
 

 

 University of Groningen

Meson-Baryon coupling constants in QCD sum rules
Erkol, Güray

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:
2006

Link to publication in University of Groningen/UMCG research database

Citation for published version (APA):
Erkol, G. (2006). Meson-Baryon coupling constants in QCD sum rules. 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: 25-05-2023

https://research.rug.nl/en/publications/944eb9f2-02eb-49fb-95e0-aa589fd327d9


Samenvatting

De beschrijving van de interactie tussen twee baryonen door middel van de uit-

wisseling van mesonen kent een lange geschiedenis. Zulke modellen, die worden

geacht een effectieve benadering te geven van de volledige wisselwerking, zijn

redelijk succesvol gebleken in het beschrijven van de vele experimentele gege-

vens over de nukleon-nukleon wisselwerking en de schaarse gegevens over de

hyperon-nukleon wisselwerking. In dergelijke modellen worden de waarden van

de meson-baryon koppelingsconstantes zodanig bepaald dat de experimentele ge-

gevens over de NN en de YN wisselwerking zo goed mogelijk worden gereprodu-

ceerd.

Tegenwoordig probeert men om berekeningen in de hadronfysica een meer

solide basis te geven door uit te gaan van de ijktheorie van de sterke wissel-

werking tussen quarks en gluonen, Quantum Chromodynamics (QCD). QCD is

zeer succesvol gebleken in het kinematisch gebied van grote impulsoverdracht,

waar de quark-gluon koppelingsconstante klein is en storingstheorie toegepast

kan worden. Echter, bij lage energieën is de koppelingsconstante van de order

van grootte van één, waardoor storingstheorie faalt. De methode van QCD Som

Regels (QCDSR) is een krachtige manier om kwalitatieve en kwantitatieve infor-

matie over de eigenschappen van hadronen te krijgen in dit regime.

Ons doel in dit werk is het berekenen van meson-baryon koppelingsconstan-

tes met QCDSR. Verschillende wegen kunnen dan bewandeld worden. De voor

ons meest handige aanpak is de zogenaamde extern-veld QCDSR methode. De
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motivatie is om de koppelingsconstantes te definiëren in termen van QCD para-

meters, hetgeen kan leiden tot een beter begrip van het mechanisme van meson-

uitwisseling tussen twee baryonen. Binnen het kader van de extern-veld QCDSR

beschouwen we het vacuüm-naar-vacuüm transitie matrix element van het veld

van twee baryonen in een extern mesonveld en we berekenen de koppelingscon-

stantes van de scalaire, de vector en de pseudoscalaire mesonen aan de baryonen.

Een voordeel van deze aanpak is dat het consistent is met de SU(3)-smaak sym-

metrie van de sterke wisselwerking, zodat de α = F/(F + D) verhoudingen van

de meson-octetten op een model-onafhankelijke manier bepaald kunnen worden.

Bovendien staat deze methode ons ook toe om de breking van SU(3) voor de

koppelingsconstantes te schatten, die namelijk een gevolg is van de massa van

het vreemde quark zoals die optreedt in de wisselwerking en de massa’s van de

mesonen en de baryonen. We kunnen dan onze resultaten vergelijken met de

waardes van de koppelingsconstantes zoals die gevonden zijn in een succesvol

model voor de NN en YN wisselwerking, de zogenaamde Nijmegen potentiaal.

In Hoofdstuk 3 gebruiken we de extern-veld QCDSR methode om de koppe-

lingsconstantes van het lichte isoscalaire scalaire meson (“σ” of ε) aan de Σ, Ξ en

Λ baryonen te berekenen. We stellen de correlatie-functie van het interpolerende

veld van het baryon op in aanwezigheid van een constant extern isoscalair-scalair

veld σ en construeren de som regels. We nemen ideale menging van de meso-

nen aan en doen de analyse zodanig dat deze geldig is voor zowel qq̄ als q2q̄2

quarkstruktuur van de scalaire mesonen. Het resultaat voor de koppelingscon-

stante hangt af van deze struktuur, in tegenstelling tot de F/(F +D) verhouding,

namelijk αs = 0.55. De waarde verkregen voor de nukleon-sigma koppeling is

gNNσ = 14.4± 3.7, hetgeen consistent is met de grote koppeling die nodig is in

modellen. Een belangrijke koppelingsconstante in dit verband is de ΛΛσ kop-

peling, aangezien de uitwisseling van een σ -boson (in afwezigheid van pion-

uitwisseling) een grote rol speelt in de ΛΛ wisselwerking. We vinden dat deze

koppeling klein is, hetgeen impliceert dat de ΛΛ wisselwerking zwak is, in over-

eenstemming met recente experimentele gegevens.

Hoofdstuk 4 is gewijd aan de berekening van de vector en tensor koppelings-

constantes van de vector mesonen ρ en ω aan het nukleon en aan de Λ, Ξ en
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Σ hyperonen met behulp van de extern-veld QCDSR methode. We definiëren

daartoe een constant extern tensorveld zodat we zowel de vector als tensor kop-

peling kunnen bekijken. Onze resultaten voor de koppelingsconstantes en de

F/(F +D) verhouding voor de vector koppeling, namelijk αv = 1, stemmen over-

een met het meson-uitwisselingsmodel en het fenomenologische vector-meson-

dominantie model. We verkrijgen αm = 0.18 voor de F/(F +D) verhouding van

de magnetische koppelingen, dat wil zeggen ongeveer de helft van de waarde

bepaald in de Nijmegen potentiaal.

In Hoofdstuk 5 zetten we eerdere studies van de pion-nukleon koppelings-

constante met de extern-veld QCDSR methode voort. In de literatuur vinden

we twee definities van deze koppeling: de pseudoskalaire en de pseudovector

koppeling. Deze worden verbonden door de Goldberger-Treiman relatie, echter

de berekeningen van beide zijn onafhankelijk. De experimentele waarde van de

koppeling geeft samen met de nukleon som regel in aanwezigheid van het externe

pion-veld een schatting van de susceptibiliteit van het pion. Dit gebruiken we om

de pion-Delta koppeling uit te rekenen. De waarde hiervan is van belang voor

pion-nukleon verstrooiing en in lusberekeningen in chirale storingstheorie. We

berekenen ook onafhankelijk de axiale koppeling van de Delta met de QCDSR,

die door de Goldberger-Treiman relatie wordt verbonden met de pion-Delta kop-

peling. We vinden dat beide resultaten consistente resultaten opleveren. Onze be-

rekeningen laten zien dat de pion-Delta koppeling kleiner is dan de pion-nukleon

koppeling.






