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Abstract

Het elektrongëınduceerd protonuitstootmechanisme wordt gebruikt om de sterke
wisselwerking bij intermediaire energieën te verkennen. Er wordt een relativis-
tisch model opgesteld om A(e,e′p)-reacties te onderzoeken. We gebruiken het
Glauberformalisme (→ RMSGA) dat gebaseerd is op de eikonaalmethode,
om de FSI te beschrijven. We berekenen fysische observabelen zoals nucleaire
transparantie (NT) en vergelijken deze met experimentele gegevens die wereldwijd
verzameld zijn. We implementeren bovendien kleurtransparantie in ons model.
Het blijkt dat dit QCD-effect weinig of niet optreedt in het A(e,e′p)-proces bij de
beschouwde energieën.
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Hoofdstuk 1

Inleiding

Bij het zoeken naar de fundamentele bouwstenen van de materie zijn natuurkundigen
doorgedrongen tot steeds kleinere bestanddelen, die dan later opnieuw opsplitsbaar
bleken te zijn. Op het einde van de 19de eeuw wist men dat alle materie uit atomen
bestond. Het bestaan van ongeveer 100 elementen met eigenschappen die zich peri-
odiek herhalen, was een duidelijke aanwijzing dat de atomen een interne structuur
hebben en niet ondeelbaar zijn.

Vooral door de experimenten van Rutherford die onder andere goudplaatjes be-
schoot met α-deeltjes, kwam men bij het begin van de 20ste eeuw tot het modern
atoombeeld. Het atoom bestaat uit een dichte kern die omgeven wordt door een
wolk van elektronen. Toen Chadwick in 1932 het neutron ontdekte, bestond er geen
twijfel meer over dat een atoomkern zelf uit protonen en neutronen opgebouwd is
en dus een onderliggende structuur vertoont. In 1935 voegde men nog een extra
elementair deeltje, namelijk het neutrino, toe om energie, impuls en draaimoment
te kunnen behouden in radioactief β-verval.

Zo kende men in het midden van de jaren 1930 vier deeltjes (het proton, het neu-
tron, het elektron en het neutrino) met dewelke men alle bekende fenomenen uit de
atoom- en kernfysica kon beschrijven. Ofschoon deze deeltjes ook vanuit modern
perspectief nog altijd de hoofdbestanddelen van de materie uitmaken, bleek het een-
voudige en afgesloten systeem van de toen als elementair beschouwde deeltjes later
toch ontoereikend te zijn.

In de jaren 50 en 60 van de twintigste eeuw bleek uit experimenten aan deeltjes-
versnellers dat het proton en het neutron slechts vertegenwoordigers waren van een
grote deeltjesfamilie die men hadronen noemt. Van meer dan honderd hadronen
werd op dat moment het bestaan aangetoond. Vermits deze hadronen, net zoals
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atomen, in groepen met gelijkaardige eigenschappen voorkomen, nam men aan dat
ze niet de fundamentele bouwstenen van de materie vormen. In de tweede helft
van de jaren 60 bracht het quark-model orde in de familie van hadronen. Men kon
toen alle bekende hadronen als combinaties van twee of drie quarks en/of antiquarks
verklaren.

In de intermediaire-energie-fysica gaat men uit van de vaststelling dat in de “alle-
daagse” materie enkel protonen, neutronen en een paar lichte mesonen voorkomen.
Deze bestaan uit twee of drie quarks (en/of antiquarks), gebonden door de sterke
kracht. Dat is het conceptuele beeld dat uit de hoge-energie fysica volgt. Het is op
dit moment echter niet volledig begrepen hoe deze quarks precies aanleiding geven
tot de eigenschappen van protonen, neutronen en mesonen zoals we dat experimen-
teel waarnemen.

Het is over deze laatste opmerking dat deze thesis handelt. Er zijn schijnbaar twee
werelden: de wereld van de quarks en de wereld van de nucleonen. Aan ons is de
taak deze werelden met elkaar in verband te brengen. We zullen dit trachten te
doen door een reactieproces te beschouwen waarbij de overgang van nucleonische
naar partonische vrijheidsgraden onderzocht kan worden; via een fysisch fenomeen
dat we kleurtransparantie noemen.

Het is mogelijk aan de hand van elektronverstrooiing aan een kern een proton in
de kern genoeg energie en impuls te geven om uit de kern te ontsnappen. Het is zo’n
proces dat we zullen beschouwen om kleurtransparantie te bestuderen. Het gebruik
van elektronen als probe is niet toevallig, het heeft zeer veel voordelen t.o.v. andere
denkbare probes.

We stellen een model op om deze elektrongëınduceerde proton-uitstoot verstrooi-
ingsprocessen te beschrijven. Reeds vele jaren hebben onderzoekers modellen op-
gesteld voor dit proces. Ze zijn echter meestal niet-relativistisch. Aangezien ons
onderzoeksdomein zich in het intermediair energiegebied situeert, lijkt het ons meer
verantwoord om relativiteit in rekening te brengen. We zullen dus een relativistisch
model ontwikkelen.

Het proton dat elektromagnetisch interageert met het inkomend elektron (dit is
enkel maar geldig wanneer we de impulsbenadering gebruiken), zal willen ontsnap-
pen. Het is logisch dat dit niet kan gebeuren zonder te interageren met de kern. Om
deze interacties te beschrijven zijn er in het verleden twee belangrijke en mogelijke
manieren gesuggereerd en getest. De eerste manier is via een optische potentiaal,
die zijn oorsprong vindt in proton-kern verstrooiing. De andere wijze volgt het for-
malisme dat door Glauber werd opgesteld en dat de interacties in verband brengt
met de fundamentele proton-nucleon verstrooiingsexperimenten. Het is deze laatste
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methode die wij zullen gebruiken.

Het mag reeds duidelijk zijn dat het modelleren van ons reactieproces een zeer
groot deel van de thesis zal inhouden. Het andere deel zal gebruik maken van het
opgesteld formalisme om enkele fysische observabelen te berekenen. Het is aan de
hand van deze observabelen die met het experiment zullen vergeleken worden, dat
we iets meer kunnen leren over de verschillende processen die optreden in de kern.

Eén van de meest interessante fysische grootheden die veel informatie over de kern
oplevert, is nucleaire transparantie. Het stelt ons in staat om te weten te komen
of korte-drachtscorrelaties tussen nucleonen, kernmediumeffecten,... een groot effect
hebben op het ontsnappend proton. Een interessant feit is dat nucleaire transpa-
rantie ook de studie van kleurtransparantie mogelijk maakt.

Voor de rest valt ons enkel nog maar de structuur van de thesis uit te leggen.
In hoofdstuk 2 vermelden we eerst heel algemeen wat voor soort proces we zullen
onderzoeken en waarom. Er wordt ook een kleine historische achtergrond geschetst.
Vervolgens zijn we begonnen met de aannames voor ons model voor te stellen en te
staven. Tenslotte worden al de belangrijke kinematische en dynamische variabelen
en grootheden gedefinieerd, waarmee we dan een uitdrukking voor de differentiële
werkzame doorsnede van een A(e,e′p)-reactie afleiden.

Het enige wat nog onbekend is na hoofdstuk 2 zijn de matrixelementen van de nu-
cleaire elektromagnetische stroomoperator. Deze bevatten zowel de begintoestands-
golffunctie van de doelwitkern als de finale toestandsgolffunctie van de residuele kern
en het ejectiel. Kennis over de finale toestand zal gepaard gaan met informatie over
de interacties die het ejectiel ondergaat. Dit is precies wat we in hoofdstuk 3 zullen
uitwerken. We brengen de interacties in verband met de proton-nucleon verstrooi-
ingsprocessen via profielfuncties en tonen verder aan dat de interacties in ons model
op een elegante wijze in een niet-triviale variabele kunnen gegoten worden die we de
Glauberfase zullen noemen. Deze Glauberfase wordt verder grondig bestudeerd en
gëınterpreteerd. Hiermee is ons model volledig en kan het aan enige tests onderwor-
pen worden.

In hoofdstuk 4 dat over nucleaire transparantie handelt, zal ons model getoetst wor-
den aan het experiment, dit nadat we nucleaire transparantie gedefinieerd hebben.
Bovendien wordt ons model vergeleken met een ander relativistisch en ongefactori-
seerd model dat de optische potentiaalbenadering gebruikt om de interacties tussen
ejectiel en restkern te beschrijven.

De kennis over nucleaire transparantie zal toelaten om te kijken bij welke vier-
momentumtransfer Q2 kleurtransparantie-effecten zich beginnen manifesteren. Wat
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kleurtransparantie precies is en hoe het de totale transparantie verandert wordt uit-
gelegd in hoofdstuk 5. Er wordt ook kort vermeld welke processen tot meer kennis
over kleurtransparantie kunnen leiden.

In hoofdstuk 6 worden de conclusies weergegeven die we in de loop van de the-
sis gemaakt hebben en worden er onderwerpen voorgesteld die het A(e,e′p)-proces
beter kunnen doen begrijpen.

De figuur op het voorblad van de thesis stelt op een schematische manier het reactie-
proces voor. Bij de beschrijving worden volgende aannames gedaan: er wordt maar
één virtueel foton uitgestuurd dat met één enkel quasivrij nucleon zal interageren dat
geobserveerd zal worden. Verder staat er al een aanleiding tot kleurtransparantie in
de tekening. Er wordt namelijk weergegeven dat het aangeslagen object toeneemt
in grootte wanneer het uit de kern vliegt.

Hiermee is de inleiding ten einde. Nu start het echte werk!



Hoofdstuk 2

A(e,e′p)-reacties

2.1 Algemeen

Kernfysici trachten globale eigenschappen van kernen zoals hun structuur, de kracht-
en in en tussen kernen te begrijpen. De kern is een veeldeeltjessysteem van protonen
en neutronen, die samen nucleonen genoemd worden. Aangezien de kern een veel-
deeltjessysteem is, bestaat er geen exacte oplossing voor de beschrijving van de kern.
Bovendien heeft de kern, die als een afgesloten systeem kan beschouwd worden, niet
genoeg subnucleaire deeltjes om het kernprobleem op te lossen aan de hand van
statistische technieken. Om de kerneigenschappen te begrijpen is het nodig om mo-
dellen te maken van de kern. Er zijn verschillende modellen mogelijk die telkens
steunen op verschillende veronderstellingen. Vele eigenschappen van de kern wer-
den reeds met een resem modellen verklaard, waardoor de kern tegenwoordig goed
begrepen wordt.

Elementaire deeltjesfysici op hun beurt houden zich bezig met de fundamentele,
kleinste bouwstenen van de natuur: hun aantal, hun eigenschappen, hun interac-
ties,... Er is zowel onderzoek op theoretisch als op experimenteel vlak. Theoretici
hebben een model gevonden dat de fundamentele deeltjes elegant beschrijft. Ex-
perimentatoren hebben de meeste van de voorspelde deeltjes of eigenschappen van
deeltjes aangetoond en we kunnen dan ook besluiten dat de elementaire deeltjesfy-
sica eveneens goed begrepen wordt.

In de kernfysica beschouwt men structuren met een grootte van enkele femtometer
(1fm = 10−15m). Dit zijn veel grotere structuren dan de fundamentele bouwstenen
(< 10−18m) die in de elementaire deeltjesfysica bestudeerd worden. Uit de onzeker-
heidsrelaties van Heisenberg volgt dat deze verschillende afstandsschalen overeenko-
men met verschillende energiegebieden. De processen die zich in het tussenliggende
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energie-interval voordoen, worden bestudeerd door de intermediaire-energie-fysici.
De intermediaire-energie-fysica probeert een brug te vormen tussen de kernfysica
die met relatief lage energieën werkt, en de elementaire deeltjesfysica die met zeer
hoge energieën werkt en tracht dus het energiegebied waarin de nucleonische en sub-
nucleonische vrijheidsgraden aan belang winnen te beschrijven: hoe bijvoorbeeld de
quarks precies aanleiding geven tot de eigenschappen van de nucleonen en mesonen
die experimenteel worden waargenomen.

Kernen bestaan uit nucleonen, die op hun beurt opgebouwd zijn uit quarks en gluo-
nen. De gluonen worden uitgewisseld tussen de quarks en veroorzaken de sterke
wisselwerking, net zoals het foton de elektromagnetische wisselwerking overbrengt
(analoog aan de vectorbosonen W+, W− en Z0 voor de zwakke wisselwerking).
Kwantumchromodynamica (quantum chromodynamics of QCD) is de theorie van
de sterke wisselwerking en beschrijft de interactie tussen de quarks die ervoor zal
zorgen dat de nucleonen met elkaar interageren. De kracht tussen de nucleonen
noemt men de sterke kernkracht. Door de interacties te meten die een nucleon in
het kernmedium ondervindt, is het mogelijk om extra informatie over de sterke wis-
selwerking (sterke kernkracht) te verkrijgen en dus de QCD-theorie te testen.

Een A(e,e′p)-reactie is een proces dat ons toelaat de sterke wisselwerking beter te
begrijpen. Bij deze reactie wordt een elektron onder een bepaalde hoek verstrooid
aan een doelwitkern met A nucleonen. Het elektron zal hierbij van energie en impuls
veranderen mits uitzending van een virtueel foton dat de elektromagnetische wissel-
werking tussen kern en elektron verzorgt. Dit proces wordt nauwkeurig beschreven
in de kwantumelektrodynamica (quantum electrodynamics of QED), de theorie die
de elektromagnetische wisselwerking beschrijft. Het virtueel foton zal een proton in
de kern aanslaan (het virtueel foton wordt geabsorbeerd), waarbij de totale energie
en impuls van het virtuele foton overgedragen worden op het proton. Bij voldoende
hoge energie zal het aangeslagen proton uit de kern bewegen en kan het daarna ge-
detecteerd worden.

Op zijn weg naar buiten voelt het propagerende proton de aanwezigheid van de
overige nucleonen in de kern. De interacties die het proton ondergaat met het
kernmedium nadat het aangeslagen is en naar buiten gaat, noemt men de finale-
toestandsinteracties (“Final State Interactions”: FSI). Ten gevolge van deze inter-
acties wordt het proton verstrooid en verkrijgt het dus een andere energie, een andere
impuls en eventueel een andere spinrichting. Als het proton te veel energie verliest
door de verstrooiingen aan de nucleonen, dan blijft het in de kern: het wordt geab-
sorbeerd. In dit geval is er dan ook geen sprake meer van een A(e,e′p)-reactie. Hoe
hoger de initiële kinetische energie van het aangeslagen proton, hoe groter de kans
dat het uit de kern vliegt.
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Figuur 2.1 Schematische representatie van de (e,e′N)-reactie. Het elektron wisselt een
foton uit met de kern en dat foton stoot een nucleon uit de kern dat op zijn beurt FSI
ondergaat terwijl het de kern verlaat. Het verstrooid elektron en het nucleon worden samen
gedetecteerd (exclusieve elektronenverstrooiing). De overige hadronen in de finale toestand
blijven ongeobserveerd.

Het Ai + e→ (A− 1)f + e′ + p proces wordt schematisch weergegeven in figuur 2.1.
Met Ai wordt de grondtoestand van de doelwitkern bedoeld. (A − 1)f is de finale
toestand van de restkern. (Na de protonuitstootreactie blijven er A-1 nucleonen
over.) Deze restkern kan zich in een aangeslagen toestand bevinden, echter slechts
tot een bepaald energieniveau, want als de restkern een te hoge discrete energie be-
reikt, is er pion-uitstoot mogelijk om zijn energie te verlagen. Dan spreken we niet
meer van een A(e,e′p)-reactie, maar van een A(e,e′pπ)-reactie.

In deze thesis worden enkel exclusieve A(e,e′p)-reacties beschouwd. Een exclusief
proces is algemeen gezien een proces waarbij alle fysisch relevante informatie (ener-
gie,...) van alle ejectielen gemeten wordt terwijl van de doelwitkern, noch van de
restkern dezelfde fysisch relevante eigenschappen gemeten worden. In de context
van een A(e,e′p)-proces wil dit zeggen dat zowel van het ingaand en uitgaand (ver-
strooid) elektron als van het uitgestoten proton, energie en impuls worden bepaald
en eventueel ook de spinrichting, dit in tegenstelling tot bij een inclusieve reactie
waarbij enkel de energie, de impuls en eventueel de spinrichting van het verstrooid
elektron gemeten worden. Het spreekt voor zich dat exclusieve processen meer in-
formatie zullen opleveren en dus interessanter zijn wanneer we de eigenschappen van
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de kern willen bestuderen1.

A(e,e′p)-experimenten worden reeds vanaf de jaren 1970 verricht. Toen kon men
net genoeg energie in de probes stoppen om de eigenschappen van de globale kern af
te tasten. De experimenten dienden om de gemiddeld-veldbenadering [1] en korte- en
lange-drachtscorrelaties in de kern [2] te bestuderen. Tegenwoordig heeft men betere
versnellers en kan men dus veel hogere energieën bereiken. Hogere energieën betekent
dat men kleinere structuren kan onderscheiden en dus kunnen de eigenschappen van
de nucleonen bestudeerd worden wanneer deze zich in het dichte nucleaire medium
bevinden [3, 4, 5]. Bij de hogere energieën kunnen ook de relativistische effecten
in kernen beter begrepen worden [6]. Daarnaast kan men de fase-overgang van
nucleonische vrijheidsgraden naar partonische vrijheidsgraden2 onderzoeken: vanaf
welke afstandsschaal (∝ 1/energie) zijn de partonische vrijheidsgraden relevanter
dan de nucleonische vrijheidsgraden? Kleurtransparantie (“Color Transparency”) is
een QCD-fenomeen dat deze fase-overgang beter kan doen begrijpen [7, 8, 9, 10, 11].
Het voorspelt dat bij voldoende hoge waarden van energietransfer Q2 = −qµqµ het
aangestoten proton op een anomaal zwakke manier met de toeschouwernucleonen in
de trefkern zal interageren [11].

Elektronverstrooiingsexperimenten zijn bijvoorbeeld ook nuttig voor de experimen-
tele bepaling van de nucleaire elektromagnetische vormfactoren. Deze zijn van be-
lang bij het begrijpen van de totale elektromagnetische structuur van de kern. De
reden dat elektronverstrooiing gebruikt wordt, is niet toevallig. Het heeft namelijk
een aantal voordelen ten opzichte van hadronische probes:

• Elektronen zullen met de kern interageren aan de hand van de elektromag-
netische wisselwerking. De elektromagnetische wisselwerking wordt volledig
beschreven door QED, die een zeer goed begrepen theorie is. De onzekerheden
in het reactieproces zullen dus enkel te wijten zijn aan het te bestuderen nucle-
aire gedeelte, namelijk de elektron-kern vertex en de fysica die de structuur van
de kern en de dynamica van de nucleonen bepaalt. Hadronische probes zullen
via de sterke wisselwerking interageren, dewelke nog niet echt goed bekend is
en nog onderzocht moet worden (bijvoorbeeld via A(e,e′p)-reacties).

• Aangezien het elektron zwak interageert met de kern (via de EM-wisselwerking),
zal het elektron een grote vrije weglengte hebben en kan het inwendige van de

1Er bestaan ook semi-exclusieve processen. Hierbij worden slechts van enkele ejectielen de fysisch
relevante eigenschappen (energie, impuls, eventueel spinrichting) bepaald, terwijl men expliciet weet
dat er nog andere ejectielen in het proces aanwezig zijn. Bij een semi-exclusieve elektrongëınduceerde
A(e,e′p)-reactie zou men bijvoorbeeld enkel het proton opmeten, terwijl men uit de kinematica van
het proces weet dat er nog andere ejectielen (pion, nucleon,...) zijn. Een exclusief proces is dan de
som van alle ermee corresponderende semi-exclusieve processen.

2Partonen is de verzamelnaam voor de quarks en de gluonen die de nucleonen opbouwen.
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kern afgetast worden in tegenstelling tot een hadronische probe die sterk zal
interageren via de sterke wisselwerking en dus een kleine vrije weglengte heeft.
Bijgevolg zal met een hadronische probe enkel het oppervlak van het doelwit
afgetast worden. Neutrino’s mogen dan wel zwak interageren (zwakke wissel-
werking), toch is de verstrooiing van deze neutrino’s aan kernen geen geschikte
techniek om de subnucleaire structuur te meten omdat de werkzame doorsne-
den van dergelijke processen heel klein en moeilijk te meten zijn.

• Bovendien is de interpretatie van de werkzame doorsnede moeilijker wanneer
men hadronische probes gebruikt aangezien ze niet enkel de informatie bevat
over de structuur van de kern, maar ook over de structuur van de probe die
geen puntdeeltje is. Elektronen zijn wel puntdeeltjes (voor zover men weet)
en zijn dus niet behept met de lastige interpretatie.

• In elektronverstrooiingsexperimenten kunnen de energie ω en de impuls ~q van
het virtuele foton onafhankelijk van elkaar gevarieerd worden zolang het vir-
tuele foton ruimteachtig (|~q|2 −ω2 > 0) is. Deze vrijheid laat een groot aantal
experimentele mogelijkheden toe die met gewone reële fotonen niet mogelijk
zijn.

2.2 Modellering

Om A(e,e′p)-reacties volledig te begrijpen zouden we een exacte Hamiltoniaan moe-
ten gebruiken die zowel de initiële gebonden nucleaire toestand als de finale toestand
kan beschrijven. Deze Hamiltoniaan zou een relativistische beschrijving moeten ge-
ven van de nucleaire dynamica. Daarenboven moet hij ook een minimale koppeling
met het virtuele foton impliceren opdat de begintoestand, de eindtoestand en de elek-
tromagnetische stroomoperator consistent behandeld kunnen worden. In de praktijk
is het zeer moeilijk een exacte microscopische Hamiltoniaan op te stellen en zullen
de A(e,e′p)-processen gemodelleerd moeten worden. De modellering zal uiteenvallen
in drie stukken:

• een beschrijving van de grondtoestand van de (A-nucleon) doelwitkern,

• een beschrijving van de finale toestand van de restkern en het uitgestoten
proton,

• een behandeling van de elektromagnetische nucleaire stroomoperator.

De deelproblemen kunnen niet consistent opgelost worden. Dit wil zeggen dat er
in de verschillende onderdelen van de modellering andere aannames gemaakt wor-
den. Hoewel de veronderstellingen niet consistent zijn, kunnen de essentiële fysische
kenmerken toch in de theoretische beschrijving van de exclusieve A(e,e′p)-processen
ingebouwd worden.
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Een relativistisch model ligt voor de hand aangezien we bij hoge energieën werken.
Het voordeel van een relativistisch model is dat de spinafhankelijkheid automatisch
in rekening gebracht wordt.

Zoals reeds eerder vermeld, wordt de elektronverstrooiing beschreven aan de hand
van QED. Al de voorspellingen die volgen uit deze theorie komen nagenoeg perfect
overeen met de experimentele waarnemingen en men kan dus besluiten dat dit een
correcte theorie is. De elektromagnetische koppelingsconstante wordt gegeven door
de fijnstructuurconstante α ≡ e2/~c ≈ 1/137 en is dus klein zodat perturbatiere-
kening toegepast kan worden. Wij zullen bijgevolg enkel de laagste orde elektro-
magnetische processen in rekening brengen. Dit wil zeggen dat er maar één enkel
virtueel foton uitgezonden wordt (“one photon exchange approximation”: OPEA)
dat de elektromagnetische wisselwerking tussen het elektron en de kern veroorzaakt.
De OPEA levert voldoende nauwkeurige en gemakkelijk te interpreteren resultaten
op. Tegelijkertijd beschouwen we voor de probes enkel vlakke golf elektronen: men
spreekt van de vlakke golf Bornbenadering3 (“Plane Wave Born Approximation”:
PWBA). Er zijn ook modellen waarin men werkt met verstoorde elektrongolven
(“Distorted Wave Born Approximation”: DWBA) [12, 13, 14, 15]. De elektrongol-
ven zijn verstoord ten gevolge van Coulombdistortie en ten gevolge van de correcties
voor meervoudige harde fotonuitwisseling4.

Een volgende zeer belangrijke benadering die we zullen maken in het beschrijven
van de A(e,e′p)-reacties is de impulsbenadering (“Impulse Approximation”: IA) of
stootbenadering. Dit houdt in dat het virtueel foton slechts met één enkel nucleon
(in ons geval een proton) zal interageren. Dit nucleon verkrijgt dan alle energie en
impuls van het virtueel foton.

De OPEA-benadering en de IA zorgen ervoor dat de elektromagnetische elektron-
verstrooiing gemodelleerd kan worden. Het kerngedeelte echter is nog niet bekend.
Het kernprobleem wordt opgelost in een onafhankelijk deeltjesmodel (“Independent
Particle Model”: IPM)5. Dit wil zeggen dat alle deeltjes in de kern ongecorreleerd
bewegen ten opzichte van elkaar en dat ze dus niet rechtstreeks met elkaar wis-

3Het is belangrijk om de vlakke golfbenadering te gebruiken aangezien enkel dan de werkzame
doorsnede opgesplitst kan worden in verschillende structuurfuncties, bovendien zijn de elektro-
magnetische vormfactoren direct gerelateerd met de Fouriertransforms van de elektromagnetische
stroommatrixelementen.

4Het meest algemene model, dat dus met verstoorde elektrongolven werkt is al uitgebreid onder-
zocht [16, 17]. Voor lichte doelwitkernen is gebleken dat de zogenaamde Coulombdistortie-effecten
eerder klein zijn. Correcties ten gevolge van hogere orde fotonuitwisseling blijken ruwweg omgekeerd
evenredig te zijn met de energie van het invallend elektron en zullen dus in het intermediaire tot
hoge energiegebied waarin wij werken verwaarloosbaar zijn [18, 19, 20].

5Een voorbeeld hiervan is het schillenmodel in de kernfysica [21, 22].
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selwerken. Ze voelen echter wel elkaars aanwezigheid door middel van een poten-
tiaal: de gemiddeld-veldpotentiaal. Deze potentiaal, die door de nucleonen in de
kern gegenereerd wordt, beschrijft de sterke interactie die de nucleonen met hun
omringend kernmedium ondergaan. Het IPM is een gevolg van het feit dat de bin-
dingsenergie per nucleon quasi onafhankelijk is van het aantal nucleonen in de kern.
De kerntoestanden worden in het IPM beschreven aan de hand van Slaterdetermi-
nanten die bestaan uit oplossingen van de ééndeeltjes-Schrödinger- of ééndeeltjes-
Diracvergelijking die de kernkracht beschrijft. In de grondtoestand worden dan alle
ééndeeltjesenergieniveaus opgevuld tot aan het Ferminiveau. Uit onderzoek aan
verschillende targets, met verschillend aantal nucleonen, blijkt dat vele nucleaire
eigenschappen verklaard kunnen worden binnen het ééndeeltjesbeeld [1]. Sommige
structuureigenschappen blijven echter onverklaard6. Een beter model zou correlatie-
effecten mee in rekening moeten brengen.

