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Anybody who has been seriously engaged in scientific work of any kind,

realizes, that over the entrance to the gates of the temple of science

are written the words: “Ye must have faith.”

It is a quality which the scientist cannot dispense with.

Max Planck.

♦

T hough this be madness, yet there is method in it.

Shakespeare, ‘Hamlet’, Act 2, Scene 2.
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Antoine De Saint-Exupéry schreef ooit deze waarheid als een koe: “C’est le temps que tu as

perdu pour ta rose, qui fait ta rose si importante”. Op het eerste zicht lijkt een analogie tussen

rozen en thesissen - afgezien van het feit dat je aan allebei serieus je vingers kan prikken? -

misschien vergezocht, of nodeloos poëtisch... geloof me, ze is geen van beide. “Thesissen” is,

letterlijk, een werkwoord: het is ploeteren, zuchten, sakkeren, en ja, ook hópen tijd spenderen

aan een heleboel zaken waar je pas maanden later, als je geluk hebt tenminste, het nut van

inziet... En zo hoort het ook, vind ik: fysica is nu eenmaal geen “proper” vakgebied, en geef

toe: wat is er fijner dan samen met een groep enthousiaste mensen “je handen vuil te maken”

aan de wetenschap!?

Een bureau delen met je promotor én begeleider samen, is dat nu een voordeel (extra hulp-

bij-ongevallen) of een nadeel (dubbele controle)? Ik durf niet veralgemenen, maar voor mij

persoonlijk was het een fijne ervaring! Mijn bijzondere bureaugenoten, Jan Ryckebusch (zoals

beloofd, geen “ge-professordoctor” op deze pagina) en Tim Van Cauteren, verdienen dan ook

een bijzonder bedankje.

Jan, ik ben met het volste vertrouwen bij u komen “thesissen”, en daar heb ik nog geen mo-

ment spijt van gehad. Intussen heb ik ook al meermaals ondervonden dat dat kaartje op de

deur (nee, niet dat geraamte, en ook niet Dilbert; het andere) er niet zonder reden hangt...

Bedankt voor al wat ik bij u geleerd heb - en dat is heel wat meer dan (ik citeer) “koffiedrinken,

vloeken en kafferen op collega’s” (maar ik vloek toch al goed, hé?) - , voor de “interactie”

over serieuze en minder serieuze dingen, en vooral ook voor het vertrouwen.

Tim, jij was degene die bij m’n eerste stapjes in de fysica-wereld een oogje in het zeil hield,

zodat ik niet zou worden opgepeuzeld door een ijkboson, of mijn vingers zou branden aan Sal-

peteramplitudes, kortom, me behoedde voor de gevaren waar een onervaren fysicusje als ik met

open ogen intuint. Eén gek kan meer vragen stellen dan duizend wijzen kunnen beantwoor-

den, en de mijne waren vaak niet van de gemakkelijkste. Maar je hebt het als wijze-van-dienst

ongelooflijk goed gedaan! Dankjewel voor het samen nadenken, en voor de babbels tussendoor.

Dan moet ik even naar het andere eind van de gang, waar de rest van de “bende” zijn stek

heeft: Stijn en Pascal. Jongens, “merci voor compagnie”, zoals ze dat in Aalst zo poëtisch

zeggen. Stijn, jij vooral ook bedankt voor het nalezen van mijn thesis, en dat zonder morren

(in elk geval niet als ik erbij was)...
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Zonder mijn mede-tweede-liesers zouden de afgelopen vier jaar er heel anders hebben uitge-

zien. Menskens, met jullie “fysica bedrijven” was, en is nog steeds, fantastisch! Dat zoiets

niet altijd even serieus moet gebeuren, bewijst onze mailinglist wel... Zelfs Flanders’ Bloody

Quantumfields hebben we samen overleefd! Merci voor de vier toffe jaren, en ge weet toch

waarom jullie in dit dankwoord vermeld staan hé: “omdat ik jullie allemaal oneindig

graag zie”! (knipoog).

Verder zijn er nog een heleboel anderen die me elk op hun eigen unieke manier een hart

onder de riem hebben gestoken: in het bijzonder mijn vroegere klasgenoten-wiskundigen en

mijn nieuwe klas- en ganggenoten-ingenieurs; de mensen van de vkaj; mijn oud-leerkrachten

(wiens vertrouwen in mij meestal groter is dan dat van mezelf); en mijn voltallige familie

van supporters (vooral dan mijn oma, meter en peter die me zo vaak hebben moeten missen,

telkens de studies om aandacht smeekten).

Om mijn ouders te bedanken zijn een paar regeltjes op papier in feite niet genoeg. Mama en

papa, jullie dochter is geen gemakkelijke, dat weet ze zelf heel goed. Bedankt om mij “mijn

eigen ding” te laten doen als ik dat wou, en er toch voor mij te zijn als ik het nodig had... Wat

jullie voor mij gedaan hebben en blijven doen, is lang niet zo vanzelfsprekend als het soms zou

lijken. En ge moogt op uw twee oren slapen: vanaf nu zetten we de bloemetjes buiten!



Inhoudsopgave

Dankwoord i

Inhoudsopgave iii

1 Inleiding 1

2 Op zoek naar de effectieve vrijheidsgraden van hadronen 4

2.1 Nucleonen als samengestelde systemen. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4

2.2 De meson- en baryonmultipletten verklaard door SU(3)- smaaksymmetrie. . . . 8

2.3 Een eerste blik op constituentenquarks en het fluxbuismodel voor hadronen. . . 13

2.4 Verantwoording en vooruitblik. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18

3 Mathematische formulering van relativistische quarkmodellen 19

3.1 Constructie van baryontoestanden in de harmonische oscillatorbenadering. . . . 19

3.1.1 Kleur-, spin- en smaaktoestanden en hun symmetrie. . . . . . . . . . . . 20

3.1.2 Het harmonisch-oscillatormodel en opbouw van de totale golffunctie. . . 25

3.2 Regge-trajectories in het fluxbuismodel voor baryonen. . . . . . . . . . . . . . . 28

3.2.1 De Chew-Frautschi plot: bootstrap versus constituentenquarks. . . . . . 29

3.2.2 Kwalitatieve verklaring voor Regge-trajectories. . . . . . . . . . . . . . . 30

3.3 Baryonspectra in een Lorentzcovariant formalisme. . . . . . . . . . . . . . . . . 34

3.3.1 Hoe fenomenologie verzoenen met een fundamentele aanpak? . . . . . . 34

3.3.2 De Bethe-Salpetervergelijking voor gebonden drie-quark-systemen. . . . 36

3.3.3 Herleiding tot de Salpetervergelijking. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 42

3.3.4 Embedding-operatoren als link met het niet-relativistisch model. . . . . 47

3.3.5 De interactiekernels: confinement en de ’t Hooft interactie. . . . . . . . 50

3.3.6 Berekening van energiespectra. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 55

3.3.7 Regge-trajectories en confinement: een test van het covariant model. . . 58

4 Baryonstructuur en elektromagnetische vormfactoren 64

4.1 Vormfactoren: de kracht van het covariant formalisme. . . . . . . . . . . . . . . 64

4.2 Matrixelementen in het covariant formalisme. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 66

4.3 Elastische vormfactoren van J = 1
2 baryonen. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 68

4.3.1 Formele opbouw van de γBB-vertex. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 68

4.3.2 De Dirac- en Pauli-vormfactoren in het reëel fotonpunt. . . . . . . . . . 71
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Hoofdstuk 1

Inleiding

De vraag naar het elementaire, naar de “basisingrediënten” van de wereld zoals we die waar-

nemen, heeft de mens altijd bijzonder gefascineerd. Hoewel de “theorie van alles” nog ver

buiten ons bereik ligt, is ons begrip van de materie in de loop van de voorbije eeuw met rasse

schreden vooruitgegaan. Men is erin geslaagd de op het eerste zicht oneindige variatie aan

fysische processen terug te brengen tot vier fundamentele interacties: de sterke, zwakke en

elektromagnetische wisselwerking, en gravitatie. Voor de eerste drie deelaspecten lijkt kwan-

tumveldentheorie het correcte theoretische raamwerk te zijn.

Vertrekkend van de microscopische theorie is het echter een hele opgave om de macro-

scopische eigenschappen van de materie te reconstrueren. Het vakgebied waarin men de link

tracht te leggen tussen de elementaire theorieën van de sterke en elektromagnetische wis-

selwerking (kwantumchromodynamica of QCD, en kwantumelektrodynamica of QED) en de

experimentele observaties met betrekking tot hadroneigenschappen, staat bekend als “hadro-

nenfysica”. De typische energieën hierbij variëren van enkele tientallen MeV tot enkele GeV.

Op dit moment kunnen de eigenschappen in dit intermediaire energiegebied niet rechtstreeks

worden afgeleid uit de fundamentele theorieën. Men is dan ook verplicht zijn toevlucht te ne-

men tot (gedeeltelijk) fenomenologische quarkmodellen. Deze moeten in principe relativistisch

invariant zijn, wat allesbehalve eenvoudig te realiseren is.

Hoofddoel van dit werk is het introduceren van een dergelijk Lorentzcovariant quarkmodel

voor baryonen, uitgewerkt door een onderzoeksgroep uit Bonn [Lö01, Kr01, Mer02]. Dit model

zal worden toegepast bij de berekening van energiespectra en elektromagnetische eigenschap-

pen (elastische en transitievormfactoren) van baryonen.

Hoofdstuk 2, behandelt de belangrijkste algemene concepten uit de intermediaire-energiefysica.

Er blijkt dat de interne structuur van baryonen (in het bijzonder de nucleonen) op verschillende

manieren tot uiting komt in hun waarneembare eigenschappen. De experimentele studie van

baryoneigenschappen kan gebeuren via spectroscopie, of via elastische en diep-inelastische

verstrooiingsexperimenten.

Een eerste quarkmodel voor hadronen werd meer dan 40 jaar geleden opgesteld door Mur-

ray Gell-Mann. Oorspronkelijk was dit model niet veel meer dan een klassificatieschema,

waarbij de grondtoestandsbaryonen en -mesonen werden ingedeeld in een aantal octet- en

decupletstructuren. De cruciale link tussen deze näıeve klassificatie en de fysische quarkstruc-

tuur van hadronen die aan de basis ervan ligt, wordt geleverd door groepentheorie. In het

bijzonder speelt de SU(3)-groep, samen met het kwantumgetal “vreemdheid”, een essentiële

1



1. Inleiding. 2

rol. Uit het quarkmodel van Gell-Mann komt op een natuurlijke wijze het begrip “constituen-

tenquark” tevoorschijn, dat onmisbaar is voor een goed begrip van het hadronenspectrum. In

het intermediaire-energieregime wordt QCD immers beheerst door het confinement-fenomeen.

Modellen gebaseerd op constituentenquarks zijn uitermate geschikt om dit fenomeen te be-

schrijven, en zo een beter begrip te verkrijgen van de QCD-effecten die aan de basis ervan

liggen.

In hoofdstuk 3 wordt eerst het niet-relativistisch quarkmodel van Isgur en Karl besproken

[IK78, IK79]. In een niet-relativistisch formalisme is de relevante fysica namelijk gemakkelij-

ker te identificeren. Het elimineren van overbodige vrijheidsgraden, corresponderend met de

massamiddelpuntsbeweging van het drie-quark systeem, is dan bijzonder eenvoudig. In een

relativistische behandeling, waar dit vrijheidsgraden-probleem niet zo’n voor de hand liggende

oplossing heeft, tracht men dan ook steeds zo dicht mogelijk bij de niet-relativistische basis-

veronderstellingen te blijven. Niet-relativistische modellen zijn dus zeer belangrijk voor het

introduceren van de nodige concepten, maar ze hebben ook hun praktisch nut. Er blijkt dat

de covariante energie-eigenfuncties in het model van Bonn, de Salpeteramplitudes, kunnen

worden geëxpandeerd in een set van niet-relativistische basistoestanden. De constructie van

totale baryongolffuncties uit een combinatie van toestanden in de kleur-, smaak-, spin-, en

coördinatenruimte, komt dan ook vrij uitgebreid aan bod in dit hoofdstuk. Daarbij wordt

getracht om, waar mogelijk, het verband met groepentheorie aan te stippen.

Hierna wordt de aandacht gericht op de zogenaamde “Regge-trajectories”. Wanneer men

voor klassen van bepaalde baryonresonanties de massa in het kwadraat uitzet in functie van de

totale spin J , worden steeds rechten met praktisch dezelfde helling bekomen. Het doorrekenen

van een eenvoudig fluxbuismodel leert dat dit lineair verband kan worden verklaard door het

aannemen van een lineaire, smaakonafhankelijke confinementpotentiaal.

Het niet-kwantummechanisch fluxbuismodel is echter een sterke oversimplificatie van de

werkelijkheid. Een kwantitatief goede beschrijving van de baryoneigenschappen (energiespec-

tra én elektromagnetische structuur) vereist een formeel veldentheoretisch raamwerk, waarin

bovendien een extra spin-spin interactie kan worden opgenomen. Een oplossing wordt geboden

door het quarkmodel van Bonn, waarin een drie-quark veeldeeltjesbeschrijving wordt gebruikt

voor het doorrekenen van baryoneigenschappen. Aan het einde van hoofdstuk 3 wordt het

covariant formalisme toegepast op de berekening van Regge-trajectories. Dit levert de moge-

lijkheid om te onderzoeken in hoeverre de intüıtieve onderstellingen van het fluxbuismodel en

de strenge veldentheoretische behandeling in het model van Bonn dezelfde basiskarakteristie-

ken voor het baryonspectrum opleveren.

Ook experimenteel is ons beeld van de materie in het intermediaire-energiegebied nog lang niet

volledig. Zelfs wat het nucleonspectrum betreft, is op experimenteel vlak nog veel werk voor

de boeg. Zeer actueel is in dit verband de problematiek van de “ontbrekende resonanties”.

Bepaalde nucleonresonanties die door quarkmodellen worden voorspeld, zijn tot nog toe niet

experimenteel waargenomen. De laatste jaren lopen aan verschillende onderzoeksinstellingen

programma’s voor het opsporen van deze resonanties in vreemdheidsproductie aan nucleonen

[Tr98, Sak99, Ze03, McN03]. Het interpreteren van deze experimenten vereist echter een zekere

kennis van de effectieve interacties tussen baryonen, in het bijzonder van de structuur van de

elektromagnetische en sterke interactievertices.
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In hoofdstuk 4 wordt de elektromagnetische vertex nader bekeken. Bij de parametrisatie

van deze vertex zijn de zogenaamde “elektromagnetische vormfactoren”, die de elektromagne-

tische structuur van baryonen weerspiegelen, van essentieel belang. Er blijkt dat de elastische

vormfactoren in het zogenaamd “Breit-referentiestelsel” via een Fourier-transformatie verbon-

den zijn met de ladings- en magnetisatiedistributies van het baryon.

Verder in het hoofdstuk wordt, via parametrisaties van de vertices bij elastische en inelas-

tische elektron-baryon verstrooiingsprocessen, het verband afgeleid tussen elektromagnetische

vormfactoren en matrixelementen van de elektromagnetische stroomoperator. Deze laatste

kunnen, net als baryonspectra, numeriek worden berekend aan de hand van het covariant

formalisme. De verkregen matrixelementen worden tenslotte gebruikt voor de bepaling van

elastische en transitievormfactoren van vreemde baryonen.



Hoofdstuk 2

Op zoek naar de effectieve

vrijheidsgraden van hadronen

2.1 Nucleonen als samengestelde systemen.

De algemene waarheid dat geschiedenis de neiging heeft zich te herhalen, is ook op de fysica

van toepassing. Eén van de markantste voorbeelden hiervan is de zoektocht naar de elemen-

taire bestanddelen van de materie. Heden ten dage worden zaken als Mendeljev’s classificatie

van de elementen, het atoommodel van Bohr, en het bestaan van protonen en neutronen,

bijna als vanzelfsprekend beschouwd. Voor Rutherford was het nochtans een hele schok toen

in 1911 zijn beroemde α-deeltjesexperiment de substructuur van atomen aan het licht bracht.

Sindsdien is de zoektocht naar de bouwstenen van de wereld zoals wij die kennen onvermin-

derd voortgegaan. Daarbij zijn steeds kleinere structuren blootgelegd: chemische stoffen zijn

opgebouwd uit atomen, die elk een elektronenwolk plus een kern bevatten. Deze laatste kan

op zijn beurt gezien worden als een interagerend systeem van protonen en neutronen (samen

nucleonen genoemd)... De vraag dringt zich nu op waar deze lijst eindigt.

Anomaal magnetisch moment. Na de ontdekking van de nucleonen dacht men op deeltjes

te zijn gestuit die werkelijk “elementair” waren, m.a.w. op zich geen interne structuur meer

bezaten. Een dergelijk puntvormig spin-1/2 fermion, zonder enige substructuur, wordt ook

een Dirac-deeltje genoemd. Het kan, zoals de naam aangeeft, beschreven worden aan de hand

van de Diracvergelijking uit de relativistische kwantummechanica. Een Dirac-deeltje wordt

onder andere gekarakteriseerd door een typisch magnetisch moment

µ = g
q

2M
ms , (2.1)

met ms de spinprojectie, en g de gyromagnetische factor, die in de Diractheorie exact gelijk is

aan 2 [Gr95, VeQM]. Voor het proton zou men dus op grond hiervan een magnetisch moment

met grootte µ = e
2mp

= µN , of 1 nucleair magneton, verwachten. Experimenten leveren

echter een sterk verschillende waarde op, nl. µp = 2.793 µN . De situatie bij het (ongeladen)

neutron is zelfs nog opmerkelijker. In plaats van een magnetisch moment nul, vindt men

µn = −1.913 µN . Deze beide “anomale” magnetische momenten duiden erop dat het fysisch

beeld van proton en neutron als Dirac-deeltjes onhoudbaar is.

4



2.1. Nucleonen als samengestelde systemen. 5

Hierbij dient men op te merken dat ook voor échte puntdeeltjes, zoals (vermoedelijk) het

elektron, experimenteel niet exact de waarde g = 2 wordt teruggevonden. Dit heeft echter

niets te maken met een eventuele ruimtelijke uitgebreidheid van het elektron, wel met het

feit dat de Diracvergelijking op zich niet volstaat voor een realistische beschrijving van een

fysisch elektron. Binnen het formalisme van de kwantummechanica wordt immers geen re-

kening gehouden met zogenaamde “vacuümpolarisaties” [PS95, VeQF, Ma92]. Deze kunnen

enkel in rekening gebracht worden via een veldentheoretische beschrijving zoals kwantume-

lektrodynamica (QED). Een “naakt” elektron zal tijdens zijn propagatie door het vacuüm

immers virtuele fotonen uitzenden en weer absorberen. Door deze interactie met zijn eigen

elektromagnetisch veld verwerft het een effectieve lading, die lichtjes van de naakte lading

afwijkt. Voor het elektron is deze afwijking bijzonder klein (van de orde van de fijnstructuur-

constante α ≈ 1
137). Bovendien kan ze zeer nauwkeurig gereproduceerd worden aan de hand

van QED-berekeningen. Dit is voor de beide nucleonen helemaal niet het geval. Hun anomale

magnetische momenten verschillen wel sterk van de Diracmomenta (het verschil is van de orde

1), en zijn wel degelijk te wijten aan hun interne structuur.

Er bestaan twee experimentele methodes die inzicht kunnen verschaffen in de eigenschappen

van subatomaire deeltjes: spectroscopie en verstrooiingsexperimenten. Beide technieken heb-

ben globaal gezien hetzelfde doel, namelijk de productie van nieuwe baryonen en de studie van

hun eigenschappen, en het maken van een strikt onderscheid tussen beide zou vrij kunstmatig

overkomen. Toch kan men ruwweg stellen dat in een spectroscopisch experiment voornamelijk

de vervalproducten van de gevormde deeltjes worden geregistreerd, terwijl bij een verstrooi-

ingsexperiment de informatie uit de werkzame doorsnede wordt gehaald.

Spectroscopie. Onder spectroscopie verstaat men algemeen de studie van de aangeslagen

toestanden van een systeem en de overgangen tussen verschillende geëxciteerde niveaus. Meer

specifiek kan men bij baryonspectroscopie als volgt te werk gaan: men schiet een deeltjesbun-

del, bijvoorbeeld bestaande uit protonen, pionen, of eventueel vreemde deeltjes als kaonen,

met voldoende hoge energie op een trefplaatje. Hierbij zullen een groot aantal sterk wissel-

werkende deeltjes worden geproduceerd, waarvan sommige wegens hun zeer korte levensduur

onmiddellijk weer vervallen, zonder waargenomen te worden. Detectie van de energieën en

bewegingsrichtingen van de uiteindelijke reactieproducten laat echter toe deze kortlevende

deeltjes te identificeren of, in het geval ze nog niet gekend zijn, hun massa te bepalen (via een

methode die o.a. in [PR95] beschreven wordt), en zo stap voor stap alles terug te rekenen tot

uiteindelijk het volledige reactieproces kan worden gereconstrueerd.

Verstrooiingsexperimenten. Leptonische probes, zoals elektronen en muonen, worden veel

gebruikt bij de studie van hadronstructuur. Ze hebben het uitgesproken voordeel dat ze niet

via de sterke, maar wel via de goed begrepen elektromagnetische wisselwerking interageren

met het trefdeeltje. Dergelijke verstrooiingsprocessen kunnen dus theoretisch vrij eenvoudig

behandeld worden d.m.v. QED. Bovendien bezitten leptonen zelf geen ruimtelijke uitgebreid-

heid, wat de interpretatie van de experimentele resultaten aanzienlijk vereenvoudigt. Ver-

strooiingsexperimenten kunnen nog verder opgedeeld worden in drie categorieën: men spreekt

van elastische, quasi-elastische en (diep-)inelastische verstrooingsprocessen.
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• Elastische verstrooiing: Bij een elastisch verstrooiingsexperiment concentreert men zich

op een vaste waarde van de energie, deze corresponderend met het elastisch proces, en de

werkzame doorsnede hiervoor wordt gemeten in functie van de strooihoek.

Uit dit soort experimenten kan men onder andere de distributies van de lading en de mag-

netisatie van het onderzochte object afleiden, aan de hand van karakteristieke functies die

men “vormfactoren” noemt [PR95]. Op de precieze betekenis van vormfactoren zullen we in

hoofdstuk 4 nog in detail terugkomen. Het komt erop neer dat de werkzame doorsnede voor

elastische verstrooiing van een spin-1/2 puntdeeltje aan een spin-1/2 object met een zekere

ruimtelijke structuur kan geschreven worden in termen van twee functies, die men de elektri-

sche en magnetische vormfactoren noemt. Deze grootheden kunnen uit de experimentele data

bepaald worden. In een bijzonder referentiesysteem, het Breit-stelsel, kunnen de vormfacto-

ren (functies van de viervector-impulsoverdracht Q2) en ladings- en magnetisatie-distributies

(functies van de plaatscoördinaat) met elkaar in verband gebracht worden via een Fouriertrans-

formatie [TW01]. Op basis daarvan kan men voor een bepaald verloop van de experimentele

werkzame doorsnede, en dus van de vormfactoren, een idee krijgen van de ruimtelijke vorm

van het onderzochte object.

Een dergelijke analyse leert dat de experimentele ladings- en stroomdistributies van het

proton, net als de stroomdistributie van het neutron, deze zijn van een sferisch symmetrisch

object met een zeer diffuse rand. De elektrische ladingsverdeling van het neutron wijkt hiervan

af, maar verschilt in elk geval duidelijk van nul [PR95]. Een neutron bevat dus blijkbaar wel

degelijk geladen structuren, die elkaar zodanig compenseren dat de globale lading nul is.

• Quasi-elastische verstrooiing: Bij de verstrooiing van een energetisch elektron aan een proton,

kan deze laatste in een hogere energietoestand gebracht worden. Dit soort verstrooiingsproces

waarbij het elektron, naast de terugstootenergie, nog een extra deel van zijn energie afstaat aan

het trefdeeltje, noemt men quasi-elastisch. Meet men de energie van het verstrooide elektron,

dan kan via het principe van energie-momentumbehoud informatie i.v.m. het excitatiespectrum

van het verstrooiend object worden afgeleid.

In figuur 2.1 wordt de werkzame doorsnede van een dergelijk elektron-proton verstrooi-

ingsproces uitgezet in functie van de energie van het verstrooide elektron [Bar68]. Naast een

smalle piek te wijten aan elastische verstrooiing (waarbij het elektron enkel de terugstootener-

gie aan het proton overdraagt) merkt men hierin inderdaad ook een aantal bredere maxima

op, die men resonanties noemt. Deze corresponderen met aangeslagen protontoestanden. Hun

energiebreedte is echter vrij klein, vergeleken met de relatieve afstand tussen de niveaus, zo-

dat men er de voorkeur aan geeft deze toestanden te interpreteren als individuele deeltjes

met vrij scherp bepaalde massa’s, maar een eindige levensduur. De bekendste hiervan is de

∆-resonantie met massa rond 1232 MeV en spin J = 3
2 . Deze kan in 4 ladingstoestanden

voorkomen: ∆++, ∆+, ∆0 en ∆−. Het bestaan van dergelijke resonanties vormt op zich reeds

een bewijs voor de interne substructuur van nucleonen.

• Diep-inelastische verstrooiing. Men kan zich nu afvragen hoe de ladings-en stroomdistribu-

ties van het proton en neutron tot stand komen. Zijn nucleonen gewoon massieve sfeertjes,

waarin de elektrische lading op een continue wijze uitgesmeerd is, of bestaan ze eerder uit een

verzameling discrete objecten die voor hun globale eigenschappen instaan? Deze vraag werd

beantwoord toen aan het SLAC in Stanford een ontdekking werd gedaan die net zo verrassend

was als die van Rutherford meer dan een halve eeuw terug [Br69].
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Figuur 2.1: Dubbeldifferentiële werkzame doorsnede d2σ
dΩdE′

voor elektron-protonverstrooiing bij vaste
bundelenergie E = 4.879 GeV en strooihoek θ = 10◦, uitgezet in functie van de verstrooide elektrone-
nergie E′ [Bar68].

Het experiment in kwestie steunde op elektronverstrooiing aan protonen. Ditmaal werd de

cruciale informatie niet geleverd door elastische en quasi-elastische verstrooiingsprocessen,

waarbij het trefproton in de grondtoestand blijft of geëxciteerd wordt, maar wel door processen

bij hogere energieën, corresponderend met wat men inelastische verstrooiing noemt. Daarbij

wordt het proton als het ware stukgeschoten, en in de finale toestand worden een groot aantal

hadronen geproduceerd. In het experiment [St75] werd bij een vaste strooihoek het spectrum

van de uitgaande elektronen opgenomen. Tot grote verbazing van de experimentatoren bleek

de telkadans in het energiegebied voorbij de resonanties vele malen hoger te liggen dan men

verwachtte. Maar dit was nog niet het voornaamste.

Net als bij elastische verstrooiing, kan men ook voor het inelastische geval een soort van

vormfactoren definiëren, die nu structuurfuncties worden genoemd. De experimentele resul-

taten komen hierop neer dat de structuurfuncties in het inelastisch gebied, beschouwd als

functies van de onafhankelijke variabelen Q2 en x = Q2

2Mν (de zgn. Bjorken schaalvariabele,

met in het ruststelsel van het trefdeeltje ν = E − E ′; zie o.a. [Bh88]), zo goed als constant

zijn met Q2. Een constante structuurfunctie beschrijft een puntdeeltje [PR95], wat betekent

dat de elektronen niet verstrooien aan het proton als geheel, maar aan objecten binnenin het

proton. Uit de experimenten bleek bovendien dat deze laatste een spin 1
2 moesten bezitten.

Men doopte ze “partonen”.

Men kan vrij eenvoudig inzien dat de substructuur van nucleonen enkel bij hoge Q2 tot uiting

komt. De elektromagnetische interactie tussen een elektron en een proton gebeurt, in eerste

orde benadering, door de uitwisseling van één enkel virtueel foton. De energie-impulsviervector

qµ van het virtuele foton staat dan precies voor de overgedragen vierimpuls tussen elektron

en proton, waarbij qµqµ := −Q2 negatief is.

In de relativistische kwantumveldentheorie geldt het principe dat een deeltje niet geloka-

liseerd kan worden in een gebied met afmetingen kleiner dan zijn Comptonstraal λC = ~

mc ,

of in natuurlijke eenheden λC = 1
m . Men kan dit kwalitatief beredeneren aan de hand van

het Heisenberg-beginsel, maar de diepere oorzaak is causaliteit [VeQF]. Hieruit volgt dat de

resolutie d waarmee het virtueel foton een trefdeeltje “ziet”, bepaald wordt door zijn massa.
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De Einsteinbetrekking E2
q = ~q 2 + m2, of equivalent hiermee q2 = 0, geldt enkel voor reële

fotonen; virtuele fotonen daarentegen bezitten een van nul verschillende massa, gegeven door

Q2 = m2. Er geldt dus dat

d ∼ 1

m
=

1√
Q2

. (2.2)

In het geval van kleine Q2 zal d→ ∞, en interageert het uitgewisselde foton met het proton in

zijn geheel. Pas bij hogere Q2 wordt de resolutie groot genoeg opdat het foton met de kleinere

bestanddelen van het proton afzonderlijk in wisselwerking kan treden.

Quarks als bouwstenen van hadronen. Logischerwijze moet de volgende vraag luiden:

wat zijn de eigenschappen van deze partonen, of concreter, hoe kunnen die eigenschappen on-

dubbelzinnig worden vastgelegd zodat ze de karakteristieken verklaren van alle reeds gekende

deeltjes die eruit opgebouwd zijn? Hiermee worden niet enkel het proton en het neutron

bedoeld, maar de volledige, op het eerste zicht bijzonder complexe familie van sterk wissel-

werkende deeltjes of hadronen, waarvan de nucleonen slechts vertegenwoordigers zijn. Deze

zgn. “hadronenzoo” kan opgedeeld worden in twee overkoepelende categorieën:

• Baryonen: fermionen (halftallige spin), bv. proton en neutron.

• Mesonen: bosonen (heeltallige spin), bv. de pionen π+, π0 en π−.

De sleutel tot de classificatie van hadronen en het doorgronden van hun interne opbouw

werd gegeven door het quarkmodel van Gell-Mann en Zweig. Zij postuleerden drie, op dat

ogenblik nog puur hypothetische, spin-1/2 fermionen, plus hun antideeltjes, waarmee alle

tot dan toe gekende hadronen konden gereconstrueerd worden. Zweig noemde zijn deeltjes

aces, Gell-Mann koos de naam quarks (naar een zinnetje uit “Finnegan’s Wake” van James

Joyce: “Three quarks for Muster Mark”). De terminologie “quarks” won het van de “aces”.

Baryonen, met hun halftallige spin, moesten dan opgebouwd zijn uit minstens drie quarks;

mesonen, met heeltallige spin, uit minstens twee. Meerbepaald moest een meson bestaan uit

een quark-antiquark-paar, zoals in sectie 2.2 wordt uiteengezet. We gaan nu wat dieper in

op dit quarkmodel, waarbij groepentheoretische aspecten een zeer fundamentele rol blijken te

spelen. Hierna zullen we ons voornamelijk concentreren op baryonen.

2.2 De meson- en baryonmultipletten verklaard door SU(3)-

smaaksymmetrie.

De rol die groepentheorie speelt in de moderne fysica, kan niet genoeg benadrukt worden.

Symmetrieën leveren vaak een buitengewoon handige manier om de onderliggende structuur

te ontdekken in op het eerste zicht soms zeer ingewikkelde fysische systemen.

