect waar realistische modellen aan moeten voldoen is causaliteit. Met

name het causaliteits principe speelt een bijzonder grote rol in het model dat

hier beschreven is. Dit principe is zeer simpel en intu��tief te begrijpen. Het

komt er op neer dat iets dat vandaag gebeurt geen invloed heeft op iets dat

gisteren gebeurd is. Dit eenvoudige principe is de basis voor dispersie relaties.

Deze dispersie relaties zijn een zeer krachtig mathematisch hulpmiddel is voor

de hadronische fysica.

In het model dat hier beschreven is worden de dispersie relaties gebruikt

om het re�ele deel van de nucleon vormfactoren uit te rekenen gebruik makend

van het imaginaire deel. De imaginaire delen kunnen worden uitgerekend

door een conditie gebaseerd op unitariteit toe te passen. Door middel van

iteratie wordt de zelf-consistent oplossing van de gekoppelde integraal verge-

lijkingen voor de vormfactoren en zelf-energie verkregen. De natuurkundige

interpretatie van deze wiskundige methode is dat men rekening houdt met

de mogelijkheid dat er virtuele pionen en andere mesonen kunnen bestaan

gedurende de reactie. Populair wordt deze procedure beschreven als het aan-

kleden (\dressing") van het nucleon, het nucleon krijgt een \jas" van virtuele

deeltjes. Om een convergente oplossing te krijgen, introduceren we een \bare"

�NN vormfactor, die de e�ecten voor kleine afstanden parametriseerd, die

niet in het model worden meegenomen. Voor de aankleed procedure nemen we

zowel nucleonen en pionen, als ook andere hadronische vrijheidsgraden mee,

waarvan bekend is dat ze belangrijk zijn voor lage en intermediare energie�en

| de � resonantie en de �, ! en � mesonen.

De methode is zo ontwerpen dat het consistent is met implementatie in

het zogenaamde K-matrix formalisme. De termen die bijdragen aan de ima-

ginaire gedeelte van de zelf-energie en vormfactoren corresponderen met die,

die in het K-matrix formalisme in rekening worden gebracht. Een bijkomend

voordeel is dat dit formalisme een goed raamwerk bied voor het model voor

de �NN en NN vormfactoren. De vormfactoren in het hier gepresenteerde

model beschrijven de wisselwerking waarbij een virtueel nucleon (\o�-shell")

betrokken is. Virtuele nucleonen kunnen niet bestaan als vrije deeltjes en kun-

nen dus niet direct worden gedetecteerd. Echter gedurende tussenstappen in

Compton-verstrooiing, fotoproductie van pionen en pion-nucleon verstrooiing
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kunnen \o�-shell" nucleonen wel bestaan. De nucleon vormfactoren die in

dit model gebruikt worden beschrijven de wisselwerking tussen een pion en

een nucleon en tussen een foton en een nucleon en worden \o�-shell" nucleon

vormfactoren genoemd.

Een belangrijk conditie waaraan model ook moet voldoen is dat de elek-

tromagnetische stroom behouden moet zijn als er fotonen bij het proces be-

trokken zijn. Om aan stroombehoud te voldoen moet het foton aan elk geladen

deeltje koppelen. Dit is de essentie van de minimale substitutie procedure die

we gebruiken om de zogenoemde contact termen te construeren. Als gevolg

van deze contact termen, krijgen we een behouden stroom beschrijving van

pionfotoproductie en Compton-verstrooiing.

Normaliter wordt in K-matrix modellen, de bijdrage van processen waar-

bij virtuele deeltjes betroken zijn verwaarloosd. In het huidige model worden

deze bijdrages meegenomen, als we de berekende nucleon vormfactoren en

zelf-energie gebruiken voor de constructie van de K matrix. Door het gebruik

van dispersie relaties worden bepaalde causaliteits voorwaarden in het K-

matrix formalisme ge��mplementeerd. In dit proefschrift zijn de e�ecten van

deze contributies op de observabelen in Compton-verstrooiing, fotoproduc-

tie van pionen en pion-nucleon verstrooiing nader onderzocht. Het resultaat

geeft aan dat deze e�ecten signi�cant kunnen zijn. Zij zijn met name be-

langrijk om de gemeten nucleon-polarisatie co�eÆci�enten te kunnen reprodu-

ceren. Het gebruik van de dispersie relaties is belangrijk om het cusp-e�ect in

Compton-verstrooiing van fotonen met een energie dichtbij de drempelenergie

voor pionproductie te kunnen beschrijven. Dit demonstreert het belang van

de causaliteits voorwaarden en ondersteunt de ontwikkelde procedure voor

het aankleden van een nucleon.
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