Aangezien we een relativistisch model willen opstellen, zullen we een ééndeeltjes-
Diracvergelijking moeten oplossen die de sterke kernkracht tussen de nucleonen be-
schrijft. We zullen de ééndeeltjes-Diracvergelijking implementeren die volgt uit het
σ − ω model. Dit is een relativistische kwantumveldentheorie [25, 26] voor nucleo-
nen (ψ) die interageren via pionen (π), vectormesonen (ρ en ω) en scalaire mesonen
(σ). Het σ − ω model wordt meestal in de Hartreebenadering opgelost [27, 28]. Dit
komt neer op het vervangen van de scalaire en vectormeson veldoperatoren door hun
corresponderende verwachtingswaarden (V → 〈V 〉).

2.3 Kinematiek en reactie-observabelen

Voor het uitwerken van het A(e,e′p)-formalisme volgen we het werk van Donnelly
en Raskin [29, 30]. De door hen ingevoerde conventies voor de kinematica en va-
riabelen worden in de thesis gebruikt. De energie-impuls-viervectoren van het in-
vallend en verstrooid elektron worden aangeduid met Kµ

e (ε, ~k) en Kµ
e′(ε

′,~k′), waar-

bij ~k en ~k′ de impulsen (drievectoren) van het initieel en finaal elektron zijn en ε
en ε′ hun overeenkomstige energieën. De elektronimpulsen ~k en ~k′ definiëren het
lepton-verstrooiingsvlak. De impulstransfer-viervector overgedragen op het nucleair
systeem door het geabsorbeerd virtueel foton, wordt gegeven door qµ = Kµ

e −Kµ
e′ =

Kµ
A−1 +Kµ

p −Kµ
A, waar Kµ

A(EA,~kA), Kµ
A−1(EA−1,~kA−1) en Kµ

p (Ep,~kp) de energie-
impuls-viervectoren zijn van de trefkern, de residuele kern en het uitgestoten pro-
ton. Dit komt overeen met qµ = (ω, ~q) waarbij de impulstransfer (drievector)

6De bezettingsgetallen van de ééndeeltjesniveaus zijn veel kleiner dan men in het gemiddeld-
veldmodel zou verwachten. Men verwacht nu dat 2/3 van de nucleonen in de kern zich gedragen als
onafhankelijke, vrije quasi-deeltjes en dat de overige gecorreleerd zijn [1]. Deze correlaties zijn ten
gevolge van de lange energie- en impulsstaart in de nucleaire spectraalfunctie. Directe experimentele
evidentie hiervoor is reeds gevonden in semi-exclusieve A(e,e′p)-metingen [23, 24].
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scattering plane

reaction plane

K' ( ',k')µ ε →

K ( ',k)µ ε →

h=- 1+ q ( ,q )µ ω →

θfθe

φf

e
→

y

ex
→

ez
→

K (E ,k )µ
f f

→
f

K (E ,k )A-1 A-1 A-1
µ →

Figuur 2.2 Kinematiek van het exclusieve A(e,e′p)B verstrooiingsproces. Het verstrooi-

ingsvlak is gedefinieerd door de elektronimpulsen ~k en ~k′. Het xyz coördinatensysteem is
zodanig gekozen dat de z-as gericht is volgens de impulstransfer ~q en de y-as volgens ~k×~k′.
Het verstrooiingsvlak valt dan samen met het xz-vlak en het reactievlak is gedefinieerd door
~kp en ~q. De elektronheliciteit h = +1 en h = −1 komt overeen met de spin die parallel
respectievelijk antiparallel ten opzichte van de elektronenbundel georiënteerd is.

~q = ~k − ~k′ = ~kA−1 + ~kp − ~kA en de energietransfer ω = ε− ε′ = EA−1 +Ep −EA op
de standaard manier gedefinieerd zijn. Het assenkruis wordt als volgt gedefinieerd:
de z-as ligt parallel met de impulstransfer ~q en de y-as is gericht volgens ~k×~k′ (dus
loodrecht op het verstrooiingsvlak). Het hadron-reactievlak is gedefinieerd door ~kp

en ~q, zoals in figuur 2.2. Er wordt gewerkt in natuurlijke eenheden (~ = c = 1) en
met de Bjorken-Drell conventie [31] voor de ruimte-tijd metriek, de γ-matrices en de
Diracspinoren (zie bijlage A). Dit betekent dat de normeringsvoorwaarde voor de Di-
rac vlakke elektrongolven, gekenmerkt door een vier-impuls Kµ en een spintoestand
Sµ, luidt

ū(Kµ, Sµ)u(Kµ, Sµ) = 1 . (2.1)

Het Feynmandiagram corresponderend met het laagste orde proces (OPEA) is weer-
gegeven in figuur 2.3, samen met de gepaste factoren (bekomen via de Feynmanregels
[31, 32]) overeenkomend met de lijnen en de vertices. De inkomende en uitgaande
elektronspinoren ue en ūe zijn gelabeld met de overeenkomstige energie-impuls-
viervectoren K en K ′ en spins S en S′. De elektronlading wordt gegeven door
−e zodat e > 0 en voor de viermomentumtransfer wordt de gebruikelijke conventie
Q2 ≡ −qµqµ ≥ 0 ingevoerd. Het virtueel foton wordt voorgesteld door de propagator
DF (Q)µν = gµν/Q

2.
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e'

u (K',S')e

-ieγµ

u (K,S)e

e

iD (Q)F µν

KA

Kf

KA-1

ieJ (K ,Kf,K )ν
A-1 A

p

 >f

 >i

Figuur 2.3 Laagste orde Feynmandiagram voor het exclusieve A(e,e′p)B verstrooiingspro-
ces. Jν is het matrixelement van de elektromagnetische nucleaire stroomoperator tussen de
initiële en finale hadronische toestanden.

De differentiële werkzame doorsnede voor A+e→ (A−1)+e′+p processen kan in het
laboratoriumstelsel, waar ~kA = 0 en EA = MA, geschreven worden als [29, 30, 31]

dσ =
1

β

me

ε

∑

if

|Mfi|2
me

ε′
d3~k′

(2π)3
MA−1

EA−1

d3~kA−1

(2π)3
Mp

Ep

d3~kp

(2π)3

× (2π)4 δ4 (Kµ
e +Kµ

A −Kµ
e′ −Kµ

p −Kµ
A−1) , (2.2)

waarbij β = |~k|/ε = |~ve| de (relatieve) snelheid van het invallend elektron is en
waar

∑

if overeenstemt met het gemiddelde over de initiële toestanden en de som
over de finale toestanden. Verder zijn me, MA, MA−1 en Mp de massa’s van het
elektron, de trefkern, de residuele kern en het proton. Er wordt aangenomen dat
alle deeltjestoestanden genormeerd zijn op 1 [31]. Aangezien in de hele paragraaf
enkel in het labstelsel gewerkt wordt, zullen de werkzame doorsneden niet expliciet
als dusdanig gelabeld worden. Door toepassing van de Feynmanregels [31, 32], vindt
men dat het invariant matrixelement Mfi overeenstemmend met het beschouwde
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proces gegeven wordt door (in laagste orde, zie figuur 2.3)

Mfi =
(

iDF (Q)µν

)(

ūe(Ke′ , S
′)(−ieγµ)ue(Ke, S)

)(

ūf (+ieΓν)ui

)

=
ie2

Q2

(

ūe(Ke′ , S
′)γµue(Ke, S)

)(

ūfΓµui

)

= − ie

Q2

(
εε′

m2
e

) 1

2

je(Ke′ , S
′;Ke, S)µJ

µ(KA−1,Kp;KA)fi . (2.3)

Hierbij is de elektromagnetische stroom voor het elektron gelijk aan

je(Ke′ , S
′;Ke, S)µ = −e

(
εε′

m2
e

)− 1

2

ūe(Ke′ , S
′) (γµ) ue(Ke, S) (2.4)

en kan in de IA de nucleaire elektromagnetische stroom in de impulsruimte
Jµ(KA−1,Kp;KA)fi = Jµ(Q)fi geschreven worden als

Jµ(Q)fi = 〈Kf , Sf |Ĵµ|Ki, Si〉 = ūf Γµ ui , (2.5)

met Γµ de elektromagnetische vertexfunctie voor het nucleon en ui, uf de initiële
en finale nucleonspinoren. Indien het proton een puntvormig Dirac-deeltje was, dan
zou Γµ = γµ (de Dirac γ-matrix). Voor een vrij (ongebonden) en fysisch nucleon
kan Γµ volgende vormen aannemen7 [33, 34, 35, 36]:

Γµ
cc1 = GM (Q2) γµ − F2(Q

2)
κ

2mN
(Kµ

f +Kµ
i ) , (2.6)

Γµ
cc2 = F1(Q

2) γµ +
iκ

2mN
F2(Q

2) σµν qν , (2.7)

Γµ
cc3 =

F1(Q
2)

2mN
(Kµ

i +Kµ
f ) +

i

2mN
GM (Q2)σµν qν , (2.8)

waarbij GM (Q2) ≡ (F1(Q
2)+κF2(Q

2)), en F1/F2 de Dirac/Pauli vormfactoren zijn.
mN is de gemiddelde massa van een nucleon. Kµ

i (E, ~p) en Kµ
f (E′, ~p′) zijn de energie-

impulsviervectoren van het initieel en het finaal nucleon. qµ(ω, ~q) = Kµ
f −Kµ

i is het
getransfereerd viermomentum.

On-shell, wanneer we met vrije nucleonen werken en dus K2 = m2
N , zijn de verschil-

lende voorstellingen van de elektromagnetische vertexfunctie equivalent; ze kunnen
in elkaar getransformeerd worden door de Gordonidentiteit (zie bijlage A). Ech-
ter off-shell (in het geval van gebonden nucleonen en dus K2 6= m2

N ), wanneer de
stroom niet meer behouden is, verdwijnt de equivalentie. Expliciet stroombehoud

7De cc2-parametrisatie wordt het meest toegepast in berekeningen. De afkorting cc in het
onderscript staat voor “charge current”.
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zal eerder een uitzondering zijn in de meeste berekeningen. Het zal dus belangrijk
zijn om de juiste parametrisatie te kiezen om het A(e,e′p)-proces te modelleren. De
willekeurigheid van de te kiezen parametrisatie zal ervoor zorgen dat de elektron-
proton koppeling één van de zwakste onderdelen is in de relativistische modellen
van A(e,e′p)-reacties. Om stroombehoud, dat vereist wordt in elektromagnetische
processen, te herstellen, moet een ijk opgelegd worden, bijvoorbeeld de Coulombijk:

Jµ = (ρ, Jx, Jy,
ω

q
ρ) . (2.9)

In de eigenlijke experimenten wordt de impuls van de residuele kern (verkregen door
de terugstoot, “recoil”) niet gemeten, in tegenstelling tot die van het elektron en
van het uitgestoten proton (exclusieve elektronverstrooiing). De terugstootimpuls
kan geëlimineerd worden uit vergelijking (2.2) door de integratie over ~kA−1 uit te
voeren. Uitwerking geeft, rekening houdend met d3~k′ = k′2dk′dΩe′ en k′ = |~k′| en
analoge uitdrukkingen voor ~kp,

dσ =
1

(2π)5
m2

e

kε′
MpMA−1

EpEA−1

∑

if

|Mfi|2 k′2dk′dΩe′ k
2
pdkpdΩp

× δ(ε+MA − ε′ − Ep − EA−1) . (2.10)

Om de deltafunctie, die energiebehoud uitdrukt, uit te integreren (integratie over
kp) wordt volgende eigenschap gebruikt:

δ(f(p)) =
∑

l

δ(p− pl)

|∂f/∂p|p=pl

, (2.11)

waarbij f(pl) = 0. In dit geval is

f(kp) = ε+MA − ε′ −
√

~k2
p +M2

p −
√

(~k − ~k′ − ~kp)2 +M2
A−1 , (2.12)

wat toelaat formule (2.10) te herschrijven als een vijfvoudige differentiële werkzame
doorsnede

d5σ

dε′dΩe′dΩp
=

1

(2π)5
m2

eMpMA−1

MA

k′kp

k
f−1

rec

∑

if

|Mfi|2 , (2.13)

waarbij de hadronische recoilfactor of terugstootfactor gegeven wordt door (deze
recoilfactor is dimensieloos)

frec =
EA−1

EA

∣
∣
∣
∣
1 +

Ep

EA−1

(

1 − ~q · ~kp

k2
p

)∣
∣
∣
∣
=

∣
∣
∣
∣
1 +

ωkp − qEp cos θp

MAkp

∣
∣
∣
∣
, (2.14)
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met θp de hoek tussen ~kp en ~q.

Het gekwadrateerd invariant matrixelement Mfi kan geschreven worden als

∑

if

|Mfi|2 =
(4πα)2

Q4
ηe(Ke′ , S

′;Ke, S)µνW
µν(Q)fi , (2.15)

waar de elektronentensor ηe(Ke′ , S
′;Ke, S)µν gedefinieerd is als

ηe(Ke′ , S
′;Ke, S)µν ≡

∑

if

[ūe(Ke′ , S
′)γµue(Ke, S)]?[ūe(Ke′ , S

′)γνue(Ke, S)] (2.16)

en de nucleaire tensorW µν(Q)fi, die alle informatie bevat over de nucleaire structuur
en dynamica, als

Wµν(Q)fi ≡
∑

if

〈Jµ〉†fi〈Jµ〉fi . (2.17)

Deze tensoren van rang twee worden dus bepaald door bilineaire combinaties van de
matrixelementen van de elektron en nucleaire elektromagnetische stroomoperatoren.
Hierbij is

〈Jν〉fi = 〈f |Ĵν |i〉 = 〈A− 1(JRMR),Kp(Ep,~kp)ms|Ĵµ|A(0+, gs)〉 (2.18)

het matrixelement van de elektromagnetische nucleaire stroomoperator Ĵµ, met
|A(0+, gs)〉 de grondtoestand van de even-even doelwitkern en |A−1(JRMR)〉 de dis-
crete toestand waarin de residuele kern achterblijft. De werkzame doorsnede (2.13)
kan dan uitgedrukt worden als

d5σ

dε′dΩe′dΩp
=
α2m2

eMpMA−1

2π3mA

k′kp

kQ4
f−1

rec ηe(Ke′ , S
′;Ke, S)µν W

µν(Q)fi . (2.19)

Op deze manier worden de nucleaire en elektroncomponenten in de werkzame door-
snede gescheiden.

Vroeger werden enkel ongepolariseerde elektronverstrooiingsexperimenten uitge-
voerd, simpelweg omdat de technologie toen niet in staat was om elektronenbundels
te polariseren of om de polarisatie van de bundels te meten. Tegenwoordig kan men
dit wel. Het is echter veel moeilijker om de polarisatie van een verstrooid elektron
te meten dan om een bundel te polariseren zodat we enkel A(ē,e′p)-experimenten
beschouwen die gepolariseerde elektronenbundels gebruiken en waarbij de polarisatie
van het verstrooide elektron niet gemeten wordt. Bovendien zal hier de polarisatie
van het uitgestoten proton niet gemeten worden.
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In het meest algemene geval kan de contractie tussen de elektronentensor ηµν en
de nucleaire tensor W µν geschreven worden als [29]

4m2
e ηe(Ke′ , S

′;Ke, S)µν W
µν(Q)fi ≡ Rfi = v0

∑

K

VKRK , (2.20)

waar het label K de waarden L, T , TT , TL, T ′, TL′, TT , TL en TL′ aanneemt. De
labels L en T verwijzen naar de longitudinale en transversale componenten van de
virtuele foton polarisatie en corresponderen dus met de overeenstemmende nucleaire
elektromagnetische stroomcomponenten, waarbij de termen longitudinaal en trans-
versaal gedefinieerd zijn met betrekking tot de richting van de impulstransfer ~q. De
termen met onderlijnde labels zullen onderdrukt worden met een factor me/ε voor
longitudinaal8 gepolariseerde elektronenbundels. Deze termen kunnen dus verwaar-
loosd worden. De termen RK noemt men de nucleaire responsfuncties. Deze zullen
alle informatie over de structuur van de kern en de dynamica in de kern bevatten.
De factor v0 = (ε + ε′)2 − q2 en de termen VK zijn factoren die de kinematica en
de polarisatie van de elektronen beschrijven. In de extreem relativistische limiet
(ERL) voor de elektronen, wanneer me/ε � 1, kan de differentiële werkzame door-
snede9 voor de verstrooiing van longitudinaal gepolariseerde elektronen aan kernen
geschreven worden als [29, 30]

(
d5σ

dε′dΩe′dΩp

)h

fi

=
MpMA−1kp

8π3MA
f−1

rec σM
Rfi

v0
, (2.21)

waarbij σM de Mott werkzame doorsnede is en voluit geschreven volgende vorm
heeft:

σM =

(
α cos θe/2

2ε sin θe/2

)2

. (2.22)

De Mott werkzame doorsnede is de elementaire werkzame doorsnede voor de ver-
strooiing van een relativistisch elektron aan een massief, structuurloos, puntvormig
target. De hoek θe is de hoek tussen het invallend en het verstrooid elektron (zie
figuur 2.2). De elektronkinematische factoren VK uit de uitdrukking voor de con-
tractie van de elektrontensor en de nucleaire tensor (2.20) nemen in de ERL een
eenvoudige vorm aan voor longitudinaal gepolariseerde elektronen: VK → vK voor
de termen zonder accent, VK′ → hvK′ voor de termen met accent en VK → 0 voor

8In kern- en deeltjesfysica zijn enkel longitudinaal gepolariseerde elektronenbundels van belang,
de transversale polarisatie-effecten worden ten gevolge van de hoge energieën toch onderdrukt ten
opzichte van de longitudinale polarisatie-effecten.

9De index h duidt de heliciteit van de initiële elektronen (zie figuur 2.2) aan die gedefinieerd

wordt als h = ~s·~k

|~s||~k|
, waarbij ~k gelijk is aan de impuls en ~s de spin weergeeft.
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de onderlijnde labels [29]. Hierbij worden de kinematische factoren gegeven door
[29]

vL =

(
Q2

q2

)2

, (2.23)

vT =
1

2

(
Q2

q2

)

+ tan2 θe

2
, (2.24)

vTT = −1

2

(
Q2

q2

)

, (2.25)

vTL = − 1√
2

(
Q2

q2

)
√

(
Q2

q2

)

+ tan2 θe

2
, (2.26)

vT ′ = tan
θe

2

√
(
Q2

q2

)

+ tan2 θe

2
, (2.27)

vTL′ = − 1√
2

(
Q2

q2

)

tan
θe

2
. (2.28)

Vergelijking (2.21) voor de differentiële werkzame doorsnede kan dan voluit geschre-
ven worden als:

(
d5σ

dε′dΩe′dΩp

)h

fi

=
MpMA−1kp

8π3MA
f−1

rec σM

(

(vLRL + vTRT + vTTRTT

+ vTLRTL) + h(vT ′RT ′ + vTL′RTL′)
)

(2.29)

en heeft dus volgende vorm

(
d5σ

dε′dΩe′dΩp

)h

fi

= Σfi + h∆fi , (2.30)

met h de heliciteit van het elektron in de ERL voor longitudinaal gepolariseerde
elektronenbundels. De eerste term, Σfi, is onafhankelijk van de polarisatie van
het invallend elektron, en zal ook optreden als ongepolariseerde bundels beschouwd
worden. De tweede term, ∆fi, zal enkel optreden wanneer de oorspronkelijke elek-
tronenbundel gepolariseerd is.

In de uitdrukking van de contractie tussen de nucleaire tensor W µν en de elektro-
nentensor ηe (2.20) komen de termen 〈Jµ〉fi voor. Namelijk in de ongepolariseerde
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nucleaire structuurfuncties of responsfuncties die gedefinieerd zijn als

RL ≡ |〈ρ(~q)〉|2 , (2.31)

RT ≡ |〈J(~q; +1)〉|2 + |〈J(~q;−1)〉|2 , (2.32)

RTT ≡ 2Re[〈J(~q; +1)〉†〈J(~q;−1)〉] , (2.33)

RTL ≡ −2Re

[

〈ρ(~q)〉†
(

〈J(~q; +1)〉 − 〈J(~q;−1)〉
)]

. (2.34)

Analoog komen ze ook voor in de gepolariseerde nucleaire responsfuncties:

RT ′ ≡ |〈J(~q; +1)〉|2 − |〈J(~q;−1)〉|2 , (2.35)

RTL′ ≡ −2Re

[

〈ρ(~q)〉†
(

〈J(~q; +1)〉 + 〈J(~q;−1)〉
)]

. (2.36)

〈J0(~q)〉fi = 〈ρ(~q)〉fi is de Fouriertransform van de transitie-ladingsdichtheid 〈f |ρ̂(~r)|i〉,
terwijl

〈

~J(~q)
〉

fi
=

∑

m=0,±1

〈

J(~q;m)~e†m

〉

fi
(2.37)

de expansie is van de Fouriertransform van de transitie-drievector-stroomdichtheid
[37, 38] in termen van de standaard sferische eenheidsvectoren ~em gedefinieerd als
[39]

~e0 = ~ez , (2.38)

~e±1 = ∓ 1√
2
(~ex ± i~ey) . (2.39)

Stroombehoud impliceert dat slechts drie componenten van de viervectorstroom Jµ

onafhankelijk zijn:

qµJ
µ(~q)fi = ωρ(~q)fi − qJ(~q; 0)fi = 0 (2.40)

zodat J(~q; 0)fi = (ω/q)ρ(~q)fi. In deze thesis werken we in de Coulombijk

Jµ = (ρ, Jx, Jy,
ω

q
ρ) , (2.41)

waarbij de longitudinale component van de stroomdichtheid geëlimineerd wordt ten
voordele van de ladingsdichtheid. Deze procedure is gedeeltelijk gebaseerd op het
feit dat mesonuitwisselings- en isobaartermen pas in hogere orde termen van de la-
dingsoperator voorkomen in vergelijking met de vectorstroom. Er zijn nog andere
mogelijkheden om aan stroombehoud te voldoen, bijvoorbeeld door de ladingsope-
rator te vervangen: J0 → qJz/ω. Stroombehoud kan ook gegarandeerd worden door
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nieuwe vertexfuncties in te voeren die opgebouwd zijn uit één van de drie parame-
trisaties (cc1, cc2, cc3)(formules (2.6)-(2.8)) en een extra term [40].

Dit hoofdstuk kunnen we besluiten door te vermelden dat we ons A(e,e′p)-proces
reeds voor het grootste deel gemodelleerd hebben. De enige overblijvende onbeken-
den zijn de overgangsmatrixelementen 〈Jµ〉fi. Deze kunnen algemeen geschreven
worden als

〈Jµ〉fi =

∫

d~r

∫

d~r2 . . .

∫

d~rA

(

Ψ
~kp,ms

A (~r, ~r2, . . . , ~rA)
)†

× γ0Jµ(r)ei~q·~rΨgs
A (~r, ~r2, . . . , ~rA) , (2.42)

waarbij Ψ
~kp,ms

A de golffunctie is die de eindtoestand beschrijft en waar Ψgs
A de be-

gintoestandsgolffunctie is van de doelwitkern. Uit formule (2.18) volgt dat de eind-

toestand Ψ
~kp,ms

A correspondeert met de toestand van de residuele kern tesamen met
de toestand van het uitgestoten proton en dat de initiële toestand Ψgs

A de grondtoe-
stand van de trefkern is. Beide toestanden zullen zoals reeds eerder vermeld in het
IPM geschreven worden in de vorm van Slaterdeterminanten. Voor de eindtoestand
is dit niet evident aangezien er interacties aanwezig zijn. In het volgende hoofdstuk
zullen we zien hoe we deze eindtoestand kunnen beschrijven. We zullen daarvoor
een benadering invoeren die ons toelaat de interacties tussen het aangeslagen proton
en de restkern op een vrij eenvoudige manier te includeren.



Hoofdstuk 3

Glauberformalisme

Zoals blijkt uit het vorige hoofdstuk zal het modelleren van de FSI in A(e,e′p)-
processen, die op een eenvoudige wijze zijn weergegeven in figuur 2.1, dus de wissel-
werking tussen het propagerende proton en de toeschouwernucleonen (zo worden de
overblijvende nucleonen in de kern ook wel genoemd) van groot belang zijn om het
matrixelement van de nucleaire elektromagnetische stroomoperator (2.18) te bereke-
nen. Eens we deze matrixelementen kennen en dus ook de nucleaire responsfuncties
is het mogelijk om fysische, experimenteel meetbare observabelen uit te rekenen,
zoals bijvoorbeeld de werkzame doorsnede. Vergelijking tussen de berekende obser-
vabelen en de gemeten observabelen kan ons leren of we een goed model hebben
om de reactie te beschrijven en ons eventueel tot verdere inzichten leiden: wanneer
relativistische effecten van belang zijn,...

Aangezien dit hoofdstuk zeer belangrijk is, geven we kort een overzicht van wat
er te wachten staat zodat de draad steeds gemakkelijk terug opgepikt kan worden:
- We zullen enkele modellen toelichten die de FSI kunnen beschrijven.
- Eén daarvan is het Glauberformalisme dat verder wordt uitgediept.
- We bespreken een belangrijke benaderingsmethode, namelijk de eikonaalbenade-
ring en gebruiken het om de pN-verstrooiingsamplitude te bepalen.
- Dit gebeurt zowel in een niet-relativistisch als relativistisch kader.
- Naderhand wordt heel algemeen Glauberverstrooiing beschreven. Dit is niets meer
dan een veeldeeltjes eikonale verstrooiingsuitbreiding.
- Het blijkt dat er meerdere oplossingsmogelijkheden zijn, waarvan RMSGA er één
is.
- Deze is relativistisch en brengt de FSI via een profielfunctie in verband met ele-
mentaire proton-nucleon verstrooiingsgegevens.
- Er wordt een FSI-operator ingevoerd die via de Zero-Range benadering een een-
voudige manier biedt om de opeenvolgende verstrooiingen in de kern te beschrijven.
- Voorgaande puntjes zijn nodig om inzicht te krijgen in het formalisme waaruit

21
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uiteindelijk een uitdrukking volgt voor het matrixelement van de nucleaire elektro-
magnetische stroomoperator (in RMSGA), de enige onbekende tot nu toe.