Reeds in de niet-relativistische kwantummechanica is het zo dat symmetrieën toelaten op

een zeer compacte wijze behoudswetten te formuleren. Wanneer de hamiltoniaan van een sys-

teem commuteert met een zekere operator, zal de corresponderende observabele behouden zijn

[VeQM]. Deze link tussen symmetrieën en behouden grootheden blijft ook in de relativistische

kwantumveldentheorie bestaan. Bezit de Lagrangiaan van een systeem een zekere globale

symmetrie (m.a.w. blijft hij invariant onder bepaalde transformaties die, in tegenstelling tot
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lokale transformaties, plaats- en tijdsonafhankelijk zijn), dan levert het Noethertheorema de

overeenkomstige behouden stromen. Zeer essentieel is ook het “ijkprincipe”. Hierin wordt

gesteld dat alle fundamentele theorieën in de natuur, in het bijzonder de sterke, zwakke, en

elektromagnetische wisselwerking, lokale ijktheorieën zijn. Concreet bedoelt men hiermee dat

de correcte interacties tussen deeltjes kunnen worden gegenereerd door een globale symmetrie

van een vrije Lagrangiaan lokaal te maken. Dit komt neer op het invoeren van een stel ijk-

bosonen die als dragers van de interacties in kwestie optreden, en koppelen met de behouden

deeltjesstromen [VeQF].

Symmetrieën en de hadronenzoo. Symmetriebeschouwingen hebben ook een zeer be-

langrijke rol gespeeld bij de ontwikkeling van het quarkmodel voor hadronen. Nog voordat er

sprake was van quarks als bestaande, mogelijk elementaire deeltjes, bedacht Murray Gell-Mann

een classificatiesysteem voor alle tot dan toe gekende mesonen en baryonen in de “hadronen-

zoo” dat steunde op drie hypothetische toestanden, op dat ogenblik niet meer dan zuiver

wiskundige constructies, die hij u (up), d (down) en s (strange) noemde. Pas toen het bestaan

van quarks experimenteel werd bevestigd in diep-inelastische elektron-proton verstrooiing,

werd duidelijk dat deze toestanden inderdaad met fysische deeltjes corresponderen. Naast de

drie oorspronkelijke quarktypes werden ook nog drie andere “smaken” (“flavors”), nl. charm,

bottom en top ontdekt. De top-quark werd pas in 1994 experimenteel waargenomen.

Om de redenering die Gell-Mann volgde te kunnen begrijpen, zullen we kort een aantal groe-

pentheoretische begrippen resumeren. Voor meer achtergrond verwijzen we bijvoorbeeld naar

referentie [GM94]. Er is immers een nauw verband tussen groepentheorie en de kwantumge-

tallen geassocieerd met isospin en hyperlading, die essentieel zijn in deze discussie.

Lie-groepen en representaties. De symmetriegroepen die in subatomaire fysica de belang-

rijkste rol spelen, zijn de zogenaamde Lie-groepen. Hun elementen kunnen gelabeld worden

met een set van continu variërende parameters. In de abstracte Hilbertruimte behorend bij

een zeker kwantumsysteem, werkt een groepselement g in op een kwantumtoestand via een

unitaire operator U(g). Elke Lie-groep G bezit generatoren (Xa, a = 1...N) aan de hand

waarvan alle groepsoperaties kunnen opgebouwd worden via de relatie

U(g) = exp (i
N∑

a=1

θaXa) , ∀g ∈ G . (2.3)

Door hun commutatierelaties [Xa, Xb] = ifabcXc vormen deze generatoren wat men noemt een

Lie-algebra, gekarakteriseerd door de structuurconstanten fabc.

In het algemeen zal de Hilbertruimte in kwestie kunnen opgedeeld worden in invariante

subruimtes, waarvan de elementen onder inwerking van G in elkaar worden omgezet. Kiest

men in zo’n subruimte een basis, en stelt men de basisvectoren voor als kolommatrices, dan

zullen de groepselementen in deze ruimte gerealiseerd worden door unitaire matrices. Deze

vormen dan een “representatie” van de groep. De bijbehorende invariante subruimte, die strikt

gezien representatieruimte heet, wordt echter ook vaak met de naam representatie aangeduid.

Een representatie wordt reducibel genoemd wanneer de representatieruimte nog uit meerdere

invariante subruimtes bestaat. Een irreducibele invariante subruimte heet een multiplet, en

een groep wordt gekarakteriseerd door zijn irreducibele representaties.
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Het begrip representatie, dat hier op formele wijze is ingevoerd, en daardoor misschien eer-

der abstract overkomt, heeft wel degelijk ook een fysische betekenis. Als men erin slaagt de

symmetriegroep en bijbehorende representaties van een kwantumsysteem te identificeren, dan

levert dit onmiddellijk informatie over het energiespectrum. Men kan immers eenvoudig bewij-

zen [GM94] dat alle leden van een multiplet (een invariante subruimte behorend bij een zekere

irreducibele representatie) ontaard zijn in energie. Omgekeerd kan men dus ook trachten door

studie van het spectrum van een fysisch systeem de onderliggende symmetrie te achterhalen.

Een Lie-groep met veel fysische toepassingen, zowel in de kernfysica als in de elementaire-

deeltjesfysica, is SU(N), de speciale unitaire groep in N dimensies, met als groepselementen

de unitaire N ×N -matrices met determinant 1. Deze werken in een complexe N -dimensionale

vectorruimte, met als bijzondere eigenschap dat ze het scalair product van 2 toestandsvecto-

ren (en dus ook de norm) behouden. SU(N) bezit N 2 − 1 generatoren, meestal aangeduid als

λa, a = 1...N2 − 1, die transformeren volgens de zgn. toegevoegde representatie. In de hierna

volgende discussie zullen in het bijzonder de groepen SU(2) en SU(3) centraal staan.

Isospin en de groep SU(2). Het isospinformalisme werd oorspronkelijk ingevoerd in de

kernfysica, aangezien het een zeer handig werktuig is voor de beschrijving van veeldeeltjes-

systemen van nucleonen [He94]. Dit formalisme steunt op twee vaststellingen: enerzijds de

praktisch identieke massa’s van proton en neutron, anderzijds het feit dat de kernkracht,

werkzaam tussen twee nucleonen, ladingsonafhankelijk blijkt te zijn, met andere woorden

geen onderscheid maakt tussen protonen en neutronen. In principe zou men dus kunnen

stellen dat voor de sterke wisselwerking het proton en neutron twee toestanden van één en

hetzelfde deeltje zijn: “het” nucleon. Dit wordt technisch gerealiseerd door het invoeren van

een nieuw kwantumgetal, formeel volledig analoog aan de “gewone” spin: de isospin, die voor

het nucleon dus I = 1
2 wordt gesteld. Een isospin-eigentoestand wordt dan in de gebruikelijke

notatie voorgesteld door

|I =
1

2
, Iz = ±1

2
> . (2.4)

De relevante symmetriegroep is in dit geval SU(2), met generatoren Ix, Iy, Iz, of equivalent

I+, I−, Iz, met I+ en I− de gekende ladderoperatoren. Het zijn precies deze operatoren die

de isospintoestanden in elkaar transformeren. I2 en Iz vormen een compleet stel commute-

rende operatoren [VeQM], zodat de corresponderende kwantumgetallen de toestanden in de

Hilbertruimte ondubbelzinnig labelen.

Men kan dus stellen dat de isospin-eigentoestanden uit vergelijking (2.4) een tweedimensi-

onale representatie(ruimte) van SU(2) opspannen: de fundamentele representatie. De SU(2)-

symmetrie van de sterke wisselwerking zal ervoor zorgen dat de leden van een isospinmultiplet

praktisch ontaard zijn in massa. De ontaarding is niet perfect omdat omdat de elektromag-

netische interactie isospinsymmetrie breekt, en omdat de SU(2)-symmetrie van de sterke wis-

selwerking op zich ook niet exact is. Indien dit wel het geval was, zou het proton ten gevolge

van elektromagnetische repulsie zwaarder moeten zijn dan het neutron (de bindingsenergie

zou immers kleiner zijn). In werkelijkheid is het echter precies omgekeerd! De reden hiervoor

wordt verder in deze sectie uiteengezet. SU(2)isospin blijkt slechts een deelgroep te zijn van

een grotere, eveneens benaderende groep, met name SU(3)smaak.
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Uit de kwantummechanica volgt dat twee willekeurige impulsmomenten 1
2 gekoppeld kunnen

worden tot een totaal impulsmoment 1 of 0. Groepentheoretisch komt dit erop neer dat het

direct product van twee fundamentele representaties van SU(2), of twee isospindoubletten,

kan gereduceerd worden tot de directe som van een 1- en een 3-dimensionale representatie,

een singlet en een triplet:

2 ⊗ 2 = 1 ⊕ 3 . (2.5)

Neemt men nu met Gell-Mann aan dat de beide nucleonen opgebouwd zijn uit drie quarks,

meerbepaald twee u-quarks plus een d-quark voor het proton, en voor het neutron precies

omgekeerd, waarbij aan u en d dezelfde massa wordt toegekend. Het isospinformalisme dat

oorspronkelijk werd ingevoerd voor de beschrijving van nucleonsystemen, is dan niets anders

dan een uiting van een (benaderende) symmetrie op quarkniveau, met nu

u =

(
1

0

)
en d =

(
0

1

)
(2.6)

als de fundamentele doubletrepresentatie van SU(2). Steunend op de kennis van de Lie-groep

SU(2) en de link met isospin, is men nu voldoende gewapend om het quarkmodel aan te

pakken. Gell-Mann’s argumentatie maakt immers gebruik van de SU(3)-symmetrie, die wel

heel wat gecompliceerder is dan SU(2), maar waarvan de basisaspecten toch vrij goed kun-

nen begrepen worden uitgaande van de SU(2)-groep. We verwijzen naar Appendix A voor

een overzicht van de belangrijkste representaties van SU(3), en voor een praktische regel die

toelaat om op een schematische manier directe producten van representaties te reduceren.

SU(3)-smaaksymmetrie als basis voor het quarkmodel. Als laatste stap vooraleer men

het verband tussen symmetrieën en het quarkmodel kan begrijpen, rest nog het begrip “hyper-

lading” te introduceren. Dit is op zijn beurt de som van twee andere nieuwe kwantumgetallen,

baryongetal en vreemdheid.

• Het baryongetal B: Experimenteel is gebleken dat in de natuur enkel deeltjesreacties optre-

den waarbij het aantal baryonen tijdens het proces constant blijft. Dit maakt het mogelijk een

nieuw kwantumnummer in te voeren, het baryongetal B, dat men 1 stelt voor baryonen, -1

voor antibaryonen, en 0 voor alle andere deeltjes. Er wordt aangenomen dat het baryongetal

zowel in sterke, zwakke als elektromagnetische interacties behouden is.

• De vreemdheid S∗: Eind jaren ’50 werden in kosmische straling een aantal nieuwe hadronen

ontdekt, die men “hyperonen” noemde. Deze deeltjes vertoonden een wel zeer vreemde eigen-

schap. Uit hun levensduur bleek namelijk dat hun verval uitsluitend verliep via de zwakke wis-

selwerking, en dit terwijl ze wel degelijk in sterke processen gevormd werden. Om dit fenomeen

te beschrijven veronderstelde Murray Gell-Mann dat deze deeltjes een zeker kwantumgetal,

vreemdheid (“strangeness”) S∗ bezaten, dat behouden was in de sterke en de elektromagne-

tische, maar niet in de zwakke wisselwerking. (historisch werd het kwantumgetal gewoon S

genoemd, we gebruiken hier echter S∗ om verwarring met de intrinsieke spin te vermijden).

• De hyperlading Y : De hyperlading die, samen met isospin, in wat volgt een bijzondere rol zal

spelen, wordt tenslotte gedefinieerd als de som van baryongetal en vreemdheid: Y = B + S∗.
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Blijkbaar is het mogelijk aan alle hadronen een zekere hyperlading Y en een waarde voor I en

Iz toe te kennen, op een zodanige manier dat hun elektrische lading voldoet aan Q = Y
2 + Iz ,

een betrekking die bekend staat als de Gell-Mann Nishijima ladingsformule. Blijkbaar zijn de

Iz- en Y -kwantumgetallen, gebruikt voor de classificatie van hadronen, geen zuiver artificiële

constructies, maar hebben ze wel degelijk ook een diepere betekenis.

In 1961 kwam Gell-Mann op het idee om groepen van baryonen en mesonen uit te zetten in

grafieken met op de assen Y en Iz. Hij vond, zowel voor de acht pseudoscalaire mesonen,

met spin en pariteit Jπ = 0− (o.a. de pionen), als voor de acht baryonen met Jπ = 1
2

+

(waartoe de nucleonen behoren) een zeshoekig patroon, zoals getoond in figuur 2.2. Voor negen

andere baryonen, met Jπ = 3
2

+
, werd een gelijkzijdige driehoek bekomen, waarvan echter één

hoekpunt ontbrak. Om de drietallige symmetrie volledig te maken, moest op dit hoekpunt nog

een tiende deeltje passen, het Ω−, dat later effectief ook experimenteel werd waargenomen.

Gell-Mann’s quarkmodel kon blijkbaar niet enkel verklaren, maar ook voorspellen!

Een sterke aanwijzing voor de onderliggende SU(3)-symmetrie wordt reeds gegeven door

de drietallige symmetrie van de bekomen patronen. Ze blijken immers te corresponderen met

octet- en decupletrepresentaties van de SU(3)-groep.

Figuur 2.2: Het Jπ = 1
2

+
baryonoctet (links) en het Jπ = 3

2

+
baryondecuplet (rechts), beide uitgezet

in een Iz/Y -grafiek.

Beschouw nu in detail de baryonen, en onderstel dat deze elk bestaan uit drie quarks. Daarbij

kan de factor vreemdheid in rekening worden gebracht door, naast de u- en d- quarks, het

bestaan van nog een derde quarksoort aan te nemen, de s-quark. De kwantumgetallen van de

baryonen moeten dan terug te voeren zijn op de Y - en Iz-kwantumgetallen van de samenstel-

lende quarks. Net als bij de behandeling van SU(2)-isospinsymmetrie, kan men stellen dat de

basisvectoren

u =




1

0

0


 , d =




0

1

0


 en s =




0

0

1


 (2.7)



2.3. Een eerste blik op constituentenquarks en het fluxbuismodel voor hadronen. 13

een fundamentele, ditmaal driedimensionale representatie van SU(3) opspannen, die we aan-

duiden als 3. Voor een grafische voorstelling van deze representatie en een overzicht van de

kwantumgetallen toe te kennen aan de u-, d- en s-quarks, verwijzen we naar Appendix A.

Past men de Gell-Mann Nishijima ladingsformule toe op de quarks zelf, dan vindt men de

volgende fractionele ladingen: qu = 2
3e, qd = qs = −1

3e.

Een systeem met slechts 1 quark wordt vanzelfsprekend beschreven door een toestand uit

deze driedimensionale invariante subruimte. Vervolgens kan men kwantumtoestanden van een

drie-quark-systeem construeren als directe producten van 3 dergelijke toestanden, die bijgevolg

transformeren volgens de direct-productrepresentatie 3⊗3⊗3. Deze kan gereduceerd worden

volgens

3 ⊗ 3 ⊗ 3 = 1 ⊕ 8 ⊕ 8 ⊕ 10 . (2.8)

Hier treden inderdaad de gezochte octet(8)- en decuplet(10)- representaties op. Zoals in hoofd-

stuk 3 zal blijken, correspondeert het singlet met een smaakgolffunctie die totaal antisymme-

trisch is onder wisseling van 2 quarklabels. Het decuplet bestaat uit 10 totaal symmetrische

golffuncties, terwijl de octetgolffuncties gemengde symmetrie bezitten.

Voor het mesonoctet kan men dezelfde redenering toepassen, waarbij ditmaal een meson

als quark-antiquarkpaar wordt beschouwd. De antiquarks ū, d̄, s̄ transformeren volgens de

anti-3 of 3̄ representatie van SU(3). Een quark-antiquark systeem transformeert dan volgens

3 ⊗ 3̄ = 1 ⊕ 8 , (2.9)

waaruit het verwachte mesonoctet tevoorschijn komt. Het quarkmodel is dus wel degelijk méér

dan gewoon een handig classificatieschema voor hadronen!

In de praktijk blijkt dat de SU(3)-smaaksymmetrie eveneens slechts benaderend is, doordat

de massa van het s-quark veel groter is dan die van de beide lichte quarks u en d. Daardoor

valt het hadronenspectrum uiteen in isospinmultipletten, die onderling in massa verschillen

ten gevolge van hun verschillende vreemdheid, maar waarvan de leden wel quasi (alhoewel niet

volledig) ontaard zijn in energie. Men zegt dat SU(3) wordt gebroken naar SU(2), al is deze

laatste symmetrie ook niet perfect.

2.3 Een eerste blik op constituentenquarks en het fluxbuis-

model voor hadronen.

In werkelijkheid is het door Gell-Mann op vrij intüıtieve wijze opgestelde quarkmodel voor

hadronen slechts een benadering van de werkelijkheid. Meer bepaald strookt de aanname dat

een baryon is opgebouwd uit drie en slechts drie “valentie”quarks, op het eerste zicht niet

met het beeld van de nucleonen dat door diep-inelastische verstrooiingsexperimenten wordt

opgedrongen. Het proton, bijvoorbeeld, blijkt naast de 2 u’s en het ene d ook nog andere

quarks (o.a. s en s̄) te bevatten, die men gezamenlijk “zeequarks” noemt. Experimenteel

blijkt dat slechts 50% van de protonimpuls op naam staat van de valentie- en zeequarks, die

men omwille van hun elektrische lading kan “zien” in elektron-protonverstrooiing [PR95]. De

overige 50 % moet bijgevolg gedragen worden door elektrisch neutrale deeltjes, de “gluonen”.

Is het intüıtieve model van Gell-Mann eigenlijk wel realistisch, en indien ja, hoe is dit te

verantwoorden?
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QCD: fundamenteel maar onoplosbaar? Een formeel raamwerk voor de theorie van de

sterke wisselwerking wordt geleverd door de kwantumchromodynamica (QCD). Deze kan, in

eerste instantie, gezien worden als een veralgemening van de beter gekende theorie van de

elektromagnetische interactie, QED. Er zijn echter ook een aantal zeer essentiële verschillen,

die we dadelijk zullen aanstippen.

Zoals twee elektronen interageren door uitwisseling van virtuele fotonen, die (volgens het in

sectie 2.2 vermelde ijkprincipe) de ijkbosonen zijn van de corresponderende U(1)-ijktheorie,

gebeurt de wisselwerking tussen quarks via de uitwisseling van gluonen. Zoals een foton kop-

pelt aan de elektrische lading van een materiedeeltje, moeten gluonen dus ook koppelen aan

een zekere lading, die “kleur” genoemd wordt. Om consistentie te bekomen tussen de resul-

taten van QCD-berekeningen en de experimentele resultaten, moest men aannemen dat deze

kleurlading 3 waarden kan aannemen, die men aanduidt als r (rood), g (groen) en b (blauw).

Bijgevolg is de ijkgroep voor de sterke wisselwerking niet U(1) zoals in elektromagnetisme,

maar SU(3) (waarbij deze laatste in geen geval mag verward worden met de benaderende

SU(3)-smaaksymmetrie waarmee de baryonmultipletten werden verklaard!).

Aangezien de SU(3)-groep 8 generatoren bezit, zijn er wegens het Noethertheorema 8

behouden stromen en dus ook 8 ijkbosonen die aan de stromen koppelen [VeQF]. De gluonen

moeten dus, net als de generatoren zelf, volgens de toegevoegde representatie 8 van SU(3)

transformeren. In scherpe tegenstelling met de ongeladen fotonen uit het elektromagnetisme,

dragen gluonen zelf ook een kleurlading, meerbepaald telkens een kleur en een antikleur. De

direct-productgolffuncties transformeren dus, net als de pseudoscalaire mesonen uit de vorige

sectie, volgens 3 ⊗ 3̄ = 1 ⊕ 8. Voor het overdragen van de sterke interactie blijft enkel het

gluonoctet over.

Het feit dat gluonen zelf geladen zijn, en dus rechtstreeks met mekaar kunnen interageren,

zorgt ervoor dat een mathematische behandeling van QCD zoals die in de alledaagse wereld

tot uiting komt, immens veel moeilijker is dan dat voor QED het geval was. Concreet geeft

de koppeling tussen gluonen onderling aanleiding tot een sterke koppelingsconstante αs(r) die

sterk afstandsafhankelijk is: men spreekt van een “running coupling constant”. Dit laatste

geldt strikt gezien ook voor de elektromagnetische koppelingsconstante, maar op de typische

afstandsschalen waarbij QED wordt toegepast, is dit effect verwaarloosbaar klein. Het opmer-

kelijke is echter dat αs(r) toeneemt met toenemende afstand!

Dit houdt dus in dat de interactie tussen quarks sterker wordt naarmate ze zich verder van

mekaar bevinden. Quarks op kleine afstand van elkaar gedragen zich als quasi-vrije deeltjes,

in het jargon heet dit “asymptotische vrijheid”. Helaas is het energiegebied waarin quarks

als asymptotisch vrij kunnen worden beschouwd, niet relevant voor de typische afstandsscha-

len in gewone materie (denk aan het nucleon) maar enkel voor meer exotische fenomenen uit

de hoge-energiefysica. Naar QCD-normen is de nucleonstraal van die grootte, dat de corre-

sponderende αs veel te groot is om met succes perturbatietheorie te kunnen toepassen. De

Fenymanregels, die de sleutel leveren tot het doorrekenen van QED-processen, en in principe

eenvoudig kunnen uitgebreid worden tot QCD, zijn in dit geval nutteloos. Men dient zich

erbij neer te leggen dat een analytische behandeling van het nucleon, vertrekkend vanuit “first

principles”, onmogelijk is. Bijgevolg is men verplicht zijn toevlucht te nemen tot hetzij niet-

perturbatieve technieken, hetzij minstens gedeeltelijk fenomenologische modellen.
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De enige echt fundamentele - m.a.w. niet-perturbatieve - aanpak is de zogenaamde “rooster-

QCD” (lattice QCD), waarbij men aan de hand van computersimulaties informatie uit de

QCD-Lagrangiaan tracht te halen. De resultaten zijn veelbelovend, maar hebben als nadeel

dat ze weinig fysisch inzicht leveren in de bestudeerde processen. Bovendien is rooster-QCD

een vrij recente techniek, die slechts in de praktijk mogelijk werd met de ontwikkeling van

voldoende krachtige computers. De berekeningen die tot nu toe werden uitgevoerd, beperken

zich dan ook tot grondtoestanden en statische eigenschappen van baryonen, en de onnauwkeu-

righeden zijn nog steeds vrij groot [All99]. Quarkmodellen zijn bijgevolg onontbeerlijk voor

het ontrafelen van de nucleoneigenschappen.

Constituentenquarks als effectieve vrijheidsgraden. Elk realistisch quarkmodel voor de

beschrijving van excitatiespectra, vormfactoren of transitie-amplitudes van baryonen, dient de

volgende basisingrediënten te bevatten m.b.t. het verklaren van de experimentele observaties:

• Constituentenquarks: Zoals hierboven uiteengezet, zijn de fundamentele quark- en gluon-

vrijheidsgraden, gesuggereerd door QCD, in de praktijk onhandelbaar. Deze vrijheidsgraden

blijken tevens niet zeer relevant te zijn. Dit werd reeds gedeeltelijk duidelijk uit de observaties

van Gell-Mann met betrekking tot de baryongrondtoestanden. Daarnaast kunnen onder an-

dere ook het excitatiespectrum van het nucleon en de nucleonvormfactoren verklaard worden

door uit te gaan van slechts drie valentiequarks, een vaststelling die vanuit het standpunt van

QCD allesbehalve vanzelfsprekend is.

Men kan deze effectieve vrijheidsgraden begrijpen door in te zien dat een valentiequark

die doorheen het QCD-vacuüm propageert voortdurend gluonen afstraalt, die op hun beurt

quark-antiquark paren, de zeequarks, vormen. Het geheel van de valentiequark en de “wolk”

van virtuele qq̄-paren en gluonen waardoor deze omgeven wordt, noemt men een constituen-

tenquark. De massa van een fundamentele quark (“current quark mass”) is, wat de lichte u, d

en s-quarks betreft, veel kleiner dan de effectieve massa (“constituent quark mass”). Voor u-

en d-quarks is ze zelfs praktisch verwaarloosbaar, wat onder meer inhoudt dat de protonmassa

bijna volledig kan toegeschreven worden aan de quark-gluon interactie. Dit idee zullen we

later exploiteren in het fluxbuismodel voor baryonen. In de meeste baryonmodellen wordt

aangenomen dat de kwantumgetallen van de zeequarks en gluonen uitmiddelen tot nul, zodat

de kwantumgetallen van het baryon kunnen worden opgebouwd uit deze van de constituenten-

quarks. Er zijn echter experimentele indicaties dat deze aanname niet volledig gerechtvaardigd

is. Zo blijkt dat slechts een klein gedeelte van de protonspin op naam staat van de valentie-

en zeequarks: men spreekt van de “spin-crisis” [As89]. Toch bekomt men goede resultaten

wanneer men aanneemt dat het baryon inderdaad enkel de drie effectieve constituentenquarks

bevat. Zo wordt in een constituentenquarkmodel voor de verhouding van de magnetische mo-

menten van proton en neutron een waarde µn

µp
= −2

3 gevonden [PR95, Bh88]. Dit resultaat is

in zeer goede overeenstemming met de experimentele verhouding, die −0.685 bedraagt.

• Confinement: Lineaire confinement is één van de meest essentiële, maar tegelijk minst be-

grepen aspecten van de interactie tussen quarks. De ervaring heeft geleerd dat in de natuur

geen quarks in vrije toestand voorkomen, enkel quarks opgesloten (“ge-confined”) in hadro-

nen. De diepere oorzaak van dit fenomeen is nog onbekend. Rooster-QCD berekeningen lijken

inderdaad op confinement te wijzen, maar men slaagt er voorlopig niet in om dit analytisch

aan te tonen. In een quarkmodel moet confinement dan ook expliciet worden opgelegd. In de
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modellen beschouwd in dit werk zal dit gerealiseerd worden door een semi-klassieke confine-

mentpotentiaal, die toeneemt met de inter-quark afstand.

Zeer belangrijk is ook de link tussen confinement en kleur. Het feit dat men in de natuur

van elk hadron slechts één exemplaar aantreft, en geen groot aantal varianten met verschillende

netto kleurladingen, heeft men verklaard door te stellen dat ieder in de natuur voorkomend

deeltje kleurneutraal moet zijn. Een quarksysteem met nettokleur nul kan slechts gevormd

worden uit drie quarks met verschillende kleur, uit een quark plus een antiquark, of eventueel

uit een combinatie van dergelijke kleurloze systemen (zo zou qqq̄q̄ in principe ook mogelijk

zijn). Dit verklaart waarom in de natuur enkel baryonen en mesonen, en geen andere quark-

configuraties worden waargenomen. Het is duidelijk dat dit postulaat van kleur-neutraliteit

equivalent is met confinement, in die zin dat een quark, als kleurdragend object, inderdaad

niet vrij kan voorkomen.

Het fluxbuismodel. Het spinonafhankelijk deel van de quark-quark interactie kan het best

gevisualiseerd worden aan de hand van het “fluxbuismodel”[Pe00, Is00], dat in hoofdstuk 3

uitgebreider aan bod zal komen. Hier schetsen we enkel een intüıtief beeld. Net zoals door

twee elektrische ladingen een elektrisch dipoolveld wordt opgewekt, zullen twee kleurladingen,

in het bijzonder twee quarks op afstand r, eveneens een soort kleurveld in de ruimte opwekken

door uitwisseling van gluonen. Door de interactie tussen gluonen onderling zullen de veldlijnen

echter samengedrukt worden tot een smalle buis of snaar, die men een “fluxbuis” (flux tube)

noemt, zoals schematisch is weergegeven in figuur 2.3.

Figuur 2.3: De veldlijnen tussen (a) 2 elektrische ladingen e1 en e2, en (b) 2 kleurladingen (quarks
en/of antiquarks) Q1 en Q2. In het tweede geval ontstaat een snaarvormige veldlijnconfiguratie of
fluxbuis.

De potentiaal voor dit veld zal dan een lineaire functie zijn van r, met name V (r) = kr, waarbij

k = dV (r)
dr kan gëınterpreteerd worden als de constante lineaire energiedichtheid van de snaar.

Hoe groter de afstand tussen de quarks, hoe groter de totale energie vervat in de fluxbuis.

Voor een proton, met afmeting ∼ 1 fm en massa ∼ 1 GeV, verwachten we dus een waarde

voor de snaarconstante k ∼ 1 GeV
fm : deze voorspelling kan gebruikt worden als criterium om

quarkmodellen aan te toetsen.

Om twee quarks oneindig ver uit mekaar te brengen, bijvoorbeeld bij het verwijderen van

een quark uit een baryon, is in principe een oneindige hoeveelheid energie nodig. In de praktijk

zal de fluxbuis echter op een bepaald punt, wanneer de energie-inhoud van de snaar voldoende

groot is om een qq̄-paar te vormen, afbreken. De geproduceerde quark voegt zich dan bij de

twee oorspronkelijke quarks en vormt opnieuw een baryon, terwijl uit de derde quark en de

antiquark een meson gevormd wordt. Dit proces noemt men hadronisatie.
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Vanzelfsprekend is dit model een sterke oversimplificatie van de werkelijkheid; desondanks

slaagt het erin een aantal karakteristieken van het nucleonspectrum (in het bijzonder de

“Regge Trajectories”, een lineair verband tussen de spin en het kwadraat van de massa voor

bepaalde klassen van resonanties) kwalitatief te reproduceren. Concreet zal het fluxbuis-

model in wat volgt dienen als link tussen enerzijds de zuivere fenomenologie, en anderzijds

de streng relativistische, en bijgevolg intüıtief veel minder doorzichtige behandeling van ba-

ryonen in een Lorentzcovariant quarkmodel, ontwikkeld door een onderzoeksgroep in Bonn

[Kr01, Lö01, Mer02].

Relativistische versus niet-relativistische quarkmodellen. Bij het opstellen van een

quarkmodel dient men zich in de eerste plaats de vraag te stellen: vereist dit probleem een

strikt relativistische behandeling (wat de zaken er niet eenvoudiger op maakt), of volstaat een

niet-relativistische kwantummechanische benadering?

In elk geval is het zo dat de lichte quarks u, d, s, opgesloten in een hadron, met een re-

lativistische snelheid moeten bewegen. Wegens de onzekerheidrelatie van Heisenberg bezitten

ze immers een kinetische energie van de orde van 250 MeV, wat niet veel kleiner is dan hun

constituentenmassa, aangezien mu ≈ md ∼ 300 MeV en ms ∼ 450 MeV. Op grond hiervan zou

men dus veronderstellen dat alle lichte baryonen, enkel in een relativistisch model op degelijke

wijze kunnen beschreven worden.

Het is eerder merkwaardig dat een niet-relativistisch model voor baryonen, gesteund op de

Schrödingervergelijking met een harmonische oscillator- plus een spin-spin interactiepotentiaal

toch goede resultaten oplevert [KI80]. Een ontegensprekelijk voordeel van dit soort modellen

is het feit, dat de massacentrumbeweging van de drie quarks, die een overbodige vrijheids-

graad in het systeem introduceert, zeer eenvoudig kan geëlimineerd worden (zie [Bh88] en

sectie 3.1.2). Dit is van essentieel belang voor een correcte telling van het aantal mogelijke

excitatietoestanden van baryonen.

Het relativistisch quarkmodel van Bonn. Eliminatie van de overbodige vrijheidsgraden

in een relativistische behandeling is allesbehalve voor de hand liggend. Onder andere om die

reden tracht men Lorentzcovariante quarkmodellen zo dicht mogelijk bij de niet-relativistische

modellen te laten aansluiten. Het model van Bonn blijkt in staat te zijn de excitatiespectra

van zowel vreemde als niet-vreemde baryonen te reproduceren [Lö01]. Bovendien geeft het een

bevredigende verklaring voor het overgrote deel van de problemen die door niet-relativistische

modellen niet konden worden opgelost, zoals bijvoorbeeld de anomale ligging van de N(1440)-

of Roperresonantie. Voor een gedetailleerder bespreking van het model van Bonn verwijzen

we naar hoofdstuk 3. We willen hier wel reeds de essentie van het vrijheidsgraden-probleem

aanstippen.

