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Samenvatting

In de kernfysica is elektromagnetische straling een belangerijke bron van in-

formatie over kernmaterie. Een reden waarom fotonen (ofwel -straling) zo

interessant zijn is dat zij ongestoord uit een kernreactie kunnen ontsnappen

omdat de wisselwerking met de kerndeeltjes vrij zwak is. Zo kan men door

de observatie van deze fotonen directe informatie verkrijgen over processen

zoals de botsingen tussen nucleonen tijdens een reactie. Botsingen tussen

kerndeeltjes veroorzaken namelijk elektromagnetische straling. In een bots-

ing worden immers geladen deeltjes afgeremd of versneld, wat volgens de

klassieke elektrodynamica remstraling ofwel \Bremsstrahlung" ten gevolge

heeft. De hoeveelheid remstraling die in een botsing tussen twee atoomker-

nen vrijkomt kan in eerste instantie goed verklaard worden door het aantal

botsende nucleonenparen te tellen. Men maakt daarbij gebruik van de inco-

herente quasi-vrije limiet: de remstralingproductie tengevolge van individuele

quasi-vrije botsingen tussen de nucleonen, waarbij men rekening houdt met

de Fermi-beweging en het Pauli-principe. Hiermee wordt bedoeld dat men

de totale fotonproductie kan beschrijven door deze voor iedere botsing tussen

twee nucleonen apart uit te rekenen en vervolgens te sommeren. In de tot

nu toe bestudeerde reacties was de bundelenergie zo laag dat alleen de eerste

botsing tussen de nucleonen van het projectiel en die van de targetkern van

belang was. In de daarop volgende botsingen wordt de kinetische energie van

de nucleonen steeds kleiner totdat een thermisch evenwicht is bereikt. De

kans op remstraling neemt daarbij sterk af. De centrale vraag in dit proef-

schrift is: wat gebeurt er als de bundelenergie zo hoog is dat remstraling

geproduceerd in secundaire botsingen wel signi�cant bijdragen aan de totale

fotonproductie ?

Als de energie of anders gezegd de frequentie van een foton klein is

vergeleken met de frequentie van opeenvolgende botsingen, is het onmo-

gelijk om te weten in welke botsing het foton geproduceerd is. Hetzelfde
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geldt wanneer de golengte van de fotonen veel groter is dan de gemiddelde

botsingsafstand. In deze gevallen kan de totale fotonproductie niet meer

beschreven worden door deze voor iedere botsing apart uit te rekenen en

daarna te sommeren. Men moet namelijk rekening houden met interferentie-

e�ecten tussen de verschillende botsingen. Zo'n e�ect werd al voorspeld door

Landau, Pomeran�cuk en Migdal en is recentelijk ook waargenomen in de

Coulomb-verstrooiing van ultra-relativistische elektronen in materie. In het

algemeen hebben Landau, Pomeran�cuk en Migdal laten zien dat de bijdrage

van secundaire botsingen vooral bij lagere fotonenergie onderdrukt wordt.

Een analytische vorm van deze \quenching" of dempingsfactor is QF� !
2
�
2

1+!2�2

voor een fotonfrequentie ! = E=c en een gemiddelde tijd � tussen botsingen.

De hier gepresenteerde metingen zochten naar de eerste aanwijzingen voor

het Landau-Pomeran�cuk-Migdal-e�ect in kernmaterie d.w.z. in het kern-

medium. Dit e�ect is niet alleen belangrijk voor nucleaire Bremsstrahlung

maar ook voor de productie van elementaire deeltjes in botsingen bij zeer

hoge energie of in materie met zeer hoge dichtheid. Bijvoorbeeld voor de

beschrijving van straling uit het quark-gluon plasma. In dit opzicht kan het

hier gepresenteerde onderzoek als een elementaire test voor de beschrijving

van dit soort processen fungeren.

De experimenten werden uitgevoerd op het Kernfysisch Versneller Insti-

tuut (KVI), met een 190 MeV protonen bundel van het Accelerateur Gronin-

gen ORsay (AGOR) cyclotron op verschillende lichte en zware targetkernen:

C, Ni, Ag en Au. De fotonen werden gemeten met de fotonenspectrometer

TAPS bestaande uit 384 bariumuoridekristallen. Het grote aantal kristallen

maakt het mogelijk zowel de energie als ook de hoek van de uitgezonden foto-

nen te bepalen. Dit is uitermate belangrijk om ook een nauwkeurige analyse

van de uitgezonden neutrale pionen mogelijk te maken. Omdat het pion ver-

valt in twee fotonen, moet men hiermee rekeninghouden bij het bepalen van

het remstralingsspectrum. Uit de metingen bleek dat ze een relatief kleine

maar toch signi�cante achtergrondstraling veroorzaken. Door de neutrale

pionen te meten kan de achtergrondstraling die zij veroorzaken uit de rem-

stralingspectra worden verwijderd. Om de onderzochte e�ecten rechtstreeks

aan meervoudige botsingen te kunnen relateren, werden in co�incidentie met

fotonen ook de verstrooide protonen en neutronen in TAPS geregistreerd.

Deze kunnen op grond van de kinematica alleen in meervoudige botsingen

onder achterwaartse hoeken worden uitgezonden (�guur 1).

Als voorbeeld van de gemeten resultaten laat �guur 2 de werkzame door-

snede van fotonen zien als functie van de foton energie E . (Vanwege de

bijdrage aan de totale fotonproductie van andere processen dan remstra-
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Figuur 1: Schema van de verstrooiing van een proton door nucleonen.

Remstraling kan geproduceerd worden in een enkelvoudige botsing (links)

of in een meervoudige botsing (rechts). In het tweede geval wordt de mate

van coherentie en interferentie bepaald door de tijdsafstand � tussen twee

botsingen.

lingsprocessen worden energie�en beneden 20 MeV hier niet geanalyseerd.)