3.1 RDWIA ↔ RMSGA

Er zijn twee belangrijke modellen voor het beschrijven van de FSI die uitgaan van de
stootbenadering (IA) en de kern in de IPM-benadering uitwerken: het (R)DWIA-
model ((Relativistic) Distorted Wave Impulse Approximation) [12, 13, 14, 36, 41,
42, 43] en het Glaubermodel [44, 45, 46] dat tot nu steeds niet-relativistisch en gefac-
toriseerd [47, 48, 49, 50, 51, 52, 53] uitgewerkt werd en waar onze groep een relati-
vistische en ongefactoriseerde versie heeft van opgesteld, die we het RMSGA-model
(Relativistic Multiple Scattering Glauber Approximation) [54, 55, 56] noemen. De
afkorting MS staat voor het feit dat dat Glaubertheorie een veeldeeltjesuitbreiding
is van de eikonale verstrooiingsbenadering.

Om de verstoringen die het proton ondervindt in A+ e→ (A− 1) + e′ + p reacties
te beschrijven gaat men er in het (R)DWIA-model van uit dat de potentiaal, die
de verstrooiing van een vrij proton karakteriseert in elastische p+A→ p+A pro-
cessen, gebruikt kan worden. De parametrisatie voor deze potentiaal bepaalt men
experimenteel, namelijk uit elastische proton-kern verstrooiingsdata. Deze potenti-
aal, waarvoor er zowel relativistische als niet-relativistische parametrisaties bestaan,
noemt men de optische potentiaal. De optische potentiaal die de verstrooiing ka-
rakteriseert in elastische p+A→ p+A reacties, wordt dus in A(e,e′p)-processen
gebruikt om de veranderingen in de golffunctie van het uitgestoten proton ten op-
zichte van een vlakke golf te beschrijven1. Vroeger werden de meeste resultaten
van exclusieve A(e,e′p)-dataverwerking gëınterpreteerd aan de hand van berekenin-
gen in het DWIA-model [14, 36], die een niet-relativistische parametrisatie voor
de optische potentiaal gebruikt. Analoog werkt het RDWIA-model met een rela-
tivistische parametrisatie. Vanaf eind jaren tachtig heeft men zo’n relativistisch
DWIA-model opgesteld om A(e,e′p)-observabelen te berekenen [12, 13, 41, 42, 43].
Systematisch onderzoek heeft aangetoond dat in A(ē, e′p̄)-observabelen relativisti-
sche effecten relevant zijn [57, 58] en dat RDWIA gëınspireerde berekeningen van
A(ē, e′p̄)-observabelen even succesvol zijn als DWIA-berekeningen.

1Wanneer het proton geen FSI ondervindt kan zijn verstrooiingsgolffunctie geschreven worden
als een vlakke golf. Deze benadering die geen FSI in rekening brengt, noemt men dan ook de
(R)PWIA-benadering ((Relativistic) Plane Wave Impulse Approximation). Deze benadering zullen
we via een limietproces dat later nog aan bod komt, kunnen extraheren uit het (R)DWIA-model.
Het zal blijken dat (R)PWIA ook op eenvoudige wijze uit ons relativistisch Glaubermodel, RMSGA,
gehaald kan worden.



3.1. RDWIA ↔ RMSGA 23

Een ander model om de FSI te beschrijven is de Glaubertheorie, waarvan ons
RMSGA-model een voorbeeld is. In deze theorie wordt verondersteld dat in A(e,e′p)-
reacties het proton dat aangeslagen wordt en naar buiten wil propageren, kan ver-
strooien aan elk individueel nucleon dat het op zijn weg naar buiten tegenkomt, eer-
der dan aan de kern als geheel zoals in (R)DWIA. Om de FSI te beschrijven maakt
men dan ook gebruik van de kennis en data van elementaire elastische proton-nucleon
verstrooiingsprocessen: p+N → p+N . De verstrooiing aan elk van de nucleonen
wordt beschreven door de eikonaalbenadering. Dit is een semi-klassieke, hoge-energie
benadering die zeer goed verstrooiing over kleine hoeken beschrijft.

Een zeer belangrijke aanname in de Glaubertheorie is dat de A-1 nucleonen die
de restkern vormen en waarmee het aangeslagen proton kan interageren, “bevroren”
en puntvormig zijn. Door zijn hoge energie en impuls doorkruist het uitgestoten
proton de kern zeer snel en is de verplaatsing van de toeschouwernucleonen verwaar-
loosbaar en kunnen we ze in eerste benadering stilstaand beschouwen.

Het spreekt voor zich dat het RDWIA-model de inelasticiteiten in proton-kern ver-
strooiing naar voren schuift als belangrijkste bron voor FSI, terwijl in het RMSGA-
kader de proton-nucleon inelasticiteiten de FSI-distorties teweeg zullen brengen.

De (R)DWIA-methode wordt enkel toegepast bij lage energieën, want bij hogere
energieën (vanaf 1 GeV) zullen de nucleon-nucleon verstrooiingsprocessen zeer ine-
lastisch en bovendien diffractief worden (zie figuur 3.1). Omwille van het diffractief
karakter kunnen optische potentialen in dit energiegebied niet meer gebruikt wor-
den. Een bijkomend nadeel is dat er geen globale parametrisaties voor de optische
potentiaal beschikbaar zijn in het GeV energiegebied. De optische potentiaalme-
thode is voornamelijk geschikt om verstrooiing aan één deeltje, de kern als geheel,
(met wel enkele correcties ten gevolge van veeldeeltjesaspecten) te beschrijven en
wordt dus best bij relatief lage energie gebruikt. Bovendien zijn de (R)DWIA-
berekeningen gebaseerd op partieelgolfontwikkelingen van de exacte oplossingen van
het verstrooiingsprobleem. Deze methode is steeds moeilijker te hanteren bij hogere
energieën, aangezien steeds meer partieelgolven zullen bijdragen. Bij hoge energieën
(GeV energieregime) wordt de totale differentiële werkzame doorsnede gedomineerd
door subnucleonische veeldeeltjesaspecten. Hier treedt Glaubertheorie op als een
volwaardig alternatief om de interacties te beschrijven.

Er zijn nog twee pijnpunten waarmee (R)DWIA-modellen te kampen hebben die
in ons RMSGA model niet zullen voorkomen:

• De FSI worden beschreven via p+A→ p+A verstrooiing waarbij de energie-
niveaus van de doelwitkern A volledig opgevuld zijn tot aan het Ferminiveau,
terwijl in A(e,e′p)-processen het proton aangeslagen wordt en daarbij de kern
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Figuur 3.1 Totale en elastische werkzame doorsneden voor proton-proton en proton-
neutron verstrooiing in functie van de proton labimpuls. De data zijn afkomstig uit [59]. De
volle (streepjes-) lijn is onze globale fit van de elastisch (totale) werkzame doorsnede.
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achterlaat in een gattoestand. Dit is dezelfde toestand als de A-kern, maar
waarbij er een energieniveau onder het Ferminiveau niet meer volledig opgevuld
is. Uit dit niveau is het ejectiel ontsnapt. De totale toestand is daardoor
geëxciteerd.

• Uit het vorige hoofdstuk weten we al dat hadronische probes eerder het opper-
vlak dan het centrum van de kern aftasten en dus is het misschien een beetje
vreemd om p+A→ p+A reacties te gebruiken om de interactie die het aange-
slagen proton met de totale restkern ondergaat te karakteriseren, wetende dat
het ejectiel zich oorspronkelijk eender waar in het kernmedium bevindt.

3.2 Glaubertheorie

3.2.1 Eikonaalbenadering

Om de golffunctie van het verstrooide proton in een proton-nucleon verstrooiings-
proces te beschrijven zijn er verschillende benaderingen mogelijk. De Bornreeks stelt
een perturbatiereeks voor van de golffunctie in machten van de interactiepotentiaal,
waarbij de eerste orde Bornbenadering de vlakke golfoplossing is. De verstrooide golf
wordt dus in eerste orde benaderd door een vlakke golf [60]. Een andere en betere
benaderingsmethode voor de verstrooiingsgolffunctie van het proton kan bekomen
worden in de hoge-energielimiet voor niet-relativistische potentiaalverstrooiing: de
eikonale benadering [61]. Deze wordt gebruikt in Glaubertheorie om verstrooiings-
reacties te beschrijven.

Het aangeslagen proton zal FSI ondervinden; dit komt overeen met opeenvolgende
verstrooiingsprocessen aan de individuele toeschouwernucleonen die de restkern op-
bouwen. Hierbij wordt aangenomen dat de verstrooiers stilstaan. De totale interactie
die het proton ondergaat op zijn weg naar buiten (FSI), is in het Glaubermodel dus
de som van de individuele bijdragen ten gevolge van verstrooiing aan ieder nucleon,
waarbij elke verstrooiing beschreven kan worden via de eikonaalbenadering. We kun-
nen de Glaubermethode dus zien als een veeldeeltjes verstrooiingsuitbreiding van de
eikonaalmethode. Het succes van de eikonale benadering voor de beschrijving van
de FSI is een gevolg van het feit dat hoge-energie proton-kern verstrooiing diffractief
en dus sterk voorwaarts gepiekt is (het proton verstrooit slechts over kleine hoeken).

De eikonaaltheorie voor verstrooiingsprocessen stelt dat de golfoplossing voor de
Schrödingervergelijking (niet-relativistisch) of Diracvergelijking (relativistisch) die
de verstrooiing moet beschrijven, een vlakke golf (oplossing in (R)PWIA) is die
gecorrigeerd wordt met een fasefactor, die de FSI in rekening brengt. Deze semi-
klassieke benadering is aanvaardbaar wanneer de ’de Broglie’-golflengte λdB van het
proton kleiner is dan de dracht a van de potentiaal (λdB = h/p � a → ka � 1,
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dus bij hoge impuls) waaraan het proton onderhevig is wanneer het zich door het

kernmedium voortbeweegt. Er moet ook voldaan zijn aan de voorwaarde |V0|
E � 1

(dus goed bij hoge energie), met |V0| een typische waarde voor de sterkte van de
potentiaal en E de energie van het proton. De eikonale methode zal goed zijn in
de hoge-energielimiet, wanneer de verstrooiingshoek klein is en wanneer we met
elastische of weinig inelastische verstrooiingsprocessen werken.

3.2.2 Proton-nucleon verstrooiingsgolffunctie en verstrooiingsam-
plitude

In deze paragraaf behandelen we de verstrooiing van het aangeslagen proton aan
één enkel nucleon via de eikonaalmethode. Aangezien de meeste reeds opgestelde
Glaubermodellen niet-relativistisch zijn, leek het ons gepast om even kort te schetsen
hoe de eikonaalbenadering een uitdrukking levert voor de proton-nucleon verstrooi-
ingsgolffunctie in een niet-relativistisch kader. Er wordt hierbij vertrokken van een
Schrödingervergelijking. Daarna wordt een relativistische variant uitgewerkt die een
Diracvergelijking als vertrekpunt heeft.

1) Niet-relativistisch kader

De eikonale verstrooiingsgolffunctie kan uit de Lippman-Schwinger vergelijking afge-
leid worden door linearisatie van de Greense functie in de impulsruimte. Uit de
tijdsonafhankelijke Schrödingervergelijking die gegeven wordt door

(

− ~
2

2m
~∇2 + V (~r)

)

Ψ(~r) = EΨ(~r) (3.1)

en die de interactie tussen het proton en een nucleon beschrijft via de interactiepo-
tentiaal V (~r), kan de Lippman-Schwinger vergelijking afgeleid worden [60, 61]:

Ψ(~k, ~r) ≡ φ(~k, ~r) +

∫

d~r′G+
0 (~r, ~r′) U(~r′) Ψ(~k, ~r′) , (3.2)

met U(~r) ≡ 2mV (~r)/~2, φ(~k, ~r) een vlakke golf en G+
0 de Greense functie die een

sferisch uitgaande golf voorstelt. Deze vergelijking zal de verstrooiingsgolffunctie van
het proton beschrijven in functie van de interactiepotentiaal. De eikonaalmethode
zal als oplossing (verstrooiingsgolffunctie) voor de Lippman-Schwinger vergelijking
de vlakke golfoplossing nemen die gecorrigeerd wordt met een extra fasefactor χ(~r),
die plaatsafhankelijk is:

Ψ(~k, ~r) ≡ 1

(2π)3/2
ei

~k·~reiχ(~r) . (3.3)
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Figuur 3.2 Illustratie van de vectoren betrokken bij de eikonale baan.

Invullen van deze ansatz levert na enkele berekeningen [61] een uitdrukking op voor
de fasefactor

χ(~b, z) = − 1

2k

∫ z

−∞
dz′ U(~b, z′) , (3.4)

waarbij de plaatsvector ~r van het deeltje ontbonden werd als ~r = ~b+ z~ez. ~ki en ~kf

zijn het initieel en finaal momentum van het proton dat verstrooid wordt aan een
nucleon. De z-as werd loodrecht op de golfvectortransfer ~∆ = ~ki −~kf gekozen zodat
~b de impactvector voorstelt gelegen in het vlak loodrecht op ~ki (vermits voor kleine
verstrooiingshoeken θ de vector ~∆ nagenoeg loodrecht staat op ~ki). Alle parameters
staan aangegeven in figuur 3.2. De z-as is bovendien ook gericht volgens de gemid-
delde impuls ~K = (~ki + ~kf )/2.

Belangrijk is dat de fasefactor (3.4) de vlakke golf enkel verstoort in het gebied
waar de potentiaal verschillend is van 0, wat ertoe leidt dat de eikonaalmethode een
goede benadering vormt voor de exacte oplossing, aangezien we verwachten dat de
protonbaan enkel zal verstoord worden waar een potentiaal aanwezig is. Uit (3.4)
volgt ook dat protonen met hoge impuls minder verstoord worden door de interac-
tiepotentiaal; de fasefactor is namelijk omgekeerd evenredig met k.

Nu de verstrooiingsgolffunctie van het proton gekend is, is het mogelijk om de ver-
strooiingsamplitude van een proton-nucleon verstrooiingsproces in de eikonaalbena-
dering te berekenen aan de hand van [60, 61]

fE = −2π2〈φ~ki
|U(~b, z)|ΨE

~kf
〉 . (3.5)

Met de index E wordt bedoeld dat zowel de verstrooiingsgolffunctie als de verstrooi-
ingsamplitude met de eikonaalmethode opgelost zijn. φ~ki

is de inkomende vlakke golf

met momentum ~ki. Substitutie van uitdrukking (3.3) voor de eikonale golffunctie
en (3.4) voor de eikonale fasefactor leidt tot

fE ∼= iki

2π

∫

d~b ei
~∆·~b Γ(ki,~b) , (3.6)
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waarbij de profielfunctie Γ(ki,~b) gedefinieerd wordt als

Γ(ki,~b) ≡ 1 − eiχ(ki,~b) . (3.7)

De vergelijking voor de eikonale proton-nucleon verstrooiingsamplitude (3.6) werd
bekomen in het massacentrumstelsel van de twee botsende deeltjes (proton en nu-
cleon). Er kan echter aangetoond worden dat de vergelijking geldig blijft in het
labstelsel voor hoge-energie verstrooiing over kleine hoeken [62], waarbij de initiële
en finale momentum drievectoren in het massacentrumstelsel (~ki en ~kf ) vervangen

moeten worden door deze in het labstelsel (~kL
i en ~kL

f ).

2) Relativistisch kader

Voor een relativistische beschrijving van de proton-nucleon verstrooiingsgolffunc-
tie vormt een Diracvergelijking het vertrekpunt. We nemen aan dat de golffunctie

voor het verstrooide ongebonden proton, Ψ
(+)
~kp,ms

, met energie E =
√

k2
p +M2 en

spin 1
2 aan de tijdsonafhankelijke Diracvergelijking

(

~α · ~p+ βM + βVs(r) + Vv(r)
)

Ψ
(+)
~kp,ms

= EΨ
(+)
~kp,ms

(3.8)

voldoet. In een consistent model voor de beschrijving van A(e,e′p)-processen worden
zowel de gebonden als de verstrooide toestanden voor het proton afgeleid uit dezelfde
Diracvergelijking. We gaan dus uit van dezelfde Hamiltoniaan als diegene die ge-
bruikt wordt om de gebonden-toestandsgolffuncties te berekenen in het σ−ω model
[25, 26]. Hier is Vs(r) een sferisch symmetrische Lorentz scalaire potentiaal en Vv(r)
een sferisch symmetrische vectorpotentiaal. α en β zijn de welbekende Dirac 4×4-
matrices, opgebouwd uit de Paulimatrices (zie bijlage A) en de 2×2-eenheidsmatrix.

Ψ
(+)
~kp,ms

(~r) is een viercomponentspinor en kan ontbonden worden in twee Paulispino-

ren, u(+)(~r) en w(+)(~r), die respectievelijk de bovenste en de onderste component
voorstellen.

Ψ
(+)
~kp,ms

(~r) =




u

(+)
~kp,ms

(~r)

w
(+)
~kp,ms

(~r)



 . (3.9)

De twee componenten van Ψ
(+)
~kp,ms

(~r) voldoen aan volgende gekoppelde differentiaal-

vergelijkingen:

~σ · ~p u(+)
~kp,ms

(~r) − (E +M + Vs − Vv) w
(+)
~kp,ms

(~r) = 0 , (3.10)

~σ · ~p w(+)
~kp,ms

(~r) − (E −M − Vs − Vv) u
(+)
~kp,ms

(~r) = 0 (3.11)
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en dus geldt volgend verband tussen de onderste component en de bovenste compo-
nent:

w
(+)
~kp,ms

(~r) =
1

E +M + Vs(r) − Vv(r)
~σ · ~p u(+)

~kp,ms
(~r) . (3.12)

Deze uitdrukking voor de onderste component gesubstitueerd in de tweede van de
gekoppelde differentiaalvergelijkingen (3.11) levert

(

~σ · ~p 1

E +M + Vs − Vv
~σ · ~p− (E −M − Vs − Vv)

)

u
(+)
~kp,ms

(~r) = 0 . (3.13)

Deze vergelijking kan omgevormd worden tot een Schrödingerachtige vergelijking
door rekening te houden met

~p = −i~~∇ = −i~~er
d

dr
(3.14)

en

(~σ · ~A)(~σ · ~B) = ~A · ~B + iσ · ( ~A× ~B) . (3.15)

We krijgen

{

− ~
2~∇2

2M
+ Vc + Vso(~σ · ~L− i~r · ~p)

}

u
(+)
~kp,ms

(~r) =
k2

p

2M
u

(+)
~kp,ms

(~r) , (3.16)

waarbij de centrale en spin-baan potentiaal Vc en Vso gegeven worden door:

Vc(r) = Vs(r) +
E

M
Vv(r) +

V 2
s (r) − V 2

v (r)

2M
, (3.17)

Vso(r) =
1

2M [E +M + Vs(r) − Vv(r)]

1

r

d

dr
[Vv(r) − Vs(r)] . (3.18)

Tot hiertoe zijn er nog geen benaderingen ingevoerd. Vergelijking (3.16) is reeds door
verschillende onderzoeksgroepen [12, 13, 42, 63] opgelost aan de hand van optische
potentialen (RDWIA) bepaald uit globale fits aan proton-kern verstrooiingsgege-
vens. Zoals eerder vermeld werd, kan deze methode niet toegepast worden voor
proton kinetische energieën vanaf 1 GeV. De relativistische eikonaalmethode zal in
dit energiegebied toegepast moeten worden [47, 64, 65, 66].

De radiale afhankelijkheid van zowel de scalaire als de vectorpotentiaal kan via rela-
tivistische Hartreeberekeningen bepaald worden. Uit de berekeningen volgt dat de
dracht 2-3 femtometer bedraagt. De voorwaarde voor de eikonaalbenadering ka� 1
komt overeen met impulsen van de orde k � 500 MeV/c. Bij deze protonimpulsen



3.2. Glaubertheorie 30

dringt een relativistisch Glaubermodel zich op. In het relativistisch kader wordt de
bovenste component van de viercomponentspinor u(+)(~r) geschreven als

u
(+)
~kp,ms

(~r) = ei~kp·~reiS(~r)χ 1

2
,ms

, (3.19)

dus bestaande uit een vlakke golf, een spingolffunctie (Paulispinor, vermits we re-
lativistisch werken) en een extra plaatsafhankelijke eikonale fasefactor S(~r). Deze
uitdrukking is vergelijkbaar met uitdrukking (3.3), maar dan met een extra term
die de spin in rekening brengt.

Om de eikonale fasefactor S(~r) te berekenen wordt vergelijking (3.16) eerst om-
gevormd. Hiervoor definieren we ~K, het gemiddeld momentum, en ~∆, de momen-
tumtransfer, in functie van het initieel en finaal momentum, ~k en ~kp. (zie ook figuur

3.2, maar dan met impulsen ~ki en ~kf vervangen door ~k en ~kp)

~K =
~q(≈ ~k) + ~kp

2
en ~∆ = ~k − ~kp . (3.20)

Met het initieel momentum ~k wordt binnen de context van A(e,e′p)-reacties de im-
puls bedoeld van het proton net na absorptie van het virtueel foton. Deze impuls is
gelijk aan de som van het oorspronkelijke momentum van het proton en de impulso-
verdracht ~q van het virtuele foton. Vermits deze laatste bijdrage in het intermediaire
energiegebied (GeV/c) veel groter is dan de eerste (≈ 200 MeV/c), is het aanvaard-
baar ~k te vervangen door ~q. Met het finaal momentum ~kp wordt de impuls bedoeld
van het proton na de interactie met de restkern.

Via deze impulsen kunnen we een nieuwe variabele definiëren die we later dikwijls
zullen gebruiken en die we het “missing” momentum ~pm noemen, gedefinieerd als
~pm ≡ ~q−~kp. Dit is tegengesteld aan de impuls van het oorspronkelijk gebonden pro-
ton verminderd met de impulsoverdrachten die het aangeslagen proton op zijn weg
naar buiten ondergaat ten gevolge van de wisselwerking met de overige nucleonen
in de kern. In de PWIA-benadering zal ~pm in grootte gelijk zijn aan het oorspron-
kelijk momentum van het gebonden proton in de trefkern, aangezien er dan geen
verstrooiingen beschouwd worden.

Binnen de kleine-hoekbenadering (|~∆|/|~k| � 1), waarbinnen de eikonaaltheorie gel-
dig is, leidt substitutie van

p2 = [(~p− ~K) + ~K]2 ∼= 2 ~K · ~p−K2 (3.21)

in vergelijking (3.16) tot een lineaire vergelijking in de impulsoperator ~p = −i~~∇:

{

~K · ~p−K2 +M
(

Vc + Vso

[

~σ · (~r × ~K) − i~r · ~K
])}

u
(+)
~kp,ms

(~r) = 0 , (3.22)
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waarbij de momentumoperator in de spin-baan term en de Darwinterm vervangen is
door de gemiddelde impuls ~K. Deze vergelijking uitwerken met de eikonale ansatz
(3.19) voor de bovenste component van de verstrooiingsgolffunctie geeft een verge-
lijking waarin de eikonale fasefactor voorkomt:

~K · ~∇S(~r) = −M
{

Vc(~r) + Vso(~r)
[

~σ · (~r × ~K) − i~r · ~K
]}

. (3.23)

Met de z-as gelegen volgens de richting van het gemiddeld momentum ~K wordt de
eikonale fasefactor, die een operator is in de spinruimte, in integraalvorm

iS(~b, z) = −iM
K

∫ z

−∞
dz′

{

Vc(~b, z
′) + Vso(~b, z

′)
[

~σ · (~b× ~K) − iKz′
]}

. (3.24)

Hier werd de plaatsvector ~r net zoals in de niet-relativistische uitwerking opgesplitst
in een component volgens de z-richting en een component loodrecht op de z-richting:
~r = (~b, z).

Door verder uitdrukkingen (3.12) en (3.19) te combineren vinden we een uitdrukking
voor de onderste component van de viercomponentspinor en kan de verstrooiings-
golffunctie van het proton in de eikonale benadering geschreven worden als

Ψ
(+)
~kp,ms

(~r) =

√

E +M

2M
︸ ︷︷ ︸

normering

[
1

1
E+M+Vs−Vv

~σ · ~p

]

ei
~kp·~reiS(~r)χ 1

2
ms

. (3.25)

Wanneer we deze vergelijken met de vrije Diracoplossing

Φ~ki,ms
(~r) =

√

E +M

2M
︸ ︷︷ ︸

normering

[
1

1
E+M ~σ · ~p

]

ei
~ki·~rχ 1

2
ms

, (3.26)

zien we twee verschillen:

• De onderste component kent een dynamische versterking t.g.v. de combinatie
van de scalaire en de vectorpotentiaal. Immers Vs < 0 en Vv > 0 (en tesamen
Vs−Vv < 0) [67] zodat de noemer verkleint of de onderste component vergroot.

• De eikonale fase eiS(~r) beschrijft de interacties die het proton ondervindt wan-
neer het zich uit de kern tracht te verwijderen.

Merk op dat ze beide dezelfde normering hebben. Net als in het niet-relativistisch
model kan ook een relativistische eikonale verstrooiingsamplitude voor een proton-
nucleon verstrooiingsproces berekend worden. De verstrooiing zal hier het gevolg



3.2. Glaubertheorie 32

zijn van de scalaire en de vectorpotentiaal die uit het σ − ω model voortkomen. De
uitdrukking waarbij spineffecten verwaarloosd worden, luidt [64]

Fmsms′
(~ki,~kf ) = −M

2π

〈

Φ~ki,ms
(~r)|(βVs + Vv)|Ψ(+)

~kf ,ms′
(~r)

〉

, (3.27)

waarbij Ψ
(+)
~kf ,ms′

(~r) de uitgaande, verstrooide protongolffunctie (3.25) en Φ~ki,ms
(~r) de

vrije Diracoplossing (3.26) is. Als we nu in formule (3.27) de uitdrukkingen (3.25)
en (3.26) voor de eikonale golffunctie en de vrije Diracoplossing substitueren dan
vinden we na enkele bewerkingen [64]

Fmsms′
(~ki,~kf ) = −iK

〈

ms′

∣
∣
∣

∫
d~b

2π
e−i(~kf−~ki)·~b(eiχ(~b) − 1)

∣
∣
∣ms

〉

, (3.28)

met de faseshiftfunctie χ(~b) gegeven door

χ(~b) = −M
K

∫ +∞

−∞
dz

[

Vc(~b, z) + Vso(~b, z)(~σ · (~r × ~K))
]

. (3.29)

In de relativistische eikonale faseshiftfunctie (3.29) is de Darwinterm −iVso(~b, z
′)Kz′

weggevallen als we de uitdrukking vergelijken met die van de relativistische eikonale
fasefactor (3.24) die de vervorming van de vlakke golfoplossing beschrijft. De Dar-
winterm levert dus geen bijdrage tot de elastische verstrooiingsamplitude. Voor
inelastische processen zal de Darwinterm wel een rol spelen.

In Glaubertheorie worden de faseshiftfuncties χ(~b) niet berekend op basis van de
kennis over de radiële afhankelijkheid en grootte van de potentialen Vc en Vso, maar
worden ze direct uit de proton-nucleon verstrooiingsgegevens gehaald.