In het model in kwestie worden baryontoestanden gekarakteriseerd door een soort veralge-

meende golffuncties, die men Bethe-Salpeteramplitudes noemt, en die de oplossingen zijn van

een 8-dimensionale integraalvergelijking. Elk van de drie quarks wordt in essentie beschreven

door een 4-component Diracspinor met een positief en negatief energiegedeelte. De totale am-

plitudes hebben in de 3-quark Diracruimte dus 43 = 64 onafhankelijke componenten. In een

niet-relativistisch model worden quarks, en fermionen in het algemeen, echter voorgesteld door

2-component-Paulispinoren, aangezien de negatieve-energiecomponenten in dat geval verwaar-

loosbaar worden, zoals in [Gr95] wordt aangetoond. Aangezien de experimenten suggereren
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dat een niet-relativistische behandeling het correcte aantal toestanden oplevert, moet dus een

manier gevonden worden om het aantal vrijheidsgraden te reduceren.

Dit kan gerealiseerd worden door de twee- en drie-quark interacties instantaan te veronder-

stellen (en dus vertragingseffecten buiten beschouwing te laten). In dat geval is het mogelijk

de Bethe-Salpetervergelijking te reduceren tot een 6-dimensionale integraalvergelijking voor

nieuwe amplitudes, de Salpeteramplitudes, waarbij in laagste-orde benadering alle drie de

quarks hetzij met positieve, hetzij met negatieve energie propageren. Op die manier blijven

slechts 2× 23 = 16 van de 64 componenten over, wat echter nog steeds dubbel zoveel is als in

het niet-relativistisch geval. Eist men bovendien CPT -invariantie voor het model (invariantie

onder het product van ladingsconjugatie, pariteitstransformatie en tijdsomkering), dan blijkt

dat deze 16 componenten met zowel de positieve- als negatieve-pariteitsbaryonen correspon-

deren, zodat deze covariante behandelingswijze inderdaad exact hetzelfde aantal toestanden

oplevert als het niet-relativistisch model. Dit zal de sleutel zijn tot het oplossen van de Sal-

petervergelijking voor hadronen.

2.4 Verantwoording en vooruitblik.

In dit eerste hoofdstuk is in essentie een poging gedaan om een halve eeuw van wetenschappe-

lijk onderzoek samen te vatten. Uitgaande van de allereerste experimentele evidentie voor een

onderliggende structuur van het nucleon, hebben we getracht de redeneringen van fysici als

onder andere Murray Gell-Mann te reconstrueren, om tenslotte te belanden bij het onderwerp

waarop deze thesis zich concentreert, namelijk relativistische quarkmodellen. Hierbij was het

om begrijpelijke redenen onmogelijk om op iets anders dan de meest essentiële aspecten in

te gaan. Toch hopen we dat we erin geslaagd zijn de fundamentele stappen in de weten-

schappelijke evolutie, die tot ons huidig beeld van de materie heeft geleid, op een beknopte

en overzichtelijke manier samen te brengen. De literatuur concentreert zich dikwijls slechts

op één deelaspect van dit evolutieproces, waardoor men als beginnend fysicus wel eens de

historische en wetenschappelijke context uit het oog dreigt te verliezen.

In het volgende hoofdstuk zullen we ons concentreren op de theoretische uitwerking van

twee relativistische quarkmodellen: het zeer intüıtieve fluxbuismodel voor baryonen, en het

strikt Lorentzcovariant model waarvan in de vorige sectie sprake was. Dit laatste model zal

dan gebruikt worden om berekeningen van spectra en vormfactoren uit te voeren. Daarbij kan

het fluxbuismodel als toetssteen dienen om na te gaan of het toch veel minder doorzichtige

model van Bonn, wel degelijk die eigenschappen (Regge trajectories, confinement en dergelijke)

vertoont die men op fenomenologische gronden verwacht terug te vinden.



Hoofdstuk 3

Mathematische formulering van

relativistische quarkmodellen

3.1 Constructie van baryontoestanden in de harmonische os-

cillatorbenadering.

In deze en volgende secties zullen we dieper ingaan op relativistische quarkmodellen, die zo

onmisbaar zijn voor het verkrijgen van een goed begrip van hadronstructuur. Zoals vermeld

in sectie 2.3 levert een Lorentzcovariant quarkmodel als het model van Bonn resultaten die

in goede overeenstemming zijn met de waarnemimgen. Het betreft in de eerste plaats exci-

tatiespectra [Lö01], maar het model in kwestie laat ook toe om overgangsmatrixelementen te

berekenen [Kr01, Mer02], en zo eigenschappen als vervalbreedtes en vormfactoren aan het ex-

periment te toetsen. Uit het model van Bonn volgen een aantal belangrijke conclusies m.b.t. de

constituenten van hadronen en hun interacties (o.a. de ’t Hooft interactie, zie sectie 3.3.5).

Hierbij dienen we voor de volledigheid op te merken dat, naast spectra, ook overgangsma-

trixelementen in een niet-relativistisch model kunnen worden berekend [KI80, CK95]. Helaas

levert een dergelijk model geen kwantitatief bevredigende resultaten voor matrixelementen

(zoals bijvoorbeeld nucleonvormfactoren) bij hoge Q2. Andere relativistische modellen, zoals

het zogenaamde “light-cone” formalisme (zie o.m. [We87]), slagen hier wel in, maar zijn dan

weer niet in staat de baryonspectra te beschrijven.

Zonder twijfel is een volledig relativistisch, Lorentzcovariant model op theoretische gronden

het meest “verantwoord” voor het doorrekenen van baryoneigenschappen. Toch wordt bij het

oplossen van de Salpetervergelijking, het covariant analogon van de Schrödingervergelijking in

kwantumveldentheorie (zie sectie 3.3.2), teruggegrepen naar een stel niet-relativistische basis-

functies.

Een niet-relativistische modelruimte. Praktisch gezien bestaat er helaas geen mogelijk-

heid om het eigenwaardeprobleem uit het model van Bonn (een 6-dimensionale integraalver-

gelijking) exact op te lossen. Men is verplicht zijn toevlucht te nemen tot een benaderende

numerieke oplossingsmethode. De integraalvergelijking in kwestie kan echter wel worden om-

gevormd tot een eigenwaardevergelijking, door het invoeren van een Salpeter-hamiltoniaan.

Dit maakt het mogelijk de te bepalen golffunctie te schrijven als een lineaire combinatie van

een voldoende groot aantal basistoestanden (die bij voorkeur zelf al de relevante fysica bevat-

19
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ten, bv. quarkconfinement, zie sectie 3.1.2), en de Salpeter-hamiltoniaan te diagonaliseren in

deze basis. Doordat het hier om een integraalvergelijking gaat, krijgt het woord “diagonalisa-

tie” wel een lichtjes andere betekenis. Zoals in 3.3.4 wordt uiteengezet, herleidt het probleem

zich tenslotte tot een eenvoudig eigenwaardeprobleem, waaruit de expansiecoëfficiënten en

baryonmassa’s volgen.

Welke zijn nu de meest geschikte kandidaat-basistoestanden? Het antwoord werd reeds

gedeeltelijk aangegeven in sectie 2.3, waar we vermeldden dat het niet-relativistisch model

en het model van Bonn hetzelfde aantal toestanden opleveren. In sectie 3.3.4 zal daarenbo-

ven blijken dat de relativistische Salpeteramplitudes voor een baryon (gekarakteriseerd door

een set kwantumgetallen) rechtstreeks kunnen worden gelinkt aan hun niet-relativistische li-

miet, die in se eveneens niet exact gekend is. In het niet-relativistisch geval beschikt men

echter wel over een set van benaderende eigentoestanden, namelijk de oplossingen van het

harmonisch-oscillatormodel. Deze kunnen dan verder dienen als basis voor diagonalisatie van

de hamiltoniaan. Uit praktische overwegingen kunnen in een modelruimte vanzelfprekend

slechts een eindig aantal harmonische-oscillator-“schillen” in rekening worden gebracht.

Een essentiële praktische stap bij het doorrekenen van een Lorentzcovariant quarkmodel is

dus het construeren van totaal antisymmetrische golffuncties voor een drie-quark systeem. Van

groot belang hierbij is de permutatiesymmetrie van de spin-, smaak- en ruimtelijke golffuncties.

3.1.1 Kleur-, spin- en smaaktoestanden en hun symmetrie.

Bij de constructie van baryongolffuncties met de correcte permutatiesymmetrie kan men op

twee manieren te werk gaan. Een formele groepentheoretische behandeling levert de meest

rechtstreekse aanpak, maar vereist een vrij grondige kennis van groepen en representaties. Het

koppelen van drie quarks met bepaalde spin- en smaakkwantumgetallen tot golffuncties met

de juiste totale intrinsieke spin en isospin, steunt immers op de Clebsch-Gordancoëfficiënten

voor zowel SU(2)spin als de benaderende groep SU(3)smaak.

Aangezien noch het doorgronden van de SU(3)-groep, noch een al te gedetailleerde bespre-

king van de niet-relativistische baryontoestanden hoofddoel is van deze thesis, zullen we de

principes op een meer intüıtieve wijze illustreren aan de hand van het niet-vreemde gedeelte

van het baryonspectrum, zoals in [Bh88] gebeurt. Daarbij trachten we, waar mogelijk, toch

even de link te leggen met groepentheorie. We verwijzen naar [KI80] voor een overzicht van

de spin- en isospingolffuncties voor baryonen met S∗ = 0 én S∗ 6= 0.

Het Pauli-principe gered door kleursymmetrie. Het begrip “kleur” (of kleurlading)

werd in 2.3 reeds gëıntroduceerd bij de bespreking van quark-gluoninteracties in QCD en het

fenomeen confinement. Historisch werd het kwantumgetal kleur echter om een totaal andere

reden ingevoerd.

De noodzaak tot een nieuw kwantumgetal voor quarks kwam er met de ontdekking van

het ∆++(1232)-deeltje, de laagst gelegen nucleonresonantie met kwantumgetallen Jπ = 3
2

+
en

I = Iz = 3
2 . Gelet op zijn tweewaardig positieve lading kan dit deeltje enkel opgebouwd zijn uit

drie u-quarks, wat betekent dat de smaakgolffunctie totaal symmetrisch is onder permutatie

van twee willekeurige quarklabels. Vermits alle andere ∆-toestanden hogere energie bezitten

dan de ∆(1232), moet het deeltje bovendien een hoofdkwantumgetal N = 0 en dus ook een

relatief baanimpulsmoment L = 0 bezitten (zodat J = S = 3
2), wat aanleiding geeft tot een

symmetrische ruimtelijke golffunctie, zoals in sectie 3.1.2 zal blijken. Hetzelfde geldt voor
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de intrinsieke-spingolffunctie, aangezien de drie quarkspins parallel moeten staan. De totale

golffunctie, bestaande uit een smaak-, spin- en ruimtelijk deel, zou dan van de vorm zijn:

Ψ∆
tot = φsmaak (u u u) ⊗ χspin (↑ ↑ ↑) ⊗ ψspatiaal (L = 0) (3.1)

en dus totaal symmetrisch, in tegenspraak met het Pauli-principe. Hierbij merken we op dat

in de meeste handboeken met een ψspatiaal (1s 1s 1s) wordt gewerkt, wat niet volledig correct

is, omdat deze golffunctie nog de spurieuze massacentrum-beweging bevat.

Wou men het Pauli-principe nog redden, dan was de enige oplossing het invoeren van een

nieuw kwantumgetal “kleur”. Vertaald in groepentheoretische bewoordingen, impliceert dit

dat het deeltje in kwestie een kleursinglet moet zijn (de ene totaal-antisymmetrische golffunctie

vormt op zich een invariante subruimte van SU(3)). Aangezien alle hadronen kleurneutraal

zijn, stelde men dan algemeen dat alle baryonen een totaal-antisymmetrische kleurgolffunctie

moesten bezitten van de gedaante

Ξkleur =
∑

i,j,k ∈ {r,g,b}
εijk ξi(1) ξj(2) ξk(3) . (3.2)

In de praktijk mag men dus, wanneer men een baryon beschouwt als samengesteld uit drie

constituentenquarks, steeds de kleurgolffunctie buiten beschouwing laten, op voorwaarde dat

men een spin-smaak-ruimtelijke golffunctie construeert die totaal symmetrisch is!

Alvorens de verschillende spin-smaaktoestanden voor een 3-quarksysteem kunnen worden

samengesteld, dienen spin- en smaakgolffuncties elk afzonderlijk geklasseerd te worden volgens

hun symmetrie. We illustreren de mogelijkheden aan de hand van de eenvoudigste baryonen.

Vectorkoppeling van spinimpulsmomenten. Om voor drie spin-1/2 fermionen een totale

spingolffunctie χP
S,Ms

te construeren met zekere permutatiesymmetrie P , moeten volgens de

regels van vectorkoppeling eerst twee spins (bijvoorbeeld s1 en s2) samengesteld worden tot

een intermediair impulsmoment S12, dat dan vervolgens met de derde spin s3 wordt gekoppeld

tot een totale S. Hierbij speelt het geen rol welke twee spins eerst worden samengenomen,

aangezien de verschillende mogelijke totale spingolffuncties toch vrij eenvoudig in mekaar

kunnen worden omgezet via Wigner-6j symbolen [He94].

Aangezien elk van de drie spins up (↑) of down (↓) georiënteerd kan zijn (si = ±1
2), kunnen

in totaal 23 = 8 lineair onafhankelijke toestanden gevormd worden, zowel in de gekoppelde als

in de niet-gekoppelde (direct-product) basis. Toepassen van het gekende M -schema leert dat

de totale spin S de waarden 3
2 (Sz = ±1

2 ,±3
2) en 1

2 (Sz = ±1
2) kan aannemen, waarbij deze

laatste op twee verschillende manieren gevormd kan worden.

De S = 3
2 -toestanden blijken alle symmetrisch te zijn onder permutatie van de quarkspins.

Noemt men α(i) en β(i) respectievelijk de spin-up en spin-down Paulispinoren van deeltje i,

dan kan men meteen schrijven dat

χS
3
2
, 3
2

= α(1)α(2)α(3) . (3.3)

Laat men nu op het linker- en rechterlid de ladderoperator S− =
∑3

i=1 si,− inwerken, dan
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bekomt men toestanden als

χS
3
2
, 1
2

=
1√
3

[
β(1)α(2)α(3) + α(1)β(2)α(3) + α(1)α(2)β(3)

]
. (3.4)

Uiteindelijk blijkt dat alle χS
3
2

-golffuncties inderdaad symmetrisch zijn onder wisseling van

twee willekeurige quarks, vandaar de notatie P = S.

De situatie voor de S = 1
2 -toestanden is lichtjes gecompliceerder. In dit geval kunnen

immers twee stellen golffuncties met verschillende permutatiesymmetrie worden geconstru-

eerd. Koppelt men eerst twee quarkspins tot S12 = 0, om deze vervolgens met de derde

spin samen te stellen tot een totale S = 1
2 , dan vindt men, gebruik makend van de Clebsch-

Gordancoëfficiënten:

χρ
1
2
, 1
2

=
1√
2

[
β(1)α(2) − α(1)β(2)

]
α(3) . (3.5)

De tweede toestand χρ
1
2
,− 1

2

kan opnieuw eenvoudig geconstrueerd worden via ladderoperatoren.

Deze golffuncties bezitten een gemengde symmetrie, aangeduid als P = ρ, ze veranderen

namelijk van teken onder wisseling van de deeltjeslabels 1 en 2. Men noemt ze gemengd

antisymmetrisch. Wanneer men daarentegen als intermediair impulsmoment S12 = 1 kiest, en

dit met de derde quarkspin opnieuw tot S = 1
2 koppelt, bekomt men een zgn. P = λ toestand

die symmetrisch is onder de permutatie 1 ↔ 2. Inderdaad, de toestand

χλ
1
2
,− 1

2

= |S =
1

2
,Ms =

1

2
, λ〉 =

∑

M12,m3

〈1 M12;
1

2
m3|

1

2

1

2
〉 |S12 = 1,M12; s3 =

1

2
,m3〉

kan worden uitgeschreven als

|S =
1

2
,Ms =

1

2
, λ〉 = 〈1, 1; 1

2
,−1

2
|1
2
,
1

2
〉|1, 1〉|1

2
,−1

2
〉 + 〈1, 0; 1

2
,
1

2
|1
2
,
1

2
〉|1, 0〉|1

2
,
1

2
〉 ,

waarbij de 2-quarktoestanden gegeven worden door

|1, 1〉 = |1
2
,
1

2
〉|1

2
,
1

2
〉 en |1, 0〉 =

1√
2

(
|1
2
,
1

2
〉|1

2
,−1

2
〉 + |1

2
,−1

2
〉|1

2
,
1

2
〉
)
,

zodanig dat in de Pauli-spinornotatie, en na invullen van de juiste Clebsch-Gordancoëfficiënten:

χλ
1
2
, 1
2

=
1√
6

[
2α(1)α(2)β(3) − α(1)β(2)α(3) − β(1)α(2)α(3)

]
. (3.6)

Deze toestand is duidelijk gemengd symmetrisch. Inwerking van S− levert opnieuw de toestand

met Sz = −1
2 .

Alle acht lineair onafhankelijke golffuncties voor het 3-quarksysteem zijn nu gevonden.

Daarbij is het blijkbaar onmogelijk om een totaal antisymmetrische toestand te construeren.

Het aantal spintoestanden per quark (2) is immers verschillend van het aantal quarks in een

baryon (3), zodat de determinantstructuur, kenmerkend voor een totaal antisymmetrische

golffunctie, niet gerealiseerd kan worden.

We zien nu ook duidelijk de link met de groepentheorie: een spin-1/2 fermion wordt

gekarakteriseerd door een toestandsvector die algemeen een lineaire combinatie is van | 12 , ±1
2〉,

en dus behoort tot een 2-dimensionale Hilbertruimte, die een fundamentele 2-representatie
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van SU(2) vormt. De golffuncties van een drie-quark systeem transformeren dan volgens de

direct-productrepresentatie

2 ⊗ 2 ⊗ 2 = 4︸︷︷︸
S

⊕ 2︸︷︷︸
λ

⊕ 2︸︷︷︸
ρ

. (3.7)

De 4-dimensionale representatieruimte bevat de totaal symmetrische golffuncties, terwijl de

2-dimensionale representaties corresponderen met de twee soorten toestanden met gemengde

symmetrie. De permutatiesymmetrie van de golffuncties behorend bij de verschillende repre-

sentaties kan natuurlijk ook op basis van groepentheoretische argumenten worden afgeleid.

Smaaktoestanden en koppeling van isospins. Om de golffuncties te construeren voor

de lichte baryonen, opgebouwd uit u-, d- en s-quarks, volstaan de bovenstaande kwalitatieve

argumenten niet meer. Spelbreker is het extra aspect vreemdheid (of hyperlading) dat ertoe

dwingt de relatief eenvoudige SU(2)-isospinsymmetrie in te ruilen voor een (benaderende)

SU(3)-smaaksymmetrie, zoals in het vorig hoofdstuk is besproken.

Het tellen van de symmetrische, antisymmetrische en gemengd symmetrische smaaktoe-

standen kan gelukkig wel gebeuren met elementaire methodes. Wil men werkelijk over de

smaakgolffuncties zelf beschikken, dan dient men gebruik te maken van tabellen met SU(3)-

Clebsch-Gordancoëfficiënten. Voor een beschrijving van de niet-vreemde baryonen, zijnde de

N ’s (nucleonen) en de ∆’s, speelt vreemdheid echter geen rol. Bij het opbouwen van de bij-

behorende smaakgolffuncties kan men dan ook op precies dezelfde wijze te werk gaan als voor

spintoestanden, door de isospins van u-en d-quarks (die, althans formeel, als impulsmomenten

behandeld kunnen worden) te koppelen. Hiervoor moet men in voorgaande behandeling enkel

S en Sz vervangen door I en Iz, en de Paulispinoren α en β door u en d. De smaakgolffuncties

van de nucleonen en delta’s kunnen dan eenvoudig uit de spinresultaten worden bekomen,

bijvoorbeeld voor het ∆++-baryon

φS
∆++ = u(1)u(2)u(3) , (3.8)

naar analogie met uitdrukking (3.3), of voor het proton:

φρ
p =

1√
2

[
d(1)u(2) − u(1)d(2)

]
u(3) (3.9)

φλ
p =

1√
6

[
2u(1)u(2)d(3) − u(1)d(2)u(3) − d(1)u(2)u(3)

]
. (3.10)

Het totaal aantal direct-producttoestanden van drie quarks, elk met smaak u, d of s, is 33 = 27.

Aangezien ditmaal het aantal quarks wel gelijk is aan het aantal smaken, kan men precies één

totaal antisymmetrische (A) determinantgolffunctie construeren. De toestanden |uuu〉, |ddd〉
en |sss〉 zijn vanzelfsprekend symmetrisch. Daarnaast kan men ook nog één symmetrische

golffunctie |uds〉 = 1√
6

[
u(1)d(2)s(3) + d(1)u(2)s(3) + ...

]
opbouwen uit drie verschillende

quarksmaken, en zes toestanden waarin telkens twee quarks dezelfde smaak hebben: uud,

uus, ddu, dds, ssu en ssd: dat maakt in totaal 10 symmetrische (S) toestanden. Dan blijven

nog 16 mogelijkheden over, die noodzakelijkerwijze gemengde symmetrie (λ of ρ) moeten
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bezitten: gelet op de groepentheoretische relatie

3 ⊗ 3 ⊗ 3 = 1︸︷︷︸
A

⊕ 8︸︷︷︸
λ

⊕ 8︸︷︷︸
ρ

⊕ 10︸︷︷︸
S

(3.11)

verwacht men in totaal acht λ- type en acht ρ-type toestanden.

Constructie van spin-smaakgolffuncties. De volgende stap bestaat erin, de afzonder-

lijke spin- en smaakgolffuncties te combineren tot toestanden met welbepaalde symmetrie-

eigenschappen. Daarbij pogen we opnieuw op basis van zo eenvoudig mogelijke argumenten

het aantal S-, A-, ρ- en λ- toestanden te tellen. Tegelijk willen we hier ook iets gedetailleer-

der aangeven hoe de resultaten uit groepentheorie kunnen verkregen worden, zonder evenwel

zeer technisch te worden. Een zekere notie van de groepentheoretische achtergrond is ook

noodzakelijk om later de labeling van baryonresonanties te kunnen begrijpen.

Brengt men zowel spin als smaak in rekening, dan bekomt men per quark 6 mogelijke

directe producten (↑ u), (↓ u), (↑ d) enz., die bij constructie transformeren volgens de groep

SU(2) ⊗ SU(3), wat op zijn beurt een subgroep blijkt te zijn van SU(6). Naar analogie met

de afzonderlijke gevallen spin en smaak, waar de 2, respectievelijk 3 mogelijke quarktoestanden

telkens de fundamentele representatie van een SU(N)-groep vormden, kan men deze 6 spin-

smaaktoestanden in verband brengen met de fundamentele 6-representatie van SU(6).

Voor de beschrijving van baryonen dient het direct product 6⊗6⊗6 ontbonden te worden

in SU(6)-multipletten of invariante subruimtes:

6 ⊗ 6 ⊗ 6 = 20 ⊕ 56 ⊕ 70 ⊕ 70 . (3.12)

Deze reductie komt hierop neer, dat voor elk groepselement van SU(6) ⊗ SU(6) ⊗ SU(6), de

216×216-representatiematrix volgens dewelke de producttoestanden transformeren, in blok-

vorm wordt herleid. Voor de groepselementen van SU(6) die eveneens tot de subgroep

SU(2) ⊗ SU(3) behoren, wat precies de relevante groep is in dit geval, kan elk van deze

blokken echter nog verder worden gereduceerd. Daarom is het gebruikelijk de verschillende

representatie(ruimte)s van SU(6) verder op te delen in multipletten van SU(2) ⊗ SU(3).

Deze nieuwe subruimtes worden dan aangeduid door hun kwantumgetallen met betrekking

tot deze subgroep, zijnde de totale intrinsieke spin S en de dimensie van de corresponde-

rende SU(3)-representatie. De voorgaande direct-productrepresentatie kan dan ook worden

genoteerd als

[{3}, 1
2
] ⊗ [{3}, 1

2
] ⊗ [{3}, 1

2
] , (3.13)

hetgeen, na uitwerking m.b.v. (3.7) en (3.11), kan geschreven worden als een directe som van

SU(3)-smaakmultipletten, elk met een zekere waarde van de totale intrinsieke spin:

[{10}, 3
2
] ⊕ [{8}, 3

2
] ⊕ [{8}, 3

2
] ⊕ [{1}, 3

2
]

⊕ [{10}, 1
2
] ⊕ [{8}, 1

2
] ⊕ [{8}, 1

2
] ⊕ [{1}, 1

2
]

⊕ [{10}, 1
2
] ⊕ [{8}, 1

2
] ⊕ [{8}, 1

2
] ⊕ [{1}, 1

2
] .

(3.14)
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De symmetrie van de verschillende SU(6)-multiplettoestanden kan in principe bepaald worden

via een diagrammatische techniek gebaseerd op “Young-tableaux”. Hieruit blijkt dat de 56-

en 20-dimensionale representaties respectievelijk de totaal symmetrische en totaal antisym-

metrische baryontoestanden bevatten; de beide 70-pletten hebben gemengde symmetrie (voor

details, zie bv. [GM94]).

Een totaal symmetrische spin-smaakgolffunctie kan men dan bijvoorbeeld construeren

uit een symmetrische spin- en smaaktoestand, χSφS (hiervoor zijn 10×4 = 40 mogelijkhe-

den), corresponderend met de term [{10}, 3
2 ] in de reductie. De overige 16 toestanden, uit

[{8}, 1
2 ], worden bekomen door het combineren van de gemengd symmetrische toestanden tot

χρφρ + χλφλ. Van de 20 antisymmetrische golffuncties zijn er analoog 4 van de vorm χSφA

(behorend tot [{1}, 3
2 ]) en 16 van de vorm χρφρ − χλφλ ([{8}, 1

2 ]). Met elk van de beide

70-pletten, een gemengd symmetrisch en een gemengd asymmetrisch, komt dus nog een som

[{8}, 3
2 ] + [{10}, 1

2 ] + [{8}, 1
2 ] + [{1}, 1

2 ] overeen. Voor een volledig overzicht van de mogelijke

spin-smaakgolffuncties en hun permutatiesymmetrie verwijzen we naar [Bh88].

3.1.2 Het harmonisch-oscillatormodel en opbouw van de totale golffunctie.

De constructie van spin-smaaktoestanden gebeurt op basis van symmetrie-overwegingen. Voor

het spatiaal gedeelte heeft men een veel grotere keuze wat mogelijke basisfuncties betreft.

Het is gebruikelijk een eerste benadering voor de baryongolffuncties te baseren op een niet-

relativistisch harmonisch-oscillatormodel. Zeer praktisch hierbij is ook het feit dat harmo-

nische-oscillatorgolffuncties, net als de spin-smaak toestanden, vrij voor de hand liggende

symmetrie-eigenschappen bezitten.

Het resultaat kan achteraf verfijnd worden door extra interacties in te voeren, in de eerste

plaats een spin-spin interactie, die nodig is voor een goede beschrijving van de baryonspectra.

Voor het oplossen van dit ingewikkelder eigenwaardeprobleem kunnen de gezochte golffuncties

dan geëxpandeerd worden in de harmonische-oscillatorbasis [IK78, IK79].

Hamiltoniaan en baangolffuncties. In een eenvoudig niet-relativistisch model wordt con-

finement gerealiseerd door een harmonische-oscillatorpotentiaal, kwadratisch in de inter-quark

afstanden. Men beschouwt de quarks als onderling verbonden door veertjes, zodat de hamil-

toniaan gegeven wordt door [Bh88]

H0 =
1

2m
(~p 2

1 + ~p 2
2 ) +

1

2m′ ~p
2

3 +
1

2
k

3∑

i<j=1

(~ri − ~rj)
2 . (3.15)

De potentiaal neemt, zoals vereist voor de opsluiting van quarks in hadronen, met toenemende

afstand tussen de quarks voortdurend toe, en wordt tenslotte oneindig. Aangezien mu ≈ md

volstaan voor de lichte baryonen twee quarkmassa’s m en m′ als parameters.

Na eliminatie van de massacentrumbeweging zullen nog twee onafhankelijke coördinaat-

vectoren overblijven, waarvoor men bijvoorbeeld de Jacobicoördinaten ~ρ en ~λ kan kiezen, met

toegevoegde momenta ~pρ en ~pλ:

~ρ =
~r1 − ~r2√

2
, ~λ =

~r1 + ~r2 − 2~r3√
6

, ~Rmc =
m(~r1 + ~r2) +m′~r3

2m+m′ , (3.16)
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~pρ = mρ
d~ρ

dt
, ~pλ = mλ

d~λ

dt
, ~Pmc = M

d~Rmc

dt
, (3.17)

waarbij

mρ = m, mλ =
3mm′

2m+m′ , M = 2m+m′ . (3.18)

Na substitutie van ~r1, ~r2, ~r3 in functie van deze nieuwe variabelen, herleidt de hamiltoniaan

zich tot

H0 =

(
~P 2

ρ

2mρ
+

3

2
k~ρ 2

)
+

(
~P 2

λ

2mλ
+

3

2
k~λ 2

)
+
~P 2

mc

2M
, (3.19)

en de energie-eigenfuncties factoriseren volgens Ψ(~r1, ~r2, ~r3) = ψ(~ρ)ψ(~λ)ψ(~Rmc). De mas-

sacentrumbeweging, beschreven door een vlakke golf met momentum ~Pmc, kan dan verder

buiten beschouwing worden gelaten. Wat overblijft is een product van twee harmonische-

oscillatorgolffuncties, met bijbehorende frequenties

ωρ =

√
3k

mρ
en ωλ =

√
3k

mλ
, (3.20)

en elk gelabeld door een radiaal kwantumgetal n, een baanimpulsmoment l en een magnetisch

kwantumgetal m. Ze worden genoteerd als

ψnρlρmρ(~ρ)ψnλlλmλ
(~λ), (3.21)

waarbij ψnlm = RnlYlm. De totale energie van een dergelijke eigentoestand wordt gegeven

door E = ENρ +ENλ
= (Nρ + 3

2)ωρ +(Nλ + 3
2)ωλ, waarbij Nρ = 2nρ + lρ, en analoog voor Nλ.

Beperkt men zich tot het niet-vreemde gedeelte van het baryonspectrum, dan is bovendien

m′ = m = mρ = mλ, zodat in dit geval de energie EN = (N + 3)ω, met ω =
√

3k
m

, bepaald

door het hoofdkwantumgetal

N = 2(nρ + nλ) + (lρ + lλ). (3.22)

Een stel ontaarde energieniveaus behorend bij éénzelfde waarde van N wordt een harmonische-

oscillatorschil genoemd.

Uit de productgolffuncties (3.21) kunnen lineaire combinaties ΨP
NL(~ρ,~λ) worden gevormd

met een vaste waarde voor het hoofdkwantumgetal N en het totaal impulsmoment L, en een

zekere permutatiesymmetrie P ∈ {S,A, ρ, λ}. Deze laatste staat nauw in verband met de

keuze van de Jacobicoördinaten, vermits de ~ρ- en ~λ-coördinaten zelf gemengd symmetrisch

resp. gemengd antisymmetrisch zijn. Zoals besproken in sectie 3.1.1 dienen de combinaties

van spin-, smaak- en ruimtelijk deel symmetrisch te zijn onder wisseling van de deeltjeslabels

zodat finaal, na vermenigvuldiging met de kleursinglet-golffunctie, een antisymmetrische toe-

stand wordt bekomen.

Vanzelfsprekend is dit eenvoudig model, met een zuiver ruimtelijke hamiltoniaan, niet in staat

de waargenomen hyperfijnstructuur van de grondtoestandsbaryonen, zoals bijvoorbeeld het
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massaverschil tussen de N(939) en ∆(1232) (die beide tot de N = 0-schil behoren) te ver-

klaren. Zoals in sectie 2.3 werd uiteengezet, zou men zelfs niet mogen verwachten dat een

niet-relativistische berekening überhaupt aanvaardbare resultaten oplevert!