De fotonen werden gemeten bij een verstrooiingshoek van 75�5Æ met de 190

MeV protonen bundel op een goudtarget. Het gemeten spectrum toont een

bijna vlakke verdeling voor lage fotonenergie. Soortgelijke resultaten werden

gezien voor andere fotonhoeken en lichtere targetkernen.

Voor de interpretatie zijn de metingen vergeleken met computersimulaties

in de vorm van Monte Carlo-berekeningen van twee dynamische modellen

(BUU en INC). Beide zijn gebaseerd op de transportvergelijking van Boltz-

mann en simuleren de dynamische ontwikkeling van de nucleonenverdeling

in het verloop van de kernbotsing. In tegenstelling tot de meer realistis-

che BUU-berekeningen worden in het INC-model de Fermi-beweging en het

Pauli-principe op een grove wijze benaderd, maar wordt de fotonproductie

in de nucleon-nucleon-botsingen kinematisch correct beschreven. Het BUU-

model echter behandelt de remstralingproductie perturbatief. Beide modellen

geven een goede beschrijving van de verdeling van de uitgezonden nucleonen.

Dit werd o.a. ook door onze data bevestigd aan de hand van de gemeten

proton-verdelingen in TAPS.

De fotonproductie wordt voor iedere nucleon-nucleon-botsing apart bere-

kend op basis van de Soft Photon Approximatie. Dit is een goed en voldoende

bevestigd model voor fotonemissie in elementaire proton-neutron-botsingen.
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Figuur 2: Het spectrum van fotonen bij 75Æ voor 190 MeV protonen op

goud. De resultaten van de meeting (�) zijn vergeleken met de resultaten

van dynamische modellen zoals de intra-nucleaire cascade (INC, door-

getrokken histogram) en het Boltzmann-Uehling-Ulenbeck-model (BUU,

doorgetrokken lijn). Voor de INC-berekening is de belangrijke bijdrage aan

de totale productie van fotonen van meervoudige botsingen apart getoond

(gestippelde histogram). De gestreepte histogram is berekend op basis van

het INC-model en houdt rekening met de demping van de productie van

fotonen door de interferentie van de fotonproductie-amplitudes.
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De incoherente quasi-vrije limiet wordt dus toegepast. Daarom kan het INC-

en het BUU-model het Landau-Pomeran�cuk-Migdal-e�ect niet beschrijven.

Ook moet worden opgemerkt dat de bijdrage van fotonen geproduceerd in

proton-proton- en neutron-neutron-botsingen in zowel de INC- als in de BUU-

berekeningen is verwaarloosd. Dit is gedaan omdat deze processen vergeleken

met de proton-neutron-botsingen niet sterk bijdragen aan de totale productie

van remstraling.

Figuur 2 laat zien dat beide modellen goed met elkaar overeenstemmen

bij lage fotonenergie. Bij hoge fotonenergie in de buurt van de kinematische

limiet komen details van de model-formulering zoals de Fermi-beweging in het

spel. Toch worden juist voor hoge fotonenergie de data redelijk beschreven,

terwijl de fotonopbrengst bij lage energie met bijna een factor 5 overschat

wordt. De INC-berekening van de bijdrage van meervoudige botsingen aan

de totale productie van remstraling, de gestippelde histogram in �guur 2,

laat zien, dat in de incoherente quasi-vrije limiet de meervoudige botsingen

juist bij de lage foton het grootst is. In de realiteit is dus de opbrengst

van lage-energie fotonen onderdrukt ten opzichte van de verwachting op ba-

sis van onafhankelijke meervoudige botsingen. Dit fenomeen werd vervolgens

systematisch onderzocht voor alle gemeten targetkernen en fotonhoeken door

de analytische form van de \quenching factor" QF toe te passen op de INC-

model berekeningen. Het blijkt dat nu de vorm van het gemeten spectrum

uitstekend beschreven wordt (�guur 2, gestreepte histogram). De parame-

ter �=2.4�0.4 fm/c is vrijwel constant voor alle targetkernen behalve voor

koolstof (3.7�0.2 fm/c), maar in alle gevallen is de waarde lager dan men

voor de gemiddelde botsingstijd in kernmaterie kan verwachten (�=11 fm/c).

Een tweede verassend verschil met de berekening is de foton-hoekverdeling.

De foton-hoekverdeling in proton-neutron-Bremsstrahlung heeft een grote

dipool-bijdrage. Men verwacht daarom ook in proton-nucleus-reacties een

dipool-contributie te vinden. Dit wordt inderdaad door de INC- en BUU-

berekeningen voorspeld. De dipool-bijdrage blijkt echter afwezig in de geme-

ten foton-hoekverdelingen, die een voornamelijk isotroop karakter hebben.

De afwezigheid van de dipool in de foton-hoekverdeling en de merk-

waardig lage waarde voor � zijn niet te rijmen met de verwachtingen die

gebaseerd zijn op eenvoudige modellen zoals het INC-model. Dit suggereert

dat naast interferentie-e�ecten blijkbaar ook de productie van fotonen in

nucleon-nucleon-botsingen in het kernmedium anders is dan die van de vrije

nucleon-nucleon botsingen. De beschikbare modellen zijn alle van semi-

klassieke aard en kunnen hierover geen uitspraak doen. De resultaten van

dit experiment toont de noodzaak aan van een quantum-transporttheorie
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waarin de aangetoonde interferentie-e�ecten en mediummodi�caties consis-

tent beschreven worden. De ontwikkeling van deze theorie is wel reeds in

gang gezet maar is nog niet toepasbaar voor de hier beschreven resultaten.