Als we de definities van de profielfunctie (3.7) en van momentumtransfer ~∆ = ~ki−~kf

in acht nemen, dan kan vergelijking (3.28) geschreven worden als

Fmsms′
(~ki,~kf ) =

iK

2π

〈

ms′

∣
∣
∣

∫

d~b ei
~∆·~b Γ(~b,K)

∣
∣
∣ms

〉

. (3.30)

Dit is net dezelfde vorm als de pN-verstrooiingsamplitude in het niet-relativistisch
kader (3.6), op de spin na.

3.2.3 Veelvoudige eikonale verstrooiing = Glauberverstrooiing

De Glaubertheorie beschrijft de verstrooiing van een snel deeltje aan een target met
N nucleonen (verstrooiers) (zie figuur 3.3) en vormt aldus een goede theorie om de
FSI die optreden in A(e,e′p)-reacties uit te werken. Wanneer we de theorie toepassen
op het A(e,e′p)-proces bedoelt men met het snel deeltje het proton dat aangeslagen
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k r target C.O.M.

r-r1 r1 r2 r3 r4 rA-1

1 2 3 4 A-1

...

Figuur 3.3 Schematische representatie van de veelvoudige verstrooiing van een proton (met

coördinaat ~r = (~b, z)) met de overige nucleonen (met coördinaten ~ri = (~bi, zi)) in de restkern.

wordt. De N verstrooiers zijn dan de A-1 nucleonen die in de restkern achterblij-
ven. Er wordt verondersteld dat de snelheid van het proton veel groter is dan
die van de toeschouwernucleonen zodat de nucleonen stilstaand beschouwd kunnen
worden. Bovendien neemt men enkel spin-onafhankelijke twee-deeltjeskrachten in
acht. Uitwisselingseffecten tussen het proton en de toeschouwernucleonen worden
verwaarloosd. De Glauberverstrooiingsamplitude voor de reactie van een initiële
toestand |i〉 naar een finale toestand |f〉 wordt dan gegeven door

fGlauber =
iK

2π

∫

d~b ei
~∆·~b

〈

f |1 − eiχtot(~b,~b1,...~bN )|i
〉

, (3.31)

waarbij de totale Glauberfaseshiftfunctie gelijk is aan

χtot(~b,~b1, . . .~bN ) =

N∑

i=1

χi(~b−~bi) . (3.32)

De som loopt over alle eikonale faseshiftfuncties χi bijgedragen door elk van de N
verstrooiers. Men veronderstelt hierbij dat de verstrooiingen aan de verschillende
nucleonen onafhankelijk van elkaar gebeuren. De vectoren ~b, ~b1,. . ., ~bN zijn de im-
pactparameters van het verstrooide deeltje en van de targetverstrooiers. De eiko-
nale faseshiftfuncties χi worden gegeven door formules (3.4) en (3.29) voor een niet-
relativistisch respectievelijk relativistisch model. De situatie bij verstrooiing aan een
samengesteld systeem is weergegeven in figuur 3.3. De fase-additiviteitseigenschap
(3.32) is een direct gevolg van het ééndimensionale karakter van de relatieve bewe-
ging (de protonbaan wordt telkens slechts over zeer kleine hoeken afgebogen) en het
verwaarlozen van drie- en meer-deeltjeskrachten, de beweging van targetverstrooiers
(dit werd voordien al eens vermeld als het “bevroren” zijn van de toeschouwer-
nucleonen) en longitudinale momentumtransfer. De uitdrukking voor de Glauber-
verstrooiingsamplitude (3.31) is bovendien enkel geldig voor botsingen waarbij de
energietransfer tussen ejectiel en toeschouwernucleonen veel kleiner is dan de energie
gedragen door het snel bewegende proton, dus enkel voor elastische of weinig inelasti-
sche verstrooiing (deze voorwaarden volgen logischerwijs uit de eikonale benadering).
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Als we verder het werk van Glauber volgen [44] dan wordt de totale profielfunc-
tie gedefinieerd als

Γtotaal(~b,~b1, . . .~bN ) = 1 − eiχtot(~b,~b1,...~bN ) . (3.33)

Met de individuele profielfuncties gegeven door

Γi(~b−~bi) = 1 − eiχi(~b−~bi) (3.34)

wordt de totale profielfunctie

Γtotaal(~b,~b1, . . .~bN ) = 1 −
N∏

i=1

(1 − Γi(~b−~bi)) (3.35)

of

Γtotaal =

N∑

i=1

Γi −
N∑

i6=j

ΓiΓj + . . .+ (−1)N−1
N∏

i=1

Γi . (3.36)

Substitutie van deze uitdrukking in (3.31), rekening houdend met de definitie van de
totale profielfunctie, leidt tot een directe interpretatie van het proces in termen van
een veelvoudige-verstrooiingsexpansie. De eerste term in het rechterlid uit formule
(3.36) zal een enkelvoudige verstrooiing beschrijven, de tweede term een dubbele
verstrooiing, enz... Aangezien het proton altijd dezelfde propagatierichting heeft
(op kleine afwijkingen na), zal het met elk nucleon maximaal één keer interageren;
het komt elk nucleon maximaal één maal tegen en zal dus maximaal N (N = A − 1
in het geval van A(e,e′p)-reacties) keer verstrooien. In benaderende Glauberbereke-
ningen wordt dikwijls alleen de enkelvoudige verstrooiingsterm in rekening gebracht.

De Glauberverstrooiingsamplitude (3.31) kan omgevormd worden tot

fGlauber =
iK

2π

∫

d~b ei
~∆·~b〈f |Γtot(~b,~b1, . . .~bN )|i〉 . (3.37)

Om deze Glauberverstrooiingsamplitude te berekenen is het nodig de totale profiel-
functie te kennen. Uit vergelijkingen (3.35) en (3.36) volgt echter dat kennis van de
individuele profielfuncties Γi de totale profielfunctie vastlegt. De individuele pro-
fielfuncties Γi kunnen uit proton-nucleon verstrooiingsdata gehaald worden, zoals in
volgende paragraaf uitgelegd wordt, men spreekt dan van de Glaubermethode.
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3.2.4 Glauberparameters

In standaard Glaubertheorie worden de individuele faseshiftfuncties χi niet berekend
op basis van NN potentialen via (3.4) of (3.29), maar direct afgeleid uit proton-proton
en proton-neutron verstrooiingsdata. Dit maakt Glaubertheorie dus zeer geschikt
voor het analyseren van hadronische botsingen, in het bijzonder hoge-energie hadron-
kernbotsingen.

Een algemene vorm voor de proton-nucleon verstrooiingsamplitude in het massa-
middelpuntstelsel die pariteit behoudt en invariant is onder tijdsomkering, bestaat
uit vijf invariante delen [49, 68]

f(~∆) =A(~∆) +B(~∆)(~σ1 + ~σ2) · n̂+ C(~∆)(~σ1 · n̂)(~σ2 · n̂)

+D(~∆)(~σ1 · m̂)(~σ2 · m̂) + E(~∆)(~σ1 · l̂)(~σ2 · l̂) , (3.38)

waarbij ~σ1 en ~σ2 de initiële en finale spinoperatoren zijn. n̂, m̂, l̂ zijn de eenheids-
vectoren gedefinieerd in functie van het initiële en finale momentum ~ki en ~kf van
het nucleon:

n̂≡
~ki × ~kf

|~ki × ~kf |
,

m̂≡
~ki − ~kf

|~ki − ~kf |
,

l̂≡
~ki + ~kf

|~ki + ~kf |
. (3.39)

De pN-verstrooiingsamplitude bestaat dus uit een centrale term, een spin-baan term
en nog drie andere spinafhankelijke termen. In wat volgt, zullen we de spinafhan-
kelijke termen laten vallen; we nemen enkel de centrale term in rekening. Dit is
toegelaten aangezien de spinafhankelijke termen2 bij hoge energieën en bij elastische
verstrooiing over kleine hoeken relatief zwak zijn [44, 45, 68]. De spinonafhankelijke,
centrale term kan geparametriseerd worden als

A(~∆) ≡ A(~∆ = 0) exp
(

−
β2

pN∆2

2

)

. (3.40)

Deze parametrisatie is gebaseerd op het feit dat er experimenteel een diffractief pa-
troon gemeten wordt voor de differentiële proton-nucleon werkzame doorsnede. β2

pN

2In principe kunnen al de amplitudes A, B, C, D en E bepaald worden via complete faseshift-
analyse van pN-verstrooiingsdata. In de praktijk zijn de spinafhankelijke termen slecht gekend
aangezien de data meestal geanalyseerd worden met behulp van een spinloze versie van de theorie
(A 6= 0 en B, C, D en E = 0).
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noemt men de “slope parameter” (diffractieve helling) en beschrijft de t-afhankelijk-
heid van de elastische pN-werkzame doorsnede bij voorwaartse hoeken:

dσel
pN

dt
≈
dσel

pN

dt

∣
∣
∣
∣
∣
t=0

e−β2
pN |t| (voor t�) , (3.41)

waarbij t de Mandelstamvariabele t ≡ (kµ
f − kµ

i )2 is.

Met behulp van het optisch theorema dat ons een verband geeft tussen het ima-
ginair gedeelte van de pN-verstrooiingsamplitude bij impulsoverdracht gelijk aan 0
en de totale proton-nucleon werkzame doorsnede

Imf((θ = 0, φ = 0) → (~∆ = 0)) =
kσtot

pN

4π
(3.42)

en de centrale verstrooiingsamplitude (3.40), wetende dat deze centrale verstrooi-
ingsamplitude gelijk is aan de totale verstrooiingsamplitude aangezien we de spinaf-
hankelijke termen hebben laten vallen, vinden we dat

f(~∆) = A(~∆) =
(

ReA(~∆ = 0) + i
kσtot

pN

4π

)

exp
(

−
β2

pN∆2

2

)

(3.43)

of

f(~∆) = A(~∆) =
kσtot

pN

4π
(εpN + i) exp

(

−
β2

pN∆2

2

)

, (3.44)

met εpN de verhouding van het reëel deel tot het imaginair deel van de elastische
pN-verstrooiingsamplitude

εpN ≡ ReA(~∆ = 0)
kσtot

pN

4π

. (3.45)

Deze is weergegeven in figuur 3.6 in functie van de proton kinetische energie. Uit
formule (3.6) volgt dat de Fouriergetransformeerde van de verstrooiingsamplitude
gelijk is aan de profielfunctie.

Γ(~k ≡ (~kT , kL),~b) =
1

2πik

∫

d2~kT f~k(θ, φ) e−i~kT ·~b , (3.46)

waarbij ~kT de transversale momentumtransfer is bij verstrooiing van het snel proton
aan het nucleon en kL de initiële golfvector is. Combinatie met formule (3.43) levert

Γ(~b) =
σtot

pN

4πβ2
pN

(1 − iεpN ) e
−

~b2

2β2
pN . (3.47)
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Figuur 3.4 De Glauber slope parameter β2
pn. De curve werd bekomen op basis van verge-

lijking (3.50) en de globale fits van σtot
pN , σel

pN en εpN uit figuren 3.1 en 3.6. De datapunten
zijn afkomstig uit [69] en werden bepaald via de kleine hoek t-afhankelijkheid (3.41) van de
gemeten differentiële werkzame doorsneden.
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Figuur 3.5 Analoog als in figuur 3.4 maar dan voor de Glauber slope parameter β2
pp en

datapunten uit [70].
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Om deze profielfunctie te berekenen hebben we drie parameters nodig: σtot
pN , εpN

en β2
pN . Deze parameters kunnen direct bepaald worden uit de data van elastische

proton-proton en proton-neutron verstrooiing door interpolatie van de experimen-
tele gegevens afkomstig uit de Particle Data Group [59], zie figuren 3.1, 3.4, 3.5 en
3.6.

De slope parameters β2
pp en β2

pn volgen uit de analyse van de vorm van de diffe-
rentiële werkzame doorsnede via vergelijking (3.41). Hierbij wordt aangenomen dat
de bijdrage van spinafhankelijke termen in de verstrooiingsamplitude verwaarloos-
baar is. Echter bij protonimpulsen kp ≤ 1 GeV/c verschillen de slope parameters
sterk naargelang ze via voorgaande methode of uit experimenten en analyse van
de faseverschuivingen bepaald worden aangezien bij deze impulsen de spinafhanke-
lijke termen wel zullen bijdragen in de proton-nucleon verstrooiingsamplitude [68].
Daarom zullen we een andere methode gebruiken om de slope parameters te bepalen.

De elastische proton-nucleon verstrooiingsamplitude kan in direct verband gebracht
worden met de differentiële werkzame doorsnede via volgende vergelijking:

dσel
pN

d(∆2)
=

π

k2
|A(~∆)|2 =

(σtot
pN )2(1 + ε2pN )

16π
e−β2

pN∆2

, (3.48)

aangezien
dσel

pN

dΩ = |A(~∆)|2 en d(∆2) = k2 dΩ
π . Deze uitdrukking geldt enkel voor hoge

energieën aangezien dan de verstrooiingsamplitude f(~∆) gelijk is aan de centrale
amplitude A(~∆). Integratie leidt tot

σel
pN =

(σtot
pN )2(1 + ε2pN )

16πβ2
pN

. (3.49)

Deze formule kan omgevormd worden naar een uitdrukking voor de slope parameter
in functie van de totale werkzame doorsnede, de elastische werkzame doorsnede en de
verhouding van het reëel tot het imaginair gedeelte van de pN-verstrooiingsamplitude:

β2
pN =

(σtot
pN )2(1 + ε2pN )

16πσel
pN

. (3.50)

Deze formule voor de slope parameters wordt geplot in figuren 3.4 en 3.5.

3.2.5 Glauber FSI-operator

De Glauberbenadering laat toe om de verstrooiingsgolffunctie van het proton te
schrijven als een operator Ŝ werkende op de vlakke golfoplossing [28, 64]:

Ψ
(+)
~kp,ms

=

√

E +M

2M
Ŝ

[
1

1
E+M ~σ · ~p

]

ei
~kp·~rχ 1

2
ms

. (3.51)
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Figuur 3.6 De verhoudingen van het reëel tot het imaginair deel van de centrale ver-
strooiingsamplitude A(~∆) voor proton-proton en proton-neutron verstrooiing in functie van
de proton labimpuls. De curves zijn onze globale fits van de datapunten. De data zijn
afkomstig uit [68].

Deze operator beschrijft dan de veranderingen ten opzichte van een vlakke golf en
wordt de FSI-operator genoemd. Vanaf deze paragraaf zullen we enkel nog maar
relativistisch werken: ons RMSGA-model wordt uitgewerkt!

Aangezien we weten dat de finale toestand, die aangeduid wordt door Ψ
~kp,ms

A , be-
staat uit het aangeslagen proton en de restkern, die A-1 nucleonen bevat, vinden
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we voor deze finale toestand in een relativistische Glauber veelvoudige verstrooi-
ingstheorie volgende vorm (rekening houdend met het feit dat de totale golffunctie
antisymmetrisch moet zijn):

Ψ
~kp,ms

A (~r, ~r2, . . . , ~rA)∝ Â
(

Ŝ(~r, ~r2, . . . , ~rA)

[
1

1
E+M ~σ · ~p

]

ei
~kp·~rχ 1

2
ms

× ΨJRMR
A−1 (~r2, . . . , ~rA)

)

, (3.52)

waarbij ~r de plaatsvector is van het aangeslagen proton en ~r2, . . . , ~rA de plaatsvec-
toren zijn van de nucleonen in de restkern. ΨJRMR

A−1 is de golffunctie van de restkern

die zich in een discrete toestand bevindt. Â is de antisymmetrisatie-operator. De
spinafhankelijkheid is voor de eenvoud weggelaten.

De FSI-operator kan uitgewerkt worden in de Zero-Range approximatie. Deze be-
nadering is mogelijk wanneer de toeschouwernucleonen “bevroren” zijn en wanneer
de dracht van de interactie kleiner is dan de gemiddelde afstand tussen twee opeen-
volgende verstrooiers. Deze benaderingsmethode veronderstelt dat er enkel interac-
tie zal zijn tussen het aangeslagen proton en een toeschouwernucleon als ze beide
dezelfde z-coördinaat hebben, waarbij de z-richting samenvalt met de propagatie-
richting van het proton. De eindige longitudinale afmetingen van de NN-potentiaal
worden dus verwaarloosd. De opeenvolgende elastische of licht inelastische botsin-
gen van het uitgestoten proton met de stilstaande toeschouwernucleonen worden dan
beschreven door volgende FSI-operator

Ŝ(~r, ~r2, . . . , ~rA) =
A∏

j=2

[1 − Γ(~b−~bj)θ(zj − z)] , (3.53)

waarbij Γ(~b−~bj) de profielfuncties (3.34) zijn van proton-nucleon verstrooiingspro-

cessen . Het product duidt aan dat het aangeslagen proton met coördinaat ~r = (~b, z)
met alle andere nucleonen in de kern met coördinaten ~ri = (~bi, zi) kan interageren.
De Heavyside stapfunctie echter zal ervoor zorgen dat het proton enkel zal interage-
ren met nucleonen die het in zijn voorwaartse propagatiezin tegenkomt. Hierbij is
z de positie in de trefkern waar het proton het virtueel foton absorbeert en zijn de
zj ’s de posities van de toeschouwernucleonen langs de baan van het ejectiel.

De moeilijkheid bij de evaluatie van de FSI-operator (3.53) ligt in het feit dat Ŝ
een ingewikkelde A-deeltjesoperator is. Een veelgebruikte benadering bestaat erin
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deze A-deeltjesoperator te ontwikkelen in de volgende vorm

Ŝ(~r, ~r2, . . . , ~rA) = 1 −
A∑

j=2

θ(zj − z)Γ(~b−~bj)
︸ ︷︷ ︸

enkelvoudig

+
A∑

j 6=k=2

θ(zj − z)Γ(~b−~bj)θ(zk − z)Γ(~b−~bk)
︸ ︷︷ ︸

dubbel

−
A∑

j 6=k 6=l=2

θ(zj − z)Γ(~b−~bj)θ(zk − z)Γ(~b−~bk)θ(zl − z)Γ(~b−~bl)
︸ ︷︷ ︸

drievoudig

+ . . . (3.54)

en de reeks af te breken na een bepaalde orde (vaak de eerste) in de profielfunctie
Γ. De eerste term in bovenstaande reeks, de eenheidsoperator, verwijst naar de
situatie waarbij het uitgestoten proton geen verstrooiing ondergaat op zijn weg uit
de kern3. De tweede term, die lineair is in de profielfunctie, beschrijft processen
waarbij het ejectiel verstrooit aan één van de toeschouwernucleonen in het residueel
systeem vooraleer asymptotisch vrij te worden. Hogere-orde termen in de expan-
sie corresponderen met dubbele, drievoudige,..., (A-1)-voudige verstrooiingen aan
de toeschouwernucleonen. Door de reeks op verschillende ordes af te breken, kan
het relatief effect van enkelvoudige, dubbele, drievoudige,... verstrooiingen bepaald
worden.

3.2.6 Overgangsmatrixelement in A(e,e′p)-reacties in een relativis-
tisch kader

Algemeen kunnen we de overgangsmatrixelementen in de werkzame doorsnede van
A(e,e′p)-reacties schrijven als (hierbij is voor de eenvoud van notatie de spinafhan-
kelijkheid weggelaten, zie ook vergelijking (3.62))

〈Jµ〉fi =

∫

d~r

∫

d~r2 . . .

∫

d~rA

(

Ψ
~kp,ms

A (~r, ~r2, . . . , ~rA)
)†

× γ0Jµ(~r)ei~q·~rΨgs
A (~r, ~r2, . . . , ~rA) , (3.55)

waarbij Ψ
~kp,ms

A de toestand van de restkern tesamen met het uitgestoten proton
beschrijft en waarbij Ψgs

A de grondtoestandsgolffunctie van de trefkern is. Deze
kerntoestanden worden uitgewerkt in het onafhankelijke deeltjesmodel. Een meer

3Geen FSI en dus Ŝ = 1 komt overeen met de “plane wave” situatie.
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realistische beschrijving dan het IPM vereist het in rekening brengen van nucleon-
nucleon correlaties. Dit kan verwezenlijkt worden door in de matrixelementen de
substitutie ρi(~ri) → ρi(~ri)g(~r−~ri) door te voeren, waar ρi(~ri) de nucleonische dicht-
heid voorstelt en g(~r − ~ri) de (centrale) correlatiefunctie. Hiervoor gebruiken we
de parametrisatie van Gearheart en Dickhoff [71]. Deze functie kan gecategoriseerd
worden ergens tussen harde en zachte correlatiefuncties in. Harde correlatiefuncties
hebben een “core” (harde kern) bij kleine internucleonische afstanden, terwijl zachte
correlaties een eindige probabiliteit voorspellen om nucleonen op zeer dichte afstand
van elkaar te observeren. Deze parametrisatie wordt gekozen aangezien ze resultaten
genereert die in goede overeenstemming zijn met 12C(e,e′p)-data [72].

In het IPM worden de golffuncties voor de grondtoestand van de kern met A nucle-
onen en de finale toestand van de restkern en het aangeslagen proton beschreven via
Slaterdeterminanten. De theorie wordt verder uitgewerkt voor A=4 en kan zonder
moeilijkheden uitgebreid worden voor grotere trefkernen.

De golffunctie voor de grondtoestand luidt

Ψgs
A (~r1, ~r2, ~r3, ~r4) =

1√
A!

∣
∣
∣
∣
∣
∣
∣
∣

φα1(~r1) φα2(~r1) φα3(~r1) φα4(~r1)
φα1(~r2) φα2(~r2) φα3(~r2) φα4(~r2)
φα1(~r3) φα2(~r3) φα3(~r3) φα4(~r3)
φα1(~r4) φα2(~r4) φα3(~r4) φα4(~r4)

∣
∣
∣
∣
∣
∣
∣
∣

. (3.56)

De Slaterdeterminant bestaat uit golffuncties die een oplossing zijn van de ééndeeltjes-
Diracvergelijking (3.8). Zij hebben voor een sferisch symmetrische potentiaal vol-
gende vorm [73]:

φα(~r, ~σ) ≡ φnκm(~r, ~σ) =

[

iGnκ(r)
r Yκm(Ω, ~σ)

−Fnκ(r)
r Y−κm(Ω, ~σ)

]

, (3.57)

met

Yκm(Ω, ~σ) =
∑

mlms

〈

lml
1

2
ms | l

1

2
jmj

〉

︸ ︷︷ ︸

Clebsch−Gordancoefficiënt

Ylml
(Ω) χ 1

2
ms

(~σ) , (3.58)

j =| κ | −1

2
, (3.59)

l =

{
κ κ > 0

−(κ+ 1) κ < 0
, (3.60)

waarbij n het hoofdkwantumgetal is en κ en m de veralgemeende impulsmoment-
kwantumgetallen. Y±κm zijn de sferische spinoren of spin sferische harmonieken die
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het hoek- en spingedeelte van de golffuncties beschrijven. Ylml
zijn de gewone sferi-

sche harmonieken en χ 1

2
ms

is een Paulispinor.

De finale A-deeltjesgolffunctie, die de restkern en het uitgestoten proton tesamen
beschrijft, wordt ook geschreven in Slaterdeterminantvorm:

Ψ
~kp,ms

A (~ri) =
1√
A!

∣
∣
∣
∣
∣
∣
∣
∣
∣
∣

Ŝ(~ri)φ~kp,ms
(~r1) φα2(~r1) φα3(~r1) φα4(~r1)

Ŝ(~ri)φ~kp,ms
(~r2) φα2(~r2) φα3(~r2) φα4(~r2)

Ŝ(~ri)φ~kp,ms
(~r3) φα2(~r3) φα3(~r3) φα4(~r3)

Ŝ(~ri)φ~kp,ms
(~r4) φα2(~r4) φα3(~r4) φα4(~r4)

∣
∣
∣
∣
∣
∣
∣
∣
∣
∣

, (3.61)

met i gaande van 1 tot en met 4 en waarbij de verstooiingsgolffunctie van het proton
gegeven wordt door (3.51).

Als we de uitdrukking voor de finale toestand (3.61) vergelijken met de uitdruk-
king voor de grondtoestand (3.56), dan verwijst de finale toestand naar de situatie
waarbij het aangeslagen proton zich uit het α1-niveau heeft verwijderd en de restkern
bestaande uit A-1 nucleonen achterlaat in een gattoestand in datzelfde ééndeeltjesni-
veau.

Verder nemen we aan dat de nucleaire elektromagnetische stroomoperator Jµ een
ééndeeltjesoperator4 is en aangezien zowel de initiële als de finale golffunctie anti-
symmetrisch zijn, kan men stellen dat de stroomoperator op één enkele coördinaat
inwerkt. We kunnen dan schrijven zonder enig verlies van algemeenheid:

Mµ
fi = 〈Jµ〉fi

=A
1

A!

∫

d~r

∫

d~r2

∫

d~r3

∫

d~r4
∑

k,l,m,t∈{kpms,α2,α3,α4}

∑

n,o,p,e∈{α1,α2,α3,α4}

× ε∗klmtεnope φ†k(~r)φ
†
l (~r2)φ

†
m(~r3)φ

†
t(~r4) ei~q·~r γ0 Jµ (~r)

×
(

1 − θ(z2 − z)Γ(~b−~b2)
)†(

1 − θ(z3 − z)Γ(~b−~b3)
)†

×
(

1 − θ(z4 − z)Γ(~b−~b4)
)†

φn(~r)φo(~r2)φp(~r3)φe(~r4) , (3.62)

4De veronderstelling dat de nucleaire stroomoperator een ééndeeltjesoperator is, komt erop neer
dat men twee-deeltjes en hogere orde bijdragen tot de elektromagnetische stroom voor een veeldeel-
tjessysteem verwaarloost, de meson-uitwisselingsstromen en de ∆-isobaarstromen worden bijvoor-
beeld niet in rekening gebracht.
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waarbij εabcd de totaal antisymmetrische tensor is (zie bijlage A). Er is tevens een
nieuw assenkruis ingevoerd met eenheidsvectoren gedefinieerd door:

ẑ≡
~kp

|~kp|
,

ŷ≡
~kp × ~q

|~kp × ~q|
,

x̂≡ ŷ × ẑ . (3.63)

De z-as ligt volgens het uitgaand proton en het (x,z)-vlak valt samen met het hadron-
reactievlak.

Als we aannemen dat de pN-profielfunctie spinonafhankelijk is, dan geldt voor elas-
tische en weinig inelastische verstrooiingsprocessen:

∫

d~r

∫

d~r2 φ
†
k(~r)φ

†
l (~r2)J

µ(~r)
(

1 − θ(z2 − z)Γ(~b−~b2)
)†
φn(~r)φo(~r2)

≈ δlo

∫

d~r

∫

d~r2 φ
†
k(~r)J

µ(~r)
(

1 − θ(z2 − z)Γ(~b−~b2)
)†
φn(~r)|φo(~r2)|2 (3.64)

zodat substitutie in (3.62) leidt tot:

Mµ
fi =A

1

A!