Nochtans blijkt het experimentele baryonspectrum inderdaad in grote lijnen uiteen te val-

len in een aantal equidistante “schillen”. Om deze reden is het bijzonder nuttig de wer-

kelijke baryongolffuncties te expanderen in een (eindige) harmonische-oscillatorbasis (met

N = 0... Nmax). Hoewel in het algemeen meerdere oscillatorschillen zullen bijdragen tot

eenzelfde fysische golffunctie, is het toch gebruikelijk aan elke resonantie een zekere N -waarde

toe te kennen. Uit de structuur van het spectrum verwacht men immers dat de dominante

bijdrage tot elk van de exacte baryongolffuncties afkomstig zal zijn van één enkele schil, met

slechts geringe bijmenging van andere N -waarden.

Labeling van baryonen. De volgende grootheden zijn essentieel voor de karakterisatie van

baryonen:

• Het spin-smaak multiplet waartoe het baryon behoort, m.a.w. de precieze symmetrie van

de totale spin-smaakgolffunctie: 56 = S, 70 = ρ/λ, 20 = AS.

• De totale intrinsieke spin (S = 1
2 of 3

2) en het smaakmultiplet: 10, 8 of 1. Beide worden

vaak gezamenlijk genoteerd, zoals bijvoorbeeld 410 voor het spin- 3/2 baryondecuplet.

De niet-vreemde octetgolffuncties zullen omwille van hun gemengde symmetrie, zoals uit

(3.9) en (3.10) blijkt, corresponderen met nucleonen, met I = 1
2 . De niet-vreemde decuplet-

golffuncties zijn totaal symmetrisch en stellen bijgevolg delta’s voor. Het onderscheid tussen

N - en ∆-resonanties ligt in hun verschillende totale isospins, en niet in hun intrinsieke spins.

Zowel N∗’s als ∆∗’s kunnen in een S = 1
2 of S = 3

2 -toestand voorkomen.

• Het totaal baanimpulsmoment L en het hoofdkwantumgetal N . Hierbij mag dit laatste,

zoals in de vorige paragraaf uiteengezet, niet gezien worden als een exact kwantumgetal, maar

als een aanduiding van de dominante harmonische-oscillatorbijdrage tot de golffunctie. De

pariteit van het baryon wordt dan gegeven door de gekende relatie π = (−1)L.

• In een finale stap worden meestal de totale baan- en intrinsieke impulsmomenten L en S

nog gekoppeld tot een totale spin J .

Als verkorte notatie voor een baryongolffunctie kan dan bijvoorbeeld worden genomen

|B JπMJ , N L, 2S+1{SU(3)} [SU(6)] 〉 , (3.23)

waarbij B staat voor het type baryon. {SU(3)} en [SU(6)] duiden dan op de smaak- respec-

tievelijk spin-smaak multipletstructuren.

Het niet-relativistisch model faalt voor de Roperresonantie. Hoewel het harmonisch-

oscillatormodel op zich reeds een mogelijk vertrekpunt levert voor verdere studie van het

baryonspectrum, blijkt het niet in staat sommige van de meer subtiele aspecten ervan op

afdoende wijze te verklaren.

Zo is er bijvoorbeeld de anomale ligging van de Roperresonantie N(1440)1/2+ van het

nucleon. Deze behoort tot de N = 2-schil, maar blijkt experimenteel sterk gëısoleerd te
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liggen van de rest van deze schil, zelfs nog beneden de N = 1 excitaties. Door het invoeren

van anharmonische krachten hebben onder meer Isgur en Karl getracht de lage positie van

de Roperresonantie theoretisch te reproduceren. Daarbij werd duidelijk dat de resonantie

in kwestie in een niet-relativistische aanpak onmogelijk voldoende naar beneden kon worden

gebracht (zie [Bh88] en de referenties daarin). Eén van de troeven van het Lorentzcovariant

model van Bonn met betrekking tot baryonspectra is precies een betere beschrijving van de

Roper- en andere anomale resonanties.

3.2 Regge-trajectories in het fluxbuismodel voor baryonen.

In hoofdstuk 2 werd het fluxbuismodel reeds gëıntroduceerd als een van de eenvoudigste, en

daardoor ook meest intüıtief begrijpbare modellen voor hadronstructuur. Als verantwoording

voor dit model vermeldden we reeds het feit dat in het intermediaire-energieregime, waar per-

turbatietheorie niet langer verantwoord is omwille van de te grote koppelingsconstante αs, de

quark-quark interacties worden gedomineerd door het confinement-fenomeen. Bij gebrek aan

een strikte QCD-beschrijving van confinement moet deze interactie, die quarks belet zich als

vrije, waarneembare deeltjes te manifesteren, in quarkmodellen gerealiseerd worden door een

fenomenologische potentiaal.

Fenomenologie van de confinementpotentiaal. Over de precieze vorm van deze confine-

mentpotentiaal is nogal wat discussie gevoerd [KI80, CK95, Is00]. In sectie 3.1.2 merkten we

op dat het baryonspectrum al verrassend goed kan beschreven worden aan de hand van een

zuiver spatiale, oscillator-achtige potentiaal. Rooster-QCD suggereert meer specifiek dat het

radiaal gedeelte van deze potentiaal lineair met de afstand toeneemt. In het fluxbuismodel

beperkt men zich tot dit radiaal deel, maar in meer kwantitatieve quarkmodellen dient ook

de vraag gesteld te worden naar de spinafhankelijkheid en spin-baan componenten van deze

wisselwerking.

Een moeilijkheid bij het opstellen van een niet-relativistisch model is het feit dat in het

experimentele baryonspectrum geen duidelijke spin-baan wisselwerking naar voren komt, maar

wél een sterke spin-spin interactie. Dit laatste blijkt uit de sterke opsplitsingen tussen de

spin-1/2 octet- en spin-3/2 decuplet-grondtoestandsbaryonen met zelfde vreemdheid, zoals

∆−N, Σ∗ −Σ−Λ en Ξ∗ − Ξ. Dergelijke splittings zouden in principe ook verklaard kunnen

worden via een smaakafhankelijke confinementpotentiaal, die dan een isospin-isospin interactie

tussen de quarks zou weerspiegelen. Dit is echter in strijd met de experimentele observaties.

Zoals in de volgende sectie wordt uiteengezet, suggereert de structuur van het baryonspectrum

(meerbepaald de ± gelijke hellingen van de “Regge-trajectories”) een confinementpotentiaal

die smaakonafhankelijk is.

Een gebruikelijke methode voor het invoeren van spin-spin interacties in niet-relativistische

modellen steunt op de “one-gluon-exchange” (OGE) potentiaal, bekomen uit QCD in het per-

turbatief regime. De exacte uitdrukking voor deze potentiaal kan, in het niet-relativistisch

geval, worden ontwikkeld in machten van
|~pq |
mq

. Laat men alle tweede- en hogere orde termen

weg, dan bekomt men de zgn. Breit-Fermi interactie [IK78, IK79]. Het probleem hierbij is

echter dat de quarks in hadronen in principe een relativistische behandeling vereisen, zodat

deze benadering in feite niet gegrond is. Bovendien bezit een dergelijke potentiaal veel te

grote spin-baan componenten, hetgeen men tracht te “verhelpen” door deze zonder meer weg
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te laten! Het mag dus duidelijk zijn dat een niet-relativistisch model niet de beste manier is

om het “spin-baan probleem” aan te pakken.

Ondanks het feit dat de spin-spin interactie een duidelijke stempel drukt op het baryonspec-

trum, kan aan de hand van een zuiver radiale, lineaire confinementpotentiaal reeds een belang-

rijk fenomenologisch resultaat worden afgeleid, namelijk het bestaan van “Regge-trajectories”.

Dit zal in de volgende secties, 3.2.1 en 3.2.2, worden uiteengezet.

3.2.1 De Chew-Frautschi plot: bootstrap versus constituentenquarks.

Eén van de meestbesproken manieren om de karakteristieken van het hadronenspectrum, zowel

voor meson- als voor baryonresonanties, in kaart te brengen, is de “Chew-Frautschi”-plot

[Pe00]. Hierin wordt voor een set van resonanties met dezelfde “interne” kwantumgetallen het

kwadraat van de massa uitgezet als functie van de totale spin J , waarbij deze laatste telkens

met twee eenheden wordt verhoogd (zie figuur 3.28). Onder interne kwantumgetallen verstaat

men deze die de intrinsieke structuur van de deeltjes weerspiegelen, zoals isospin I, vreemdheid

S∗ en pariteit π. Het baanimpulsmoment L daarentegen hoort niet in deze categorie thuis,

maar is een extern kwantumgetal.

M 2

J

1/2 5/2 9/2

Figuur 3.1: Fictief voorbeeld van een Chew-Frautschi plot voor een stel kwantumgetallen (I, S∗, π),
waarbij de laagste resonantie een totale spin J = 1

2 bezit. De datapunten zijn aangegeven door
vierkantjes, waaraan een rechte wordt gefit. Voor een realistisch voorbeeld van een dergelijke plot
verwijzen we naar sectie 3.3.7.

Dikwijls is het ook zo, in de eerste plaats bij de niet-vreemde baryonen (waarvoor de meeste

experimentele data beschikbaar zijn), dat reeds meerdere resonanties met dezelfde kwantum-

getallen I, S∗, π en J (maar verschillende massa) gevonden werden. In dat geval rekent men

alle laagst-energetische resonanties voor de verschillende J ’s tot eenzelfde set, alle op één na

laagste resonanties tot een tweede set, enzovoort.

Regge-trajectories als empirisch gegeven. Het opmerkelijke aan de net besproken voor-

stellingswijze is het feit dat de experimentele punten in zeer goede benadering op een rechte,

of “Regge trajectory”, liggen. Daarenboven blijkt dat de verschillende trajectories praktisch

parallel zijn, zowel voor de vreemde als voor de niet-vreemde baryonen. Dit laat vermoeden

dat hier een “universeel” mechanisme aan het werk is, dat op alle lichte baryonen hetzelfde

algemeen effect heeft, ongeacht hun quarkinhoud.
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Een precieze verklaring voor Regge-trajectories vanuit QCD-“first principles” bestaat tot nog

toe niet, maar in constituentenquarkmodellen is het wel mogelijk dit opmerkelijk lineair ver-

band te reproduceren. In sectie 3.2.2 zullen we via een relatief eenvoudige berekening aantonen

dat dit zelfs voor het overgesimplificeerde fluxbuismodel het geval is. Essentieel hierbij is de

aanname van een smaakonafhankelijke confinementpotentiaal, die het grootste gedeelte van

de bindingsenergie van het hadron voor zijn rekening neemt.

Subatomaire democratie of elementaire bouwstenen? We willen hier toch ook ver-

melden dat dit opmerkelijk empirisch resultaat, dat op een vrij elegante wijze kan verklaard

worden door het nu algemeen aanvaarde quarkmodel, historisch gezien tot heel wat contro-

verses heeft gelei . Gedurende lange tijd werd het bestaan van Regge-trajectories beschouwd

als een ijzersterk argument voor de geldigheid van een principe dat men “subatomaire demo-

cratie” [FH74] noemde. Men geloofde namelijk niet dat er zoiets bestond als “elementaire

bouwstenen van de materie”. De gangbare opvatting in de jaren vóór de doorbraak van Gell-

Mann’s quarkmodel was daarentegen dat alle hadronen even fundamenteel zijn, en dat elk

hadron kan aanzien worden als opgebouwd uit alle andere.

Eén van de meest fervente verdedigers van subatomaire democratie was Geoffrey Chew,

wiens “bootstrap”-theorie steunend op het gelijkwaardigheidsprincipe zeer succesvol was. Het

feit dat men zo star aan dit principe vasthield, is één van de redenen waarom men pas zo laat

besefte dat quarks wel degelijk reële deeltjes zijn (zij het permanent opgesloten in hadronen ten

gevolge van confinement). Aanvankelijk weigerde men eenvoudigweg te geloven dat hadronen

op hun beurt uit nog fundamentelere objecten konden bestaan. Zelfs Murray Gell-Mann

placht jarenlang bij hoog en laag vol te houden dat “zijn” quarks niet meer dan fictieve,

mathematische constructies waren, bang als hij was om tegen de bootstrap-gedachte in te

gaan [Joh00].

Pas toen het voorkomen van massieve deeltjes binnenin het proton werd aangetoond in

diep-inelastische verstrooiingsexperimenten (zie sectie 2.1), raakte de fysische wereld stilaan

overtuigd van de realiteit van het bestaan van quarks.

3.2.2 Kwalitatieve verklaring voor Regge-trajectories.

Als men de “bootstrap”-interpretatie voor Regge-trajectories laat varen, en het bestaan van

quarks als bouwstenen van hadronen aanneemt, leveren Regge-trajectories een sterk argument

voor constituentenquarks als relevante vrijheidsgraden in het intermediaire-energieregime. In

sectie 2.3 zijn we reeds ingegaan op de fysische achtergrond van het näıeve fluxbuismodel,

zijnde het samengesnoerd worden van de kleurveldlijnen tussen quarks tot een smalle snaar of

string. We willen nu de bewering uit sectie 3.2 dat dit model, toegepast op baryonen, inder-

daad een lineair verband tussen M 2 en J voorspelt, hard maken. Een analoge afleiding voor

mesonen (die nog iets eenvoudiger is, aangezien het slechts om een enkel gebonden qq̄-paar

gaat) kan o.a. gevonden worden in [Pe00].

Onderstellingen. Eerder maakten we de opmerking dat, wegens de kleine current-quark

massa’s, de massa van de lichte baryonen voor het grootste deel kan toegeschreven worden

aan de quark-gluon interactie. Dit is zeker zo voor de niet-vreemde baryonen, maar ook voor

deze mét s-quarks, aangezien de current-massa van het s-quark nog steeds relatief klein is in

vergelijking met de totale baryonmassa. Men durft dan ook te hopen dat een model waarin de
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quarks massaloos worden ondersteld, reeds een aanvaardbare benadering van de werkelijkheid

zal opleveren.

Verwaarloost men bovendien alle residuele quark-quark interacties, dan wordt de totale

energie van het baryon uitsluitend bepaald door de (lineair veronderstelde) confinementpoten-

tiaal. De praktisch gelijke hellingen van de Regge-trajectories voor de verschillende “baryon-

families” suggereren een smaakonafhankelijke potentiaal. Onderstellen we voor de eenvoud dat

de potentiaal spin- en kleuronafhankelijk is, dan neemt de potentiële quark-quark interactie-

energie de vorm V (rij) = k rij aan.

Geometrie. Voor een systeem van drie quarks kunnen verschillende veldlijnconfiguraties

worden verondersteld. Zo zou men het massamiddelpunt van het baryon via drie fluxbuizen

kunnen verbinden met elk van de samenstellende quarks, of men kan de drie quarks onderling

verbinden, enzovoort. Vermits we op dit moment enkel een kwalitatief resultaat trachten af

te leiden, zal de precieze oriëntatie van de strings weinig verschil maken voor de uiteinde-

lijke conclusie. Daarentegen is bij de expliciete berekening van baryonspectra, bijvoorbeeld

d.m.v. het model van Bonn uit sectie 3.3, een goede keuze voor de parametrisatie van de drie-

quark confinementpotentiaal wel degelijk van belang om een optimale overeenkomst met de

experimentele baryonmassa’s te bekomen.

De meest logische uitbreiding van de ene mogelijke veldlijnconfiguratie voor mesonen,

leek ons diegene waarbij de fluxbuizen wel degelijk de krachten tussen de quarks onderling

voorstellen, zoals aangegeven in figuur 3.2.

In dit eenvoudig model bestaat een baryon dus uit drie massaloze deeltjes, gelegen op

de hoekpunten van een gelijkzijdige driehoek, die als een star geheel rond hun zwaartepunt

roteren met snelheid c. De volledige baryonmassa wordt in deze benadering gegenereerd door

de potentiële energie vervat in de roterende strings. Wegens onze aanname voor de confine-

mentpotentiaal V kan k = V (l)
l worden opgevat als de constante energiedichtheid (energie per

lengte-eenheid) van een fluxbuis in zijn ruststelsel : k = ( dE
dm)0 = (dm

dl )0 c
2!

Berekening van M2 en L. Het is de bedoeling een verband te vinden tussen het kwa-

draat van de relativistische baryonmassa M en het baanimpulsmoment L van het roterend

systeem. Hiervoor is echter de relativistische energiedichtheid ( dE
dl )rel nodig van het roterend

lichaam t.o.v. het vast laboratorium-stelsel waarin de waarnemingen gebeuren, en niet de rust-

energiedichtheid k. Aangezien we gesteld hebben dat de baryonmassa M in dit geval niets

anders is dan de totale baryonenergie, kan dan ook geschreven worden dat ( dE
dl )rel = (dm

dl )rel c
2,

met dm een infinitesimaal massa-elementje van de bewegende snaar. Zoals bekend uit de spe-

ciale relativiteitstheorie zal, vanuit het standpunt van een waarnemer in het labo-stelsel, ten

gevolge van de rotatiebeweging lengtecontractie optreden in azimuthale richting, terwijl de

afstanden in radiale richting onveranderd blijven.

Stellen we eerst de uitdrukkingen op voor de totale massa M en het baanimpulsmoment

L van het roterend systeem. De totale massa is niets anders dan het infinitesimale massa-

elementje (dm)rel gëıntegreerd over de drie snaren. Hierbij komen in feite geen afstanden te
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Figuur 3.2: Schematische voorstelling van het fluxbuismodel voor baryonen. De integraties ter be-
paling van het baanimpulsmoment en de totale energie worden uitgevoerd over de horizontale snaar,
zoals aangeduid door de pijl (voor meer details, zie tekst).

pas; we kunnen eenvoudigweg schrijven dat

(dm)rel =
dm0√
1 − v2

c2

= (
dm

dl
)0

dl0√
1 − v2

c2

=
k

c2
dl0√
1 − v2

c2

, (3.24)

met v een functie van de positie x langs de bovenste snaar, zodat de integratie verder ge-

woon in het ruststelsel kan worden uitgevoerd. Voor het totaal baanimpulsmoment geldt

een analoge redenering. Voor een infinitesimaal massa-elementje van de snaar is (dL)rel =

(dm)rel r v sin(~̂r, ~v) = (dm)rel r v, waarbij r de radiale afstand is tot de oorsprong, die niet

onderhevig is aan lengtecontractie. Bijgevolg wordt (dL)rel gegeven door

(dL)rel =
k

c2
r v√
1 − v2

c2

dl0 . (3.25)

Aan de hand van formules (3.24) en (3.25) kunnen nu vrij eenvoudig de baryonmassa M en

het baanimpulsmoment L berekend worden. Er geldt

M =

∫

3 strings

dmrel =
3

c2

∫

string

dErel =
3k

c2

∫

string

dl0√
1 − v2

c2

,

waarbij het om symmetrie-redenen voldoende is de lijnintegratie over 1 snaar (bijvoorbeeld

de horizontale) uit te voeren, en het resultaat te vermenigvuldigen met 3. De constante

hoeksnelheid ω van het roterend systeem wordt in zowel het vast als het roterend assenstelsel
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gegeven door ω = v
r = c

R , aangezien de radiale afstanden in beide assenstelsels gelijk zijn.

Als parameter voor de lijnintegratie kiezen we de x-coördinaat van het punt op de snaar, die

varieert tussen de grenzen −
√

3
2 R en

√
3

2 R. Zo bekomt men voor de snelheid van een punt van

de horizontale snaar, op afstand r van de oorsprong, v(r) = c
Rr = c

R

√
R2

4
+x2, en dus

M =
3k

c2

√
3

2
R∫

−
√

3
2

R

dx√
1 −

R2

4
+x2

R2

=
6k

c2

√
3

2
R∫

0

Rdx√
3R2

4 − x2

=
6k

c2
R

π
2∫

0

cost dt√
1 − sin2t

=
6k

c2
R

π
2∫

0

dt =
6k

c2
R
π

2
,

waarbij de substitutie 2√
3R
x = sint of t = arcsin( 2√

3R
x) werd doorgevoerd, zodat als finaal

resultaat voor de massa van een baryon bestaande uit drie massaloze quarks, verbonden door

fluxbuizen met constante energiedichtheid k, bekomen wordt:

M =
3π

c2
kR. (3.26)

Voor het totaal baanimpulsmoment L levert een analoge redenering

L = 3

∫

string

dLrel =
3k

c2

∫

string

dl√
1 − v2

c2

r v

=
3k

c2

√
3

2
R∫

−
√

3
2

R

dx√
1 −

R2

4
+x2

R2

(
R2

4
+ x2

)
c

R
=

6k

c

√
3

2
R∫

0

dx√
3R2

4 − x2

(
R2

4
+ x2

)
,

waaruit met dezelfde substitutie als bij de berekening van M , met name 2√
3R
x = sint, volgt:

L =
6k

c


R

2

4

π
2∫

0

cost dt√
1 − sin2t

+
3R2

4

π
2∫

0

sin2t cost dt√
1 − sin2t




=
6k

c


R

2π

8
+

3R2

4

π
2∫

0

1

2
(1 − cos2t) dt


 =

6k

c

(
πR2

8
+

3πR2

16

)
,

zodat we tenslotte voor het baanimpulsmoment van het roterend baryon vinden:

L =
15π

8c
kR2 . (3.27)

Combineren we nu de beide resultaten, (3.26) voor M en (3.27) voor L, dan blijkt dat de

gezochte verhouding M2

L inderdaad onafhankelijk is van R, en gelijk aan de constante

M2

L
=

24~π

5c3
k , (3.28)
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met L uitgedrukt in eenheden ~. Het fluxbuismodel in zijn eenvoudigste vorm voorspelt dus

reeds een lineair verband tussen het kwadraat van de massa en het totaal impulsmoment

(in dit geval werd in feite de totale intrinsieke spin 0 gesteld, zodat J = L). Zou men de

baryonspin S = 1
2 of 3

2 wel in rekening brengen, dan wordt een betrekking M 2 = CteL =

Cte(J ± 1
2) of Cte(J ± 3

2) bekomen, wat aanleiding geeft tot een stel parallelle rechten met

verschillende intercept.

Dit is wel een zeer opmerkelijk resultaat, rekening houdend met de benaderingen die wer-

den ingevoerd. Inderdaad, bovenstaande berekening is niet kwantummechanisch, en enkel de

lineaire confinementpotentiaal werd in rekening gebracht.

De stringconstante k. De verkregen uitdrukking (3.28) levert ook een schatting voor de

constante energiedichtheid k, die een maat is voor de sterkte (steilheid) van de confinement-

potentiaal. De hellingen van de experimentele Regge-trajectories blijken experimenteel van de

orde α ≈ 1 GeV2. Gelijkstelling van deze waarde en het theoretisch resultaat α = 24~π
5c3

, levert

k ≈ 0.33
GeV

fm
(3.29)

als een schatting van de gemiddelde energie-inhoud per lengte-eenheid van een fluxbuis. Aan-

gezien een baryon in het gebruikte model drie dergelijke snaren bevat, en de totale baryon-

massa ruwweg 1 GeV bedraagt, wordt voor de lengte van één fluxbuis ongeveer 1 fm bekomen,

wat een vrij realistische waarde is. De predictie (3.28) kan niet op modelonafhankelijke wijze

getoetst worden aan de experimentele baryonspectra, aangezien men k niet op een andere

manier kan afleiden. Aan de hand van een kwantitatief quarkmodel voor baryonen, zoals het

model van Bonn, waarvan men weet dat het de experimentele spectra voldoende nauwkeurig

reproduceert, is dit echter wel mogelijk, aangezien k daar één van de imputparameters is. In

sectie 3.3.7 zullen we onderzoeken hoe de Regge-trajectories variëren bij wijziging van deze

confinementparameter.

3.3 Baryonspectra in een Lorentzcovariant formalisme.

Blijkbaar slaagt het fluxbuismodel er reeds in zekere algemene karakteristieken van het ba-

ryonspectrum te verklaren. Dit resultaat is, gezien de gemaakte benaderingen, op zijn minst

verrassend te noemen. De aanname van een baryon als zijnde opgebouwd uit slechts drie

“ge-confinede” quarks vormt de basisgedachte achter het fluxbuismodel. Het begrip “consti-

tuentenquark” wordt ons dus als het ware opgedrongen door fenomenologie.

3.3.1 Hoe fenomenologie verzoenen met een fundamentele aanpak?

Voor het berekenen van baryonvormfactoren, één van de doelstellingen van deze thesis, is het

niet-relativistisch harmonisch-oscillatormodel van Isgur en Karl [IK78, IK79] ontoereikend.

Een eerste poging om dit model te verbeteren zou kunnen bestaan uit het toevoegen van

relativistische correcties. Vanuit theoretisch standpunt zijn dergelijke “gerelativiseerde” mo-

dellen echter niet volledig te verantwoorden. Het meest fundamentele bezwaar is het gebrek

aan veldentheoretische onderbouw voor deze aanpak, waarbij de relativistische effecten als het

ware op de klassieke benaderingswijze worden “geënt”. Parametriseren van de correcties en

fitten aan het experiment zal logischerwijze betere resultaten opleveren, maar lost niet echt
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het fundamenteel probleem op. Voor de berekening van vormfactoren is immers precies een

covariante beschrijving van Lorentzboosts van essentieel belang.

Veldentheorie als uitgangspunt. Vanuit een theoretisch perspectief lijkt een kwantumvel-

dentheoretische formulering van het quarkmodel voor baryonen ideaal. Aangezien QCD op

zich geen uitkomst biedt, moet op zoek worden gegaan naar een veeldeeltjesbeschrijving voor

een systeem van drie constituentenquarks. In een dergelijk formalisme kunnen alle eigenschap-

pen van het drie-quark systeem gedistilleerd worden uit Greense functies, die voor een baryon

de vorm

G(x′1, x
′
2, x

′
3 ; x1, x2, ... ; x

′′
1, x

′′
2, x

′′
3) =

〈Θ|T (Ψ(x′1)Ψ(x′2)Ψ(x′3)Ψ(x′′1)Ψ(x′′2)Ψ(x′′3)O1(x1)O2(x2)...)|Θ〉 (3.30)

aannemen [FW71, VeQF]. Hierbij staan de factoren Ψ(x′′i ) en Ψ(x′i) binnen het tijdsgeor-

dend product T voor Dirac-veldoperatoren corresponderend met 3 inkomende en 3 uitgaande

quarks, en |Θ〉 voor de exacte grondtoestand. Alle grootheden worden in het Heisenbergbeeld

genomen. Naargelang het aantal en de aard van de gebruikte operatoren Oi(xi) kunnen ver-

schillende aspecten van het drie-quarksysteem worden beschreven. Zo staat de Greense functie

zonder extra operatoren O in verband met de energie-eigenwaarden van het baryon [Lö01].

In het geval van 1 extra operator O(x) = Jµ(x) = eΨ(x)γµΨ(x) (µ ∈ {0, 1, 2, 3}), zijnde de

elektromagnetische viervectorstroom, kan uit G het matrixelement

〈P̄ ′, λ′|Jµ(0)|P̄ , λ〉 (3.31)

van diezelfde stroom tussen twee baryontoestanden worden berekend [Kr01, Mer02]. Hieruit

kan men dan, mits het kiezen van een gepaste parametrisatie voor de elektromagnetische

vertex, baryonvormfactoren bepalen. Dit zal in hoofdstuk 4 uitgebreid aan bod komen.

Ook dit model is fenomenologisch, aangezien noch de exacte quarkpropagatoren, noch de

interactievertices vanuit fundamentele principes kunnen afgeleid worden. Men gaat daarom

uit van de onderstelling dat de relevante fysica van het drie-quarksysteem reeds vervat zit in

de niet-relativistische quarkmodellen. Concreet komt dit neer op het werken met constitu-

entenquarks en de aanname van instantane interactiepotentialen, m.a.w. vertragingseffecten

worden buiten beschouwing gelaten. Er zal blijken dat deze benaderingen essentieel zijn om

het drie-deeltjesprobleem in de praktijk op te lossen. In het covariant model worden, in tegen-

stelling tot de strategie bij gerelativiseerde modellen, ook geen extra parameters ingevoerd.

Men beperkt zich tot de constituentenmassa’s en de sterktes voor confinement- en residuele

interacties.

Het vervolg van dit hoofdstuk behandelt het covariant quarkmodel voor baryonen, dat zeer

recent werd ontwikkeld door een groep in Bonn. Een dergelijk covariant formalisme werd

midden jaren ’90 reeds met succes toegepast op mesonen [RM94]. Alhoewel de idee achter

beide modellen dezelfde is, stuit men in het geval van drie interagerende quarks op een aantal

praktische problemen, waarvan de oplossing allesbehalve voor de hand liggend is.

In de volgende secties 3.3.2 - 3.3.5 wordt dieper ingegaan op het formalisme zelf, voorna-

melijk met het oog op berekening van baryonspectra. Hierbij is het voornamelijk de bedoeling

om de basisingrediënten van het model voor te stellen.
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3.3.2 De Bethe-Salpetervergelijking voor gebonden drie-quark-systemen.

In wat volgt zullen we een baryon beschouwen als een stabiele toestand van drie quarks [Lö01].

Dit is slechts een benadering, aangezien de verschillende baryonresonanties niet stabiel zijn,

maar een zekere levensduur bezitten. Het dynamisch incalculeren van verval zou een extra

verschuiving in de energieniveaus teweegbrengen. Men hoopt dat de niveauverschuivingen niet

te zeer verschillen van baryon tot baryon, zodat men ze kan opslorpen in de vrije parameters.

Deze moeten achteraf toch door een fit aan het experiment bepaald worden.

Een correcte veeldeeltjesbeschrijving van een drie-quark systeem vraagt om de constructie

van een covariant analogon voor de driedeeltjes-Schrödingervergelijking uit de niet-relativisti-

sche kwantummechanica. Een vergelijking die deze eis vervult, werd reeds meer dan 50 jaar

geleden opgesteld door Bethe en Salpeter [BS51]. Hierbij wordt de rol van veralgemeende

golffuncties gespeeld door de zgn. “Salpeter-amplitudes”.

De 6-punts Greense functie. We laten nu de gluonvrijheidsgraden volledig buiten be-

schouwing, en stellen dat quarks met mekaar interageren via een nog niet gepreciseerde inter-

actiehamiltoniaan Hint. Een essentiële grootheid is dan de drie-quarkpropagator, of zes-punts

Greense functie, in de coördinatenruimte gegeven door

G(x1, x2, x3 ; x′1, x
′
2, x

′
3)a1a2a3;a′

1a′
2a′

3

= −〈Θ|T
(
Ψa1(x1)Ψa2(x2)Ψa3(x3)Ψa′

1
(x′1)Ψa′

2
(x′2)Ψa′

3
(x′3)

)
|Θ〉 . (3.32)

Elk van de veldoperatoren Ψ(x) en Ψ(x′) wordt gelabeld door een set kwantumgetallen ai

in Dirac-, smaak- en kleurruimte. In wat volgt zullen we deze labels meestal weglaten, of

vervangen door een tensorproduct ⊗. De corresponderende grootheid in de momentumruimte

wordt dan

G(p1, p2, p3 ; p′1, p
′
2, p

′
3) =

∫
d4x1d

4x2d
4x3 e

i(p1.x1+p2.x2+p3.x3)

∫
d4x′1d

4x′2d
4x′3 e

−i(p′1.x1+p′2.x2+p′3.x3)G(x1, x2, x3 ; x′1, x
′
2, x

′
3) . (3.33)

Hierbij is d4x = d3~x dt en a.b = aµbµ = a0b0 − ~a.~b. Uitdrukking (3.32) beschrijft de waar-

schijnlijkheid dat 3 quarks, toegevoegd aan het vacuüm, propageren van de ruimtetijdspunten

x′1, x
′
2, x

′
3 naar x1, x2, x3.