∫

d~r

∫

d~r2

∫

d~r3

∫

d~r4
∑

l,m,n∈{α2,α3,α4}

× ε∗(kpms)lmnεα1lmn φ
†
kpms

(~r)|φl(~r2)|2|φm(~r3)|2|φn(~r4)|2

× ei~q·~r γ0 Jµ(~r) φα1
(~r)

(

1 − θ(z2 − z)Γ(~b−~b2)
)†

×
(

1 − θ(z3 − z)Γ(~b−~b3)
)†(

1 − θ(z4 − z)Γ(~b−~b4)
)†
. (3.65)

De quantumgetallen l, m en n kunnen op (A-1)! manieren gepermuteerd worden.
Elke term van de som die bekomen wordt door een permutatie van deze indices
levert echter dezelfde bijdrage tot het overgangsmatrixelement zodat

Mµ
fi =

∫

d~r φ†kpms
(~r) G†(~b, z) γ0Jµ(~r) ei~q·~r φα1

(~r) , (3.66)

waarbij de Dirac-Glauberfase G(~b, z) gedefinieerd wordt als

G(~b, z) =
∏

αocc 6=α1

(

1 −
∫

d~r′|φαocc(~r
′)|2

(

θ(z′ − z)Γ(~b−~b′)
))

. (3.67)

Het product loopt over alle bezette ééndeeltjestoestanden behalve de toestand α1

waaruit het proton ontsnapt is.
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De numerieke evalutie van de Glauberfase G(~b, z) kan vrij lastig zijn als geen verdere
benaderingen ingevoerd worden. In [74] wordt een Monte-Carlo integratiemethode
voorgesteld. In onze numerieke berekeningen worden geen nieuwe benaderingen
meer ingevoerd, bovendien worden de verstrooiingsamplitudes en de Glauberfasen
geëvalueerd in het assenstelsel dat gedefinieerd is door de eenheidsvectoren (3.63).
Combinatie van formule (3.57) voor de Dirac ééndeeltjesgolffuncties φα, de proton-
nucleon profielfunctie (3.47) en de definitie van de Glauberfase (3.67), levert volgende
uitdrukking voor de Glauberfase in cilindercoördinaten (d~r′ ≡ dz′ b′ db′ dφb′)

G(~b, z) =
∏

αocc 6=α1

[

1 −
σtot

pN (1 − iεpN )

4πβ2
pN

∫ ∞

0
b′db′

∫ ∞

−∞
dz′θ(z′ − z)

×
([

Gnκ(r′)

r′
Yκm(Ω′, ~σ′)

]2

+

[
Fnκ(r′)

r′
Y−κm(Ω′, ~σ′)

]2)

× exp

(−(b− b′)2

2β2
pN

) ∫ 2π

0
dφb′ exp

(−bb′
β2

pN

2 sin2
(φb − φb′

2

))]

. (3.68)

De integralen die voorkomen in deze vergelijking kunnen berekend worden via stan-
daard numerieke integratiemethoden. Cilindrische symmetrie rond de z ′-as zorgt
ervoor dat de uitdrukking onafhankelijk is van φb, zodat de relativistische uitdruk-
king voor de Glauberfase slechts afhankelijk is van twee onafhankelijke parameters:
b, de stootparameter, en z, de coördinaat langs de propagatierichting. De “bevro-
ren” toeschouwernucleonen worden aangeduid met hun bijhorende kwantumgetallen
(n, κ, m) en de corresponderende Dirac-ééndeeltjesgolffuncties φnκm(~r, ~σ).

In de meeste Glauberberekeningen wordt er bijkomend uitgemiddeld over de po-
sities van de toeschouwernucleonen. De karakteristieke spatiale distributies van elk
van de toeschouwernucleonen, beschreven door Fnκ(r) en Gnκ(r), worden vervangen
door een gemiddelde dichtheidsdistributie TB voor de doelwitkern

G(~b, z) =

[

1 −
σtot

pN (1 − iεpN )

4πβ2
pN

∫ ∞

0
b′db′TB(b′, z) exp

(−(b− b′)2

2β2
pN

)

×
∫ 2π

0
dφb′ exp

(−bb′
β2

pN

2 sin2
(φb − φb′

2

))]A−1

, (3.69)

met de “thickness function” gedefinieerd als

TB(b′, z) =
1

A

∫ +∞

−∞
dz′θ(z′ − z)ρB(b′, z′) (3.70)
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en waarbij de relativistische baryonendichtheid ρB(r) gedefinieerd is als

ρB(r) ≡ 〈ψgs
A γ0ψ

gs
A 〉=

∑

αocc

∫

d~σdΩ(φαocc(~r, ~σ))†(φαocc(~r, ~σ))

=
∑

nκ

2j + 1

4πr2

[

|Gnκ(r)|2 + |Fnκ(r)|2
]

. (3.71)

De som over nκ loopt over alle bezette toestanden.

3.2.7 Glauberfase

In de berekening van de Glauberfase worden soms enkel de termen tot op eerste
orde in de profielfunctie Γ in de expansie van de Glauber FSI-operator Ŝ (3.54)
gebruikt. Door dit te doen, worden enkel de vrije doorgang doorheen de doelwit-
kern en enkelvoudige verstrooiingsprocessen beschouwd. We weten uit vergelijking
(3.68) dat de Glauberfase slechts afhangt van twee variabelen, namelijk b en z, en
onafhankelijk is van φb. We kunnen de Glauberfase dus net zo goed schrijven in
functie van r en θ

G(r, θ) = G(b =
√

r2 − r2 cos2 θ, z = r cos θ) , (3.72)

waarbij r de afstand is van het centrum van de trefkern tot aan het punt waar het
proton aangeslagen wordt door het virtueel foton en waarbij θ de polaire hoek is
ten opzichte van de as die gedefinieerd wordt door het asymptotisch momentum ~kp

van het ejectiel. We merken nog op dat - als er geen FSI zijn - het reëel deel van
de Glauberfase gelijk is aan 1, terwijl het imaginair deel dan identisch gelijk is aan 0.

In figuren 3.7, 3.8 en 3.9 zijn het reëel en imaginair deel van de Glauberfase voor
de trefkernen 4He, 12C en 208Pb weergegeven, die berekend werden via de exacte,
volledige FSI-operator5 (volle lijn) en via de tot op eerste orde in Γ afgebroken o-
perator (streepjeslijn). De figuren zijn allemaal berekend voor de situatie waarbij
θ = 0◦. Het is duidelijk te zien dat in deze situatie voor 4He veelvoudige verstrooi-
ingsprocessen onbelangrijk zijn voor het reële deel, terwijl er voor het imaginair
deel een 5%-effect gevonden wordt. Deze waarden zorgen ervoor dat veelvoudige
verstrooiingsprocessen de werkzame doorsnede voor het 4He(e,e′p)-proces met 10%
verminderen in vergelijking met dezelfde werkzame doorsnede, maar dan berekend
door enkel rekening te houden met hoogstens enkelvoudige verstrooiingen. Deze
waarden worden ook gevonden in [75].

Het is duidelijk dat het gemiddeld aantal botsingen (FSI) van de orde van één is voor

5Deze berekeningen worden moeilijker en vragen meer computertijd als de massa van de trefkern
die we beschouwen, toeneemt.
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Figuur 3.7 De radiale afhankelijkheid van het reëel en imaginair deel van de berekende
Glauberfase G in de richting van het asymptotisch moment van het ejectiel (θ = 0◦) voor
protonemissie uit 4He bij verschillende proton kinetische energieën Tp. Resultaten bekomen
via uitdrukking (3.54) afgebroken op eerste orde in de profielfunctie Γ (streepjeslijn) worden
vergelijken met het volledige resultaat (volle lijn).
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Figuur 3.8 Analoog als figuur 3.7, maar dan voor 12C.
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Figuur 3.9 Analoog als figuur 3.7, maar dan voor 208Pb.
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kleine waarden van A. Uit figuur 3.7 volgt namelijk dat de Glauberfase die berekend
wordt met de volledige Ŝ bijna dezelfde is als de Glauberfase die berekend wordt
tot op eerste orde in Γ. Men verwacht dat het aantal proton-nucleonverstrooiingen
zal toenemen bij grotere trefkernen want die hebben meer toeschouwernucleonen en
dat de toename evenredig is met de straal en dus met A1/3. Voor zwaardere kernen
zijn de verschillen tussen de volledige en de vereenvoudigde berekening (eerste orde
in Γ) dan ook groter. In 208Pb bijvoorbeeld zal het aangeslagen proton op zijn weg
naar buiten gemiddeld met vier toeschouwernucleonen interageren. Het zal dan ook
nodig zijn om in de berekening van de Glauberfase de termen tot op vierde orde in Γ
te gebruiken aangezien de vierde orde term viervoudige verstrooiing beschrijft. Dit
is in overeenstemming met [52].

Wanneer we figuren 3.7, 3.8 en 3.9 bekijken bij grote waarden van r, dit komt
overeen met de situatie waarbij het proton het virtueel foton absorbeert aan het
oppervlak van de kern6, merken we éénduidig op dat de enkelvoudige verstrooiings-
processen zowel het reële als het imaginaire deel van de Glauberfase domineren. In
het binnenste van de kern zullen hogere orde termen wel bijdragen. Deze hogere
orde termen hebben telkens een afwisselend teken: (−1)orde, waarbij de orde start
vanaf één, zie vergelijking (3.54). Afbreken tot op eerste orde komt overeen met
een overschatting van de FSI, zoals ook te zien is in figuren 3.7, 3.8 en 3.9. Het
voorspelt te lage waarden voor het reële deel van de Glauberfase, dat bovendien
weinig Tp-afhankelijkheid vertoont over het 0.25-2.00 GeV energiegebied. Het ima-
ginaire deel daarentegen verandert van teken bij Tp = 0.5 GeV en komt daarbij in
een zeer inelastisch regime terecht. De overgang in relatief teken tussen het reëel
en het imaginair deel van de Glauberfase is te wijten aan de Tp-afhankelijkheid van
de verhouding tussen het reëel en imaginair deel εpN van de centrale proton-nucleon
verstrooiingsamplitude die te zien is in figuur 3.6.

Wanneer de A(e,e′p)-matrixelementen berekend worden om de werkzame doorsnede
van het proces te achterhalen, moet er gëıntegreerd worden over r en θ. De Glau-
berfase die getoond wordt in figuren 3.7, 3.8 en 3.9 zal in de integratie de FSI in
rekening brengen die het proton ondergaat in de richting gegeven door de asympto-
tische impuls van het ejectiel. Om het totale matrixelement te berekenen heeft men
natuurlijk het reëel en imaginair deel van de Glauberfase nodig voor alle waarden
van r en alle waarden van θ. Als we θ laten variëren bekomen we een 3D-plot. De
reële delen van G zijn weergegeven in fuctie van r en θ in figuren 3.10 en 3.11 voor
4He en 56Fe.

Het hoekgedeelte kan gemakkelijk gëınterpreteerd worden. Wanneer 0◦ ≤ θ ≤ 90◦

6Voor kleine kernen zoals 4He en 12C, is het voldoende om tot 4 fm te plotten in tegenstelling
tot grote kernen zoals 208Pb waarvoor tot grotere r-waarden moet geplot worden.
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Figuur 3.10 Radiale en hoekafhankelijkheid van het reëel deel van de Glauberfase G voor
de trefkern 4He. De berekeningen werden uitgevoerd voor een initiële elektronenenergie ε =
2445 MeV, een energietransfer ω = 439 MeV en een impulstransfer q = 996 MeV.

(90◦ ≤ θ ≤ 180◦) werken we in de situatie waarbij het virtueel foton het proton
aanslaat in de voorwaartse (achterwaarste) hemisfeer ten opzichte van de richting
gedefinieerd door ~kp waarin het proton ontsnapt. Voor een vaste afstand tot aan
het centrum r daalt het reële deel van de Glauberfase bij stijgende waarden van θ
en dus nemen de FSI toe. Dit is logisch aangezien voor grotere hoeken bij een vaste
r de weglengte doorheen het kernmedium groter wordt en het proton bijgevolg met
meerdere nucleonen kan interageren, zie ook figuur 3.12B.

Wanneer we een proton beschouwen dat aan het oppervlak van de kern wordt aange-
stoten, dus bij de hoogste waarden van r, merken we geen hoekafhankelijkheid voor
hoeken kleiner dan 90◦. Het proton zit al aan de buitenkant van de kern en zal dus
met geen enkel nucleon meer kunnen interageren zodat G = 1, zie ook figuur 3.12A.
Dit correspondeert met het constant gedrag van het reëel deel van de Glauberfase
bij hoge r-waarden en hoeken kleiner dan 90◦.

Voor hoeken groter dan 90◦ (nog steeds aan het oppervlak van de kern) zullen
de FSI toenemen, want het proton zal wel door de kern moeten propageren. De
weglengte zal opnieuw vergroten bij stijgende waarden van θ, zie figuur 3.12A, wat
overeenkomt met een daling van het reële deel van de Glauberfase. Voor het speciale
geval wanneer θ = 180◦ (dit stelt de situatie voor waarbij het virtueel foton koppelt
met het proton in de richting gedefinieerd door −~kp), vinden we het grootste FSI-
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Figuur 3.11 Radiale en hoekafhankelijkheid van het reëel deel van de Glauberfase G voor
de trefkern 56Fe. De berekeningen werden uitgevoerd voor dezelfde kinematiek als in figuur
3.10.

effect terug (minimum in reëel deel van de Glauberfase). Dit is logisch aangezien het
proton zich nog door de gehele kern moet bewegen, vooraleer het zich uit de kern
kan verwijderen.

Wanneer r = 0 en we dus de situatie bekijken waar het virtueel foton geabsor-
beerd wordt door het proton in het centrum van de kern, merken we op dat er
geen hoekafhankelijkheid is in het reëel deel van de Glauberfase. Als r = 0 en dus
b = z = 0 is θ immers irrelevant.

Een algemene trend voor 0◦ ≤ θ ≤ 90◦ is de stijging van het reëel deel van de
Glauberfase bij stijgende waarden van r tot Re G = 1. Dit is de limietwaarde wan-
neer er geen FSI optreden. Het imaginair deel van de Glauberfase, dat de absorptie
beschrijft, zal in tegenstelling tot het reële deel in grootte afnemen bij stijgende
waarden van r. Voor 90◦ ≤ θ ≤ 180◦ is de stijgende trend van het reëel deel van G
met toenemende r niet meer aanwezig. In het geval dat θ = 180◦ geldt zelfs het om-
gekeerde: toenemende r betekent meer FSI. In deze situatie zullen de FSI maximaal
zijn en wordt de vlakke golflimiet (G = 1) nooit bereikt, vermits zelfs voor r = 0
het proton nog door de hele voorwaartse hemisfeer van de restkern moet propage-
ren. Het spreekt voor zich dat deze kinematische situatie de grootste FSI-effecten
induceert, maar echter weinig zal bijdragen tot de gëıntegreerde matrixelementen.
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Figuur 3.12 Een schematische voorstelling van de verschillende situaties die kunnen op-
treden.

Als we uiteindelijk de figuren voor 4He en 56Fe vergelijken (figuren 3.10 en 3.11), dan
blijkt dat de FSI-effecten groter zijn bij zwaardere kernen7. Voor dezelfde waarden
van r en θ zal het reëel deel van de Glauberfase groter zijn voor kleinere trefkernen.
Voor 0◦ ≤ θ ≤ 90◦ zal G in functie van r sneller naar 1 naderen voor de lichtste
trefkern. Dit is logisch aangezien lichtere trefkernen minder potentiële verstrooiers
bevatten.

7Dit volgt ook uit figuren 3.7, 3.8 en 3.9.



Hoofdstuk 4

Nucleaire transparanties in
quasi-elastische A(e,e′p)-reacties

4.1 Algemeen

Nu we beschikken over een globaal model voor A(e,e′p)-reacties kunnen we dit toet-
sen aan de hand van enkele observabelen. Nucleaire transparantie bijvoorbeeld, is
een fysische grootheid die via het formalisme berekend kan worden. Nucleaire trans-
parantie (NT) in A(e,e′p)-processen geeft, zoals de naam al doet vermoeden, weer
hoe transparant de kern is voor het aangeslagen proton. Of anders gezegd bepaalt
nucleaire transparantie de waarschijnlijkheid dat een aangeslagen proton met zekere
kinetische energie Tp ontsnapt uit de kern zonder te interageren met de overige nu-
cleonen in de restkern (geen FSI).

Aangezien nucleaire transparantie zowel theoretisch bepaald als experimenteel ge-
meten kan worden, zal een vergelijking tussen experiment en theorie ons leren of het
opgestelde model (RMSGA) voor de beschrijving van de FSI in A(e,e′p)-reacties een
correct gedrag voorspelt (zowel kwalitatief als kwantitatief). Onderzoek naar nucle-
aire transparantie is zeer belangrijk want kennis over de transparantie van de kern is
van fundamenteel belang om protonpropagatie doorheen de kern te begrijpen. Het
kan ook dienen om de correcties t.o.v. eerste-ordeprocessen op te meten.

Nucleaire transparantie laat toe om meer kennis te verschaffen over kernmediumef-
fecten en is een observabele waarmee we kunnen zoeken naar de grens waar QCD-
effecten zoals “Color Transparency” (CT)(“Kleurtransparantie”) een rol beginnen
te spelen. Dit QCD-effect zal verder besproken worden in het volgende hoofdstuk.

54
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In het laatste decennium is er veel onderzoek gedaan naar nucleaire transparantie
in A(e,e′p)-reacties in het quasi-elastisch regime. Hierbij wordt één individueel qua-
sivrij nucleon uit de kern gestoten door het invallend elektron. In dit kinematisch
gebied is reeds bewezen dat de IA een goede beschrijving geeft voor de dynamica
van de reactie. De Bjorken schaalvariabele x die gedefinieerd wordt als

x ≡ Q2

2Mpω
(4.1)

geeft weer met wat voor een proces we te maken hebben. Als x = A dan is het
elektron-kern verstrooiingsproces elastisch en wanneer 0 < x < A, dan is het proces
inelastisch. Een quasi-elastisch proces wordt beschreven door een waarde voor de
Bjorken schaalvariabele bijna gelijk aan één (x ≈ 1). Het elektron verstrooit ine-
lastisch aan de kern (x ≈ 1 < A), maar verstrooit wel elastisch aan een quasivrij
nucleon. Vandaar de naam quasi-elastisch.

De uiteenzetting van dit hoofdstuk volgt grotendeels het artikel van Lava et al [76].

4.2 Experimentele NT

De experimentele nucleaire transparantie Texp, wordt gedefinieerd door

Texp(Q
2) =

∫

∆3pm
d~pm

∫

∆Em
dEmSexp(~pm, Em, ~pF )

cA
∫

∆3pm
d~pm

∫

∆Em
dEmSPWIA(~pm, Em)

, (4.2)

waarbij Sexp de experimenteel bepaalde gereduceerde werkzame doorsnede of expe-
rimentele spectraalfunctie is:

Sexp(~pm, Em, ~pF ) =

d5σexp(e,e′p)
dΩpdε′dΩe′

Kσep
. (4.3)

Hierbij is Ωp (Ωe′) de ruimtehoek waarbinnen het proton (verstrooid elektron) gede-
tecteerd wordt, ε′ is de energie van het verstrooide elektron, K is een kinematische
factor en σep is de off-shell elektron-proton werkzame doorsnede, die bepaald wordt
door de CC1 prescriptie van deForest1 [33]. De grootheden ∆3pm en ∆Em spe-
cificiëren het volume in de fase-ruimte dat ingenomen wordt door het “missing”
momentum en de “missing” energie.

1σep is het kwadraat van de elastische verstrooiingsamplitude van een foton en een bewegend
off-shell proton. Andere vormen voor deze amplitude (die de on-shell waarde includeren) zijn ook
getest en hebben een klein (≤ 2%) effect op de gemeten transparantie.
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“Missing” momentum en energie zijn de impuls en energie van de residuele kern
nadat het proton zich heeft afgescheiden. Deze zijn rechtstreeks te halen uit de
behoudswetten, de fysische grootheden gedefinieerd in figuur 2.2 en de rustmassa’s
van de doelwitkern en van het proton mtarget en mp (uitgedrukt in hun energie-
equivalent E = mc2) [77]:

~pm ≡~kA−1 = ~k − ~k′ − ~kp = ~q − ~kp ,

Em =mp +
√

X2 − p2
m −mtarget , (4.4)

met

X = ε+mtarget − ε′ − Ep .

In de PWIA is de “missing” energie Em gelijk aan de separatie-energie Es en is de
grootte van het “missing” momentum gelijk aan de grootte van de impuls van het
proton vooraleer het aangeslagen werd. Ze zijn echter wel tegengesteld gericht. De
separatie-energie is de energie die nodig is om het proton van de kern los te krijgen
en is dus gelijk aan de absolute waarde van de bindingsenergie van het proton. Deze
näıeve interpretatie kan niet doorgetrokken worden voor RMSGA, want de FSI zor-
gen voor een distortie van de momentumdistributie.

Het volume in de fase-ruimte wordt meestal afgebakend door de voorwaarden |pm| ≤
300 MeV/c ≈ kF (met kF het Fermimomentum) en Em ≤ 80 MeV. Bij deze con-
dities is de IA geldig. Ook de eikonaalmethode is dan toepasbaar als de impuls
van het virtueel foton groot genoeg is (|~q| � |~pm|). De voorwaarde voor “mis-
sing” energie is nodig opdat er zeker geen pion-productie kan optreden en zorgt
ervoor dat de verschillen in spectraalfunctie tussen model en experiment worden
uitgemiddeld [78]. Deze kinematische grenzen en de vereiste dat de Bjorken schaal-

variabele x = Q2

2Mpω ongeveer gelijk is aan 1 garanderen dat het elektrongëınduceerde
proton-uitstootmechanisme voornamelijk quasi-elastisch is. Tweedeeltjes mesonuit-
wisselingseffecten en isobaarstromen, die verwaarloosd worden binnen de IA, hebben
enkel kleine invloed voor quasi-elastische kinematica zoals getoond wordt in [79, 80].

In vergelijking (4.2) is SPWIA de gereduceerde werkzame doorsnede of spectraalfunc-
tie in de niet-relativistische PWIA, deze uitdrukking is van de vorm (4.3) waarbij
de experimentele differentiële werkzame doorsnede vervangen wordt door de diffe-
rentiële werkzame doorsnede die uit het PWIA-model volgt. Deze spectraalfunc-
tie geeft de waarschijnlijkheid weer om een proton met “missing” energie Em en
“missing” momentum ~pm terug te vinden in de kern en bevat de informatie over
de nucleaire structuur van een bepaalde atoomkern. Wanneer de spectraalfunctie
gëıntegreerd wordt over de “missing” energie, dan bekomt men een momentumdi-
stributie, terwijl als men over “missing” momentum integreert men een “missing”
energie spectraalfunctie krijgt, die eigenlijk een energiedistributie is.
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De factor cA in de noemer van uitdrukking (4.2) is gëıntroduceerd om op een
fenomenologische manier te corrigeren voor korte-drachtsmechanismen. Er wordt
algemeen aangenomen dat deze factor licht afhankelijk is van de massa van de tref-
kern. De factor cA brengt in rekening dat de korte-drachtscorrelaties een deel van
de ééndeeltjessterkte naar hogere “missing” momenta en hogere “missing” energieën
verschuiven en dus buiten de integraalgrenzen terechtkomen [52]. De waarden voor
cA die in de A(e,e′p)-nucleaire transparantie metingen gebruikt worden zijn 0.9 voor
12C, 0.88 voor 28Si, 0.82 voor 56Fe en 0.77 voor 208Pb. Voor zwaardere kernen daalt
de waarde voor cA, want korte-drachtscorrelaties winnen dan namelijk aan belang.

Verder komt in uitdrukking (4.2) ~pF voor, dit is de impuls van het uitgaande, ge-
detecteerde proton. SPWIA(~pm, Em) is onafhankelijk van de protonimpuls in tegen-
stelling tot Sexp(~pm, Em, ~pF ). In het PWIA-model komen er immers geen proton-
nucleon interacties voor en bijgevolg is de energie van het propagerende proton niet
van belang. In werkelijkheid (in het experiment) zal de energie van het proton wel
een rol spelen aangezien er botsingen (FSI) zullen optreden in de kern.

Nucleaire transparantie metingen in het A(e,e′p)-proces zijn verricht op verschil-
lende doelwitkernen en bij verschillende waarden van Q2. In Bates gebeurden de
experimenten bij Q2 ≈ 0.3 (GeV/c)2 voor 12C, 27Al, 58Ni en 181Ta [77]. In SLAC
(Stanford Linear ACcelerator) bij Q2 = 1, 3, 5 en 6.8 (GeV/c)2 voor 2H, 12C, 56Fe
en 197Au [81, 82] en in TJNAF (Thomas Jefferson National Accelerator Facility)
bij Q2 = 3.3, 6.1, 8.1 (GeV/c)2 voor 2D, 12C en 56Fe [8] en bij 0.64 ≤ Q2 ≤ 3.25
(GeV/c)2 voor 12C, 56Fe en 197Au [78, 83].

Deze data kunnen vergeleken worden met theoretische voorspellingen voor transpa-
ranties in het A(e,e′p)-proces. Aangezien de experimenten een zeer wijd gebied voor
de protonenergie bestrijken, ondergaan de modellen een zeer strenge test op hun
geldigheid. Momenteel bestaat er geen uniform en realistisch kader waarin de FSI-
effecten kunnen berekend worden voor een proton kinetisch energiegebied variërend
van 0.3 GeV tot enkele GeV.

4.3 Theoretische NT

Niet-relativistische Glauberberekeningen van de nucleaire transparantie werden in
het verleden al uitgevoerd [50, 51, 52, 84, 85, 86, 87, 88, 89]. Telkens gebeurde dit op
een gefactoriseerde manier, dit wil zeggen dat bij de beschrijving van de A(e,e′p)-
reactie het elektron-proton proces ontkoppeld wordt van het nucleaire dynamica
probleem. In deze niet-relativistische berekeningen wordt steeds gebruik gemaakt
van gebonden-toestandsgolffuncties of nucleaire dichtheidsfuncties die een oplossing
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zijn van een Schrödingervergelijking en van een niet-relativistische uitdrukking voor
de elektromagnetische foton-kern interactie Lagrangiaan.

Ook relativistische en ongefactoriseerde beschrijvingen van nucleaire transparantie
via de RDWIA-methode werden reeds toegepast door de Pavia-groep [90, 91].

Onze berekeningen nu zijn gebaseerd op het relativistisch en ongefactoriseerd RMSGA-
model. Theoretisch wordt de nucleaire transparantie gedefinieerd als

Ttheo(Q
2) =

∑

α

∫

∆3pm
d~pmS

α(~pm, Em, ~pF )

cA
∑

α

∫

∆3pm
d~pmSα

NRPWIA(~pm, Em)
, (4.5)

met Sα(~pm, Em, ~pF ) de theoretische spectraalfunctie voor een bepaald ééndeeltjesener-
gieniveau, die dezelfde vorm heeft als (4.3), maar waarbij de experimentele werkzame
doorsnede vervangen is door de berekende. Als we de werkzame doorsnede invul-
len die we bekomen uit ons RMSGA-model, dan vinden we een uitdrukking voor
TRMSGA

theo (Q2).

Formule (4.5) is zeer vergelijkbaar met de uitdrukking voor Texp (4.2). Om zo
dicht mogelijk bij het experiment aan te leunen worden dezelfde kinematische gren-
zen gebruikt. Bij de overgang van de experimentele formule naar de theoreti-
sche uitdrukking wordt de integratie over “missing” energie

∫

∆Em
dEm vervangen

door een som
∑

α over alle bezette ééndeeltjestoestanden (schillen) in de grond-
toestand van de doelwitkern. Dit is toegelaten aangezien de Hartreebenadering
gebonden-toestandsgolffuncties voorspelt met een vaste energie-eigenwaarde en een
energiespreiding op de corresponderende energieniveaus gelijk aan 0.

Nog een verschil met de experimentele uitdrukking is het feit dat we in de noemer
werken met het NRPWIA-model (“Non Relativistic Plane Wave Impulse Appro-
ximation”). Deze niet-relativistische PWIA wordt bekomen door in het RMSGA-
model de Glauberfase G in vergelijking (3.66) gelijk te stellen aan 1 (geen FSI) en
door in dezelfde vergelijking de “lower-lower” componenten gelijk te stellen aan 0
(niet-relativistisch aspect). De bijdrage van de koppeling tussen de “lower” com-
ponent in de gebonden (φα1

) en de verstrooide (φ~kpms
) toestand wordt immers

gëınterpreteerd als een maat voor de impact van de relativistische effecten [56].
Merk op dat in NRPWIA-berekeningen wel nog steeds gebruik gemaakt wordt van
relativistische kinematiek en van de Diracvergelijking (3.8) om de gebonden en ver-
strooide toestanden te bepalen.

De resultaten bekomen met ons relativistisch en ongefactoriseerd RMSGA-model
zullen niet enkel vergeleken worden met de datapunten gemeten in Bates, SLAC en
TJNAF, maar eveneens met het RDWIA-model van de Madrid-Sevilla groep [13,
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92, 93, 94]. Deze modellen verschillen in fysisch opzicht enkel in de manier waarop
ze de FSI in rekening brengen en moeten dus bij afwezigheid van FSI-mechanismen
in principe dezelfde resultaten geven. De RDWIA- en RMSGA-codes verschillen
bovendien sterk in de gebruikte numerieke methodes om de verstrooiingsgolffunctie
en de corresponderende matrixelementen te berekenen. De Madrid-Sevilla RDWIA-
code werkt met een partieel-golf-expansie om de Diracvergelijking, die het ejectiel
moet beschrijven, op te lossen. Aangezien de uitdrukking voor de Glauberfase (3.68)
cilindersymmetrisch is (onafhankelijk van φb) kan dezelfde partieel-golf-expansie niet
toegepast worden in de RMSGA-methode. In onze RMSGA-berekeningen worden
de multi-dimensionele integralen volledig numeriek uitgewerkt.

Alle ingrediënten die in de A(e,e′p)-berekenigen voorkomen en niets te maken heb-
ben met de proton-nucleon interacties in de kern werden gelijk gehouden zodat
vergelijking tussen beide modellen zo betekenisvol mogelijk is. Meer specifiek ge-
bruiken de modellen dezelfde relativistische gebonden-toestandsgolffuncties. Deze
golffuncties volgen uit een Hartreebenadering die de W1 parametrisatie gebruikt
voor de verschillende veldsterkten [95]. Verder wordt er gewerkt in de Coulombijk
om stroombehoud te garanderen en voor de nucleaire elektromagnetische stroomo-
perator wordt de CC2 parametrisatie gekozen [33]. In [90] wordt aangetoond dat
Coulombdistorties verwaarloosbaar zijn voor de beschrijving van transparanties2;
men brengt ze dan ook niet in rekening om omslachtigere berekeningen te vermijden.

In het RMSGA-model kunnen de FSI-mechanismen weggewerkt worden door de
Glauberfase gelijk te stellen aan 1, terwijl in het RDWIA-beeld de relativistische
optische potentiaal gelijk gesteld moet worden aan 0. Deze manier om de FSI-
effecten weg te werken, noemt men de RPWIA-limiet. Wanneer in beide modellen
de FSI weggewerkt zijn moeten beide modellen identieke resultaten geven. In de
zogenaamde RPWIA-limiet is de Madrid-Sevilla code bijna exact. Dit werd getest
door de partieel-golf-expansieresultaten te vergelijken met de analytische resultaten3

[40]. In de vlakke golflimiet produceren de RMSGA-Gent- en de RDWIA-Madrid-
codes differentiële werkzame doorsneden die voor het hele kinetische energiegebied
van het proton binnen een marge van 5% overeenkomen wanneer beide modellen
met dezelfde beginvoorwaarden werken. Dit kleine verschil kan gedeeltelijk toege-
wezen worden aan de numerieke evaluatie van de multi-dimensionele integralen in
RMSGA. Het kleine verschil geeft ook weer dat beide modelleringen in de vlakke

2Aangezien nucleaire transparantie afhangt van de FSI en niet van de elektron-kern initiële
toestandsinteracties, moet de distortie van de elektrongolffunctie ofwel zowel in teller als in noemer
van vergelijking (4.5) gëıncludeerd worden of in beide weggelaten worden.

3De berekende partieel golven sommeren tot een relativistische vlakke golf. Om convergentie te
garanderen moet het aantal partieel golven vermeerderen als de kinetische energie van het proton
stijgt. De convergentie van de partieel-golf-expansie is getest door vergelijking met de analytische
vlakke golfoplossing.
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golflimiet consistente resultaten leveren.

In de Madrid-RDWIA wordt de globale parametrisatie van Cooper [63] gebruikt,
die momenteel fenomenologisch de beste optische potentiaal levert. Deze parame-
trisatie beslaat het proton kinetische energiegebied tot aan 1 GeV, dit komt overeen
met een viermomentumtransfer Q2 ≈ 1.8 (GeV/c)2. Tot aan deze Q2-waarde kan
nucleaire transparantie via het RDWIA-model voorspeld worden. Bij hogere proton-
energieën hebben we reeds gezien dat Glaubertheorie een alternatief zal bieden om
het A(e,e′p)-proces te beschrijven. Ten gevolge van de eikonaalbenadering wordt het
Glauberformalisme echter twijfelachtig in gebruik bij kleine waarden van Q2, want
dan zijn de verstrooiingsprocessen in de kern niet langer voornamelijk voorwaarts
gepiekt en is de voorwaarde voor de eikonaalmethode h/p � a niet meer geldig en
kan bovendien de Zero-Range benadering voor de nucleon-nucleon interactie niet
meer toegepast worden. Een ondergrens voor Q2 is nog niet vastgesteld, maar wij
zullen enkel nucleaire transpanties bepalen via het RMSGA-model voor waarden
groter dan Q2 ≈ 0.6 (GeV/c)2. Bijgevolg kunnen beide modellen in het kinematisch
gebied 0.6 ≤ Q2 ≤ 1.8 (GeV/c)2 voorspellingen doen omtrent nucleaire transparan-
tie, waardoor vergelijking mogelijk is.

Voor 12C, 28Si, 56Fe en 208Pb werden de nucleaire transparanties daadwerkelijk be-
rekend. Alle numerieke berekeningen zijn gedaan in vlakke4 en constante (q,ω)
kinematica. De gebruikte waarden voor q en ω zijn de centrale waarden van de
kinematica van A(e,e′p)-transparantie-experimenten beschreven in [77, 78, 81, 83].
Voor elke schil α wordt de kinetische energie van het uitgaande proton berekend
via Tp = ω + εα, waarbij εα de energie-eigenwaarde is van de corresponderende
ééndeeltjestoestand. Ten gevolge van de beweging van de gebonden nucleonen in de
kern (“Fermibeweging”) zullen de aangeslagen protonen bij het zich uit de kern ver-
wijderen een kegel beschrijven rondom de richting van het getransfereerd momentum
~q met een openingshoek θF = tan−1 kF /q, waarbij kF de impuls is van een deeltje
dat zich op het Ferminiveau bevindt. De grenzen van de kegel zijn dus beperkt door
de voorwaarde dat het “initieel” protonmomentum |pm| ≤ 300 MeV/c ≈ kF .

4.4 Vergelijking RDWIA- en RMSGA-resultaten

In figuur 4.1 zijn de transparanties voor 12C, 56Fe en 197Au weergegeven in functie
van de viermomentumtransfer Q2 zoals ze voorspeld worden door het RDWIA- en
het RMSGA-model. De berekeningen worden vergeleken met de experimentele nu-
cleaire transparantiegegevens. Er moet opgemerkt worden dat de data voor 197Au

4Met vlakke kinematica wordt bedoeld dat het proton in het verstrooiingsvlak uit de kern vliegt
(zie figuur 2.2). φf is met andere woorden gelijk aan 0◦ (of 180◦). De situatie φf = 0◦ (φf = 180◦)
bepaalt de positieve pm > 0 (de negatieve pm < 0) “missing” momenta. Dit is louter conventie.
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Figuur 4.1 Nucleaire transparanties in functie van Q2 voor A(e,e′p)-reacties in quasi-
elastische kinematica. De RMSGA-berekeningen (volle lijn) worden vergeleken met de re-
sultaten die volgen uit het RDWIA-model (streepjeslijn). De data komen uit [77] (open
vierkantjes), [81, 82] (open driehoekjes), [8] (volle cirkels), [78, 83] (volle driehoekjes) en [96]
(open ruitjes).
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vergeleken worden met berekeningen voor 208Pb. De RDWIA onderschat de data
systematisch met 5-10%. Het is echter wel zo dat deze RDWIA-resultaten omtrent
transparantie voor 56Fe en 208Pb beter overeenkomen met de experimentele data
dan de RDWIA-modellen die besproken worden in [83]. De RDWIA-transparanties
bekomen in [91] zijn dan wel weer vergelijkbaar met onze voorspellingen voor lage
Q2. De verschillen vergroten echter bij stijgende waarden van Q2.

Het RMSGA-kader reproduceert de 12C data. Bij grotere doelwitkernmassa ver-
slecht de overeenkomst tussen theorie en experiment, en dan voornamelijk bij de
lagere waarden van Q2. Eerder voorspelden de niet-relativistische en gefactoriseerde
Glauberberekeningen door Pandharipande en Pieper [8, 89] dezelfde overeenkomst
met 12C en de systematische onderschatting van de transparanties voor zwaardere
trefkernen. In [56, 67], waar een relativistisch Glaubermodel wordt toegepast, wordt
reeds vermeld dat relativistische effecten een kleine rol spelen in de FSI. De relati-
vistische effecten in de elektromagnetische koppeling komen pas naar voren wanneer
sommige structuurfuncties zoals RTL berekend worden en bij hoge protonimpulsen.
Geen enkele van de structuurfuncties is echter belangrijk voor een grootheid die
uitgemiddeld wordt over de totale faseruimte, zoals de nucleaire transparantie. Dit
zorgt ervoor dat nucleaire transparantie maar weinig zichtbare relativistische effec-
ten vertoont.

Een algemene eigenschap van de RDWIA- en onze RMSGA-berekeningen is dat
ze te lage waarden opleveren voor de nucleaire transparantie in A(e,e′p)-reacties ten
opzichte van de experimentele data. Uit het bovenste deel in figuur 4.1 volgt dat
RMSGA minder absorptie voorspelt dan RDWIA voor een lichte kern zoals 12C.
Als de trefkernmassa stijgt, is het tegendeel waar en voorspelt RDWIA een hogere
transparantie (= minder absorptie) dan RMSGA. Bij de allerzwaarste kernen geeft
RMSGA zelfs 5-10% meer absorptie aan.

Beide modellen vertonen een redelijke overeenkomst met de gemeten Q2 afhanke-
lijkheid. Voor lage waarden van Q2 voorspellen de modellen het dalende gedrag van
nucleaire transparantie. Voor Q2 ≥ 2 (GeV/c)2 (waar RDWIA niet meer toepas-
baar is) zijn de RMSGA-berekende transparanties in lijn met de gemeten waarden.
De kleine variatie met de energie van A(e,e′p)-transparanties bij deze hoge waarden
van Q2 in het RMSGA-model is te wijten aan het feit dat de totale en elastische
proton-nucleon werkzame doorsnede voor protonenergieën Tp ≥ 1.7 GeV vrij con-
stant blijven (zie ook figuur 3.1).

Figuur 4.1 geeft aan dat RMSGA- en RDWIA-voorspellingen goede overeenkomst
vertonen voor de middelzware trefkern 56Fe met kleine variaties in tegengestelde
richting wanneer we naar lichtere of zwaardere kernen overgaan. In [90] werden daar-
entegen grote verschillen waargenomen tussen de DWIA-A(e,e′p)-transparanties en
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Figuur 4.2 De Q2-afhankelijkheid van de berekende nucleaire transparantie voor de twee
ééndeeltjesorbitalen in 12C verkregen via het RDWIA- en het RMSGA-model.

de resultaten bekomen uit Glauberberekeningen van Nikolaev5 [52, 85].

Bij de berekening van het effect van FSI-mechanismen op de nucleaire transpa-
rantie loopt de som over de bezette energieniveaus α (zie vergelijking (4.5)). Dit
gebeurt op een analoge manier in het RDWIA- en het RMSGA-model, aangezien
ze dezelfde ingrediënten bevatten die niets met FSI te maken hebben. Ze zijn beide
gebaseerd op het IPM en vertrekken van dezelfde Diracvergelijking zodat ze dezelfde
energieniveaus implementeren. Het is echter ook mogelijk om voor iedere schil in de
doelwitkern apart de attenuatie te bekijken. Op die manier kan de radiale afhanke-
lijkheid van de FSI-mechanismen bestudeerd worden.

De twee schillen van 12C, 1s1/2 en 1p3/2, zijn volledig opgevuld en hebben sterk
verschillende ruimtelijke karakteristieken. De attenuatie voor de individuele schillen
vormt een goede test voor de (niet-)gelijkheid van het optische potentiaalmodel en
het Glauber-gebaseerd model in de voorspellingen omtrent protonpropagatie door-

5De grote verschillen die in [90] naar voor komen zijn te wijten aan het feit dat de Glauberbereke-
ning een “closure” eigenschap gebruikt, die in ons RMSGA-model absoluut niet in rekening wordt
gebracht. Het gebruiken van de “closure” eigenschap, houdt in dat de integratie over “missing”
momentum volledig moet gebeuren, terwijl wij grenzen invoeren om beter in overeenstemming te
zijn met de experimentele condities.
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heen het kernmedium. In figuur 4.2 worden de RMSGA- en RDWIA-voorspellingen
voor de nucleaire transparantie in functie van Q2 voor de verschillende schillen in 12C
vergeleken. Het blijkt dat de optische potentiaalbenadering meer absorptie levert
voor beide schillen. Zoals verwacht werd, voorspellen beide modellen meer absoptie
(minder transparantie) voor een schil die een grotere dichtheidsfractie heeft in het
centrum van het nucleaire medium. Er valt ook nog op te merken dat de stijgende
tendens van de nucleaire transparantie naar kleinere waarden van Q2 toe in het geval
van 12C(e,e′p) bijna helemaal kan toegeschreven worden aan het 1s1/2-orbitaal.

Analoog worden de transparanties voor de ééndeeltjesenergieniveaus in 56Fe weerge-
geven in figuur 4.3. 56Fe heeft zeven orbitalen met uiteenlopende ruimtelijke vormen.
Nucleonen die zich op het 1s1/2-energieniveau bevinden, hebben de grootste waar-
schijnlijkheidsfractie in het centrum van de kern en ondervinden daarom de grootste
attenuatie. In het 1f7/2-niveau zitten de nucleonen die de kleinste waarschijnlijkheid
hebben om zich in het centrum van de kern te bevinden. Dit uit zich in de grotere
waarde voor de nucleaire transparantie ten opzichte van de overige niveaus. We
merken nog op dat6:

• voor gelijke n en l, een proton met hogere j-waarde een hogere waarde voor
NT heeft,

• voor gelijke n en j, nucleonen met een lagere l-waarde meer geabsorbeerd wor-
den,

• voor gelijke l en j, nucleonen met hogere n-waarde en dus lagere bindingsenergie
meer kans hebben om uit de kern te ontsnappen zonder te interageren met de
restkern.

De eerste twee opmerkingen vinden hun oorsprong opnieuw in de dichtheidsfractie
in het centrum van de kern voor de verschillende orbitalen. Verder blijkt dat de
optische potentiaalmethode net iets minder of evenveel absorptie voorspelt dan het
RMSGA-model. De stijgende tendens van de nucleaire transparantie voor 56Fe naar
kleinere waarden van Q2 toe (zie figuur 4.1) kan ook hier grotendeels toegeschreven
worden aan het 1s1/2-niveau.

De resultaten in figuren 4.2 en 4.3 tonen opnieuw aan dat het RDWIA (proton-
nucleus-beeld bij beschrijving van de FSI) en het RMSGA (proton-nucleon-beeld)
niet ontzettend veel verschillen in hun voorspellingen. Deze eigenschap geeft ons ex-
tra vertrouwen om een geleidelijke, gladde overgang te vormen tussen lage en hoge
energie processen.

6Een energieniveau wordt geschreven in functie van zijn kwantumgetallen op volgende manier
n lj , bijvoorbeeld 2s1/2. Wanneer n = 1 wordt deze dikwijls weggelaten.
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Figuur 4.3 De Q2-afhankelijkheid van de berekende nucleaire transparantie voor de zeven
ééndeeltjesorbitalen in 56Fe verkregen via het RDWIA- en het RMSGA-model.

Aangezien de FSI-effecten afhangen van het aantal verstrooiers in de restkern, ver-
wacht men dat de nucleaire transparantie afhangt van het aantal nucleonen in de
kern. Deze A-afhankelijkheid van de nucleaire transparantie voor verschillende waar-
den van Q2 wordt getoond in figuur 4.4. Het RDWIA-model reproduceert de geme-
ten A-afhankelijkheid, terwijl de RMSGA deze lichtjes overschat. Als we aannemen
dat de absorptie van een trefkern evenredig is zijn straal, dan kan men de nucleaire
transparantie op een näıeve manier parametriseren als

T (Q2) = c(Q2)A−α(Q2) , (4.6)

waarbij α = 1/3. In referentie [83] werd de targetmassa-afhankelijkheid van de
experimenteel gemeten nucleaire transparantie T exp(Q2) gefit door c(Q2) ≡ 1 te
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Figuur 4.4 De A-afhankelijkheid van de nucleaire transparantie voor vijf verschillende
waarden van viermomentumtransfer Q2. De volle (streepjeslijn) lijn correspondeert met

RMSGA- (RDWIA-) berekeningen. De stippellijn geeft de A−α(Q2) parametrisatie weer,
terwijl de punt-streep-lijn de A−1/3 parametrisatie is. De data komen uit [78, 83] (volle
driehoekjes) en [81, 82] (open driehoekjes).
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stellen en voor α(Q2) volgende waarden te nemen7:

α(Q2)≡ 0.17 ± 0.04 voor Q2 = 0.65 ,

α(Q2)≡ 0.22 ± 0.05 voor Q2 = 1.3 ,

α(Q2)≡ 0.24 ± 0.04 voor Q2 = 1.8 ,

α(Q2)≡ 0.25 ± 0.04 voor Q2 = 3.3 ,

α(Q2)≡ 0.20 ± 0.02 voor Q2 = 6.8 . (4.7)

Deze fits werden ook weergegeven in figuur 4.4 via de stippellijnen. Het blijkt dus
dat de waarde van α(Q2) weinig afhankelijk is van de viermomentumtransfer Q2.
De parametrisatie voor T (Q2) waarbij α = 1/3 wordt voor de volledigheid ook
weergegeven door de punt-streep-lijn. De parameter c(Q2) werd wel verschillend
van één gekozen om deze fit niet te laten overlappen met de hierboven vermelde
curves.

4.5 Momentumdistributies

We hebben aan de hand van ons RMSGA-model de momentumdistributie voor de
twee ééndeeltjesorbitalen van 12C berekend, zie figuur 4.5. Deze momentumdistri-
butie8 SD wordt gegeven door de integraal over het beschouwde “missing” energie-
gebied van de spectraalfunctie

SD =

∫

∆Em

Sα
RMSGA(Em, ~pm, ~pF ) dEm . (4.8)

De kinematieken waarvoor de berekeningen gebeurden worden beschreven in [78], net
als de datapunten waarmee we ons model zullen vergelijken. Niet alleen RMSGA-
berekeningen werden uitgevoerd, ook de RPWIA-voorspellingen staan geplot. Daar-
enboven wordt ook een theoretische curve weergegeven die berekend werd via het
RMSGA-model, maar rekening houdend met kleurtransparantie (RMSGA+CT).
Meer uitleg hierover volgt in het volgende hoofdstuk.

We hebben ervoor gekozen om geen spectroscopische factor te gebruiken. Spec-
troscopische factoren zijn grootheden die de theoretische curves normaliseren op de
experimentele gegevens. Of anders gezegd, zorgen ze voor een verschuiving van de
theoretisch voorspelde lijnen naar de data toe. Ze moeten ingevoerd worden om te
corrigeren voor het feit dat het schillenmodel niet correct is. De kern kan namelijk
niet perfect beschreven worden in het IPM, dit werd eerder al opgemerkt in het
hoofdstuk A(e,e′p)-reacties.

7In referenties[8, 81] vindt men de waarde van ongeveer 0.24 voor α.
8Het onderschrift D staat voor “Distorted”.
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We merken op dat zowel voor 1s1/2- als het 1p3/2-niveau de voorspelde momen-
tumdistributie en de datapunten weinig Q2-afhankelijkheid vertonen. De momen-
tumdistributie voor het 1s1/2-niveau daalt veel sneller met stijgende waarden van
|~pm| dan die voor het 1p3/2-niveau wat betekent dat het laagste energieniveau veel
minder nucleonen bevat met grote initiële impuls dan het hoogste energieniveau. In
de plotjes voor het 1p3/2-orbitaal merken we een dip op bij lage waarden van |~pm|.
Dit is te wijten aan het omgekeerde effect: het hoger gelegen orbitaal met l = 1
heeft weinig nucleonen met lage impuls.

De RPWIA-distributie ligt boven die uit het RMSGA-model, wat te verwachten
is aangezien de transparantie de verhouding is van beide en tussen 0 en 1 moet gele-
gen zijn en aangezien RPWIA geen verstrooiingen toelaat. Het verschil tussen beide
vergroot voor grotere waarden van |~pm|. Het RMSGA-model voorspelt dus meer
FSI bij grotere waarden van |~pm|. Dit laatste blijkt ook duidelijk uit de afwijkende
vorm in het 1s1/2-energieniveau bij hoge |~pm|-waarden ten opzichte van de data. De
FSI-effecten zorgen voor een shift naar lagere |~pm| in de momentumdistributie. Als
we het verschil tussen RPWIA en RMSGA voor beide orbitalen bekijken, kunnen we
besluiten dat nucleonen uit het 1s1/2-niveau meer absorptie zullen ondervinden dan
nucleonen die uit het 1p3/2-niveau ontsnappen. Dit volgt uit het feit dat het verschil
tussen RPWIA en RMSGA voor een vaste |~pm| groter is voor het 1s1/2-niveau. Dit
komt overeen met de conclusie die we eerder getrokken hebben uit figuur 4.1.

Tenslotte willen we even kort opmerken dat er een lichte asymmetrie aanwezig is.
De asymmetrie daalt voor stijgende waarden van Q2 en ook voor dalende waarden
van |~pm|.
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Figuur 4.5 Spectraalfuncties voor de ééndeeltjesniveaus van 12C berekend via een RPWIA-
methode (stippellijn), ons RMSGA-model (volle lijn) en via ons RMSGA+CT-model dat
rekening houdt met kleurtransparantie (streepjeslijn). De data en kinematieken volgen uit
[78]. De linkse kolom is voor het 1s1/2-niveau en de rechtse voor het 1p3/2-niveau.



Hoofdstuk 5

Kleurtransparantie

In het vorige hoofdstuk hebben we nucleaire transparantie gedefinieerd, berekend en
vergeleken met experimentele metingen en werd reeds opgemerkt dat het een test
levert voor een QCD-fenomeen dat optreedt bij hoge viermomentumtransfer Q2, na-
melijk kleurtransparantie. Dit fenomeen werd voor het eerst en onafhankelijk van
elkaar voorspeld door Brodsky en Mueller in 1982 [7, 97]. Sindsdien heeft het on-
derwerp de aandacht getrokken van enkele theoretici [10, 98, 99, 100] en van enkele
experimentatoren [101, 102, 103, 104, 105]. In [106, 107, 108, 109, 110, 111, 112]
werd specifiek gekeken naar kleurtransparantie in het A(e,e′p)-proces.

In de context van een A(e,e′p)-reactie zorgt kleurtransparantie ervoor dat het aange-
slagen proton op een anomaal zwakke manier zal interageren met de toeschouwer-
nucleonen bij hoge Q2. Het proton zal enkel gereduceerde FSI ondervinden. De
naam is gerelateerd aan het verdwijnen van kleurkrachten bij hoge Q2-waarden: de
drie valentiequarks zullen een klein kleurloos object vormen en doorheen de kern
propageren zonder (of door weinig) te interageren.

Wanneer het aangeslagen proton niet interageert met het kernmedium, kan het be-
schreven worden als een vlakke golf (PWIA). De nucleaire transparantie zou dus
door het optreden van kleurtransparantie naar één moeten stijgen voor grote vier-
momentumtransfer aangezien de nucleaire transparantie de verhouding is van de
experimentele werkzame doorsnede tot de werkzame doorsnede die uit het PWIA-
model volgt.

Omdat kleurtransparantie hoge viermomentumtransfer en daarmee corresponde-
rende kleine afstanden in zich draagt, is het op het eerste zicht mogelijk dat kleur-
transparantie te wijten kan zijn aan perturbatieve QCD. Bij hoge Q2-waarden daalt

70
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de koppelingsconstante voor de sterke wisselwerking namelijk naar 0:

αs(Q
2) =

12π

(33 − nf ) · ln(Q2/Λ2)

Q2→∞→ 0 . (5.1)

Mueller bewijst in [113] dat kleurtransparantie inderdaad direct voortvloeit uit per-
turbatieve QCD.