Aangezien de exacte vacuümtoestand |Θ〉 van het interagerend systeem niet gekend is, kan

de Greense functie in zijn vorm (3.32) eveneens niet exact worden bepaald. Een oplossing

wordt geboden door een basistheorema dat stelt [FW71, PS95]

G(x1, x2, x3 ; x′1, x
′
2, x

′
3)

= −
〈0|T

(
ΨI(x1)Ψ

I(x2)Ψ
I(x3)Ψ

I
(x′1)Ψ

I
(x′2)Ψ

I
(x′3)U

I(∞,−∞)
)
|0〉

〈0|U I(+∞,−∞)|0〉 . (3.34)

Hierin staat |0〉 voor de ongestoorde vacuümtoestand (zonder quarks), en moeten alle ope-

ratoren in het interactiebeeld worden genomen. U I(+∞,−∞) is de evolutie-operator in het
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interactiebeeld, en kan geschreven worden als

U I(+∞,−∞) = T

(
exp− i

∫
d4yd4y′ Ψ(y)Ψ(y′)V(y, y′) Ψ(y′)Ψ(y)

)
, (3.35)

of nog, na ontwikkeling van de exponentiële,

U I(+∞,−∞) =
∞∑

k=1

(−i)k

k!

∫
d4y1d

4y′1 · · ·
∫

d4ykd
4y′k

T
(
Ψ(y1)Ψ(y′1)V(y1, y

′
1) Ψ(y′1)Ψ(y1) · · · Ψ(yk)Ψ(y′k)V(yk, y

′
k) Ψ(y′k)Ψ(yk)

)
. (3.36)

Hierbij staat V(y, y′) voor de interactie tussen twee ruimtetijdspunten y en y′. De betrekking

(3.35) is in feite al fenomenologisch. Bij een strikte kwantummechanische beschrijving zou de

interactie gedragen worden door ijkbosonen. In dat geval is de fundamentele interactiehamil-

toniaan een som van termen met telkens een Ψ-veld, een Ψ-veld en één van de ijkbosonvelden.

In het niet-perturbatief regime heeft het echter geen zin om met de ijkbosonen zelf te wer-

ken. Daarom zijn in de gebruikte formule reeds twee fundamentele interactiehamiltonianen

samengenomen (m.a.w. we hebben reeds te maken met een tweede-orde uitdrukking), en werd

de contractie over ijkbosonvelden uitgevoerd. V wordt ook niet meer specifiek gezien als een

gluonpropagator, maar als “een” algemene interactie tussen quarks. Vergelijking (3.35) is te-

vens een veralgemening van de standaard-uitdrukking voor U I in het Schrödingerformalisme

(zie o.a. [VeQF]), waar geen tijdsafhankelijkheid in de potentiaal wordt ingecalculeerd.

Na substitutie van (3.35) in de noemer en (3.36) in de teller van (3.34) bekomt men een

oneindige som van termen, met zowel in de teller als in de noemer een tijdsgeordend product

van veldoperatoren. A.d.h.v. het gekende theorema van Wick, kan men dit herleiden tot

een som van alle mogelijke volledige gecontraheerde termen [FW71, VeQF], waarbij enkel de

contractie van een Ψ̄-veld met een Ψ-veld een niet-nul bijdrage levert. Een dergelijke contractie

geeft aanleiding tot een fermionpropagator.

De resulterende uitdrukking voor G kan veel compacter en intüıtiever worden voorgesteld

d.m.v. Feynmandiagrammen. Hierbij wordt elke fermionpropagator voorgesteld door een volle

lijn, en elke interactie V door een stippellijn. De verkregen reeks is weergegeven in figuur 3.3.

Figuur 3.3: De 6-punts Greense functie als een oneindige som van Feynmandiagrammen.

Wegens het “linked-clustertheorema” vallen alle niet-samenhangende diagrammen in de teller

weg met de vacuümtermen in de noemer van G (deze bevat geen externe fermionvelden), zodat

enkel samenhangende diagrammen tot G bijdragen.
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Interactiekernels. De diagrammatische uitdrukking voor G kan enigszins vereenvoudigd

worden door bepaalde termen in de som samen te nemen, min of meer analoog aan wat bij de

afleiding van de Dysonvergelijking gebeurt [FW71]. Hiervoor moet eerst het begrip “reducibel

diagram” worden ingevoerd. Een twee- of driedeeltjesinteractie wordt irreducibel genoemd als

het corresponderende diagram niet in twee gescheiden delen kan worden opgesplitst door twee,

resp. drie fermionlijnen door te “knippen”. Op deze manier kan de irreducibele tweedeeltjes-

kernel K(2)(x1, x2 ; x′1, x
′
2) gedefinieerd worden als de (oneindige) som van alle irreducibele

tweedeeltjesdiagrammen (zie figuur 3.4).

Figuur 3.4: De irreducibele tweedeeltjeskernel K(2).

Volledig analoog wordt de irreducibele driedeeltjeskernel K (3)(x1, x2, x3 ; x′1, x
′
2, x

′
3) voorge-

steld in figuur 3.5.

Figuur 3.5: De irreducibele driedeeltjeskernel K(3).

Daarnaast treden in de reeks voor de exacte driedeeltjespropagator ook diagrammen op die

corresponderen met zelfenergie-correcties op een naakte propagator, zoals bv. de tweede term

in figuur 3.3. De naakte propagator, samen met alle zelf-energiebijdragen, zal dan sommeren

tot de propagator van een “aangeklede”, fyische quark met effectieve eigenschappen. De exacte

propagator of 2-punts Greense functie van quark i wordt genoteerd als

Si
F (xi, x

′
i) = 〈Θ|T

(
Ψi(xi)Ψ

i
(x′i)

)
|Θ〉 . (3.37)

Dit wordt weergegeven in figuur 3.6. Bij conventie wordt de exacte 1-quark propagator voor-

gesteld door een vette lijn.

Figuur 3.6: De “aangeklede” quarkpropagator als som van zelfenergiediagrammen.

Aan de hand van de grootheden K(2), K(3) en SF , gedefinieerd in figuren 3.4, 3.5 en 3.6, kan de

uitdrukking voor G nu in een veel compactere vorm worden gegoten, zoals in figuur 3.7 wordt

voorgesteld. Men kan vrij eenvoudig controleren dat bij iteratie van deze picturale vergelijking

alle diagrammen uit de oorspronkelijke ontwikkeling van G (figuur 3.3) tevoorschijn komen.
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Figuur 3.7: De uitdrukking voor de exacte 3-quarkpropagator G in een iteratieve gedaante.

Nu is figuur 3.7 niets anders dan de diagrammatische vertolking van een inhomogene inte-

graalvergelijking voor de Greense functie G(x1, x2, x3 ; x′1, x
′
2, x

′
3). Mits het invoeren van een

aantal extra definities blijkt deze vergelijking een zeer eenvoudige vorm aan te nemen.

Een eerste stap bestaat erin de kernels K(2) en K(3) te combineren tot een enkele totale

interactiekernel K met driedeeltjeskarakter, volgens

K :=
∑

(ijk)=P (123)

K(2)(xi, xj ; x′i, x
′
j) ⊗ Sk−1

F (xk, x
′
k) +K(3) := K

(2)
+K(3) , (3.38)

waarbij de inverse propagator Sk−1

F wordt gedefinieerd via

∫
d4yk S

k
F akb(xk, x

′
k)S

k
F
−1
ba′

k
(x′k, x

′′
k) = δak,a′

k
δ(4)(xk − x′′k) . (3.39)

Het drietal van sommatie-indices (ijk) loopt over de cyclische permutaties van (123), en het

⊗-teken duidt op het tensorieel product. Dit wordt schematisch weergegeven in figuur 3.8.

Figuur 3.8: De totale interactiekernel K.

Daarnaast wordt de vrije drie-quarkpropagator G0 ingevoerd als het direct product van drie

exacte 1-quarkpropagatoren Si
F , m.a.w.

G0(x1, x2, x3 ; x′1, x
′
2, x

′
3) = S1

F (x1, x
′
1) ⊗ S2

F (x2, x
′
2) ⊗ S3

F (x3, x
′
3) . (3.40)

Tot slot voert men de volgende verkorte notaties in voor de sommatie over Dirac-, kleur- en

smaakindices, en voor de integratie over ruimtelijke coördinaten:

[AB]a1a2a3; a′
1a′

2a′
3

=
∑

b1b2b3

Aa1a2a3 ; b1b2b3Bb1b2b3 ; a′
1a′

2a′
3

(3.41)

[AB](x1, x2, x3 ; x′1, x
′
2, x

′
3) =

∫
d4y1d

4y2d
4y3A(x1, x2, x3 ; y1, y2, y3)

B(y1, y2, y3 ; x′1, x
′
2, x

′
3) . (3.42)
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Zo herleidt de voornoemde integraalvergelijking, corresponderend met figuur 3.7, zich tot

G = G0 − iG0KG , (3.43)

waabij we voor eenvoud van notatie de argumenten hebben laten vallen.

Overgang naar de momentumruimte. Het is welbekend uit veeldeeltjestheorie dat Greense

functies in de momentumruimte nauw in verband staan met de energie-eigenwaarden van het

kwantumsysteem onder studie. In de literatuur wordt dit dikwijls gëıllustreerd a.d.h.v. de

ééndeeltjespropagator voor een interagerend veeldeeltjessysteem. De excitatie-energieën van

een enkel deeltje dat door het vacuüm propageert blijken dan gelijk te zijn aan de polen van

G(p), beschouwd als functie van p0 := ω (wat men de Lehmann-representatie [FW71] noemt).

Dit principe is algemeen geldig voor n-deeltjespropagatoren, onafhankelijk van het type inter-

actie. Daarom is het bijzonder nuttig de betrekking (3.43) voor de 6-punts Greense functie

in de momentumruimte neer te schrijven. Hierbij moet rekening gehouden worden met de

translatie-invariantie van G [Lö01], wat het invoeren van een massacentrumcoördinaat (stel

X) vereist. Daarnaast blijven nog twee onafhankelijke, intrinsieke coördinaten van het drie-

quarksysteem over. Hiervoor worden, zoals in het niet-relativistisch quarkmodel, de Jacobi-

coördinaten ξ en η gekozen.

X :=
1

3
(x1 + x2 + x3) x1 = X +

1

2
ξ +

1

3
η

ξ := x1 − x2 x2 = X − 1

2
ξ +

1

3
η (3.44)

η :=
1

2
(x1 + x2 − 2x3) x3 = X − 2

3
η

Translatie-invariantie houdt dan in dat G, geschreven i.f.v. deze nieuwe variabelen, enkel

afhangt van X −X ′, ξ, ξ′, η en η′. Voor het uitvoeren van de Fouriertransformatie heeft men

de toegevoegde momenta van X, ξ en η nodig, gegeven door:

P := p1 + p2 + p3 p1 =
1

3
P + pξ +

1

2
pη

pξ :=
1

2
(p1 − p2) p2 =

1

3
P − pξ +

1

2
pη (3.45)

pη :=
1

3
(p1 + p2 − 2p3) p3 =

1

3
P − pη

P is het totaal momentum van de drie quarks. Met de nieuwe coördinaten (3.44) en (3.45)

wordt de Fouriergetransformeerde van G

G(p1, p2, p3 ; p′1, p
′
2, p

′
3) = GP (pξ, pη ; p′ξ, p

′
η)(2π)4δ(4)(P − P ′) . (3.46)

De δ-functie verzekert globaal energie-momentumbehoud, en GP zelf wordt bepaald door

G(X −X ′ ; ξ, η ; ξ′, η′) =

∫
d4P

(2π)4
e−iP.(X−X′)

∫
d4pξ

(2π)4
d4pη

(2π)4
e−ipξ.ξ e−ipη .η

∫
d4p′ξ
(2π)4

d4p′η
(2π)4

eip
′
ξ.ξ′ eip

′
η .η′

GP (pξ, pη ; p′ξ, p
′
η) . (3.47)
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Analoge uitdrukkingen gelden voor G0, K
(2), K(3) en K. Voert men verder nog een notatie

zoals (3.41) in,

[APBP ](pξ, pη ; p′ξ, p
′
η) :=

∫
d4p′′ξ
(2π)4

d4p′′η
(2π)4

AP (pξ, pη ; p′′ξ , p
′′
η)BP (p′′ξ , p

′′
η ; p′ξ, p

′
η) , (3.48)

dan blijkt (3.43) in de momentumruimte een vorm aan te nemen die compleet analoog is aan

de uitdrukking in de coördinatenruimte,

GP = G0P − iG0PKPGP . (3.49)

Hierin duidt de index P de afhankelijkheid van het totaal momentum aan.

De Bethe-Salpetervergelijking. Men is nu gëınteresseerd in dat gedeelte van de Greense

functie (3.32) dat propagatie van een baryon voorstelt. Hiervoor moet min{x0
1, x

0
2, x

0
3} >

max{x′01 , x′02 , x′03 }, corresponderend met drie quarks die vooruit in de tijd propageren. In

[Lö01] wordt dit deel van G expliciet berekend. Daarbij definieert men de zgn. “Bethe-

Salpeter-amplitude” χP̄ en zijn toegevoegde χP̄ als

χP̄ (x1, x2, x3) := 〈0|T
(
Ψ1(x1)Ψ

2(x2)Ψ
3(x3)

)
|P̄ 〉 , (3.50)

χP̄ (x1, x2, x3) := 〈P̄ |T
(
Ψ

1
(x′1)Ψ

2
(x′2)Ψ

3
(x′3)

)
|0〉 . (3.51)

De toestandsvector |P̄ 〉 beschrijft een baryon met massa M en viermomentum P̄ = (ωP , ~P )

met ω2
P = ~P 2 +M2.

Door het invoeren van een complete set van baryontoestanden |P̄ 〉, kan men de Greense

functie G dan ook schrijven als

G(pξ, pη ; p′ξ, p
′
η) =

−i
2ωP

χP̄ (pξ, pη)χP̄ (p′ξ, p
′
η)

P 0 − ωP + iε

+ bijdragen analytisch in P 0 + andere tijdsordeningen , (3.52)

waarbij de poolstructuur expliciet naar voor komt. Zoals eerder aangekondigd, bezit G in-

derdaad een eerste-orde pool in de totale energievariabele P 0 bij de totale baryonenergie ωP .

Deze Laurent-expansie van de 6-punts Greense functie laat nu toe (3.49) om te vormen tot een

betrekking voor de amplitudes χP̄ en χP̄ , die de fysica van het gebonden drie-quark systeem

in zich dragen, nl.

χP̄ = −iG0P̄KP̄χP̄ (3.53)

χP̄ = −i χP̄KP̄G0P̄ (3.54)

Dit is de zogenaamde “Bethe-Salpetervergelijking”, plus zijn toegevoegde. We benadrukken

dat dit slechts een verkorte notatie is, die in werkelijkheid staat voor een 8-dimensionale inte-

graalvergelijking! Het zal dan ook nodig zijn de Bethe-Salpetervergelijking via een geschikte

benadering voor de interactiekernels te herleiden tot een probleem dat numeriek kan worden

opgelost.
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Uit (3.49) en (3.52) volgt naast (3.53) nog een extra “normalisatie”conditie voor de amplitudes

χP̄ en χP̄ ,

−i χP̄

[
∂HP

∂P 0

]

P 0=ωP

χP̄ = 2ωP met HP = G−1
0P + iKP . (3.55)

Deze bijkomende voorwaarde selecteert de fysisch correcte oplossingen van de Bethe-Salpeter-

vergelijking, en geeft aanleiding tot een discreet spectrum van gebonden toestanden. Hierbij

moet nog worden opgemerkt dat zowel (3.52) als (3.55) ook in Lorentzcovariante vorm kunnen

worden geschreven.

3.3.3 Herleiding tot de Salpetervergelijking.

In zijn huidige vorm is de betrekking (3.53) helaas niet bruikbaar voor praktische berekenin-

gen. Een algemene interactiekernel K is immers afhankelijk van de relatieve energieën p0
ξ en

p0
η, hetgeen de integraties erg compliceert. De vraag is dan welke benadering kan worden

aangenomen die tegelijkertijd

• toelaat de Bethe-Salpetervergelijking in een vorm te brengen die wel oplosbaar is, en

• consistent is met de geldende principes in het intermediaire-energieregime, met name con-

stituentenquarks en confinement.

Constituentenquarks en vrije propagatoren. Via de quarkpropagatoren kan men een-

voudig constituentenquarks in het covariant model inbouwen. De exacte 1-quarkpropagator

SF bestaat, zoals getoond in figuur 3.6, uit een oneindige som van zelfenergiediagrammen.

Deze som kan d.m.v. een soort “renormalisatieprocedure” vervangen worden door een vrije

fermionpropagator, met een effectieve massa m,

SF (p) ≈ i

pµγµ −m+ iε
. (3.56)

De constituentenquark-massa’s zijn vrije parameters, die bepaald worden door een fit aan de

experimentele spectra.

Confinement en instantane interactiekernels. In het harmonisch-oscillatormodel wordt

quarkconfinement op een zeer doorzichtige manier ingevoerd via de klassieke interactiepotenti-

aal. In het covariant model van Bonn daarentegen is het niet meteen duidelijk hoe confinement

precies moet worden gëımplementeerd. Een manier om de problematische integraties over p0
ξ

en p0
η te elimineren wordt geleverd door de instantane approximatie. Hierbij worden de inter-

actiekernels K(2) en K(3) statisch ondersteld in het ruststelsel van het baryon, m.a.w. voor

P̄ = (M,~0) := M̄ . De interactie tussen twee ruimtetijdspunten gebeurt dan ogenblikkelijk.

Dit impliceert dat voor de corresponderende grootheden in de momentumruimte

K(3)(M̄, pξ, pη ; p′ξ, p
′
η) = V (3)(~pξ, ~pη ; ~pξ

′, ~pη
′) , (3.57)

K(2)(M̄, pξ, p
′
ξ) = V (2)(~pξ, ~pξ

′) . (3.58)

Deze uitdrukking op zich is echter niet Lorentzcovariant (onder Lorentztransformaties zullen

de vectoriële en tijdsachtige componenten van pξ en pη opmengen), terwijl het model wel een
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volledig covariante formulering beoogt. Gelukkig kan (3.57) wel in een covariante vorm worden

gebracht, door het invoeren van de grootheden

p‖ =
p.P√
P 2

(een Lorentzscalair) , en (3.59)

p⊥ = p− p.P

P 2
P (een viervector) , (3.60)

zodat p = p‖
P√
P 2

+ p⊥. In het ruststelsel wordt p‖ = p0 en p⊥ = (0, ~p). Op die manier

kan de uitdrukking (3.57) covariant worden geformuleerd door eenvoudig in het rechterlid elke

drievector ~p te vervangen door de viervector p⊥.

De instantane approximatie op zich blijkt helaas niet te volstaan om de p0
ξ- en p0

η- afhanke-

lijkheid van het probleem te elimineren. Voor de drie-quark interactie is er geen probleem. Be-

schouwt men echter de twee-quark interactiekernel K
(2)

(zie figuur 3.8 en uitdrukking (3.38)),

dan blijkt de inverse propagator S−1
F behorend bij de derde quark, die niet aan de interactie

deelneemt, nog steeds een energie-afhankelijkheid te bevatten.

Reductie tot de Salpetervergelijking: eenvoudig geval. Voor de situatie zonder twee-

deeltjeskernels kan de Bethe-Salpetervergelijking in het massacentrumsysteem van het baryon

zonder problemen in een eenvoudiger vorm worden gegoten. Uit de Bethe-Salpeteramplitude

kan dan een nieuwe grootheid, de “Salpeteramplitude”, worden gedistilleerd door het expliciet

uitvoeren van de energie-integraties, m.a.w.

ΦM̄ (~pξ, ~pη) :=

∫
dp0

ξ

2π

dp0
η

2π
χM̄ (pξ, pη) , (3.61)

en analoog voor de toegevoegde amplitude ΦM̄ . Omgekeerd kan de volledige Bethe-Salpeter

amplitude, die o.a. voor de berekening van matrixelementen in het covariant formalisme vereist

is (zie sectie 4.2), uit de Salpeteramplitude worden teruggevonden via

χP̄ = −iG0M̄V
(3)ΦM̄ . (3.62)

(Voortaan laten we, voor eenvoud van notatie, de toegevoegde vergelijking weg.) De nieuwe

amplitudes ΦM̄ en ΦM̄ worden op hun beurt bepaald door de 6-dimensionale integraalverge-

lijking

ΦM̄ = −i 〈G0M̄ 〉V (3)ΦM̄ , (3.63)

de zgn. Salpetervergelijking. Hierbij werd de uitmiddeling van een grootheid over de relatieve

energieën genoteerd als

〈A〉(~pξ, ~pη, ~pξ
′, ~pη

′) =

∫
dp0

ξ

2π

dp0
η

2π

∫
dp′ξ

0

2π

dp′η
0

2π
A(pξ, pη ; p′ξ, p

′
η) . (3.64)

Zoals ook reeds aangegeven in sectie 3.1, zal blijken dat een betrekking van de vorm (3.63)

equivalent is met een eigenwaardeprobleem à la Schrödinger (zij het in een integraalgedaante).

Daarnaast legt de normalisatieconditie (3.55) nog een extra voorwaarde op aan de amplitudes

ΦM̄ en ΦM̄ . Op deze beide aspecten komen we uitgebreider terug na de bespreking van de
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invloed van tweedeeltjesinteracties.

Reductie met twee-quark interactiekernels. In sectie 3.3.6 zal blijken dat het spectrum

van de decupletbaryonen puur door drie-quark confinement wordt beheerst. Bij de overige

baryonen moet de kernel K(2) echter wel in rekening worden gebracht. De problematische

energie-afhankelijkheden kunnen ook in dat geval worden weggewerkt, maar hiervoor wordt

een prijs betaald. De reductie kan immers enkel worden uitgevoerd d.m.v. extra benaderingen

in de vorm van een oneindige reeks effectieve potentialen V
(k)
eff , k = 0...∞, waarvan men in de

praktijk enkel de laagste-orde bijdrage(n) in rekening kan brengen. Dit leidt uiteindelijk tot

een reeks betrekkingen die analoog zijn aan (3.63) en volgende.

We geven kort aan hoe hierbij tewerk gegaan wordt. De redenering steunt op een bijzondere

gedaante van de eerder gedefinieerde grootheid 〈G0M̄ 〉, ook de 3-quark “Salpeterpropagator”

genoemd, nl.

〈G0M̄ 〉(~pξ, ~pη, ~pξ
′, ~pη

′) = γ0 ⊗ γ0 ⊗ γ0 (2π)3 δ(3)(~pξ − ~pξ
′) (2π)3 δ(3)( ~pη − ~pη

′)

i

[
Λ+

1 (~p1) ⊗ Λ+
2 (~p2) ⊗ Λ+

3 (~p3)

M − ω1(~p1) − ω2(~p2) − ω3(~p3) + iε
+

Λ−
1 (~p1) ⊗ Λ−

2 (~p2) ⊗ Λ−
3 (~p3)

M + ω1(~p1) + ω2(~p2) + ω3(~p3) − iε

]
. (3.65)

Hierin staan Λ±
i voor de positieve- resp. negatieve-energie projectie-operatoren uit de Dirac-

theorie, behorend bij de i-de quark (1I is de 4 × 4 eenheidsmatrix):

Λ±
i (~pi) =

ωi(~pi)1I ±Hi(~pi)

2ωi(~pi)
, (3.66)

met Hi(~pi) de vrije Dirac-hamiltoniaan. Definieert men nu de “Salpeter-projectie-operatoren”

als volgt

Λ(~pξ, ~pη) = Λ+
1 (~p1) ⊗ Λ+

2 (~p2) ⊗ Λ+
3 (~p3) + Λ−

1 (~p1) ⊗ Λ−
2 (~p2) ⊗ Λ−

3 (~p3) (Λ2 = Λ) (3.67)

Λ(~pξ, ~pη) = γ0 ⊗ γ0 ⊗ γ0Λ(~pξ, ~pη)γ
0 ⊗ γ0 ⊗ γ (Λ

2
= Λ) . (3.68)

Vermits de Salpeteramplitudes ΦM̄ , in het geval V (2) = 0, voldoen aan de vergelijking (3.63),

impliceert dit dat ze eigentoestanden van deze operatoren zijn, m.a.w.

ΦM̄ = ΛΦM̄ = Φ+++
M̄

+ Φ−−−
M̄

, (3.69)

in een voor de hand liggende notatie. Dit betekent dat van de Diracspinoren, vervat in deze

Salpeteramplitudes, enkel deze componenten overblijven waarbij de drie quarks gezamenlijk

hetzij vooruit, hetzij achteruit in de tijd propageren. Men kan dus evengoed stellen dat, althans

voor de berekening van spectra, ook van de drie-quark interactiekernel enkel het geprojecteerde

deel een rol speelt:

V
(3)
Λ (~pξ, ~pη ; ~pξ

′, ~pη
′) = Λ(~pξ, ~pη)V

(3)(~pξ, ~pη ; ~pξ
′, ~pη

′)Λ(~pξ
′, ~pη

′) . (3.70)

Deze projectie-eigenschap is helaas niet meer geldig wanneer ook twee-deeltjesinteracties moe-

ten worden ingecalculeerd. In [Lö01] wordt aangetoond dat het, dankzij de aanwezigheid

van een kernel V (3), nog wel mogelijk is Salpeteramplitudes ΦM̄ te definiëren, maar deze

zijn geen exacte eigentoestanden meer van de projectie-operator. Hoewel de puur positieve-



3.3. Baryonspectra in een Lorentzcovariant formalisme. 45

en negatieve- energiebijdragen domineren, zullen ook gemengde-energiecomponenten zoals

bv. Φ++−
M̄

optreden. Het “residuele” gedeelte V
(3)
R = V (3) − V

(3)
Λ heeft ditmaal wel een in-

vloed op het baryonspectrum.

Toch wil men opnieuw tot een vergelijking van de gedaante (3.63) komen, aangezien deze

in de vorm van een eigenwaardeprobleem kan worden gegoten. Een dergelijke vergelijking mag

echter niet aan de totale Salpeteramplitude worden opgelegd, aangezien 〈G0M̄ 〉 de gemengde-

energiecomponenten zou ”wegprojecteren”. In plaats daarvan gaat men op zoek naar een

betrekking voor de geprojecteerde amplitudes,

ΦΛ
M̄ = −i 〈G0M̄ 〉

[
V (3) + V eff

M̄

]
ΦΛ

M̄ , met ΦΛ
M̄ = ΛΦM̄ . (3.71)

Hiertoe herschrijft men de Bethe-Salpetervergelijking (3.3.2) in de vorm

χM̄ = −iGM̄V
(3)
Λ χM̄ , (3.72)

die nu wel geschikt is voor reductie, met een nieuwe Greense functie G, formeel gedefinieerd

als oplossing van [Lö01]

GM̄ = G0M̄ − iG0M̄

[
V

(3)
R +K

(2)

M̄

]
GM̄ . (3.73)

De ansatz (3.72) levert net als in de vorige paragraaf een Salpetervergelijking, plus een uitdruk-

king ter bepaling van de Bethe-Salpeteramplitudes uit de geprojecteerde Salpeteramplitudes:

ΦΛ
M̄ = −iΛ〈GM̄ 〉ΛV (3)ΦΛ

M̄ = −i 〈GM̄ 〉ΛV (3)ΦΛ
M̄ , (3.74)

χM̄ = −i GM̄ ΛV (3)ΦΛ
M̄ . (3.75)

Het probleem is op deze manier herleid tot de bepaling van de functie G, meerbepaald 〈GM̄ 〉Λ.

Iteratie van (3.73) levert hiervoor een oneindige reeks termen, corresponderend met propagatie

van de drie quarks via de interacties V
(3)
R en K

(2)
. Net als voor de oorspronkelijke propagator

G waarvoor (3.43) geldt, tracht men nu deze reeks, aan de hand van een nieuwe, effectieve

irreducibele interactiekernel V eff
M̄

, te herschrijven als

〈GM̄ 〉Λ = 〈G0M̄ 〉 − i〈G0M̄ 〉V eff
M̄ 〈GM̄ 〉Λ , met ΛV eff

M̄ = V eff
M̄ Λ = V eff

M̄ . (3.76)

Substitutie in (3.74) levert dan inderdaad de gezochte vorm (3.71) op. Men kan aantonen dat

deze betrekking equivalent is met een (veralgemeend) eigenwaardeprobleem

HM̄ΦΛ
M̄ = MΦΛ

M̄ . (3.77)

Het linkerlid is opnieuw de verkorte notatie van een integraal,

[HM̄ΦΛ
M̄ ](~pξ, ~pη) = H0(~pξ, ~pη)Φ

Λ
M̄ (~pξ, ~pη) Lo

+ Λ(~pξ, ~pη)γ
0 ⊗ γ0 ⊗ γ0

∫
d3 ~pξ

′

(2π)3
d3 ~pη

′

(2π)3
V (3)(~pξ, ~pη ; ~pξ

′, ~pη
′)ΦΛ

M̄ (~pξ, ~pη)

+ Λ(~pξ, ~pη)γ
0 ⊗ γ0 ⊗ γ0

∫
d3 ~pξ

′

(2π)3
d3 ~pη

′

(2π)3
V eff

M̄ (~pξ, ~pη ; ~pξ
′, ~pη

′)ΦΛ
M̄ (~pξ, ~pη) , (3.78)



3.3. Baryonspectra in een Lorentzcovariant formalisme. 46

met H0 de vrije drie-quark Dirac-hamiltoniaan

H0(~pξ, ~pη) = H1(~p1) ⊗ 1I ⊗ 1I + 1I ⊗H2(~p2) ⊗ 1I + 1I ⊗ 1I ⊗H3(~p3) . (3.79)

Merk op dat de Hamiltoniaan H in het algemeen geval zelf nog van M afhangt, via V eff
M̄

.

Onderstelt men verder dat de twee-deeltjesinteractie K
(2)

én de term V
(3)
R die hierdoor in

de vergelijkingen optreedt, klein zijn t.o.v. de drie-deeltjesinteractie, dan kan V eff
M̄

geschreven

worden als een machtreeks

V eff
M̄ =

∞∑

k=1

V
eff(k)

M̄
, (3.80)

van termen van k-de orde in de (klein veronderstelde) interactie V
(3)
R + K

(2)
. Uit (3.73) en

(3.76) kan een prescriptie worden afgeleid om V eff
M̄

orde per orde te bepalen. In de prak-

tijk moet de machtreeks vanzelfsprekend worden afgebroken. De normalisatieconditie voor de

Bethe-Salpeteramplitudes levert, zoals eerder aangekondigd, een voorwaarde voor de geredu-

ceerde amplitudes ΦΛ
M̄

. Vanaf tweede orde wordt deze uitdrukking, net als V eff
M̄

zelf, echter

al redelijk complex [Lö01]. Het is de moeite waard op te merken dat de constructie van de

effectieve kernel op een volledig covariante manier kan worden geformuleerd.

Gebonden drie-quark toestanden in de Bornapproximatie. De machtreeks voor de

effectieve interactiekernel wordt meestal reeds afgebroken na de laagste-orde “Born”-term

V
eff(1)

M̄
, met als expliciete vorm

V
eff(1)

M̄
(~pξ, ~pη ; ~pξ

′, ~pη
′) = γ0 ⊗ γ0 ⊗ γ0

[
Λ+

1 ⊗ Λ+
2 ⊗ Λ+

3

(
(γ0 ⊗ γ0)V (2)(~pξ, ~p

′
ξ)
)
⊗ 1I (2π)3 δ(3)(~pη, ~pη

′)Λ+
1
′ ⊗ Λ+

2
′ ⊗ Λ+

3
′

−Λ−
1 ⊗ Λ−

2 ⊗ Λ−
3

(
(γ0 ⊗ γ0)V (2)(~pξ, ~pξ

′)
)
⊗ 1I (2π)3 δ(3)(~pη, ~p

′
η)Λ

−
1
′ ⊗ Λ−

2
′ ⊗ Λ−

3
′
]

+ cycl. perm. (voor de interacties tussen quarkparen 1 en 3, resp. 2 en 3) (3.81)

Deze term blijkt volledig onafhankelijk van de (te bepalen) massa M van de baryonresonantie.

In dat geval neemt de normalisatieconditie, met de positief definiete uitdrukking

〈Φ1|Φ2〉 =

∫
d3 ~pξ

(2π)3
d3 ~pη

(2π)3

∑

a1a2a3

Φ∗
1 a1a2a3

(~pξ, ~pη)Φ2 a1a2a3(~pξ, ~pη) , (3.82)

die dienst doet als scalair product, de zeer eenvoudige vorm aan

〈ΦΛ
M̄ |ΦΛ

M̄ 〉 = 2M . (3.83)

Hiermee wordt ook duidelijk waarom men precies van een “normalisatie”conditie spreekt. De

voorwaarde (3.83) levert, samen met het standaard-eigenwaardeprobleem van (3.77), waarin

V eff
M̄

wordt benaderd door ≈ V
eff(1)

M̄
, het finale recept waarmee het baryonspectrum wordt

berekend.
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Voor later gebruik vermelden we hier ook nog de betrekking ter bepaling van de eerste-orde

Bethe-Salpeteramplitudes in het ruststelsel uit de corresponderende Salpeteramplitudes:

χM̄ =
[
G0M̄ − iG0M̄

(
V

(3)
R +K

(2)

M̄ − V
eff(1)

M̄

)
G0M̄

]
ΓΛ

M̄ . (3.84)

De zgn. “vertexfunctie” ΓΛ
M̄

, eveneens in het ruststelsel, wordt hierbij gedefinieerd als

ΓΛ
M̄ (~pξ, ~pη) = −i

∫
d3 ~pξ

′

(2π)3
d3 ~pη

′

(2π)3[
V

(3)
Λ (~pξ, ~pη ; ~pξ

′, ~pη
′) + V

eff(1)

M̄
(~pξ, ~pη ; ~pξ

′, ~pη
′)
]
ΦΛ

M̄ (~pξ
′, ~pη

′) . (3.85)

3.3.4 Embedding-operatoren als link met het niet-relativistisch model.

Er blijft natuurlijk nog de vraag, hoe de link kan worden gelegd tussen de drie-quark Salpeter-

amplitudes en de niet-relativistische golffuncties waarin men ze wil expanderen (de zgn. mo-

delruimte). Daarnaast dient men zich ook af te vragen of de instantane approximatie er

inderdaad in slaagt de vrijheidsgraden tot het gewenste aantal te reduceren.

Embedding-operatoren. Een Salpeteramplitude ΦM̄ bezit in het algemeen 64 componen-

ten, zoals reeds in sectie 2.3 werd besproken. T.g.v. de projectorstructuur van de Salpeter-

vergelijking zullen slechts 16 hiervan bijdragen tot het spectrum, 23 = 8 corresponderend met

Φ+++
M̄

en 8 met Φ−−−
M̄

. Hierbij willen we opmerken dat een positieve- of negatieve-energie

spinor slechts twee, en geen vier, onafhankelijke componenten bezit. Een Diracspinor in het

ruststelsel heeft immers slechts twee niet-nul componenten, de 2 bovenste of de 2 onderste. Na

een Lorentzboost zullen alle vier de componenten verschillend van 0 worden, maar het aantal

vrijheidsgraden blijft twee.

De reductie van het aantal vrijheidsgraden kan mathematisch op een zeer elegante manier

worden geformuleerd. Beschouw eerst de Diracvergelijking voor één enkel fermion met massa

m, met als oplossingen de Diracspinoren

ψ+
m(p+) , p+ = (ωm(~p) =

√
m2 + ~p 2, ~p) := p , en (3.86)

ψ−
m(p−) , p− = (−ωm(~p), ~p) := p̃ , (3.87)

die eigentoestanden zijn van de positieve- resp. negatieve-energie projectie-operator Λ±
m. Hier-

bij merken we op dat de definitie (3.87) voor de negatieve-energiespinor lichtjes verschilt van

een andere die men vaak in de literatuur aantreft, en waarbij niet enkel de 0-component maar

het totale viermomentum van teken omkeert. Dit verschil komt o.a. ook tot uiting in de

Λ−
m-operator (3.66).

Uit de Diractheorie volgt dat een vier-component Diracspinor ψ±(p±) met positieve of

negatieve energie ondubbelzinnig gelinkt is aan een twee-component Paulispinor ϕ±(p±) via

de zgn. “embedding”-operatoren:

ψ+
m(p) = T+

m(~p)ϕ+
m(p) met T+

m(~p) =
1

2
√
ωm(~p)

(√
σ(Pp)√
σ(p)

)
, (3.88)
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ψ−
m(p̃) = T−

m(~p)ϕ−
m(p̃) met T−

m(~p) =
1

2
√
ωm(~p)

(
−
√
σ(p)√

σ(Pp)

)
(3.89)

Hierin is P de pariteitsoperator, die op de polaire vector p inwerkt als Pp = (p0,−~p), en

σ(p) = p0 − ~σ.~p := σµp
µ (σ0 = 1I) zodat

√
σ(p) =

σ(p) +m√
2(ωm(~p) +m)

. (3.90)

De relaties (3.88) en (3.89) zijn bovendien omkeerbaar, zodat ϕ±
m = T±

m
†
ψ±

m. Men beschikt

dus wel degelijk over een 1-1 correspondentie, zoals in sectie 2.3 reeds werd vermeld.

Tot nog toe hebben we de smaakafhankelijkheid van de Salpeteramplitudes impliciet ver-

ondersteld. Deze zit wel in alle betrekkingen vervat via de quarkmassa’s m, die van de

quarksmaak afhangen. Daarom is het nuttig de 1-deeltjesoperatoren te vervolledigen met

een smaakdeel, als volgt

T±(~p) =
∑

f T
±
mf

(~p) ⊗ PF
f , (3.91)

en analoog voor de Dirac-hamiltoniaan en de Λ±-operatoren. De operator PF
f selecteert telkens

het gedeelte van de Paulispinor met quarksmaak f , waaruit dan door T±
mf

de corresponderende

Diracspinor met bijbehorende massa mf wordt opgebouwd.

Definieert men de uiteindelijke drie-quark embedding-operatoren als

T±±±(~pξ, ~pη) = T±(~p1) ⊗ T±(~p2) ⊗ T±(~p3) , (3.92)

dan kunnen de geprojecteerde Salpeteramplitudes ΦΛ
M̄

ondubbelzinnig worden geschreven in

termen van de corresponderende niet-relativistische amplitudes ϕ±
M̄

. Deze laatste stellen ge-

woon een tensorproduct van 3 Pauli-spinoren voor.

ΦΛ
M̄ (~pξ, ~pη) = T+++(~pξ, ~pη)ϕ

+
M̄

(~pξ, ~pη) + T−−−(~pξ, ~pη)ϕ
−
M̄

(~pξ, ~pη) . (3.93)

De notatieverandering (3.91) zorgt er dan voor dat de embedding-operatoren (3.92) invariant

zijn onder permutatie van quarklabels.

Constructie van de Salpeteramplitudes uit Paulispinoren. De laatste vraag die men

zich dient te stellen is, hoe de kwantumgetallen van de Salpeteramplitudes gerelateerd zijn

aan deze van de Pauli-amplitudes waaruit men ze wil opbouwen. Uit de symmetrieën van de

Salpetervergelijking volgt dat de amplitudes ΦΛ
M̄

, bestaande uit delen in Dirac-, smaak- en

kleurruimte, kunnen gekarakteriseerd worden door

• een totaal impulsmoment J , spinprojectie MJ , en een vaste pariteit π (eigenschappen van

het Diracgedeelte),

• een isospin I, isospinprojectie Iz en vreemdheid S∗ (eigenschappen van het smaakdeel),

• een antisymmetrisch kleurdeel,

• een antisymmetrische totale golffunctie.

Er blijkt dat de corresponderende Pauli-amplitudes eenvoudig diezelfde kwantumgetallen J ,
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MJ , I, Iz en S∗ moeten bezitten, en wegens (3.91) ook dezelfde permutatiesymmetrie (m.a.w. ze

moeten eveneens totaal antisymmetrisch worden gekozen). De pariteit blijft behouden na in-

werking van T+++, maar keert om onder T−−−, zodat finaal kan geschreven worden

ΦΛ
M̄ JπMJ IIz S∗ (~pξ, ~pη) =

T+++(~pξ, ~pη)ϕ
+
M̄JπMJ IIz S∗ + T−−−(~pξ, ~pη)ϕ

−
M̄J−πMJ IIz S∗ . (3.94)

De relativistische Salpeteramplitude kan dus inderdaad geconstrueerd worden uit niet-relativis-

tische baryongolffuncties. Deze worden op hun beurt opgebouwd (zie sectie 3.1) uit kleur-,

spin-, smaak- en baangolffuncties met de correcte permutatiesymmetrie, gekoppeld tot een

antisymmetrisch geheel:

ϕM̄JπMJ IIz S∗ (~pξ, ~pη) =

∑

RL,RS ,RF

[{(
[ψπ

L(~pξ, ~pη)]RL
⊗ [χS ]RS

)J

MJ

⊗
[
φI S∗

Iz

]
RF

}

S

⊗ CA

]

A

. (3.95)

Hierin duiden de indices RL, RS , RF de permutatiesymmetrie van de baan-, spin- en smaakge-

deeltes aan, nl. symmetrisch (S), antisymmetrisch (A), gemengd symmetrisch (λ) of gemengd

antisymmetrisch (ρ). De overige notaties spreken voor zich.

De Salpetervergelijking wordt dan in de praktijk opgelost door de Pauli-amplitudes ϕ± te

expanderen in een stel basisfuncties met de juiste kwantumgetallen, en deze via de embedding-

procedure om te zetten tot een Salpeteramplitude. Vervolgens substitueert men de bekomen

expansie (van de vorm ΦΛ
M̄

(q) =
∑

i aiζi(q), met de ζi(q) gekende functies van de variabelen

(~pξ, ~pη) := q) in de integraalgedaante
∫

dqH(q, q′)ΦΛ
M̄

(q′) = MΦΛ
M̄

(q) van de eigenwaardever-

gelijking (3.77). Deze herleidt zich dan tot een eigenwaardeprobleem in matrixvorm voor de

expansiecoëfficiënten ai en de baryonmassa M .

Reductie van het aantal vrijheidsgraden. De betrekking (3.94) maakt de herleiding

van het aantal vrijheidsgraden van 64 naar 16 expliciet. Er zijn echter nog steeds 8 vrij-

heidsgraden teveel in vergelijking met niet-relativistische modellen. De T−−−-operator zorgt

er immers voor dat tot een Salpeteramplitude met vaste pariteit π ook de corresponderende

Pauli-amplitude met tegengestelde pariteit bijdraagt. Daarnaast is er nog de eigenaardigheid

dat oplossing van de Salpetervergelijking zowel positieve als negatieve M-waarden oplevert.

Beide problemen kunnen tegelijkertijd worden opgelost dankzij het principe van CPT -

symmetrie. Dit stelt dat de sterke wisselwerking invariant is onder het product van ladings-

conjugatie C (deeltje wordt antideeltje), pariteitstransformatie P en tijdsomkering T . Na

opleggen van deze eis blijkt dat de CPT -getransformeerde van een negatieve-massa Salpeter-

amplitude ΦΛ
−M̄,π

eveneens een oplossing is van de Salpetervergelijking, met positieve massa

en tegengestelde pariteit [Lö01]:

(
ΦΛ
−M̄,π

)
CPT

= Φ̃Λ
M̄,−π , (3.96)

Beschouwt men nu de relatie (3.94) voor een dergelijke amplitude ΦΛ
−M̄,π

, en voert men een
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CPT -transformatie door, dan vindt men tenslotte dat

ΦΛ
M̄J−πMJ IIz S∗ (~pξ, ~pη) =

T+++(~pξ, ~pη)ϕ
+
M̄J−πMJ IIz S∗ + T−−−(~pξ, ~pη)ϕ

−
M̄JπMJ IIz S∗ . (3.97)

Uit de Pauli-amplitudes ϕM̄,π en ϕM̄,−π volgen dus tegelijkertijd de Salpeteramplitudes met

pariteit π en −π. De 16 vrijheidsgraden leveren inderdaad de baryonmassa’s voor de twee

pariteiten op, zodat het totaal aantal vrijheidsgraden in het model van Bonn en de niet-

relativistische modellen effectief hetzelfde is.

3.3.5 De interactiekernels: confinement en de ’t Hooft interactie.

Het is nu de bedoeling het bekomen formalisme toe te passen op lichte baryonen, opgebouwd

uit u, d en s-quarks. Een laatste stap vooraleer de numerieke berekening kan worden aangevat,

is het invullen van de instantane twee- en drie-quark interacties V (2) en V (3), die tot nog toe

zeer algemeen zijn gehouden.

Gezien de fundamentele rol die confinement speelt in het intermediaire-energieregime, dient

in de eerste plaats een confinementpotentiaal te worden ingevoerd. In het model van Bonn

wordt aan deze potentiaal, naast een radiaal gedeelte, ook een gepaste Diracstructuur toe-

gekend. Confinement op zich volstaat echter alleen voor de beschrijving van het decuplet-

spectrum. De grote energie-opsplitsingen (men spreekt van “hyperfijnstructuur”) tussen de

grondtoestandsbaryonen, o.a. de ∆(1232) en N(939), kunnen er onmogelijk door verklaard

worden. Daarnaast komen in het baryonspectrum geen sterke spin-baan interacties tevoor-

schijn. In de N = 1-schil, bijvoorbeeld, treft men o.m. drie nucleonresonanties aan met L = 1,

S = 3
2 en π = −, gekoppeld tot een totale spin J = 1

2 ,
3
2 en 5

2 . De experimentele massa’s van

deze resonanties bedragen resp. 1650, 1675 en 1700 MeV, m.a.w. de toestanden zijn praktisch

ontaard. Een sterke spin-baan interactie ∼ ~L.~S zou die ontaarding opheffen.

Zoals in sectie 3.2 reeds werd beargumenteerd, is de OGE (one-gluon exchange), die fre-

quent wordt gebruikt in niet-relativistische of gerelativiseerde modellen, principieel gezien niet

de beste keuze. Uit een covariant quarkmodel voor mesonen is gebleken dat de zgn. “ ‘t Hooft

interactie” tot merkbaar betere resultaten leidt (zie o.a. [RM94]), zowel voor de mesonspectra

als bij de berekening van vormfactoren. Deze interactie werd ook reeds met redelijk succes

gëımplementeerd in een niet-relativistisch baryonmodel [BBHMP90, Bl90].

Confinement. In dit en vorig hoofdstuk kwamen reeds verscheidene voorwaarden aan bod

waaraan de confinementkernel uit fenomenologische overwegingen moet voldoen. We zetten

deze voor de volledigheid nog even op een rijtje:

• Smaakonafhankelijkheid, wegens de praktisch gelijke hellingen van de Regge-trajectories voor

de verschillende baryonfamilies. Zoals in 3.2.2 werd aangetoond, zijn deze hellingen gelinkt

aan de sterkte van de confinementinteractie.

• Een radiaal gedeelte dat lineair toeneemt met de inter-quark afstand, m.a.w. de straal van

het baryon. Dit volgde eveneens uit het fluxbuismodel, en wordt bovendien bevestigd door

rooster-QCD-berekeningen.

• De gekozen interactiekernel moet bovendien instantaan zijn, om de reductie tot de Salpe-
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tervergelijking mogelijk te maken.

Voor de eenvoud beschrijft men confinement door een drie-quark interactiekernel. Deze kan in

het Bonn-formalisme immers exact worden behandeld. Een eventuele bijkomende twee-quark

confinementinteractie wordt buiten beschouwing gelaten. In het ruststelsel van het baryon

parametriseert men de confinementkernel als

V
(3)
conf(x1, x2, x3 ; x′1, x

′
2, x

′
3) =

V
(3)
conf(~x1, ~x2, ~x3)δ(x

0
1 − x0

2)δ(x
0
2 − x0

3)δ
(4)(x1 − x′1)δ

(4)(x2 − x′2)δ
(4)(x3 − x′3) . (3.98)

Men beschouwt dus een interactie die naast instantaan ook lokaal is. Voor het spatiaal gedeelte

onderstelt men een potentiaal die lineair toeneemt met een zekere karakteristieke afmeting r3q

van het baryon. Zoals vermeld bezit V
(3)
conf geen smaakafhankelijkheid. De Diracstructuur

daarentegen speelt wel een belangrijke rol, en zit vervat in (3.98) via

V
(3)
conf(~x1, ~x2, ~x3) := aWoff + b r3q(~x1, ~x2, ~x3)Wstr , (3.99)

waarbij a en b constanten zijn die bepaald moeten worden door een fit aan het experiment.

De parameter b is wat we in het fluxbuismodel de stringconstante hebben genoemd. Deze zal

in sectie 3.3.7 worden gebruikt om de brug te slaan tussen het model van Bonn en ons intuı̈tief

begrip van confinement. De Diracstructuren Woff (“offset”) en Wstr (“string”) zijn inherent

aan de relativistische aanpak.

Wat de radiële afhankelijkheid van de potentiaal betreft, zijn er verschillende mogelijk-

heden om de grootheid r3q vast te leggen, afhankelijk van de gekozen “fluxbuisconfiguratie”.

Deze worden schematisch weergegeven in figuur 3.9. Er blijkt dat de verschillende voorstel-

lingswijzen, mits een gepaste herschaling van de confinementparameter b, tot praktisch gelijke

spectra aanleiding geven. In [Lö01] kiest men de ∆-type configuratie, aangezien deze in recente

experimenten als de meest waarschijnlijke kandidaat naar voren wordt geschoven [Bal00].

Figuur 3.9: De mogelijke fluxbuisconfiguraties voor een drie-quark systeem, Y -, ∆- en H- (naar
“hypersferisch”) type genoemd. De karakteristieke baryonstraal r3q wordt respectievelijk gedefinieerd

als rY = min ~x0

∑3
i=1 |~xi − ~x0|, r∆ =

∑
i<j |~xi − ~xj | en rH =

√
ρ2 + λ2.

Met betrekking tot de Diracstructuur kan men niet steunen op rooster-QCD of intuı̈tieve ar-

gumenten. De mogelijke keuzes voor Woff en Wstr worden wel enigszins beperkt door de eisen

van Lorentzcovariantie, CPT -symmetrie, hermiticiteit en invariantie onder P en T afzonder-

lijk. De beide laatste symmetrieën zijn specifiek voor de sterke wisselwerking; voor processen
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beheerst door de zwakke interactie, daarentegen, is pariteit gebroken. Zelfs na opleggen van

deze condities blijven echter nog een groot aantal structuren mogelijk, zoals bijvoorbeeld

1I ⊗ 1I ⊗ 1I scalair (3.100)

γµ ⊗ γµ ⊗ 1I + cycl. perm. vector (3.101)

γ5 ⊗ γ5 ⊗ 1I + cycl.perm. pseudoscalair (3.102)

enz. Van de vectorstructuur (3.101) kunnen de ruimte- en tijdsgedeeltes ook afzonderlijk

worden beschouwd, zonder daarmee Lorentzinvariantie te breken:

γ0 ⊗ γ0 ⊗ 1I + cycl. perm. tijdscomponent (3.103)
∑

i

γi ⊗ γi ⊗ 1I + cycl. perm. ruimtecomponenten (3.104)

Beide structuren (3.103) en (3.104) gelden in het ruststelsel, waar de instantane approxima-

tie van toepassing is (de Salpetervergelijking geldt dus enkel in dit ene stelsel). Via (3.59)

kunnen ze in een willekeurig referentiestelsel geschreven worden als γ0 ⊗ γ0 → γ‖ ⊗ γ‖ en∑
i γ

i ⊗ γi → γ⊥µ ⊗ γµ
⊥.

In [Lö01] worden twee specifieke confinementmodellen A en B voorgesteld, die de werkelijke

spectra goed reproduceren:

V
(3)
conf,A(x1, x2, x3) = 3a.

1

4
[1I ⊗ 1I ⊗ 1I + γ0 ⊗ γ0 ⊗ 1I + cycl. perm.]

+ b
∑

i<j |~xi − ~xj |
1

2
[−1I ⊗ 1I ⊗ 1I + γ0 ⊗ γ0 ⊗ 1I + cycl. perm.] ,

V
(3)
conf,B(x1, x2, x3) = (3a+ b

∑
i<j |~xi − ~xj |) (3.105)

1

4
[1I ⊗ 1I ⊗ 1I + γ0 ⊗ γ0 ⊗ 1I + cycl. perm.] . (3.106)

De verschillende gedaantes voor Wstr vormen het enige onderscheid tussen de modellen A en

B. De Diracstructuren zijn niet volkomen willekeurig gekozen, zoals men in eerste instantie

zou denken. Herschrijven van Wstr,B levert immers de uitdrukking

Wstr,B =
1I + γ0

2
⊗ 1I + γ0

2
⊗ 1I + γ0

2
+

1I − γ0

2
⊗ 1I − γ0

2
⊗ 1I − γ0

2
. (3.107)

Men ziet eenvoudig in dat de matrices 1I+γ0

2 =
(

I 0
0 0

)
en 1I−γ0

2 =
(

0 0
0 I

)
(I is de 2 × 2 een-

heidsmatrix) precies corresponderen met de niet-relativistische limiet van de energie-projectie-

operatoren Λ±. De Diracstructuur Wstr,B = Woff,A = Woff,B kan bijgevolg worden gëınterpre-

teerd als een projectie-operator, noem hem Wproj, die enkel het gedeelte van de Salpeterampli-

tudes behoudt dat “overleeft” in de niet-relativistische limiet. Zoals vereist voor een projector

geldt W2
proj = Wproj. Voor model A is dan

Wstr,A = 2Wproj − 1I ⊗ 1I ⊗ 1I = Wproj −W⊥ , met W⊥ = 1I ⊗ 1I ⊗ 1I −Wproj . (3.108)

Aangezien WprojW⊥ = 0, staat W⊥ dus voor de projector op de zuiver relativistische com-

ponenten van de Salpeteramplitudes. Uit vergelijking van modellen A en B kan bijgevolg



3.3. Baryonspectra in een Lorentzcovariant formalisme. 53

informatie worden gehaald over het belang van relativistische effecten in het model van Bonn.

De ’t Hooft interactie en instantonen. In het model van Bonn wordt bij het opstellen

van de residuele twee-quark kernel gebruik gemaakt van de zgn. ’t Hooft interactie. Deze is

nauw verwant aan het begrip “instantonen”, in de literatuur meestal gedefinieerd als “speciale

oplossingen van de klassieke QCD Yang-Mills vergelijkingen in de Euclidische ruimte, die

geassocieerd kunnen worden met tunnelingsprocessen tussen twee topologisch inequivalente

QCD-vacua” [Lö01, Bh88]. We zullen hier niet dieper ingaan op de afleiding van de instanton-

gëınduceerde interactie, maar beperken ons tot het resumeren van de praktische aspecten die

nodig zijn om het effect van de ’t Hooft interactie in baryonmodellen te begrijpen. Voor meer

details verwijzen we naar het oorspronkelijk artikel van ’t Hooft [tH76] en de veralgemeningen

ervan door Shifman, Vainshtein en Zakharov [SVZ80].

Het uiteindelijk resultaat bekomen door ’t Hooft bestaat uit een lokale effectieve interactie-

lagrangiaan ∆Leff , die o.m. functie is van de quarkveldoperatoren Ψf en Ψf , f ∈ {u, d, s}, en

de current-quarkmassa’s m0
f . Deze Lagrangiaan is, in tegenstelling tot de confinementpoten-

tiaal, niet zuiver fenomenologisch, maar gebaseerd op niet-perturbatieve QCD. De relevante

fysica zit, net zoals bij een willekeurige interactie in kwantumveldentheorie, opnieuw vervat

in de evolutie-operator U(−∞,+∞), die een initiële toestand omzet in een finale toestand.

Kwantumveldentheorie leert dat U I in termen van de interactielagrangiaan gegeven wordt

door [VeQF]:

U I(+∞,−∞) = T

(
exp− i

∫
d4x∆Leff(x)

)
. (3.109)

Het precieze effect van de interactielagrangiaan kan aanschouwelijk worden voorgesteld door

∆Leff normaal te ordenen t.o.v. het fysisch (dus exact) QCD-vacuüm (dit is toegelaten binnen

een tijdsgeordend product, aangezien T achteraf toch alle operatoren weer in de juiste volgorde

plaatst). Hiervoor steunt men op een alternatieve versie van het theorema van Wick, dat stelt

dat een gewoon product van veldoperatoren eveneens geschreven kan worden als een som

van normaal geordende producten, waarin alle mogelijke contracties worden gemaakt. Na

toepassing van dit theorema blijkt ∆Leff uiteen te vallen in vier termen, nl. een constante

term plus een één-, twee- en driedeeltjesinteractie, schematisch voorgesteld in figuur 3.10.

Figuur 3.10: Schematische voorstelling van ∆Leff na toepassing van Wick’s theorema [Lö01].

Hierin staat de notatie 〈f̄ f〉 voor een contractie tussen quarkvelden, 〈f̄ f〉 = 〈Θ|ΨfΨf |Θ〉 met

|Θ〉 het exacte QCD-vacuüm. 〈f̄ f〉 is dus niet 0, zoals bij het ongestoorde vacuüm |0〉 wel

het geval zou zijn; men spreekt van een “non-vanishing quark condensate”. “: :” duidt het

normaal geordend product van een stel operatoren aan. In het linkerlid van de schematische
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vergelijking wordt aangegeven dat de instanton-interactie werkzaam is tussen drie quarks met

verschillende smaak. De vier termen kunnen als volgt worden gëınterpreteerd:

• ∆L(0)
eff zorgt voor een constante energieshift; alle quarkveldoperatoren zijn gecontraheerd.

• ∆L(1)
eff genereert zelf-energie bijdragen tot de propagator van de current quarks, die daardoor

“aangekleed” worden tot constituentenquarks met massa’s mu, md en ms.

• ∆L(2)
eff leidt tot de eigenlijke twee-quark interactie die in het model van Bonn wordt gebruikt.

• ∆L(3)
eff is een drie-quark interactie, waarvan o.a. in [Met93] wordt aangetoond dat ze niet

inwerkt op kleursinglettoestanden. Bij berekening van het massaspectrum kan ze dus buiten

beschouwing worden gelaten.

Uit ∆L(2)
eff kan, in laagste orde, de volgende twee-quark interactiekernel worden afgeleid [Lö01]:

V (2)(x1, x2 ; x′1, x
′
2) = V

(2)
′tHooft(~x1 − ~x2)δ(x

0
1 − x0

2)δ
(4)(x1 − x′1)δ

(4)(x2 − x′2) , (3.110)

waarbij, met x = x1 − x2,

V
(2)
′tHooft(~x) = −4vreg(~x)

[
1I ⊗ 1I + γ5 ⊗ γ5

]
PD

S12=0

⊗
(
gnnPF

A(nn) + gnsPF
A(ns)

)
⊗ PC

3̄ . (3.111)

Hierin is vreg een regularisatiefunctie, toegevoegd aan de eigenlijke tweedeeltjeskernel (die een

puntinteractie voorstelt) om divergenties te voorkomen:

vreg(~x) =
1

(λ
√
π)3

e−
|~x|2
λ2 , (3.112)

met λ een nog te bepalen parameter, corresponderend met de typische dracht (“range”) van

de interactie. De bekomen interactie is, net als de fenomenologische confinementkernel, lokaal

en instantaan. De labels D, F en C duiden de gedeeltes in Dirac-, smaak- en kleurruimte aan.

PD
S12=0 is de projector op twee-quark Diractoestanden gekoppeld tot een totale intrinsieke

spin 0. PF
A(nn) en PF

A(ns) zijn de projectie-operatoren op het antisymmetrisch gedeelte van

de twee-quark smaakgolffunctie. Daarbij staan gnn en gns voor de sterktes van de wisselwerking

tussen twee niet-vreemde, resp. een vreemde en een niet-vreemde quark, en treden op als vrije

parameters. PC
3̄ is de projector op antitriplet twee-quark kleurtoestanden. Deze laatste hoeft

in de praktijk zelfs niet geschreven te worden. De totaal antisymmetrische kleurgolffunctie voor

een baryon is immers zowieso afkomstig van de 3̄-representatie van een diquark (3⊗3 = 3̄+6),

⊗ de 3-representatie voor de derde quark, die niet aan de interactie deelneemt.

Belangrijk is dat de ’t Hooft interactie enkel inwerkt op quarkparen met antisymmetrische

smaakgolffuncties, en dus op baryontoestanden die totaal of gemengd antisymmetrisch zijn.

De decuplet-baryonen, die symmetrische smaakgolffuncties bezitten, worden niet bëınvloed

door deze interactie.
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3.3.6 Berekening van energiespectra.

Eens de twee- en drie-quark interactiekernels zijn gepreciseerd, kan worden overgegaan tot de

numerieke berekening van baryonspectra. Naast het formalisme op zich werd in Bonn ook een

computercode ontwikkeld waarmee verschillende confinementmodellen en tweedeeltjesinterac-

ties aan het experiment konden worden getoetst. Hieruit bleek o.a. dat de in vorige sectie

vermelde Diracstructuren A en B voor de confinementkernel, gecombineerd met de ’t Hooft

interactie, tot zeer goede overeenkomst met de data leidden. De OGE-interactie daarentegen

voldeed niet. In [Kr01] wordt nog een derde confinementmodel voorgesteld, waarbij ook een

twee-quark kernel in rekening wordt genomen. Voor een uitvoerige bespreking van de bekomen

spectra en de troeven en tekortkomingen van het covariant model verwijzen we naar [Lö01].

Hier geven we enkel kort aan hoe de vrije parameters in de praktijk aan het experiment worden

gefit, en tonen we enkele voorbeelden van berekende spectra.

Beide baryonmodellen A en B bezitten zeven vrije parameters. Het gaat om de consti-

tuentenquarkmassa’s mu = md = mn en ms, de confinementparameters a (de “intercept”)

en b (de “helling”), de sterktes gnn en gns van de ’t Hooft interactie, en het bereik λ uit de

regularisatiefunctie. Bij het fitten gaat men systematisch als volgt te werk:

• Het ∆-spectrum wordt bepaald door slechts vier parameters: de niet-vreemde quarkmassa

mn, de confinementparameters a en b, en de regularisatieparameter λ. Vermits de ∆ tot het

decuplet behoort speelt de ’t Hooft interactie hier geen rol. Een fit aan de experimentele

massa’s van de best gekende ∆-resonanties levert dus een waarde voor deze vier parameters.

• Ook de spectra van de andere decuplet-hyperonen worden zuiver beheerst door de confi-

nementkernel. Een fit aan de Σ∗-, Ξ∗- en Ω-spectra laat bijgevolg toe de massa ms van de

s-quark vast te leggen.

• Zoals eveneens reeds vermeld in sectie 3.3.5 wordt de hyperfijnsplitsing van de grondtoe-

standsbaryonen veroorzaakt door de residuele quark-quark interactie. De sterkte gnn van de

’t Hooft interactie tussen niet-vreemde quarks volgt uit de energie-opsplitsing tussen N(939)

en ∆(1232). Eens deze parameter gekend, kan de sterkte gns tenslotte vastgelegd worden uit

het massaverschil tussen de grondtoestanden Ξ∗ − Ξ en Λ − Σ − Σ∗.

De in [Lö01] bekomen waarden voor de parameters worden weergegeven in tabel 3.1.

Ter illustratie tonen we in figuren 3.11 en 3.12 de vergelijking tussen theoretische en experimen-

tele spectra voor de niet-vreemde baryonen, berekend in modellen A en B met gebruikmaking

van de bovenvermelde waarden voor mn, a, b, gnn en λ. We herinneren eraan dat beide

confinementmodellen dezelfde niet-relativistische limiet bezitten, zodat de verschillen tussen

de berekende spectra enkel te wijten zijn aan relativistische effecten. Voor een gedetailleerde

bespreking, zie [Lö01].
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Figuur 3.11: Het spectrum van N-resonanties, zoals berekend in de modellen A (blauw) en B (groen),
vergeleken met de experimentele waarden (centraal) afkomstig van de Particle Data Group [PDG98].
De onzekerheid op de experimentele baryonmassa’s wordt voorgesteld door de gele rechthoek, die
donkerder is naarmate de resonantiepositie met meer zekerheid gekend is; dit laatste wordt ook nog
eens aangeduid door het aantal ∗’s.
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parameter model A model B
mn 330 MeV 300 MeV
ms 670 MeV 620 MeV

a -744 MeV -1086 MeV
b 470 MeV fm−1 1193 MeV fm−1

λ 0.4 fm 0.4 fm
gnn 136.0 MeV fm3 89.6 MeV fm3

gns 94.0 MeV fm3 61.7 MeV fm3

Tabel 3.1: De 7 vrije parameters, verkregen door fitten van de berekende baryonmassa’s aan de
experimentele waarden.