De hypothese van kleurtransparantie in de context van A(e,e′p) is dat enkel proto-
nen die naar een “small-sized” (“klein”) object gefluctueerd zijn, zullen deelnemen
aan de elektron-proton verstrooiing bij hoge Q2. Verder ondervinden deze “kleine”
protonen geen FSI en blijven ze lang genoeg klein om zonder interactie uit de kern
te ontsnappen. In de volgende paragraaf volgt meer uitleg over deze vereisten.

Kleurtransparantie is een fenomeen dat gebonden is aan hoge energieën, maar niet
aan het A(e,e′p)-proces. Het kan in allerlei hadronreacties optreden. In dit hoofd-
stuk wordt kleurtransparantie soms in zijn algemeenste vorm behandeld, maar meest-
al verwijzen we expliciet naar de situatie in de A(e,e′p)-reactie.

Het is duidelijk dat aangezien kleurtransparantie zijn bron vindt op quarkniveau
(zie verder in dit hoofdstuk) en vermits de Glaubertheorie goede resultaten voor-
spelt voor normale hadronen, de beste modellen expliciet rekening moeten houden
met zowel de hadronische als partonische vrijheidsgraden.

Door het bestuderen van kleurtransparantie is het mogelijk om het energiegebied
af te schatten waar de partonische vrijheidsgraden belangrijker worden dan de ha-
dronische, in ons geval nucleonische, vrijheidsgraden. Bovendien zijn de “harde”
(perturbatieve) en “zachte” (niet-perturbatieve) hadronische QCD-processen ver-
bonden via een éénduidige weg. Dus als de initiële “harde” (hoge Q2) botsing
perturbatief kan behandeld worden, dan zal het kleurtransparantieformalisme ons
een manier bieden om de “zachte” QCD-processen, die anders niet te berekenen zijn,
te leren begrijpen. De evolutie van een “point-like configuration” (PLC: dit is het
“klein” object waarvan al meerdere malen sprake was) naar zijn normale toestand
is bijvoorbeeld een “zacht” QCD-proces.

5.1 Drie vereisten voor kleurtransparantie

Hieronder zullen we de theoretische aannames uitleggen die nodig zijn opdat het
kleurtransparantiefenomeen kan optreden. De aannames zijn eigenlijk voorspel-
lingen van verschillende QCD-modellen, die zelf nog op experimentele verificatie
wachten. We willen nog even benadrukken dat we geen poging hebben gedaan om
te bewijzen dat de vereisten echt geldig zijn in QCD. We maken ze alleen plausibel
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[11, 67, 114].

1) Kleine objecten worden geproduceerd bij hoge waarden van
viermomentumtransfer Q2.

Beschouw een zeer hoog energetisch virtueel foton dat invalt op een gebonden pro-
ton in de kern. Op basis van de kwalitatieve eigenschappen van de proton-nucleon
werkzame doorsneden bij hoge energie, zie figuur 3.1, verwacht men dat het aange-
slagen proton inelastisch verstrooid wordt. Hoge viermomentumtransfer komt echter
overeen met kleine golflengtes (λ ∝ 1/Q) en dus kan het virtueel foton de subnucle-
onische/partonische vrijheidsgraden aftasten.

Veronderstel verder dat het virtueel foton één van de gekleurde quarks aanslaat
in het proton. Dit aangeslagen quark bevindt zich initieel in een “confinement”-
toestand met de twee overige valentiequarks. Ten gevolge van de impuls en energie
die het quark overgekregen heeft van het virtueel foton zal het met een hoge snelheid
in een bepaalde richting bewegen. Rekening houdend met het onzekerheidsbegin-
sel van Heisenberg zal het geëxciteerde “off-shell” quark dat dus een extra energie
∆E ∝ ω met zich meedraagt, vervallen door het uitzenden van gluonen in een tijd
τ ∝ ω.

Vermits één individueel quark gekleurd is en QCD impliceert dat gekleurde objecten
niet vrij kunnen voorkomen omwille van “confinement”, zal het aangeslagen quark
hadroniseren tenzij het gevolgd wordt door de twee quarks waarmee het initieel een
kleurloos object (het proton) vormde. Een voorwaarde opdat deze twee quarks het
zich verwijderende derde quark kunnen volgen, is dat de drie quarks in de begin-
toestand zeer dicht bij elkaar gelegen waren. Gemiddeld moeten de uitgestuurde
gluonen geabsorbeerd worden door quarks die zich binnen een afstand kleiner dan
r = cτ ∝ 1/ω bevinden en dus is de grootte van het systeem van de orde ~c/ω.
Dit betekent dat het aangeslagen proton zich in een “small-sized” fluctuatie bevond
voor hoge viermomentumtransfer Q2 [97, 113]. De hierboven geschetste situatie
wordt schematisch weergegeven in figuur 5.1.

Merk op dat we onderscheid moeten maken tussen het initieel gebonden nucleon
en het “klein” object dat doorheen het kernmedium propageert en niet echt als een
nucleon beschouwd kan worden. We moeten er nog voor de volledigheid bij vermel-
den dat bovenstaand argument voor de PLC een drastische vereenvoudiging is voor
de fysica in een proton. Het verwaarloost bijvoorbeeld het effect van de zeequarks en
van de gluonen. Echter, enkel het beschouwen van de valentiequarks is noodzakelijk
bij hoge energie omwille van de quark somregels [115].
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Figuur 5.1 Voorbeeld van een hoog Q2 proces, (γ∗p,p), in het Breitstelsel. De quarklijnen
worden gelabelled door de momenta parallel aan het fotonmomentum.

QCD-berekeningen geven aan dat hadronen gebonden toestanden zijn van sterk
interagerende quarks en gluonen. Elk hadron kan dan geschreven worden in termen
van een oneindig aantal configuraties (hier volgt de formule voor een baryon, ons
proton):

|N〉 = |qqq〉 + |qqq + π〉 + . . . . (5.2)

Men verwacht dat de verschillende configuraties verschillende groottes hebben, ver-
mits ze een verschillende massa hebben.

Elk kwantummechanisch systeem fluctueert tussen zijn verschillende configuraties.
Bijgevolg zouden “snapshots” van een hadron op verschillende tijdstippen verschil-
lende groottes geven. De gemiddelde tijdsduur om tussen twee toestanden te fluc-
tueren kan geschat worden door de onzekerheidsrelatie. Omdat de tijdsschaal om-
gekeerd evenredig is met het energieverschil en dus met het massaverschil m −M
tussen de twee beschouwde toestanden, kan men schrijven dat

τ ∝ 1

m−M
. (5.3)

Aangezien de massaverschillen van de orde van enkele honderden MeV zijn, is de
overgangstijd zeer klein, van de orde 1fm/c.

We hebben kleurtransparantie en het creëren van “kleine” objecten enkel maar be-
sproken voor perturbatieve QCD (bij hoge Q2). Sommige hadronische modellen
voorspellen dat er echter zelfs al vanaf viermomentumtransfers Q2 ≈ 1−2 (GeV/c)2
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PLC’s gevormd kunnen worden, dus in het niet-perturbatief QCD-domein.

2) Kleine objecten ondervinden minder interacties.

De tweede voorwaarde voor kleurtransparantie is dat de PLC’s op een anomaal
zwakke manier interageren met het omgevende kernmedium. Deze situatie is analoog
aan het “charge screening effect” in QED, waarbij twee neutrale atomen elektromag-
netisch interageren via hun elektrische dipoolmomenten. Dit geeft aanleiding tot de
Van der Waalskrachten die veel kleiner zijn dan de elektromagetische krachten tus-
sen geladen deeltjes. Bovendien zullen in QED de µ+µ−-paren die samen (µ+ +µ−)
een neutraal geheel vormen en die veel kleiner zijn dan positronium (e+e−) omwille
van hun grotere massa, minder interacties ondergaan dan positronium.

Een gelijkaardig effect is ook te verwachten in QCD. In QCD zijn de elektrische
ladingen de kleurladingen en de hadronen spelen de rol van lading-neutrale objec-
ten, kleursingletten. Een PLC zal een kleiner kleurdipoolmoment hebben en zal veel
zwakker interageren dan een kleursinglet in normale toestand.

Deze aanname volgt rechtstreeks uit een twee-gluon-uitwisselingsmodel tussen de
kleursingletten. Eén-gluon-uitwisseling is simpelweg verboden door QCD aangezien
de gluonen zelf een kleur hebben. Het twee-gluon-uitwisselingsmodel is plausibel
aangezien dit model het bijna constante gedrag bij hoge energieën voorspelt in de
hadronische totale werkzame doorsneden (zie figuur 3.1) en ook een verklaring geeft
waarom het imaginair deel van de voorwaartse verstrooiingsamplitude veel groter
is dan het reëel deel. Dit model voor hadron-hadron interactie wordt uitgewerkt in
[116, 117, 118, 119].

3) Kleine objecten kunnen uit de kern ontsnappen alvorens te expan-
deren.

Aangezien het ejectiel geen stationaire eigentoestand is van de QCD-Hamiltoniaan,
zal het tijdsevolutie ondergaan door in grootte toe te nemen totdat het zijn normale
toestand bereikt heeft en daarbij zijn “zachte” quark-gluon velden te herstellen. De
PLC zal dus expanderen terwijl het doorheen de kern beweegt en als deze expansie
snel genoeg is, dan zal het de normale grootte bereiken vooraleer het uit de kern is
gevlogen en zal het op een normale manier (FSI) gaan interageren met de omrin-
gende nucleonen.

Veronderstel dat een hadron een groot labimpuls k bezit, met v ≈ c = 1. Het
energieverschil tussen de verschillende configuraties met massa m in de grondtoe-
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stand en massa M van het PLC is dan

√

k2 +M2 −
√

k2 +m2 ≈ k
(

1 +
1

2

M2

k2

)

− k
(

1 +
1

2

m2

k2

)

=
M2 −m2

2k
. (5.4)

Als k zeer groot is, dan is het energieverschil zeer klein zodat de tijdsduur voor
fluctuatie lang is. De configuratie met massa M kan dan propageren over een grote
afstand

le =
2k

M2 −m2
(5.5)

vooraleer deze vervalt. De expansietijd en de daaraan gekoppelde expansielengte le
1

wordt dus bepaald door een ongekende parameter M.

Voor zeer hoge energieën zal le groot zijn. Als le � RA, met RA de straal van
de kern, is het PLC uit de kern ontsnapt vooraleer te expanderen en heeft het geen
FSI ondervonden en dus heeft kleurtransparantie plaatsgevonden.

Wat is nu de massa M van het PLC? Zuiver theoretische waarden bestaan er niet
voor. Er zijn echter wel verscheidene schattingen die gebaseerd zijn op quarkmodel-
len en die leiden tot een waarde

le = 0.4 − 1.0 (Ep/GeV)fm . (5.6)

Dus met de huidige waarden voor Ep tot ongeveer 5 GeV, zal het PLC al zijn nor-
male grootte bereikt hebben terwijl het zich nog ergens in de kern bevindt en zullen
de FSI niet volledig onderdrukt worden. We moeten opletten met deze conclusie:
voor kleine kernen zoals 4He is een proton kinetische energie van 5 GeV al genoeg
opdat de expansielengte groter is dan de straal van de kern. In de volgende pa-
ragraaf zullen we een schatting maken van de expansie van het PLC en dit in ons
RMSGA-model inbouwen.

In [120] wordt de derde vereiste nog beschreven als volgt. De nucleaire attenuatie zal
enkel zwak zijn wanneer het gevormde klein golfpakket “bevroren” blijft terwijl het

1In de literatuur wordt deze lengte dikwijls de coherentielengte lc genoemd. Wij hebben gekozen
om deze karakteristieke lengte echter expansielengte le te noemen om geen verwarring te zaaien met
de coherentielengte die in andere kleurtransparantieprocessen, zoals incoherente ρ0-mesonproductie,
kan optreden en die daar gedefinieerd wordt als de afstand tot de kern waar het virtueel foton (dit
wordt op een analoge wijze bekomen via elektronverstrooiing) fluctueert in een partonische toestand.
Deze afstand wordt gegeven door lc = 2ν/(Q2 + m2

V ), met mV de massa van het vectormeson. De
gevormde partonische toestand is een vectormeson aangezien het de volledige spin (S=1) van het
virtueel foton moet overnemen. In A(e,e′p)-reacties is deze coherentielengte van geen belang en
daarom wordt deze term dikwijls gebruikt voor de afstand die wij hier hebben aangeduid met le.
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ejectiel door de kern heen beweegt. Dit vereist dat de zogenaamde formatielengte
lf groter is dan de kernstraal

lf = γ
1

∆m
≥ RA , (5.7)

waar ∆m ≈ 0.5 − 1.0 GeV/c2 een typische splitsing is voor de nucleonresonanties
en waarbij γ de relativistische γ-factor van het ejectiel is. Dit impliceert voor de
energie van het aangeslagen proton (die benaderend gelijk is aan het energieverlies
van het verstrooide elektron) dat ω ≥ 2 − 5 GeV ·A1/3 zodat voor quasi-elastische
A(e,e′p)-processen geldt dat

Q2 ≈ 2mNω ≥ (5 − 10)A1/3(GeV/c)2. (5.8)

De conclusie blijft dat de PLC zal expanderen vooraleer het de kern verlaten heeft
bij de huidige te bereiken waarden van Q2.

Samengevat luiden de drie vereisten om volledige kleurtransparantie te bekomen
[121]:

• Bij hoge Q2 zal het hadron, proton in ons geval, fluctueren naar een toestand
met kleine transversale grootte, PLC genaamd. (Kwantummechanica)

• De PLC ondervindt gereduceerde attenuatie in de kern; het is “color screened”.
(Natuur van de sterke wisselwerking)

• De PLC blijft klein wanneer het doorheen de restkern beweegt. (Relativiteit)

5.2 Kleurtransparantie in ons RMSGA-model

Wij concentreren ons op het intermediair energiegebied, waar volgens (5.6) de ex-
pansielengte klein is. Uit (3.47) volgt dat in het Glauberformalisme de grootte van
de FSI proportioneel is met de totale proton-nucleon werkzame doorsnede. De een-
voudigste manier om kleurtransparantie te includeren is door de vrije proton-nucleon
werkzame doorsnede σtot

pN te vervangen door een nieuwe grootheid σeff
PLC die de in-

teractie van het PLC met het kernmedium moet beschrijven. Dit moeten we doen
omdat het PLC niet als een nucleon kan gezien worden.

De effectieve werkzame doorsnede moet zowel de gereduceerde interactie op de plaats
waar het PLC gevormd wordt als het herstel van “zachte” (niet-perturbatieve) FSI
met de toeschouwernucleonen in rekening brengen2. De nood aan zulke expansie was
eerder al ingezien door Farrar e.a. [106]. Zij argumenteerden dat het kwadraat van

2Wanneer volledige kleurtransparantie zou optreden en het PLC dus in zijn “kleine” vorm uit de
kern zou ontsnappen moet de effectieve werkzame doorsnede naar 0 gaan: σeff

PLC → 0 voor Q2 → ∞.
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de transversale grootte van de PLC benaderend evenredig is met de afstand afgelegd
vanaf het punt waar de PLC ontstaan is. σtot

pN in (3.47) wordt dus vervangen door
een uitdrukking die stijgt bij toenemende z-waarde (de z-richting is gelijk aan de
propagatierichting van het ejectiel) [106]:

σeff
PLC = σtot

pN

{ [ z

le
+

〈n2k2
T 〉

Q2

(

1 − z

le

)]

θ(le − z)

︸ ︷︷ ︸

A

+ θ(z − le)
︸ ︷︷ ︸

B

}

, (5.9)

waarbij z de afstand is die het expanderend kleursinglet heeft afgelegd langs zijn baan
vanaf het punt van oorsprong. n is het aantal constituenten in het proton (n = 3) en
k2

T is het gemiddelde transversaal momentum van de constituenten waaruit het pro-
ton opgebouwd is (k2

T ≈ 0.35 (GeV/c)2). Dit impliceert dat de parametrisatie, die
uit het kwantum-diffusie-model volgt en die visueel voorgesteld is in figuur 5.2, enkel
goed is voor Q2 vanaf ongeveer 1.1 (GeV/c)2. Voor waarden Q2 ≤ 1.1 (GeV/c)2

levert de parametrisatie zelfs meer FSI dan een normaal nucleon zou ondervinden
alz z kleiner is dan le.

De lineaire z-afhankelijkheid van de effectieve werkzame doorsnede volgt uit de ana-
lyse van perturbatieve Feynmandiagrammen3. Meer nog, algemeen wordt aange-
nomen dat de grootte van het gevormde “klein” object afneemt met stijgende waar-
den van de viermomentumtransfer Q2. Deze aanname is verantwoord aangezien het
de Q2-afhankelijkheid van de transversale grootte van nucleonen in realistische mo-
dellen voor nucleonvormfactoren correct reproduceert. De term A in (5.9) zorgt er
via de Heavyside functie voor dat de PLC expandeert tot daar waar de PLC zijn
normale grootte bereikt heeft. Daarna neemt de term B het over en ondervindt het
proton gewone FSI.

Vanzelfsprekend is de grootte van de expansielengte zeer belangrijk aangezien het
voorspelt bij welke waarden van Q2 kleurtransparantie zich zal manifesteren. De ex-
pansielengte hangt af van het kwadratisch massaverschil tussen de PLC en het finaal
proton. Verschillende constituentenquarkmodellen voorspellen waarden in de zone
0.7 ≤ ∆M2 ≤ 1.1 (GeV/c)2. De laagste waarde van 0.7 (GeV/c)2 zou al een zicht-
baar effect moeten geven voor kleurtransparantie bij energieën Q2 ≥ 5 (GeV/c)2, dit
wordt weergegeven in figuur 5.3, afkomstig uit [11]. We benadrukken dat de auteurs
van deze referentie wel een andere Glaubermethode dan wij gebruiken. De figuur
is enkel getoond om het verschil aan te geven tussen de voorspelde waarden voor
de transparantie met of zonder rekening te houden met het kleurtransparantiefeno-
meen. De meest pessimistische waarde van 1.1 (GeV/c)2 leidt pas tot een zichtbaar
kleurtransparantie-effect vanaf Q2 ≥ 10 (GeV/c)2.

3Hetzelfde patroon wordt teruggevonden in de tijdsevolutie van de quark-gluon toestand die
geproduceerd wordt in e+e− annihilatie [122].
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Figuur 5.2 Schematische weergave van de interactie van een expanderend PLC met de
toeschouwernucleonen.

Figuur 5.3 Effectieve transparantie in functie van het viermomentumtransfer Q2 voor 12C.
Deze werd berekend in een kwantum-diffusie-model met verschillende waarden voor ∆M 2.
De curven die gelabeled zijn met CSE houden rekening met het color screening effect (CSE).
De figuur komt uit [11].
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Nu we via σeff
PLC kleurtransparantie kunnen inbouwen in ons RMSGA-model, is

het aangewezen om eens te kijken wat het effect ervan is. In de momentumdistri-
buties van de ééndeeltjesenergieniveaus van 12C, die getoond worden in figuur 4.5,
zijn onze RMSGA+CT-berekeningen weergegeven. Er blijkt dat voor Q2 = 0.64
(GeV/c)2 de RMSGA+CT-momentumdistributie lager ligt dan de RMSGA-curve
en is er dus sprake van een antikleurtransparantie fenomeen, dit is te wijten aan
het feit dat onze parametrisatie voor kleurtransparantie pas geldig is vanaf ongeveer
1.1 (GeV/c)2. Voor Q2 > 1.1 (GeV/c)2 merken we een stijging op ten opzichte van
de gewone RMSGA-berekeningen, er zijn meer nucleonen bij een vaste waarde van
|~pm|. Het verschil tussen de RPWIA- en de RMSGA-curve wordt kleiner bij hogere
waarden van Q2, wat correspondeert met minder FSI en dus meer transparantie wat
net de voorspellingen zijn van kleurtransparantie.

Jammer genoeg wordt het kleurtransparantiemechanisme bij intermediaireQ2 onder-
drukt door een QCD-effect dat het “nuclear color screening effect” genoemd wordt.
Dit effect zorgt ervoor dat de waarschijnlijkheid om een kleursinglet te creëren in een
gebonden nucleon kleiner is dan in een vrij nucleon [98]. Aangezien de gemiddelde
attractieve interactiepotentiaal voor een gebonden nucleon in een “kleine” confi-
guratie met naburige nucleonen kleiner is dan voor een nucleon dat zich in een
“gemiddelde” configuratie bevindt, zal de creatie van een PLC leiden tot een la-
gere bindingsenergie. Dit is echter geen energetisch gunstige situatie zodat het
mechanisme om een PLC te creëren onderdrukt wordt met een factor δk, die de
momentumdistributie wijzigt [87]:

δk = θ(Q2
0 −Q2) + θ(Q2 −Q2

0)

[

1 +
(

1 − Q2
0

Q2

) k2

mp
+ 2εA

∆E

]−2

. (5.10)

Uit de analyse van de 2He(e,e′)-SLAC gegevens in [98] volgt een waarde voor Q2
0 ≈ 2

(GeV/c)2. εA ≈ 8 MeV is de gemiddelde bindingsenergie van een nucleon. Het
energieverschil in de noemer ∆E heeft een waarde tussen 0.6 − 1.0 GeV. Het effect
van deze uitdrukking is ook te zien in figuur 5.3. Het zorgt ervoor dat de kern
minder transparant wordt.

5.3 Experimenteel

De twee voornaamste manieren om kleurtransparantie te bestuderen zijn de analyse
van de Q2- en de A-afhankelijkheid van de nucleaire transparantie4. Aangezien bij

4Er zijn nog andere manieren om kleurtransparantie te onderzoeken. Zo is er reeds gesugge-
reerd dat voor discrete toestanden van de restkern de attenuatie voor éénnucleon-uitstoot [123] of
de asymmetrie tussen parallelle en antiparallelle “missing” momenta [124, 125, 126, 127] gevoelig
kunnen zijn voor kleurtransparantie bij intermediaire energieën.
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Figuur 5.4 Nucleaire transparantie in functie van viermomentumtransfer Q2. Zo-
wel de RMSGA- (volle lijn) als de RMSGA+CT-voorspellingen zijn weergegeven. Voor
RMSGA+CT zijn de berekeningen gedaan voor de twee uiterste waarden van ∆M 2 die uit
een kwantum-diffusie-model volgen, namelijk 0.7 (streepjeslijn) en 1.1 (stippellijn).

kleurtransparantie de interacties waaraan de PLC onderhevig is, zullen verminde-
ren, is er een stijging5 van de experimentele nucleaire transparantie te verwachten
bij hoge viermomentumtransfer Q2. Als we naar figuur 4.1 kijken, zien we dat de
data eerder constant blijven bij hoge Q2, zie ook figuur 5.4, waar expliciet onze
TRMSGA+CT voorspellingen geplot zijn. Kleurtransparantie impliceert dat het ejec-
tiel minder attenuatie ondervindt door de aanwezigheid van de overige nucleonen
over een afstand die vergelijkbaar is met de kernstraal. Dit betekent logischerwijs
dat de manifestatie van kleurtransparantie-effecten in zwaardere kernen trager is
en dus kan de verandering in de vorm van de A-afhankelijkheid van de nucleaire
transparantie bij stijgende Q2 een aanwijzing zijn voor het kleurtransparantiefeno-
meen. Als men de transparantie parametriseert zoals in (4.6), dan zou volledige
kleurtransparantie overeenkomen met α = 0, of een verdwijning in afhankelijkheid
van de kernstraal. Als we deze opmerking in gedachte houden en terugkijken naar
figuur 4.4, is het duidelijk dat de getoonde curves weinig Q2-afhankelijkheid verto-
nen (zie ook (4.7)) en dat er schijnbaar geen kleurtransparantie-effect is.

Het is echter te simpel om kleurtransparantie al af te schrijven op basis van vo-

5Sommige modellen voor kleurtransparantie voorspellen een verhoging van 30% voor de nucleaire
transparantie in het A(e,e′p)-proces bij Q2 ≈ 5 (GeV/c)2 [87, 106, 109, 128].
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rige vergelijking tussen theorie en experiment. Wel kunnen we besluiten dat er
sterke aanwijzingen zijn dat kleurtransparantie een klein effect is in het interme-
diair energiegebied. Een mogelijkheid is dat kleurtransparantie onderdrukt wordt
door een nog onbekend QCD-effect, net zoals het “nuclear color screening effect”
(5.10) dat doet. Het is bijvoorbeeld ook mogelijk dat de gebonden PWIA elektron-
proton werkzame doorsnede verschillend kan zijn van de vrije waarde en dat het
verschil Q2-afhankelijk is [87, 129]. Dit Q2-afhankelijk effect en nog andere zoals de
momentumafhankelijkheid van de proton-nucleon werkzame doorsnede kunnen het
kleurtransparantieverschijnsel maskeren [51].

Zoals we reeds vermeld hebben is het kleurtransparantiefenomeen niet gebonden
aan het A(e,e′p)-proces. Het kan optreden in allerlei hadronreacties zoals bijvoor-
beeld het analoge A(p,2p)-proces. Het is voor dit reactieproces dat Carroll e.a. [101]
in BNL (Brookhaven National Laboratory) de eerste maal kleurtransparantie expe-
rimenteel getest hebben. De nucleaire transparantie werd gemeten als de verhouding
van de gemeten tot de vrije proton-proton werkzame doorsnede. De data vertoonden
een stijging in nucleaire transparantie voor Q2 ≈ 3 − 8 (GeV/c)2, die toegeschre-
ven kan worden aan de manifestatie van kleurtransparantie. Voor het gebied waar
de vrije proton-nucleon werkzame doorsnede weinig energie-afhankelijkheid vertoont
(Q2 ≈ 8 − 11 (GeV/c)2) volgde er echter een daling in transparantie die begrepen
kan worden in de context van het zogenaamd Landshoffproces6 [130]. Dit proces
treedt niet op in A(e,e′p)-reacties zodat we ons daar geen zorgen over hoeven te ma-
ken. Meer recente gegevens bevestigen de energie-afhankelijkheid van de nucleaire
transparantie in het A(e,e′p)-proces [131, 132].

Kort samengevat kunnen we besluiten dat in A(e,e′p)-processen kleurtransparan-
tie niet optreedt bij de beschouwde experimentele kinematieken, in tegenstelling tot
in het A(p,2p)-proces. Kleurtransparantie is echter nog niet uitgesloten zodat ex-
perimenten bij hogere energieën misschien wel kleurtransparantie-effecten kunnen
vertonen in de A(e,e′p)-reactie.