3.3.7 Regge-trajectories en confinement: een test van het covariant model.

In sectie 3.2.2 kondigden we reeds aan dat we op het lineair verband tussen M 2 en J , dat

experimenteel wordt aangetroffen, nog zouden terugkomen bij de bespreking van het model van

Bonn. Het stringmodel legde de link tussen fenomenologie (de helling α van de experimentele

Regge-trajectories) en microscopie (de stringconstante k van de confinementpotentiaal), en

voorspelde meer specifiek dat k en α evenredig zijn. Met het kwalitatief baryonmodel van

Bonn beschikken we nu over de mogelijkheid om deze predictie te toetsen aan de werkelijkheid.

In wat volgt zullen we steeds het confinementmodel A gebruiken, dat globaal gezien een iets

beter resultaat oplevert dan model B.

De stringconstante k uit het fluxbuismodel correspondeert met de parameter b in de con-

finementkernel, die door een fit aan het ∆-spectrum werd vastgelegd als b = 470 MeV/fm

(zie tabel 3.1). Aangezien b in het model van Bonn één van de inputparameters is, kan nu

worden nagegaan hoe de spectra worden bëınvloed door variatie van deze parameter. In het

fluxbuismodel gaf b eenvoudigweg de “steilheid” van de confinementpotentiaal aan. In het

covariant model bevat deze laatste echter nog een Diracstructuur, zodat de intuı̈tieve inter-

pretatie niet volledig meer opgaat. Daarom is het ook nuttig om nog eens extra te controleren

dat toevoegen van de Diracstructuur niets verandert aan de relevante fysica.

We concentreren ons hierbij op de niet-vreemde baryonen, de N - en ∆-resonanties, aange-

zien hiervoor de meeste experimentele data bestaan en de gemaakte fits dus het meest betrouw-

baar zijn. Daarenboven onderzoeken we enkel deze trajectories waarvoor reeds van voldoende

leden de massa gekend is (de experimentele helling moet immers met enige nauwkeurigheid

kunnen worden vastgelegd). Voor de nucleonen zijn dit de trajectories met resp. N(939),

N(1440), N(1535) en N(1520) als resonantie met laagste J-waarde (Jmin). Voor de delta’s

gaat het om de ∆(1232), ∆(1750), ∆(1620) en ∆(1700)-trajectories.

Van elke trajectory werden de massa’s van de vier laagst-energetische resonanties berekend

voor drie verschillende waarden van b, met name b0 = 470 MeV/fm, de gefitte (dus werkelijke)

waarde van b, b0
2 en 3b0

2 . De resultaten zijn weergegeven in tabel 3.2. De notatie nnn duidt

op de quarkinhoud van het baryon, hier bestaande uit 3 niet-vreemde (nonstrange) quarks.

N duidt op de harmonische-oscillatorschil waarin de resonantie is geklasseerd (al treedt in

de golffunctie meestal opmenging met andere schillen op). Tenslotte geeft n◦res aan om de

hoeveelste resonantie het gaat; voor elke hogere resonantie neemt J met 2 toe.
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In figuren 3.13 en 3.14 zijn de bijbehorende N - resp. ∆- Regge-trajectories uitgezet voor de

verschillende waarden van de confinementparameter b. Hieruit blijkt inderdaad dat de helling

van de trajectories ruwweg lineair met b toeneemt. De fenomenologie van het spectrum, zoals

vervat in de Regge-trajectories, wordt blijkbaar in de eerste plaats beheerst door het radiaal

gedeelte van V
(3)
conf . Het kiezen van de juiste Diracstructuur (m.a.w. de juiste relativistische

effecten, zie sectie 3.3.5) maakt dan nog een verfijning van de resultaten mogelijk.

In figuur 3.15 worden de resultaten, opnieuw voor het niet-vreemde gedeelte van het baryon-

spectrum, op een ietwat andere manier voorgesteld. Elke grafiek behoort bij een vaste waarde

van I, J en π, en geeft voor een aantal resonanties de variatie van M 2 met b weer. De bere-

keningen gebeurden met de b-waarden b0
4 , b0

2 , 3b0
4 , b0,

5b0
4 , 3b0

2 en 7b0
4 . De vertikale lijn staat

voor b0, terwijl de horizontale rode lijnen de posities van de reeds gekende resonanties met de

gegeven kwantumgetallen aangeven.

Uit deze voorstellingswijze blijkt nog duidelijker het lineair verband tussen de confine-

mentparameter b en de helling van de trajectories: voor vaste J neemt M 2 inderdaad lineair

toe met b. De afwijkingen bij lage b-waarden zijn te wijten aan het feit dat het spectrum

in dat geval wordt beheerst door de constante confinementterm, bepaald door de constant

gehouden parameter a. Vanzelfsprekend komt dit niet meer overeen met de fysische realiteit,

zijnde lineaire confinement.
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nnn, I = 1
2 , Jmin = 1

2 , π = +, N = 0

n◦ res. b = b0
2 b = b0 b = 3b0

2 exp.

1 370 946 1366 939
2 1058 1712 2234 1680
3 1529 2207 2787 2220
4 1947 2612 3221 2700

nnn, I = 1
2 , Jmin = 1

2 , π = +, N = 2

n◦ res. b = b0
2 b = b0 b = 3b0

2 exp.

1 912 1539 2071 1440
2 1262 1968 2554 2000
3 1726 2454 3080 -
4 2128 2839 3500 -

nnn, I = 1
2 , Jmin = 1

2 , π = −, N = 1

n◦ res. b = b0
2 b = b0 b = 3b0

2 exp.

1 758 1441 1944 1535
2 922 1653 2249 1675
3 1431 2192 2844 2250
4 1843 2591 3275 -

nnn, I = 1
2 , Jmin = 3

2 , π = −, N = 1

n◦ res. b = b0
2 b = b0 b = 3b0

2 exp.

1 813 1472 1989 1520
2 1301 1993 2564 2190
3 1857 2396 3005 2600
4 2088 2742 3352 -

nnn, I = 3
2 , Jmin = 3

2 , π = +, N = 0

n◦ res. b = b0
2 b = b0 b = 3b0

2 exp.

1 481 1261 1829 1232
2 1053 1954 2592 1950
3 1475 2433 3135 2420
4 1820 2806 3616 2950

nnn, I = 3
2 , Jmin = 1

2 , π = +, N = 2

n◦ res. b = b0
2 b = b0 b = 3b0

2 exp.

1 1024 1539 1870 1750
2 1039 1968 1900 1905
3 1476 2393 3080 2300
4 1830 2796 3500 -

nnn, I = 3
2 , Jmin = 1

2 , π = −, N = 1

n◦ res. b = b0
2 b = b0 b = 3b0

2 exp.

1 790 1652 2262 1620
2 1243 2175 2827 1930
3 1297 2266 2932 2400
4 1644 2649 3382 2750

nnn, I = 3
2 , Jmin = 3

2 , π = −, N = 1

n◦ res. b = b0
2 b = b0 b = 3b0

2 exp.

1 783 1628 2230 1700
2 1261 2181 2835 2200
3 1639 2603 3314 -
4 1956 2932 3577 -

Tabel 3.2: De berekende massa’s (in MeV) van de resonanties behorende tot de N(939), N(1440),
N(1535) en N(1520) nucleon Regge-trajectories, en de ∆(1232), ∆(1750), ∆(1620) en ∆(1700) delta-
trajectories, voor drie verschillende b-waarden, vergeleken met de experimentele massa’s.
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Figuur 3.13: De nucleon Regge-trajectories, corresponderend met de berekende massa’s uit tabel
3.2, voor b0

2 (volle lijn), b0 = 470 MeV/fm (streeplijn) en 3b0
4 (stippellijn). De rode punten geven

de experimentele baryonmassa’s aan, met foutenvlaggen; de zwarte punten staan voor de berekende
waarden. De curves zijn best passende rechten.
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Figuur 3.14: Idem als figuur 3.13, ditmaal voor de ∆-Regge trajectories.
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Figuur 3.15: Afhankelijkheid van M 2 voor verscheidene baryonresonanties in het niet-vreemde deel
van het spectrum, gegroepeerd per waarde van I, J en π. De streeplijnen stellen fits voor aan de
berekende M2/b-curven, met als b-waarden b0

4 , b0
2 , 3b0

4 , b0 = 470 MeV/fm, 5b0
4 , 3b0

2 en 7b0
4 . De zwarte

lijn geeft b0 aan, de rode lijnen de experimentele posities van gekende N - en ∆-resonanties.



Hoofdstuk 4

Baryonstructuur en

elektromagnetische vormfactoren

4.1 Vormfactoren: de kracht van het covariant formalisme.

De uitstekende overeenkomst tussen de experimentele en theoretische baryonmassa’s betekent

al een eerste overwinning voor het quarkmodel van Bonn. Nochtans schuilt de werkelijke kracht

van dit model niet in de berekening van spectra op quarkniveau, wel in de berekening van

matrixelementen. Deze spelen een essentiële rol bij de beschrijving van o.m. vervalprocessen

en baryonvormfactoren.

In sectie 2.1 gaven we reeds kort de basisgedachte achter vormfactoren en structuurfunc-

ties aan. Doordat vormfactoren gelinkt kunnen worden aan de interne opbouw van hadronen,

vormen ze de grootheden bij uitstek voor het bestuderen van hadronstructuur. Bovendien

is de kennis van hadronvormfactoren de sleutel tot het interpreteren van de spectroscopische

experimenten waarmee men “ontbrekende resonanties” in het nucleonspectrum tracht op te

sporen (zie [Ja02’] en sectie 4.5.1). Vormfactoren spelen namelijk de rol van (lopende) kop-

pelingsconstanten in een “effectieve veldentheorie” (EFT) op hadronniveau. In dit effectief

formalisme zijn de koppelingssterktes vrije parameters, die door een fit aan het experiment

moeten worden bepaald. Het berekenen van deze grootheden in een quarkmodel is dan ook

een essentiële stap op weg naar het verzoenen van de zuivere fenomenologie (EFT’s) met de

meer fundamentele aanpak gebaseerd op constituentenquarks.

Elektronen als probes voor baryonstructuur. Noteert men het matrixelement van een

1-deeltjesoperator O(x) als

〈P̄ |O(x)|P̄ ′〉 . (4.1)

Hierin staan |P̄ 〉 en |P̄ ′〉 voor de toestandsvectoren behorend bij het (on-shell) inkomend en

uitgaand baryon, met viermomenta resp. P̄ en P̄ ′. De operator O(x) kan in principe verschil-

lende vormen aannemen, naargelang het beschouwde proces. Experimenteel is leptonverstrooi-

ing aan hadronen echter de meest gebruikte techniek in het onderzoek van hadronstructuur

(zie sectie 2.1). Daarom zullen we ons hier concentreren op elektron-baryon verstrooiingspro-

cessen. Het proces waarin we gëınteresseerd zijn is (figuur 4.1):

64
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α γµ

(q)γ

e (k’)

e (k)

α µΓ

B’(P’)

B(P)

Figuur 4.1: Eerste-orde elektronverstrooiing aan een baryon B, met vorming van een baryon B’. Elke
vertex levert een bijdrage

√
α × een zekere vertexfactor (zie 4.3.1) tot het matrixelement. q = k−k′ =

P ′ − P is de viermomentumtransfer van het elektron naar het target-baryon.

Door de kleine elektromagnetische koppelingsconstante α wordt het werkelijk verstrooiings-

proces reeds zeer goed beschreven door het laagste-orde Feynmandiagram met slechts 1 uit-

gewisseld foton. Elke vertex levert een bijdrage van orde
√
α tot het matrixelement. Het

eerstvolgende diagram dat een rol speelt, is van vierde orde. Bijgevolg zal de hierdoor ge-

geven correctie op het laagste-orde proces slechts van de orde α = 1
137 zijn, en mag deze in

eerste instantie verwaarloosd worden. De kwantitatieve resultaten voor baryonvormfactoren

zijn trouwens nog niet voldoende nauwkeurig om dit soort correcties zinvol te maken.

Het rechtergedeelte van figuur 4.1 bevat de standaard elektron-foton interactievertex uit

QED, waaraan door toepassing van de gekende Feynmanregels een numerieke factor eγµ wordt

toegekend. Voor de elektron-baryonvertex mag men echter niet eenvoudigweg dezelfde factor

onderstellen. QED is immers enkel geldig voor puntdeeltjes, terwijl een baryon wel degelijk

een interne structuur bezit, die zijn interactie met een virtueel foton zal wijzigen.

Nemen we even aan dat zowel B als B ′ een spin J = 1
2 bezitten. De standaard-techniek

bestaat erin om met de baryonvertex eveneens een factor q̃ Γµ te associëren, met Γµ een

viervectorfunctie, en q̃ de lading. Deze vertexfunctie kan vervolgens geparametriseerd worden

in termen van een aantal nieuwe, scalaire functies (de vormfactoren), telkens vermenigvuldigd

met een viervectorfactor die enkel afhangt van Q2, γµ en de viermomenta voorkomend in de

reactie (met name kµ, k′µ , Pµ, P ′µ en qµ). De parametrisatie moet vanzelfsprekend aan een

aantal voorwaarden voldoen [PS95, CK95, De76, JS73]. Door toepassen van de Feynmanregels

kan vervolgens de eerste-orde transitie-amplitude iM voor het verstrooiingsproces worden

bepaald [VeQF]. Tenslotte volgt hieruit de werkzame doorsnede als functie van de onbekende

vormfactoren. Als J > 1
2 neemt de vertexfactor een tensorkarakter aan, bv. Γβµ voor J = 3

2

(zie sectie 4.4.2). In elk geval zal voor arbitraire J-waarden een verband gevonden worden

tussen het matrixelement van de elektromagnetische stroomoperator

〈P̄ ′|Jµ(x)|P̄ 〉 = 〈P̄ ′|q̃Ψ(x)γµΨ(x)|P̄ 〉 , (4.2)

en de baryon-foton vertexfactor Γ (zie o.m. sectie 4.15). Hierbij correspondeert de stroom Jµ

met een quark -foton interactievertex: Ψ annihileert een inkomende quark, Ψ creëert een uit-

gaande quark, en q̃ γµ is de vertexfactor voor een puntdeeltje. Het expliciet uitwerken van dit

verband in een gekozen referentiesysteem levert relaties op tussen de stroommatrixelementen

en vormfactoren.

Noodzaak van een relativistische beschrijving. Het niet-relativistisch quarkmodel, dat

zo verrassend succesvol was in de beschrijving van baryonspectra [IK78, IK79], blijkt wat
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baryonvormfactoren betreft kwantitatief tekort te schieten. Dit is op zich niet verwonderlijk,

aangezien vormfactoren per definitie functie zijn van het kwadraat van de viermomentum-

overdracht q2 = −Q2 tussen de interagerende deeltjes. Processen waarbij grote Q2-waarden

te pas komen, dienen zowieso op een relativistisch covariante manier te worden beschreven.

Een bepaald proces wordt immers in de eerste plaats gekarakteriseerd door de Lorentzscalair

Q2, en niet door energie en momentum afzonderlijk.

De mogelijkheid tot het uitvoeren van Lorentzboosts zal bv. van belang zijn voor de over-

gang naar het Breit-stelsel. Dit is een bijzonder inertiaalsysteem waarin de energie-overdracht

nul is. In dit stelsel kunnen vormfactoren worden gëınterpreteerd als distributies van elek-

trische lading en magnetisatie (zie 4.3.3). Een Lorentzboost is trouwens hoe dan ook nodig

voor het berekenen van matrixelementen. In de praktijk moet men hierbij steeds een zekere

keuze maken voor het referentiestelsel, bijvoorbeeld het ruststelsel van het inkomend baryon

B. Om het terugstootbaryon B ′ te kunnen beschrijven in dit stelsel, dienen zijn golffuncties

(die meestal in het ruststelsel gekend zijn) aan een Lozentzboost te worden onderworpen.

Midden jaren ’90 bleek dat een covariant quarkmodel voor mesonen, ontwikkeld in Bonn,

een vrij goede beschrijving van de elektromagnetische en zwakke mesoneigenschappen (vorm-

factoren, vervalbreedtes, ...) levert [RM94]. Daarnaast werden uit het “light-cone” forma-

lisme [We87], en uit “soliton-modellen” [Ch96] reeds bevredigende resultaten voor nucleon-

vormfactoren verkregen. Een consistente gezamenlijke behandeling van hadronspectra en -

matrixelementen voor kleine en middelgrote Q2-waarden werd echter alleen in het model van

Bonn gerealiseerd.

In de volgende sectie gaan we kort in op de theoretische behandeling van matrixelementen in

het Bethe-Salpeterformalisme, zonder evenwel te technisch te worden. Voor een gedetailleerde

bespreking van de meer subtiele aspecten van het formalisme verwijzen we naar [Mer02, Kr01].

Een beknopter overzicht is terug te vinden in [MLK02]. De rest van dit hoofdstuk behandelt

elastische en transitievormfactoren, hun interpretatie en de link met matrixelementen van de

elektromagnetische stroom. Dit alles wordt tenslotte toegepast op de numerieke berekening

van hyperonvormfactoren.

4.2 Matrixelementen in het covariant formalisme.

In sectie 3.3.1 werd reeds vermeld dat uit de 7-punts Greense functie

GO(x′1, x
′
2, x

′
3 ; x ; x′′1, x

′′
2, x

′′
3) =

− 〈Θ|T
(
Ψ(x′1)Ψ(x′2)Ψ(x′3)Ψ(x′′1)Ψ(x′′2)Ψ(x′′3)O(x)

)
|Θ〉 , (4.3)

met O(x) een willekeurige ééndeeltjesoperator, het matrixelement (4.1) van O(0) tussen twee

baryoneigentoestanden kan worden afgeleid. In dit werk zal O(x) steeds staan voor een com-

ponent van de elektromagnetische viervectorstroom Jµ(x). In het algemeen kan een vorm

O(x) = Ψ(x)OΨ(x) worden aangenomen, die bv. ook op zwakke processen toepasbaar is

[Kr01, Mer02].

Ook nu volgt de gezochte informatie uit de poolstructuur van de Greense functie in kwestie.

Hiervoor moet men opnieuw eerst de geschikte tijdsordening uitfilteren (zie 3.3.2 en [Kr01,

Mer02, MLK02]). Na transformatie naar de momentumruimte blijkt dat GO
P,P ′ , als functie
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van de totale energievariabelen P 0 en P 0′, een pool bezit bij de energieën ωP en ωP ′ van het

inkomend en het uitgaand baryon. Het residu bij deze polen is dan

GO
P,P ′(pξ, pη ; p′ξ, p

′
η) =

1

4ωPωP ′

χP̄ ′(pξ, pη) 〈P̄ ′|O(0)|P̄ 〉χP̄ (p′ξ, p
′
η)

(P 0 − ωP + iε)(P 0′ − ωP ′ + iε)

+ bijdragen analytisch in P 0 en P 0′ + andere tijdsordeningen . (4.4)

Om op basis hiervan het matrixelement 〈P̄ ′|O(0)|P̄ 〉 te bepalen, moet men er eerst in slagen

het residu te berekenen. Vervolgens moeten uit de geprojecteerde Salpeteramplitudes ΦΛ
M̄

voor

de baryonen in hun ruststelsel de volledige Bethe-Salpeteramplitudes in een gekozen nieuw re-

ferentiestelsel worden bepaald.

De sleutel: minimale substitutie. Noemen we de 7-punts Greense functie (4.3) met

O(x) = Jµ(x) voortaan Gµ
P,P ′ . Deze grootheid beschrijft hoe de fysica van het drie-quark

systeem wijzigt bij het aanleggen van een elektromagnetisch veld. De elektromagnetische

interactie kan in het Bethe-Salpeterformalisme worden ingebouwd door minimale substitutie:

i∂µ → i∂µ − q̃Aµ(x) . (4.5)

Hieruit blijkt dat Gµ
P,P ′ op een alternatieve manier kan geschreven worden als [Kr01, MLK02]

Gµ
P,P ′ = GP K

µ
P,P ′ GP ′ , (4.6)

in de verkorte notatie (3.48). Hierin stellen GP en GP ′ de 6-punts Greense functies in de

momentumruimte voor. Kµ
P,P ′ is de zgn. “current kernel”, waarin alle mogelijke irreducibele

Feynmandiagrammen met 1 fotonlijn plus drie inkomende en drie uitgaande quarklijnen vervat

zitten. Deze kernel is dus een soort drie-quark versie van de vertexfactor uit QED. De expliciete

vorm van K is terug te vinden in [MLK02]. Houdt men nu rekening met de poolstructuren

van GP en GP ′ afzonderlijk, gekend uit (3.52), dan leidt (4.6) inderdaad tot een alternatieve

uitdrukking voor de poolstructuur van Gµ
P,P ′ . Vergelijking van deze uitdrukking en de vorm

(4.4) leveren dan voor het matrixelement

〈P̄ |jµ(0)|P̄ ′〉 = −χP̄ K
µ
P̄ ,P̄ ′ χP̄ ′ . (4.7)

In eerste orde kunnen de Bethe-Salpeteramplitudes in het ruststelsel via (3.84) worden af-

geleid uit de Salpeteramplitudes. Kiest men als referentiestelsel het ruststelsel van één van

beide baryonen, dan moet de Bethe-Salpeteramplitude van het andere deeltje nog aan een

Lorentzboost worden onderworpen [Kr01].

In sectie 3.3.3 bleek dat het effect van de tweedeeltjesinteractie V (2) kon worden opgeslorpt

in een effectieve interactiekernel V eff
M̄

, waarvan we enkel de term van laagste orde in (V
(3)
R +

K
(2)

) behielden. Er blijkt dat het ook hier uiterst nuttig is in termen van een effectieve

current kernel Kµ
P̄ ,P̄ ′ te werken [MLK02], die orde per orde kan worden berekend. Voor een

grondige analyse van dit probleem verwijzen we naar [Kr01, Mer02]. Hier geven we enkel het
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eindresultaat. Er blijkt dat de laagste-orde bijdrage tot de effectieve kernel gelijk is aan

Kµ(0)

P̄ ,P̄ ′(pξ, pη ; p′ξ, p
′
η) =

S1
F (

1

3
P̄ + pξ +

1

2
pη) ⊗ S2

F (
1

3
P̄ − pξ +

1

2
pη) ⊗ S3

F (
1

3
P̄ − pη) q̃γ

µ S3
F (

1

3
P̄ ′ − p′η)

(2π)4 δ(4)(pξ − p′ξ) (2π)4 δ(4)
(

2

3
(P̄ − P̄ ′) + pη − p′η

)
. (4.8)

De factoren Si
F staan zoals gewoonlijk voor de constituentenquark-propagatoren (3.56). Het

stroommatrixelement in laagste orde, in het ruststelsel van het inkomend baryon, wordt ten-

slotte gegeven door [MLK02]

〈P̄ |jµ(0)|M̄〉 ≈ −Γ
Λ
M̄Kµ(0)

P̄ ,M̄
ΓΛ

M̄ =

− 3

∫
d4pξ

(2π)4
d4pη

(2π)4
Γ

Λ
M̄ (pξ, pη −

2

3
q)S1

F (
1

3
M̄ + pξ +

1

2
pη)

⊗ S2
F (

1

3
M̄ − pξ +

1

2
pη) ⊗ S3

F (
1

3
M̄ − pη + q)q̃γµS3

F (
1

3
M̄ − pη)Γ

Λ
M̄ (~pξ, ~pη) , (4.9)

met q = P ′ −P de viervector-impulsoverdracht (om verwarring te vermijden werd de ladings-

operator voorgesteld door q̃) en ΓΛ
M̄

de vertexfunctie, gedefinieerd door uitdrukking (3.85).

4.3 Elastische vormfactoren van J = 1
2 baryonen.

Het concept van elektromagnetische vormfactoren kan het eenvoudigst worden gëıntroduceerd

aan de hand van elastische elektronverstrooiing. De vormfactoren behorend bij een dergelijk

proces kunnen immers in verband gebracht worden met de ladings- en magnetisatiedistribu-

ties van het target-baryon. Daarenboven kan de vertexfactor voor een elastisch proces op

ondubbelzinnige wijze worden geparametriseerd, terwijl voor het inelastisch geval meerdere

niet-equivalente parametrisaties mogelijk zijn (zie resp. secties 4.3.1 en 4.4.3). Aangezien de

elektromagnetische structuur van de nucleonen experimenteel het best gekend is, concentreren

we ons hier op J = 1
2 baryonen.

4.3.1 Formele opbouw van de γBB-vertex.

De relevante fysica m.b.t. het verstrooiingsproces B(P̄ ) + e−(k) → B(P̄ ′) + e−(k′) (zie figuur

4.1 met B′ = B) zit opnieuw vervat in de evolutie-operator U(+∞,−∞). In de context

van kwantumveldentheorie wordt deze meestal de verstrooiingsmatrix of S-matrix genoemd.

In de praktijk wordt vaak gewerkt met de T -matrix, gedefinieerd door S = 1I + i T (met

1I de eenheidsoperator), waaruit de bijdrage van triviale verstrooiing al is weggelaten. De

verstrooings- of transitie-amplitude iM, geassocieerd met het proces onder studie, volgt dan

uit het T -matrixelement via

〈P̄ ′, k′|i T |P̄ , k〉 := (2π)4 δ(4)(P̄ + k − P̄ ′ − k′) iM(P̄ , k → P̄ ′, k′) , (4.10)

waarbij de δ-functie voor globaal energie-momentumbehoud zorgt.

Vermits men enkel gëınteresseerd is in het diagram uit figuur 4.1, moet enkel de laagste-orde

niet-nul bijdrage tot i T worden meegerekend. Via een uitdrukking als (3.109), nu specifiek
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toegepast op QED, wordt deze gegeven door

i T (1) = −i
∫

d4xLint(x) +
(−i)2

2!

∫
d4xd4y T (Lint(x)Lint(y)) + O(α

3
2 ) . (4.11)

met Lint(x) = q̃Ψ(x)γµΨ(x)Aµ(x) de QED-interactielagrangiaan. Aangezien het beschouwde

diagram vier externe fermionlijnen bezit, zal de eerste term van (4.11) niet bijdragen (deze

bevat slechts twee fermionoperatoren), en wordt het matrixelement

i T
(1)
fi := 〈P ′, k′|i T (1)|P, k〉 =

(−ie)(−iq̃B)

2!
〈P̄ ′, k′|

∫
d4zed

4zB T
(
Ψeγ

µΨeAµ ΨBγ
νΨBAν

)
|P̄ , k〉 , (4.12)

met q̃B de baryonlading. Na toepassen van het theorema van Wick, en rekening houdend met

het resultaat van de verschillende contracties (zie [PS95] en Appendix A), wordt dit

i T
(1)
fi = −e

∫
d4zed

4zB u(k
′)γµu(k) ei(k′−k)ze i∆F

µν(ze − zB) 〈P̄ ′|q̃BΨBγ
νΨB|P̄ 〉 ,

met i∆F
µν(ze − zB) = −igµν

∫ d4q
(2π)4

eiq(ze−zB)

q2+iε
de fotonpropagator. Substitutie van deze pro-

pagator in bovenstaande betrekking en uitvoering van de ze-integratie zorgt voor een factor

δ(4)(k′ − k + q). De term iε speelt enkel een rol wanneer de contourintegratie expliciet moet

worden uitgevoerd. Hier mag deze term gewoon weggelaten worden, aangezien q vastligt

door momentumbehoud aan de vertices (wat dadelijk expliciet zal blijken). Men herkent in

q̃B ΨBγµΨB de elektromagnetische stroom Jµ gedragen door het baryon, zodat

i T
(1)
fi = ie u(k′)γµu(k)

∫
d4q d4zB

1

q2
δ(4)(k′ − k + q) e−iqzB 〈P̄ ′|Jµ(zB)|P̄ 〉 .

Stelt men nu dat ook voor de baryonoperatoren de betrekking ΨB(zB)|P̄ 〉 = e−iP̄ zBΨB(0)|P̄ 〉
geldt, dan bekomt men na integratie over zB,

i T
(1)
fi = ie u(k′)γµu(k) (2π)4

∫
d4q

1

q2
δ(4)(k′ − k + q) δ(4)(P̄ ′ − P̄ − q) 〈P̄ ′|Jµ(0)|P̄ 〉 .

De δ-functies leggen inderdaad behoud van viermomentum in de vertices op, waardoor de

viermomentumoverdracht q ondubbelzinnig wordt vastgelegd. Uiteindelijk bekomt men voor

de laagste-orde bijdrage tot het T -matrixelement voor elektron-baryonverstrooiing

〈P ′, k′|i T (1)|P, k〉 = ie u(k′)γµu(k) (2π)4 δ(4)(k′ − k + P̄ ′ − P̄ )
1

(k − k′)2
〈P̄ ′|Jµ(0)|P̄ 〉 .

De verstrooiingsamplitude wordt bijgevolg

iM = ie u(k′)γµu(k)
1

(k − k′)2
〈P̄ ′|Jµ(0)|P̄ 〉 . (4.13)

Anderszijds zou het toekennen van een vertexfactor eΓµ (functie van de twee onafhankelijke

variabelen P̄ en P̄ ′) aan de foton-baryonvertex en toepassen van de Feynmanregels rechtstreeks
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geleid hebben tot de uitdrukking

iM = ie2
(
u(k′) γµ u(k)

) 1

(k − k′)2
(
u(P̄ ′) Γµ u(P̄ )

)
. (4.14)

Identificatie van beide betrekkingen levert dan

〈P̄ ′|Jµ(0)|P̄ 〉 = e u(P̄ ′) Γµ u(P̄ ) . (4.15)

We benadrukken dat deze betrekking enkel geldt op voorwaarde dat de in- en uitgaande bary-

onen een spin J = 1
2 bezitten. Bij de behandeling van transitiematrixelementen zal de relatie

(4.15) uitgebreid worden naar baryonen en baryonresonanties met J > 1
2 , gekarakteriseerd

door de zgn. Rarita-Schwinger spinoren. Deze laatste moeten expliciet worden geconstrueerd

door impulsmomentkoppeling van spin-1,2,3,... vectoren met de spin- 1
2 Diracspinoren tot de

gewenste waarde van J .

Parametrisatie van de vertex. In het algemeen kan de vertexfunctie Γµ opgebouwd zijn uit

een combinatie van de viermomenta P̄ en P̄ ′, de Diracmatrices γµ, en de fysische constanten

M (de baryonmassa) en e. Vermits de elektromagnetische interactie pariteit behoudt, kan

de γ5-matrix hier niet optreden. Inderdaad, de pariteitsoperator P in de Diractheorie wordt

gedefinieerd als

PΨ(~x, t) = eiφγ0Ψ(−~x, t) = PΨ(~x, t) , (4.16)

met eigenwaarden P = ±1, zodat via de anticommutatierelatie (A.7) wordt gevonden:

P
(
γ5Ψ(~x, t)

)
= −γ5 eiφγ0Ψ(−~x, t) = −γ5PΨ(~x, t) = −P

(
γ5Ψ(~x, t)

)
. (4.17)

De γ5-operator keert dus de pariteit van een spinor om.

Een eerste beperking op de vorm van Γµ wordt opgelegd door de eis van Lorentzcovariantie.