Tenslotte willen we nog even enkele processen opsommen die kunnen helpen in het
begrijpen van kleurtransparantie:

• A(e,e′ρ0) [133, 134],

• A(µ,µ′ρ0) [135, 136],

• A(π,di-jet) [137],

6Dit is een QCD-proces waarbij “grote” objecten aangeslagen worden bij hoge viermomentum-
transfer in tegenstelling tot de PLC’s in kleurtransparantie. Grotere objecten zullen meer interacties
ondergaan. Dit verklaart de daling voor nucleaire transparantie.
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• pion-fotoproductie [138]

en nog vele andere. Merk op dat kleurtransparantie zowel kan optreden in processen
waarbij mesonen (qq̄) als baryonen (qqq) voorkomen.



Hoofdstuk 6

Besluit

In deze thesis hebben we een model opgesteld om exclusieve A(e,e′p)-processen te
beschrijven. Deze processen zijn het bestuderen waard aangezien ze ons meer kunnen
leren over protonpropagatie doorheen het kernmedium en bijgevolg informatie leve-
ren over korte-drachtscorrelaties (SRC), kernmediumeffecten, QCD-effecten,... Dit
stelt ons in staat om de sterke wisselwerking die de belangrijkste (sterkste) kracht
is in de atoomkernen beter te begrijpen.

Het model dat we hebben opgesteld is volledig ongefactoriseerd en relativistisch en
is gebaseerd op de eikonaalmethode. We creëerden een relativistisch model vermits
we in het GeV energiegebied werken en relativiteit zich dus opdringt. Ons model
is een flexibel kader dat we via een Glauber veelvoudige verstrooiingsbenadering
(RMSGA) uitgewerkt hebben.

Het RMSGA-model dat het voornaamste doel was in deze thesis, wordt voornamelijk
gebruikt om het A(e,e′p)-proces bij hoge viermomentumtransfer Q2 te beschrijven,
omdat de optische potentiaalbenadering dan niet meer gerechtvaardigd is. De FSI-
mechanismen houden in het RMSGA-model sterk verband met de proton-nucleon
verstrooiingsprocessen.

In onze theorie is het mogelijk het gemiddeld aantal verstrooiingen af te schatten
dat een proton ondergaat voor een trefkern met een welbepaald aantal nucleonen A
door de volledige FSI-operator in rekening te brengen en door deze in zijn expansie
tot op bepaalde orde af te breken en te kijken naar convergentie. De orde waarvoor
men afbreekt komt overeen met het aantal verstrooiingen.

Nucleaire transparantie is een observabele die experimenteel gemeten en onder an-
dere in functie van Q2 en van A uitgezet kan worden. Vergelijking tussen theorie
en experiment leert ons dat ons model te veel FSI voorspelt. We merkten nog op
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in de studie van de nucleaire transparantie dat de relativistische effecten van de FSI
verwaarloosbaar zijn, maar wel belangrijk zullen zijn voor andere observabelen.

We hebben voor nucleaire transparantie ons RMSGA-model ook vergeleken met een
RDWIA-model dat fysisch volledig gelijkaardig is in veronderstellingen die niets met
de FSI te maken hebben. We ondervonden dat het RDWIA-model, dat enkel goed
is voor lage Q2-waarden, en ons RMSGA-model in het kinematisch gebied waarin
ze beide geldig zijn, goede overeenkomst vertonen. Dit betekent dat er nu een ge-
leidelijke overgang van lage energie naar hoge energie bestaat voor A(e,e′p)-reacties
waarbij de kinetische energie van het aangestoten proton kan variëren van 0.3 GeV
tot enkele GeV.

Nucleaire transparantie is een fysische grootheid die ook toelaat kleurtransparantie
te onderzoeken. Voor de Q2-waarden waarin we nucleaire transparantie onderzocht
hebben, vinden we geen bewijs voor kleurtransparantie. Het effect van kleurtrans-
parantie is echter nog altijd niet uitgesloten en onderzoek gaat dus door.

Om te besluiten willen we nog enkele interessante items aanhalen die in de toe-
komst onderzocht kunnen worden om de A(e,e′p)-processen beter te begrijpen:

• effect van korte-drachtscorrelaties,

• mediummodificaties van de vormfactoren van het nucleon,

• hybride modellen: combineren van QCD-modellen met nucleaire reactietheo-
rie,

• gebruik van andere referentiestelsels zoals bijvoorbeeld in de lichtkegeltheorie.



Bijlage A

Notaties, definities en
conventies

A.1 Metriek

De Minkovskimetriek voor ruimte-tijd wordt gegeven door de metrische tensor

gµν = gµν =







1 0 0 0
0−1 0 0
0 0 −1 0
0 0 0 −1






. (A.1)

Deze tensor kan gebruikt worden om indices van onder naar boven te verplaatsen
en omgekeerd.

A.2 Totaal antisymmetrische tensor

Het Levi-Civita symbool wordt gegeven door

εijk =







+1 (ijk) is een even permutatie van (123)
−1 (ijk) is een oneven permutatie van (123)
0 als minstens twee indices gelijk zijn

, (A.2)

terwijl de totaal antisymmetrische tensor in vier dimensies gedefinieerd wordt als

εµνστ =







+1 (µνστ) is een even permutatie van (0123)
−1 (µνστ) is een oneven permutatie van (0123)
0 als minstens twee indices gelijk zijn

(A.3)

en ook wel de Levi-Civita tensor genoemd wordt.
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A.3 Paulimatrices

De Paulimatrices worden gedefinieerd als

σx =

[
0 1
1 0

]

, σy =

[
0−i
i 0

]

, σz =

[
1 0
0−1

]

(A.4)

en bouwen de totale spinor ~σ op:

~σ = (σx, σy, σz) = σi~ei. (A.5)

De commutatiebetrekkingen voor de Paulimatrices zijn

[σi, σj ] = 2iεijkσ
k, (A.6)

terwijl de anticommutatierelaties

{σi, σj} = 2δijI, (A.7)

luiden, waarbij I de 2 × 2-eenheidsmatrix is. De commutatie- en anticommutatie-
relaties kunnen samengevat worden als

σiσj = iεijkσ
k + δijI. (A.8)

Wanneer men nu twee willekeurige vectoroperatoren ~A en ~B neemt die niet inwer-
ken op de tweedimensionale spinruimte waarin ~σ werkzaam is, dan volgen uit de
(anti)commutatierelaties volgende nuttige betrekkingen:

(~σ · ~A)~σ= ~A+ i~σ × ~A, (A.9)

~σ(~σ · ~A) = ~A− i~σ × ~A, (A.10)

(~σ · ~A)(~σ · ~B) = ~A · ~B + i~σ · ( ~A× ~B). (A.11)

A.4 Diracmatrices

De Diracmatrices of de γ-matrices worden gedefinieerd door de anticommutatie-
relaties

γµγν + γνγµ = {γµ, γν} = 2gµν (A.12)

en worden in de Diracrepresentatie gegeven door

γ0 =

[
I 0
0 −I

]

, γi =

[
0 σi

−σi 0

]

(i = 1, 2, 3). (A.13)
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De γ-matrices hebben een eenvoudig verband met hun hermitisch toegevoegde ma-
trices:

γ†0 = γ0, (A.14)

γ†i = −γi, (A.15)

γ†µ = γ0γµγ0, (A.16)

γ†5 = γ5, (A.17)

waarbij γ5 gedefinieerd is als

γ5 ≡ iγ0γ1γ2γ3 =
i

4!
εµνστγµγνγσγτ . (A.18)

γ5 voldoet ook nog aan

γ2
5 = I, (A.19)

{γµ, γ5} = 0 (A.20)

met I de 4 × 4-eenheidsmatrix.

Met de γ-matrices kunnen we ook de antisymmetrische tensor σµν opbouwen:

σµν =
i

2
[γµ, γν ]. (A.21)

Daaruit volgt dat

σ00 = σii = 0 (A.22)

en

σ0i = −σi0 = i

[
0 σi

σi 0

]

, σij = εijk

[
σk 0
0 σk

]

. (A.23)

A.5 Lorentz viervectoren

Een contravariante Lorentz viervector wordt genoteerd als

Aµ = (A0, ~A), (A.24)

terwijl de covariante componenten van de viervector gegeven worden door

Aµ = (A0,− ~A). (A.25)

Het Minkovski scalair product van twee viervectoren is gedefinieerd als volgt

A ·B ≡ gµνA
µBν = AµB

µ = A0B0 − ~A · ~B, (A.26)

waarbij de Einstein sommatieconventie gebruikt werd.
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A.6 Diracspinoren

Vrije nucleonen en elektronen worden beschreven door de vrije positieve-energie
Diracspinoren u, die voldoen aan de Diracvergelijking

(p/−mN )u(p) = 0, (A.27)

waarbij de notatie p/ staat voor γµp
µ.

Voor de geconjugeerde spinoren ū = u†γ0 luidt de Diracvergelijking

ū(p)(p/−mN ) = 0. (A.28)

De Lorentzinvariante normeringsvoorwaarde luidt ū(p, s)u(p, s) = 1, zodat

u(p, s) =

√

E +mN

2mN

[
1

1
E+mN

~σ · ~p

]

χs. (A.29)

A.7 Gordonidentiteit

ū(~p, s)
(

γµ − Pµ +Qµ

2mN

)

u(~q, r) = ū(~p, s)
i

2mN
σµνqνu(~q, r) (A.30)

met P µ = (Ep, ~p), Q
µ = (Eq, ~q) en s en r de spinprojecties.



Bijlage B

Korte-drachtscorrelaties en
“thickness function” getest op
12C

In deze bijlage zal visueel het effect weergegeven worden van enkele eigenschappen
die terloops in de thesis vermeld werden, maar waar nergens dieper op ingegaan
werd. Het betreft eigenschappen die geen hoofddoel zijn in deze thesis, maar wel
van groot belang zijn voor de interpretatie van protonpropagatie. Dit hebben we
gedaan voor de volledigheid.

In het hoofdstuk over nucleaire transparantie werden de momentumdistributies voor
de verschillende schillen van 12C bij verschillende waarden van Q2 berekend via het
RMSGA-model, zie figuur 4.5. Hierbij werd de uitdrukking voor de Glauberfase G in
zijn oorspronkelijke, volledige vorm (3.68) gebruikt. Onze computercode laat echter
ook toe dezelfde momentumdistributies te berekenen via de dichtheidsbenadering
(TF: thickness function) in de Glauberfase (3.69). Het effect hiervan is weergegeven
in figuur B.1 door de streepjeslijn en is klein. Voor meer informatie over deze be-
nadering in het RMSGA-model zie [56].

Het is ook mogelijk korte-drachtscorrelaties (SRC: “Short Range Correlations”) in
rekening te brengen via de code. In ons model wordt de eerder genoemde para-
metrisatie van Gearheart en Dickhoff [71] gebruikt. Het resultaat wordt getoond
in figuur B.2. De SRC-effecten zorgen blijkbaar voor een verhoogde transparantie,
net zoals in [54] voorspeld wordt. We moeten wel benadrukken dat deze berekening
enkel een eerste orde afschatting is voor SRC in de finale toestand. SRC-effecten in
de begintoestand worden niet beschouwd.
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Figuur B.1 Spectraalfuncties voor de ééndeeltjesniveaus van 12C berekend via een RPWIA-
methode (stippellijn), ons RMSGA-model (volle lijn) en via ons RMSGA+TF-model dat
rekening houdt met de dichtheidsbenadering in de Glauberfase (streepjeslijn). De data en
kinematieken volgen uit [78]. De linkse kolom is voor het 1s1/2-niveau en de rechtse voor
het 1p3/2-niveau.

Met deze opmerkingen eindigen we de thesis. Ze werden niet uitvoerig bespro-
ken; enkel maar vermeld om te tonen welke benaderingen onze code voor A(e,e′p)-
reacties aankan. Als we figuren 4.5, B.1 en B.2 bekijken, blijkt dat we volledige
RMSGA-, RMSGA+CT-, RPWIA-, RMSGA+SRC- en RMSGA+TF-berekeningen
kunnen uitvoeren. Ook NRMSGA-voorspellingen zijn mogelijk. Deze worden na-
melijk gebruikt in de bepaling van nucleaire transparantie, zie vergelijking (4.5).
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Figuur B.2 Spectraalfuncties voor de ééndeeltjesniveaus van 12C berekend via een RPWIA-
methode (stippellijn), ons RMSGA-model (volle lijn) en via ons RMSGA+SRC-model dat
rekening houdt met korte-drachtscorrelaties (streepjeslijn). De data en kinematieken volgen
uit [78]. De linkse kolom is voor het 1s1/2-niveau en de rechtse voor het 1p3/2-niveau.
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modellen voor A(e,e′p) reacties. Universiteit gent, 2001.

[68] G. Alkhazov, S. Belostotsky, A. Voroboyov. Scattering of 1 GeV protons on
nuclei. Phys. Rep., 42:89, 1978.

[69] B. Silverman, J. Lugol, J. Saudinos, Y. Terrien, F. Wellers, A. Dobrovolsky, A.
Khanzadeev, G. Korolev, G. Petrov, E. Spiridenkov, A. Vorobyov. Differential
cross sections and analyzing powers for small angle neutron-proton elastic
scattering between 378 and 1135 MeV. Nucl. Phys. A, 499:763, 1989.

[70] A. Dobrovolsky, A. Khanzadeev, G. Korolev, E. Maev, V. Medvedev, G. So-
kolov, N. Terentyev, Y. Terrien, G. Velichko, A. Vorobyov, Y. Zalite. Small
angle pp scattering at energies from 650 to 1000 MeV. Nucl. Phys. B, 214:1,
1983.

[71] C. Gearheart. Ph. D. thesis. Washington University, St. Louis, 1994.

[72] K. Blomqvist, e.a. Investigation of short-range nucleon-nucleon correlations
using the reaction 12C(e,e′pp) in close to 4π geometry. Phys. Lett. B, 421:71,
1998.



Bibliografie 97

[73] J.D. Walecka. Electron scattering for nuclear and nucleon structure. Cambridge
Univ. Press, Cambridge, 2001.

[74] K. Varga, S. Pieper, Y. Suzuki, R. Wiringa. Monte Carlo integration in Glau-
ber model analysis of reactions of halo nuclei. Phys. Rev. C, 66:034611, 2002.

[75] H. Morita, C. Ciofi degli Atti, D. Treleani. Realistic study of the nuclear
transparency and the distorted momentum distributions in the semi-inclusive
process 4He(e,e′p)X. Phys. Rev. C, 60:034603, 1999.

[76] P. Lava, M.C. Martinez, J. Ryckebusch, J.A. Caballero, J.M. Udias. Nuclear
transparencies in relativistic A(e,e′p)-models. nucl-th/0401041, 2004.

[77] G. Garino e.a. Proton propagation in nuclei studied in the (e,e′p) reaction.
Phys. Rev. C, 45:780, 1992.

[78] D. Dutta e.a. Quasielastic (e,e′p) reaction on 12C, 56Fe, and 197Au. Phys. Rev.
C, 68:064603, 2003.

[79] J. Ryckebusch. Two-nucleon photoabsorption mechanisms and quasielastic
(e,e′p) reactions from nuclei. Phys. Rev. C, 64:044606, 2001.

[80] J.E. Amaro, M.B. Barbaro, J.A. Caballero, F. Kazemi Tabatabaei. Semirela-
tivistic meson-exchange currents in (e,e′) and (e,e′p) reactions. Phys. Rev. C,
68:014604, 2003.

[81] T. O’Neill e.a. A-dependence of nuclear transparency in quasielastic A(e,e′p)
at high Q2. Phys. Lett. B, 351:87, 1995.

[82] N. Makins e.a. Momentum transfer dependence of nuclear transparency from
the quasielastic 12C(e,e′p) reaction. Phys. Rev. Lett., 72:1986, 1994.

[83] D. Abbott e.a. Quasifree (e,e′p) Reactions and Proton Propagation in Nuclei.
Phys. Rev. Lett., 80:5072, 1998.

[84] S. Frankel, W. Frati, N. Walet. Extracting nuclear transparency from p,2p-A
and e,e′p-A cross sections. Nucl. Phys. A, 580:595, 1994.

[85] N.N. Nikolaev, A. Szcurek, J. Speth, J. Wambach, B.G. Zakharov, V.R. Zoller.
Theoretical interpretation of the NE18 experiment on nuclear transparency in
A(e,e′p) scattering. Phys. Rev. C, 50:R1296, 1994.

[86] Y.S. Golubeva, L. Kondratyuk, A. Bianconi, S. Boffi, M. Radici. Nuclear trans-
parency in quasielastic A(e,e′p): Intranuclear cascade versus eikonal approxi-
mation. Phys. Rev. C, 57:2618, 1998.



Bibliografie 98

[87] L. Frankfurt, M. Strikman, M. Zhalov. Pitfalls in looking for color transpa-
rency at intermediate energies. Phys. Rev. C, 50:2189, 1994.

[88] L. Frankfurt, M. Strikman, M. Zhalov. Single-particle strength restoration
and nuclear transparency in high-Q2 exclusive (e,e′p) reactions. Phys. Lett. B,
503:73, 2001.

[89] V.R. Pandharipande, S.C. Pieper. Nuclear transparency to intermediate-
energy nucleons from (e,e′p) reactions. Phys. Rev. C, 45:791, 1992.

[90] J.J. Kelly. Nuclear transparency to intermediate-energy protons. Phys. Rev.
C, 54:2547, 1996.

[91] A. Meucci. Relativistic calculation of nuclear transparency in (e,e′p) reactions.
Phys. Rev. C, 65:044601, 2002.

[92] J.M. Udias, P. Sarriguren, E. Moya de Guerra, E. Garrido, J.A. Caballero. Re-
lativistic versus nonrelativistic optical potentials in A(e,e′p)B reactions. Phys.
Rev. C, 51:3246, 1995.

[93] J.M. Udias, J.A. Caballero, E. Moya de Guerra, J.E. Amaro, T.W. Don-
nely. Quasielastic Scattering from Relativistic Bound Nucleons: Transverse-
Longitudinal Response. Phys. Rev. Lett., 83:5451, 1999.

[94] J.M. Udias, J.A. Caballero, E. Moya de Guerra, J.R. Vignote, A. Escuderos.
Relativistic mean field approximation to the analysis of 16O(e,e′p)15N data at
|Q2| ≤ 0.4 (GeV/c)2. Phys. Rev. C, 64:024614, 2001.

[95] R.J. Furnstahl, B.D. Serot, H-B. Tang. A chiral effective Lagrangian for nuclei.
Nucl. Phys. A, 615:441, 1997.

[96] D. Rohe. Spectral function at high missing momentum and energy op het con-
gres E-M induced Two-Hadron Emission Reaction in Pavia op 24-27 september
2003.

[97] A.H. Mueller, in Proceedings of the XVII Rencontre de Moriond, 1982, edited
by J. Tran Thanh Van (Editions Frontieres, Gif-sur-Yvette, France, 1982), p.
13.

[98] L. Frankfurt, M. Strikman. Hard nuclear processes and microscopic nuclear
structure. Phys. Rep., 160:235, 1988.

[99] B.Z. Kopeliovich. Soc. J. Part. Nucl. Sci., 21:117, 1990.

[100] L. Frankfurt, G.A. Miller, M. Strikman. Comm. Nucl. Part. Phys., 21:1, 1992.



Bibliografie 99

[101] A.S. Caroll, D.S. Barton, G. Bunce, S. Gushue, Y.I. Makdisi. Nuclear Trans-
parency to Large-Angle pp Elastic Scattering. Phys. Rev. Lett., 61:1698, 1988.

[102] S. Heppelmann, in Nuclear physics on the Light Cone, edited by M.B. Johnson
and L.S. Kissinger (World Scientific, Singapore, 1989), p. 199.

[103] K.S. Egiyan, L. Frankfurt, W.R. Greenberg, G.A. Miller, M.M. Sargsyan, M.I.
Strikman. Searching for Color Coherent Effects via Double Scattering Events,
CEBAF proposal PR93-002, 1993.

[104] A. Saha e.a. Study of Nuclear Medium Effects by Recoil Polarization up to
High Momentum Transfers, CEBAF proposal PR91-006.

[105] A. Saha e.a. Study of Nuclear Medium Effects and the Onset of Color Trans-
parancy in Nuclei in the Q2 range of 6 to 16 GeV2, proposed experiment for
the European Electron Accelerator Facility.

[106] G.R. Farrar, H. Liu, L.L. Frankfurt, M.I. Strikman. Transparency in Nuclear
Quasiexclusive Processes with Large Momentum Transfer. Phys. Rev. Lett.,
61:686, 1988.

[107] C.E. Carlson, J. Milana. Approach to color transparency as a means of deter-
mining hadronic distribution amplitudes. Phys. Rev. D, 44:1377, 1991.

[108] B.K. Jennings, G.A. Miller. On color transparency. Phys. Lett. B, 236:209,
1990.

[109] B.K. Jennings, G.A. Miller. Energy dependence on color transparancy. Phys.
Rev. D, 44:692, 1991.

[110] B.K. Jennings, G.A. Miller. Color transparency and non-perturbative contri-
butions to high energy (p,pp) reactions. Phys. Lett. B, 274:442, 1992.

[111] B.Z. Kopeliovich, B.G. Zakharov. Preasymptotics of colour transparency.
Phys. Lett. B, 264:434, 1991.

[112] A. Kohama, K. Yazaki, R. Seki. Nuclear transparency in the Glauber impulse
approximation. Nucl. Phys. A, 536:716, 1992.

[113] A.H. Mueller. Perturbative QCD at high energies. Phys. Rep., 73:237, 1981.

[114] W.R. Greenberg. Doctoraatsthesis: Color Transparency in Quasi-Elastic
(e,e′p) Reactions at Large Momentum Transfers. University of Washington,
1993.

[115] S.J. Brodsky, G.R. Farrar. Scaling Laws at Large Transverse Momentum. Phys.
Rev. Lett., 31:1153, 1973.



Bibliografie 100

[116] S. Nussinov. Colored-Quark Version of Some Hadronic Puzzles. Phys. Rev.
Lett., 34:1286, 1975.

[117] F.E. Low. Model of the bare Pomeron. Phys. Rev. D, 12:163, 1975.

[118] J.F. Gunion, D.E. Soper. Quark-counting and hadron-size effects for total cross
sections. Phys. Rev. D, 15:2617, 1977.

[119] G. Bertsch, S. J. Brodsky, A.S. Goldhaber, J.F. Gunion. Diffractive Excitation
in Quantum Chromodynamics. Phys. Rev. Lett., 47:297, 1981.

[120] N.N. Nikolaev, A. Szczurek, J. Speth, J. Wambach, B.G. Zakharov, V.R.
Zoller. The onset of color transparency in (e,e′p) reactions on nuclei. Nucl.
Phys. A, 567:781, 1994.

[121] D. Dutta. The Search for Colour Transparency op het congres Probing Nucle-
ons and Nuclei via the (e,e′p) Reaction in Grenoble op 14-17 oktober 2003.

[122] Y.L. Dokshitzer, V.A. Khoze, A.H. Mueller, S.I. Trohan, in Basics of perturba-
tive QCD, edited by J. Tran Thanh Van (Editions Frontieres, Gif-sur-Yvette,
1991).

[123] L.L. Frankfurt, M.I. Strikman, M.B. Zhalov. Color transparency effects for
hole excitations in a(e,e′p) reactions. Nucl. Phys. A, 515:599, 1990.

[124] N.N. Nikolaev, A. Szczurek, J. Speth, J. Wambach, B.G. Zakharov, V.R.
Zoller. Correlation effects in the final-state interaction for quasielastic (e,e′p)
scattering. Phys. Lett. B, 317:281, 1993.

[125] B.K. Jennings, B.Z. Kopeliovich. Color transparency and Fermi motion. Phys.
Rev. Lett., 70:3384, 1993.

[126] A. Bianconi, S. Boffi, D.E. Kharzeev. Asymmetry of the missing momentum
distribution in (e,e′p) reactions and color transparency. Phys. Lett. B, 325:294,
1994.

[127] O. Benhar, S. Liuti. Accidental ξ-scaling as a signature of nucleon effects at
x>1. Phys. Lett. B, 358:191, 1995.

[128] O. Benhar, A. Fabrocini, S. Fantoni, V.R. Pandharipande, I. Sick. Color trans-
parency and correlation effects in quasielastic electron-nucleus scattering at
high momentum transfer. Phys. Rev. Lett., 69:881, 1992.

[129] P. Jain, J.P. Ralston. Systematic analysis method for color transparency ex-
periments. Phys. Rev. D, 48:1104, 1993.



Bibliografie 101

[130] J. Ralston, B. Pire. Fluctuating proton size and oscillating color transparency.
Phys. Rev. Lett., 61:1823, 1988.

[131] A. Leksanov e.a. Energy Dependence of Nuclear Transparency in C(p,2p) Scat-
tering. Phys. Rev. Lett., 87:212301, 2001.

[132] Y. Mardor e.a. Nuclear Transparency in Large Momentum Transfer Quasielas-
tic Scattering. Phys. Rev. Lett., 81:5085, 1998.

[133] K. Ackerstaff e.a. Observation of a Coherence Length Effect in Exclusive rho0

Electroproduction. Phys. Rev. Lett., 82:3025, 1999.

[134] A. Airapetian e.a. Q2 Dependence of Nuclear Transparency for Exclusive ρ0

Production. Phys. Rev. Lett., 90:052501, 2003.

[135] M.R. Adams e.a. Measurement of Nuclear Transparencies from Exclusive rho0

Meson Production in Muon-Nucleus Scattering at 470 GeV. Phys. Rev. Lett.,
74:1525, 1995.

[136] New Muon Collaboration. Exclusive rounded small ρ0 and small φ muopro-
duction at large Q2. Nucl. Phys. B, 429:503, 1994.

[137] E.M. Aitala, e.a. Observation of Color-Transparency in Diffractive Dissociation
of Pions. Phys. Rev. Lett., 86:4773, 2001.

[138] D. Dutta e.a. Nuclear transparency with the γn→π−p process in 4He. Phys.
Rev. C, 68:021001R, 2003.



Lijst van figuren

2.1 Schematische representatie van de (e,e′N)-reactie. Het elektron wisselt een

foton uit met de kern en dat foton stoot een nucleon uit de kern dat op zijn

beurt FSI ondergaat terwijl het de kern verlaat. Het verstrooid elektron en

het nucleon worden samen gedetecteerd (exclusieve elektronenverstrooiing).

De overige hadronen in de finale toestand blijven ongeobserveerd. . . . . . 7

2.2 Kinematiek van het exclusieve A(e,e′p)B verstrooiingsproces. Het verstrooi-

ingsvlak is gedefinieerd door de elektronimpulsen ~k en ~k′. Het xyz coördina-
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