Opdat de vertexfactor zou transformeren als een viervector, moet hij een lineaire combinatie

zijn van P̄µ, P̄ ′
µ en γµ, of equivalent hiermee [PS95]:

Γµ = Aγµ +B (P̄ ′
µ + P̄µ) + C (P̄ ′

µ − P̄µ) . (4.18)

De coëfficiënten A, B en C kunnen elk nog scalaire producten van de viermomenta bevatten,

of contracties van viermomenta met de γ-matrices. Aan de hand van de Diracvergelijking

[VeQF] kunnen deze laatste factoren, bij inwerking op een Diracspinor, steeds herleid worden

tot de constante M :

γµP̄µ u(P̄ ) = M u(P̄ ) en (4.19)

u(P̄ ′)γµ P̄ ′
µ = M u(P̄ ′) , (4.20)

Verder is P̄ 2 = P̄ ′2 = M2, zodat q2 overblijft als enige relevante scalair. Dit betekent dat

A, B en C uiteindelijk enkel zullen afhangen van q2, M en e. Vermits ijkinvariantie via

het Noethertheorema gelinkt is met behoud van elektromagnetische stroom (zie sectie 2.2 en
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[VeQF]), dient men als extra eis op te leggen:

∂µ〈P̄ ′|Jµ(x)|P̄ 〉 = 0 . (4.21)

Gezien 〈P̄ ′|Jµ(x)|P̄ 〉 = ei(P̄ ′−P̄ )x 〈P̄ ′|Jµ(0)|P̄ 〉, en rekening houdend met (4.15), is een vol-

doende voorwaarde

qµΓµ = 0 , (4.22)

een betrekking die beter bekend staat als de Ward-identiteit [PS95]. Toepassing op de vorm

(4.18) leert dat C = 0, aangezien de bijbehorende viervector na contractie met qµ niet nul

wordt. De resulterende uitdrukking kan vervolgens in een andere gedaante worden gebracht

via de zgn. Gordon-identiteit [PS95], die stelt

u(P̄ ′)γµu(P̄ ) = u(P̄ ′)

[
P̄ ′

µ + P̄µ

2M
+
i σµνq

ν

2M

]
u(P̄ ) , (4.23)

waarbij de antisymmetrische tensor σµν wordt gedefinieerd in Appendix A. Een veralgemening

van deze identiteit voor inelastische processen zal in sectie 4.4.3 nog worden bewezen. Hiermee

bekomt men tenslotte voor de vertexfactor uit (4.15)

Γµ = F1(q
2) γµ + F2(q

2)
i σµνq

ν

2M
, (4.24)

of equivalent hiermee (via de relatie (4.23))

Γµ =
(
F1(q

2) + F2(q
2)
)
γµ −

P̄ ′
µ + P̄µ

2M
F2(q

2) . (4.25)

De functies F1(q
2) en F2(q

2) worden resp. de Dirac- en Pauli-vormfactoren genoemd.

4.3.2 De Dirac- en Pauli-vormfactoren in het reëel fotonpunt.

De vormfactoren F1,2(Q
2) parametriseren de interactie van het baryon met het elektromagne-

tisch veld te wijten aan het verstrooide elektron. Een eerste interpretatie van deze grootheden

kan worden gevonden op basis van een semi-klassiek argument. Hiervoor beschouwt men ver-

strooiing van een baryon aan een klassiek, statisch elektromagnetisch veld, zoals weergegeven

in figuur 4.2.

B(P’)

B(P)

α µΓ

A µ
kl

Figuur 4.2: Het eerste-orde Feynmandiagram voor verstrooiing van een baryon aan een klassiek
elektromagnetisch veld, voorgesteld door de vectorpotentiaal Akl

µ .
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Het elektromagnetisch veld wordt gekarakteriseerd door een viervectorpotentiaal Akl
µ (~x). In

tegenstelling tot het fotonveld Aµ, wordt aan deze grootheid geen operatorkarakter toegekend.

De niet nader gepreciseerde bron van het extern veld is aangeduid door een X. Het baryon

zelf wordt wel in tweede kwantisatie beschreven. In dat geval herleidt de interactielagrangiaan

zich tot Lint = q̃Ψ(x)ΓµΨ(x)Akl
µ (~x), waarbij we opnieuw de vertexfactor Γ hebben ingevoerd.

Het laagste-orde T -matrixelement wordt bijgevolg gegeven door

i T
(1)kl
fi = 〈P̄ ′|i T (1)|P̄ 〉 = −i e 〈P̄ ′|

∫
d4xΨ(x)ΓµΨ(x)Akl

µ (~x)|P̄ 〉 .

Na het maken van de juiste contracties herleidt dit zich tot

i T
(1)kl
fi = −i e u(P̄ ′)Γµu(P̄ )

∫
d3~x dt ei(ωP ′−ωP )te−i(~P ′−~P ).~xAkl

µ (~x) .

De tijdsintegratie levert een δ-functie (vermenigvuldigd met 2π), de plaatsintegratie de Fourier-

getransformeerde Ãkl
µ (~P ′ − ~P ) van het klassiek veld, zodat

i T
(1)kl
fi = −i e u(P̄ ′)Γµu(P̄ ) (2π) δ(ωP − ωP ′) Ãkl

µ (~P ′ − ~P ) := 2π δ(ωP ′ − ωP ) iM . (4.26)

Beschouw nu verstrooiing aan een elektrostatisch veld ~B = 0, ~E = ~E(~x). Gezien de gekende

betrekkingen

~B = ~∇× ~A , (4.27)

~E = −∂
~A

∂t
− ~∇φ , (4.28)

kan een dergelijk veld worden beschreven door Akl
µ (~x) = (φ(~x) , ~0), waarbij ~E = −~∇φ. Uit-

voeren van de Fouriertransformatie geeft

Ãµ,kl(~P ′ − ~P ) =

∫
d3~x e−i(~P ′−~P ).~x

(
φ(~x),~0

)
=
(
φ̃(~P ′ − ~P ),~0

)
.

Stelt men opnieuw P̄ ′ − P̄ = q, waarbij in dit geval q0 = 0 wegens de δ-functie in (4.26), dan

wordt de transitie-amplitude finaal

iM = −i e u(P̄ ′)Γ0u(P̄ ) φ̃(~q). (4.29)

Varieert het φ-veld slechts langzaam met ~x, dan zal de Fouriergetransformeerde φ̃(~q) een

scherpe piek vertonen rond ~q = ~0 [PR95]. In dat geval is het toegelaten in de uitdrukking

(4.24) voor Γ0, de limiet qν → 0 te nemen. Onderstelt men bovendien dat het baryon met niet-

relativistische snelheid beweegt, dan herleiden de Diracspinoren uλ(P̄ ) en uλ′(P̄ ′) = u†λ′(P̄ ′)γ0

(zie Appendix A) zich tot
√

2M
(

ξλ
0

) en
√

2M
(

ξλ′ † 0 ), met ξ een 2-component Pauli-spinor.

De index λ duidt op de heliciteit van de spinoren, die bij constructie orthogonaal zijn, zodat

ξ†λξλ′ = δλλ′ . Na invullen van Γ0 wordt de transitie-amplitude in deze limiet

iM = −i e F1(0)φ(~q) 2M ξ†′ξ = −i e F1(0)φ(~q) 2M δλλ′ . (4.30)

Hetzelfde verstrooiingsproces kan nu ook worden doorgerekend aan de hand van niet-relati-
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vistische kwantummechanica. Beschouwt men een baryon dat verstrooit aan een ruimtelijk

gebied waar een zekere statische potentiaal heerst, dan levert de zgn. “Bornapproximatie”

voor diezelfde verstrooiingsamplitude [PS95]

iM = −iŨ(~q)2M δλλ′ . (4.31)

Hierin is Ũ(~q) de Fouriergetransformeerde van de potentiële energiefunctie voor het baryon in

het verstrooiend potentiaalveld. De Bornapproximatie komt in feite neer op een benadering

van de uitgaande baryongolffunctie tot op eerste orde in de interactiepotentiaal, analoog als

wat bij de uitwerking van het S(of T )-matrixelement gebeurde. In verstrooiingstheorie wordt

de golffunctie van het uitgaand deeltje berekend via de “Born-reeks”, een oneindige som van

termen die de interactiepotentiaal en een bepaalde “Greense functie” (die in het kwantumme-

chanisch formalisme zuiver een rekentechnisch middel is) bevatten [VeQM]. Men ziet intuı̈tief

in dat deze uitdrukking nauw in verband staat met de expansie van de S-matrix in termen

van de interactielagrangiaan.

Identificatie van beide uitdrukkingen (4.30) en (4.31) voor iM, en uitvoeren van een

inverse Fouriertransformatie, leert dat

U(~x) = eF1(0)φ(~x). (4.32)

Vermits de potentiële energie U(~x) per definitie gelijk is aan de lading van het verstrooide deel-

tje, vermenigvuldigd met de potentiaal φ(~x), moet F1(q
2) corresponderen met de baryonlading

in eenheden e. Voor een proton moet bijgevolg F p
1 (0) = 1, voor een neutron F n

2 (0) = 0.

Voert men een analoge berekening uit met een magnetostatisch veld, beschreven door

Akl
µ (~x) = (0 , ~A(~x)), dan vindt men voor de transitie-amplitude

iM = 2M i
( e

2M
[F1(0) + F2(0)] ξλ′†~σξλ

)
. ~̃B(~q) , (4.33)

met ~̃B(~q) de Fouriergetransformeerde van het magnetisch veld. Na vergelijking met de Born-

approximatie (4.31) volgt voor de potentiële energiefunctie

U(~x) = −〈~µ〉. ~B(~x) , met ~µ =
e

M
[F1(0) + F2(0)] ξλ′†

~σ

2
ξλ . (4.34)

Dit stelt de interactie-energie voor van het baryon-magnetisch moment met het aangelegd

magneetveld. De notatie 〈~µ〉 wijst erop dat het om de verwachtingswaarde van de magnetisch-

momentoperator tussen twee Paulispinoren gaat. Uit de relatie ~µ = g e
2M

~S blijkt dat de

gyromagnetische verhouding van het nucleon gegeven wordt door

g = 2 [F1(0) + F2(0)] . (4.35)

De baryonvormfactoren bij q2 = 0 (het reële fotonpunt) zijn dus gelinkt met de lading en

het magnetisch moment. Ook met een inelastisch verstrooiingsproces zal steeds een zekere

“lading” en een zeker “magnetisch moment” worden geassocieerd. Deze staan dan niet meer

in verband met de eigenschappen van een individueel baryon, maar geven informatie over de

effectieve interactielagrangiaan die de wisselwerking tussen het inkomend en uitgaand deel-

tje beheerst. In sectie 4.5.3 zal een dergelijk transitie-magnetisch moment numeriek worden
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berekend, d.m.v. een relatie analoog aan (4.35).

4.3.3 De Sachs-vormfactoren en het Breit-stelsel.

In de praktijk is het vaak handiger om i.p.v. de vormfactoren F1,2 die op natuurlijke wijze

tevoorschijn komen bij parametrisatie van de γBB-vertex, twee lineaire combinaties van beide

te beschouwen. Meerbepaald tracht men de elektrische en magnetische bijdragen tot de Dirac-

en Paulivormfactoren van elkaar te scheiden. Steunend op de correspondentie tussen enerzijds

F1(0) en de elektrische lading q (in eenheden e), anderzijds F1(0) + F2(0) en het baryon-

magnetisch moment µ (in eenheden ~), is een logische keuze voor deze combinaties [We87,

Kr01, Mer02]:

GE(Q2) = F1(Q
2) − Q2

4M2
F2(Q

2) , (4.36)

GM (Q2) = F1(Q
2) + F2(Q

2) , (4.37)

met Q2 = −q2. De restricties op de Dirac- en Pauli-vormfactoren F1,2(Q
2 = 0) induceren

immers de volgende voorwaarden op GE,M :

GE(0) =
q

e
, GM (0) =

µ

µN
, (4.38)

met µN = e
2Mp

het nucleair magneton (in natuurlijke eenheden). De op deze manier gedefi-

nieerde vormfactoren zijn dimensieloos. In de literatuur wordt voor GM vaak de alternatieve

conventie

GM (0) =
µ

e
(4.39)

gehandhaafd, waarbij GM de dimensie 1
M bezit. De code van Bonn maakt gebruik van deze

laatste normering voor GM . Toegepast op het proton en neutron worden deze condities

Gp
E(0) = 1 , eGp

M (0) = µp = 2.793µN ; (4.40)

Gn
E(0) = 0 , eGn

M (0) = µn = −1.913µN . (4.41)

Men noemt GE de elektrische en GM de magnetische vormfactor, gezien ze respectievelijk

verbonden zijn met de elektrische lading en het magnetisch moment van het nucleon. Ge-

zamenlijk worden deze objecten aangeduid als de “Sachs-vormfactoren”. Herschrijven van

het stroommatrixelement (4.15), met voor Γµ de gedaante (4.25), in termen van deze nieuwe

objecten, levert

〈P̄ ′, λ′|Jµ(0)|P̄ , λ〉 = uλ′(P̄ ′)

[
γµGM (Q2) −

P̄ ′
µ + P̄µ

2M

GM (Q2) −GE(Q2)

1 + Q2

4M

]
uλ(P̄ ) . (4.42)

De Rosenbluth-werkzame doorsnede. Bekijkt men nu opnieuw het eerste-orde elektron-

verstrooiingsproces uit figuur 4.1. Met gebruikmaking van de vorm (4.42) voor het stroom-

matrixelement kan de bijbehorende amplitude, gegeven door (4.13), nu berekend worden in

termen van de Sachs-vormfactoren GE,M . Zijn ωk, ωk′ de energieën van het inkomend en ver-

strooid elektron, en is θ de strooihoek, dan wordt voor de differentiële verstrooiings-werkzame
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doorsnede gevonden [Ro50]:

dσ

dΩ
=

(
dσ

dΩ

)

Mott

[
G2

E(Q2) + Q2

4M2 G
2
M (Q2)

1 + Q2

4M2

+
Q2

2M2
G2

M (Q2) tan2 θ

2

]
. (4.43)

Deze betrekking staat bekend als de “Rosenbluth-formule”. De factor
(

dσ
dΩ

)
Mott

duidt op de

Mott-werkzame doorsnede, geldig voor verstrooiing van een spin- 1
2 -deeltje aan een spinloos

puntvormig object:

(
dσ

dΩ

)

Mott

=
α2

4ω2
k sin4 θ

2

ωk′

ωk
cos2

θ

2
. (4.44)

De zgn. “Rosenbluth-separatie”-methode, de standaard-techniek voor de experimentele bepa-

ling van de Sachs-vormfactoren, steunt precies op de betrekking (4.43). Deze techniek bestaat

erin, bij vaste Q2, de verhouding van de experimentele verstrooiings-werkzame doorsnede tot

de (berekende) Mott-werkzame doorsnede uit te zetten in functie van tan2 θ
2 [PR95]. De helling

van de bekomen rechte levert dan GM bij de gekozen Q2-waarde, hetgeen gecombineerd met

de intercept de elektrische vormfactor GE oplevert. Het overgrote deel van de beschikbare

gegevens met betrekking tot nucleonvormfactoren is afkomstig van dit type experimenten.

Een struikelblok bij de praktische toepassing van Rosenbluth-separatie is het feit dat de

elektron-proton werkzame doorsnede bij hoge Q2 gedomineerd wordt door de magnetische

vormfactor (zie uitdrukking (4.43)), waardoor de relatieve fout op de elektrische vormfactor

al snel redelijk groot wordt. Deze moeilijkheid kan worden omzeild in de zgn. “polarisatie-

transfer” experimenten. Door meten van de verhouding van de transversale en longitudi-

nale polarisaties van het terugstootproton, kan de grootheid
Gp

E

Gp
M

rechtstreeks worden bepaald

[ACG81]. Een recente meting in JLab leerde dat deze vormfactorverhouding niet over het vol-

ledige Q2-bereik 1 is, zoals uit oudere data werd vermoed, maar dat de elektrische vormfactor

sneller afneemt met Q2 [Jon00]. Dit impliceert dat de verdelingen van lading en magnetisch

moment binnenin het proton sterker verschillen dan aanvankelijk werd gedacht.

Wat de neutronvormfactoren betreft, stuit men nog op een extra probleem. Men beschikt

immers niet over targets met vrije neutronen. In de praktijk is men daarom verplicht zijn

toevlucht te nemen tot verstrooiing aan deuterium-targets. Om de neutronvormfactoren uit

de data te distilleren, moet het effect van de kernkracht gëısoleerd kunnen worden van de

elektromagnetische elektron-neutron interactie. Dit zal noodzakelijkerwijze een zekere model-

afhankelijkheid in de resultaten introduceren. Voor lage Q2 kan men wel modelonafhankelijke

resultaten verkrijgen via verstrooiing van neutronen aan atomaire elektronen [Kö76].

Vormfactoren en baryonstructuur gelinkt in het Breit-stelsel. Het verband tussen

GE,M en de fysische baryoneigenschappen beperkt zich niet tot de relaties (4.38) geldig in het

reëel fotonpunt. Minstens even essentieel voor het doorgronden van de baryonstructuur is de

Q2-afhankelijkheid van de Sachs-vormfactoren. De interpretatie van vormfactoren in termen

van ladings- en magnetisatiedistributies, aangekondigd in sectie 2.1, kan echter alleen gebeuren

in één bijzonder referentiesysteem, dat men het Breit-stelsel noemt. Dit stelsel komt ook te

pas bij het “partonmodel” waarmee Bjorken en Feynman erin slaagden de structuurfuncties

van het nucleon te interpreteren [PR95].
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Een waarnemer in rust in het Breit-systeem ziet het inkomend elektron en het targetbaryon

vanuit tegengestelde richtingen, maar met gelijke driemomenta, naar mekaar toe bewegen.

Meerbepaald bezit één van beide reactiepartners (stel het elektron) een impuls ~k = ~q
2 , zodat

voor het baryon ~P = − ~q
2 . Hierin is q = k − k′ = P̄ ′ − P̄ de viermomentumoverdracht, zodat

voor de uitgaande deeltjes ~k = − ~q
2 en ~P = ~q

2 . Bij verstrooiing keren de impulsen dus gewoon

om. Gezien de Einsteinbetrekking ω =
√
|~p|2 +m2, zullen de elektron- en baryonenergieën

bij het proces niet wijzigen. Dit betekent dat q0 = 0, m.a.w. het uitgewisseld virtueel foton

draagt wel een momentum ~q maar geen energie: q = (0, ~q).

In dit referentiestelsel worden de tijds- en ruimtecomponenten van het stroommatrixele-

ment gegeven door [TW01]

〈~q
2
, λ′|J0(0)| − ~q

2
, λ〉 = 2MGE(~q 2) δλλ′ , (4.45)

〈~q
2
, λ′| ~J(0)| − ~q

2
, λ〉 = GM (~q 2) ξ†λ′ i~σ × ~q ξλ . (4.46)

Anders gezegd, de overgangsmatrixelementen van de ladings- en stroomdichtheidsoperatoren

in het Breit-stelsel zijn resp. verbonden met de elektrische en magnetische vormfactoren.

Er kan nu worden aangetoond [ESW60, Sac62] dat de elektrische en magnetische nucleon-

vormfactoren in het Breit-stelsel via een Fouriertransformatie verbonden zijn met de ladings-

resp. magnetisatiedistributies:

ρch(~r) =

∫
d3~q

(2π)3
e−i~q.~rM

ωq
GE(~q2) , (4.47)

ρm(~r) =

∫
d3~q

(2π)3
e−i~q.~rM

ωq
GM (~q2) , (4.48)

Hierin zijn ρch en ρm zodanig gedefinieerd dat eρch(~r) correspondeert met de ladingsdichtheid

en ~µρm(~r) met de magnetisatie ~M (magnetisch moment per volume-eenheid). Men stelt

~µ := µ~σ.

We kunnen de correspondenties (4.47) en (4.48) plausibel maken via een analogie met

klassiek elektromagnetisme. In het raamwerk van de relativistische kwantummechanica wordt

een stroomdichtheidsviervector steeds gedefinieerd als

Jµ,kl = (ρ, ~J) (4.49)

met ρ een ladingsdichtheid en ~J een ladingsstroomdichtheid, die voldoen aan de continüıteitsvergelijking
∂ρ
∂t − ~∇. ~J = 0. In klassiek elektromagnetisme wordt het magnetisch moment van een stroom-

distributie ~J gedefinieerd als ~µ = 1
2

∫
d3~r ~r × ~J . De magnetisatie zelf wordt bijgevolg

~M = µ~σ ρm = 1
2 ~r × ~J . Onderstelt men nu (om de gedachten te vestigen) uniforme stro-

men, zodat ∂Ji

∂xj
= 0, ∀i, j, dan levert de rotor van deze uitdrukking ~J = µ~σ × ~∇ ρm. Op deze

manier wordt de stroom

Jµ(~r) =
(
eρch(~r), µ~σ × ~∇ρm(~r)

)
. (4.50)

Stelt men de matrixelementen in het linkerlid van (4.45) en (4.46) gelijk aan de klassieke

ladings- en stroomdichtheden in de momentumruimte, en voert men een Fouriertransformatie

naar de coördinatenruimte door, dan bekomt men (op enkele constanten na, die te wijten zijn
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aan o.a. de normering van de spinoren en de definitie van de veldoperatoren in Jµ, die klassiek

niet optreden) inderdaad de uitdrukkingen (4.47) en (4.48) [Ke02].

Door ontwikkeling van de exponentiëlen in (4.47) en (4.48) kan de volgende betrekking

afgeleid worden voor de gemiddelde kwadratische stralen van de ladings- en magnetisatiedis-

tributies [PR95] in het Breit-stelsel:

〈~r 2〉ch,m = −6
1

G(0)

dGE,M (Q2)

dQ2
|Q2=0 , (4.51)

met

〈~r 2〉ch,m =

∫
d3~r r2ρch,m(~r) . (4.52)

Bij de elektrische ladingsstraal van ongeladen baryonen wordt de factor 1
G(0) weggelaten, aan-

gezien GE(0) = 0.

De link tussen vormfactoren en distributies is dus enkel in het Breit-stelsel geldig. In

een willekeurig ander inertiaalsysteem zou q0 verschillen van 0. In dat geval dient men in de

uitdrukkingen (4.47) en (4.48) ~q 2 te vervangen te door Q2, en de factor e−i~q.~r door eiq.r . In

dat geval zal de Fouriertransformatie van GE,M geen statische distributie meer opleveren, en

gaat de interpretatie niet meer op. In [Ke02] wordt gepoogd een relatie voor de distributies

ρch,m af te leiden die in een willekeurig referentiesysteem geldig is. Hier blijkt dat een unieke,

relativistische relatie tussen de Sachs-vormfactoren en de statische ladings- en magnetisatie-

distributies in het baryonruststelsel eenvoudigweg niet bestaat. Enkel voor lage Q2 zijn de

distributies in het artificieel Breit-systeem (waar |~q| dan klein is) ook de fysische distributies

in het ruststelsel van het deeltje.

4.3.4 Vormfactoren berekend uit stroommatrixelementen.

Voor de praktische berekening van elastische vormfactoren volgen we [Kr01, Mer02] en kiezen

het ruststelsel van het inkomend (spin- 1
2) baryon als referentiesysteem. Leggen we bovendien

de Z-as langs de momentumtransfer ~q, dan worden de relevante viermomenta

P̄µ =




M

0

0

0


 , P̄ ′µ =




ωP ′

0

0

|~P ′|


 , qµ = P̄ ′µ − P̄µ =




ωP ′ −M

0

0

|~P ′|


 . (4.53)

Zoals gewoonlijk is ωP ′ =

√
|~P ′|2 +M2, met M de baryonmassa. De Diracspinoren corre-

sponderend met het inkomend en uitgaand baryon zijn in dit geval (zie Appendix A)

u 1
2
(P̄ ) =

(√
2M ξ 1

2

0

)
, u 1

2
(P̄ ′) =

(√
ωP ′ +M ξ 1

2√
ωP ′ −M ξ 1

2

)
; (4.54)

u− 1
2
(P̄ ) =

(√
2M ξ− 1

2

0

)
, u− 1

2
(P̄ ′) =

( √
ωP ′ +M ξ− 1

2

−
√
ωP ′ −M ξ− 1

2

)
. (4.55)
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Hiermee wordt de Q2-waarde

Q2 = 2M(ωP ′ −M) . (4.56)

Met de betrekking (4.42) voor het stroommatrixelement 〈P̄ ′, λ′|Jµ(0)|P̄ , λ〉 vindt men

M0
1
2
, 1
2

:= 〈P̄ ′,
1

2
|J0(0)|P̄ , 1

2
〉 = e

√
Q2 + 4M2GE(Q2) , (4.57)

M+
1
2
,− 1

2

:= 〈P̄ ′,
1

2
|J1(0) + i J2(0)|P̄ ,−1

2
〉 = 2e

√
Q2GM (Q2) . (4.58)

Omgekeerd worden de elektrische en magnetische vormfactoren dus gegeven door

GE(Q2) =
M0

1
2
, 1
2

e
√
Q2 + 4M2

, (4.59)

GM (Q2) =
M+

1
2
,− 1

2

2e
√
Q2

. (4.60)

De stroommatrixelementen kunnen numeriek worden berekend, gesteund op het formalisme

besproken in sectie 4.2. Bovenstaande betrekkingen leveren dan onmiddellijk de Sachs-vorm-

factoren i.f.v. Q2, waaraan een best passende curve kan worden gefit. Bij lage Q2 blijkt dat de

elektrische en magnetische vormfactoren van geladen baryonen, en de magnetische vormfactor

van ongeladen baryonen, hetzelfde globaal verloop vertonen, nl. de dipoolvorm

G(Q2)

G(0)
≈
(

1 +
Q2

a2

)−2

. (4.61)

Het is dan ook gebruikelijk aan de berekende curves steeds een dipool of een som van dipolen

te fitten. Deze Q2 afhankelijkheid is intüıtief eenvoudig te begrijpen. De redenering wordt

picturaal voorgesteld in figuur 4.3. Vanaf Q2-waarden van de orde 0,1 GeV2 interageert het

uitgewisseld foton niet meer met het proton als geheel, maar met één van de individuele (con-

stituenten)quarks. Aangezien het verstrooiingsproces elastisch of quasi-elastisch is (m.a.w. de

“geraakte” quark mag niet uit het proton worden gestoten) moet een deel van deze foton-

energie worden overgedragen aan de beide andere quarks door uitwisseling van minstens twee

gluonen. Het matrixelement zal dan twee gluonpropagatoren 1
Q2 bevatten, zodat de werkzame

doorsnede ∼ 1
Q8 . De vormfactoren zullen dan ruwweg evenredig zijn met 1

Q4 .

~∆ F
g 1

Q 2

~∆ F
g 1

Q2

q

γ

q

q

Figuur 4.3: Picturale voorstelling van het argument ter verklaring van de dipoolvorm voor Gp
E,M . Het

inkomend foton interageert rechtstreeks met één van de constituentenquarks. De overgedragen energie
wordt via de uitwisseling van twee gluonen deels aan de beide andere quarks afgestaan.
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Bij hoge Q2-waarden treden afwijkingen t.o.v. dit verloop op. De reden hiervoor wordt o.a. in

[TW01] beknopt uiteengezet.

In de praktijk wordt, bij het uitvoeren van de dipoolfit aan GE , de waarde in het reëel

fotonpunt (corresponderend met de baryonlading) vast gehouden. De waarde van GM (0) daar-

entegen is niet a priori gekend, maar volgt uit de berekening. Ook de gemiddelde kwadratische

stralen 〈r2〉ch,m kunnen via (4.51) theoretisch worden berekend, en vergeleken met de waarden

bekomen uit de experimentele vormfactoren.

Voor een gedetailleerde bespreking van de met het model van Bonn bekomen proton- en

neutronvormfactoren en magnetische momenten verwijzen we naar [Kr01, Mer02]. Er blijkt dat

de magnetische momenten en ladingsstralen in het Lorentzcovariant model op bevredigende

wijze gereproduceerd worden. Het globaal verloop van de theoretische vormfactoren komt bij

lage Q2 goed overeen met de experimenteel gevonden curves, maar bij hogere Q2-waarden

treden afwijkingen op.

Toch is de kwaliteit van de resultaten voldoende om voorspellingen te doen m.b.t. de

structuur van de γBB-vertex. Dit wordt bijzonder cruciaal in het geval van hyperonen,

waarvoor de vormfactoren (tot nog toe) niet experimenteel te bepalen zijn. Hierop wordt in

sectie 4.5 dieper ingegaan.

4.4 Elektromagnetische transitievormfactoren.

Hoewel baryonen voornamelijk via de sterke wisselwerking vervallen, is de studie van elek-

tromagnetische transities toch één van de essentiële werktuigen voor het ontrafelen van hun

structuur. Tot hiertoe werd elektromagnetische spectroscopie voornamelijk toegepast op nu-

cleonen. Het overgrote deel van de experimentele informatie m.b.t. nucleoneigenschappen is

afkomstig van pion-elektro- of fotoproductieprocessen. Daarbij onderstelt men dat door het

invallen van een reëel (bij fotoproductie) of virtueel (bij elektroproductie) foton op een nu-

cleon, een zekere resonantie N ∗ wordt aangeslagen. Deze kan achteraf opnieuw vervallen naar

een nucleon, met uitzending van een pion. Detectie van de vervalproducten levert dan infor-

matie over de geproduceerde resonantie. Praktisch alle tot nog toe gekende nucleonresonanties

werden op deze manier gëıdentificeerd. Het relevante proces γ+N → N ∗ → π+N wordt voor-

gesteld in figuur 4.4. Hier werd opnieuw alleen één van de laagste-orde Feynmandiagrammen

in rekening gebracht.

e 

e 
N

N

*

γ

π N

Figuur 4.4: De verschillende reactiestappen in het pion-elektroproductieproces. In het geval van
(reële) fotoproductie moet de γee′-vertex worden weggelaten.

Uit de Feynmanregels volgt dat de amplitude voor de totale reactie uiteenvalt in een gedeelte

〈γN |N∗〉 corrresponderend met de resonantievorming, en een gedeelte 〈N ∗|πN〉 behorend bij
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het verval van de resonantie. De grootte van deze laatste amplitude kan worden bepaald

in quasi-elastische pion-nucleon verstrooiingsexperimenten, zodat meting van de pion-elektro-

of fotoproductie-amplitude informatie levert over 〈γN |N ∗〉. Dit brengt ons terug naar het

basisproces, voorgesteld in figuur 4.1, waarbij ditmaal B = N en B ′ = N∗.
Men mag zich voor de bepaling van het nucleonspectrum echter niet volledig vastpinnen

op dit specifiek vervalkanaal. Het is immers zeer goed mogelijk dat bij de reactie van een foton

met een nucleon een ander type resonantie (steeds met S∗ = 0, vermits de elektromagnetische

wisselwerking vreemdheid behoudt) wordt geproduceerd, die niet via het πN -kanaal vervalt.

Zo kan een S∗ = 0 resonantie ook uiteenvallen in twee vreemde hadronen, één met een s- en

een ander met een s̄-quark (de zgn. geassocieerde productie). Hierop wordt in sectie 4.5.1 nog

teruggekomen. Een andere mogelijkheid is de reactie, voorgesteld in figuur 4.5, waarbij een

γY Y ′-vertex optreedt (Y staat voor een hyperon).

e 

e 

N

K

Y

Y
 *(    )

γ

  

  

Figuur 4.5: Productie van een K- meson en een vreemd baryon Y in elektron-nucleon verstrooiing.
Men spreekt van “vreemdheidsproductie”.

Daarom mag men zich niet louter concentreren op de γNN ∗-vertex, maar is het verstandiger

een algemene vertex γBB′ te beschouwen. Gezien experimenteel enkel verstrooiingsexperi-

menten aan nucleontargets kunnen worden gerealiseerd (zie sectie 4.5.1), zijn tot nog toe

de enige meetbare vormfactoren deze met de nucleongrondtoestand N(939) als initieel ba-

ryon. In de literatuur wordt dan ook de meeste aandacht besteed aan de parametrisatie van

γB(1
2

+
)B′-vertices. In dit werk worden eveneens dergelijke transities onder de loep genomen.

De bekomen uitdrukkingen zijn echter ook toepasbaar op andere baryonen, in het bijzonder

hyperonen.

In vergelijking met het elastisch proces uit sectie 4.3 treedt hier een extra complicatie op,

doordat het uitgaand baryon nu ook een spin J > 1
2 kan bezitten. Dit heeft twee directe

gevolgen voor het formalisme. Eerst en vooral kan het uitgaand deeltje niet altijd meer door

een Diracspinor worden beschreven, vermits de Diractheorie specifiek voor spin- 1
2 -deeltjes is

ontworpen1. Er zal m.a.w. een veralgemening van het Dirac-formalisme voor hogere (halftal-

lige) J-waarden nodig zijn. Daarenboven zal blijken dat voor een resonantie met J > 1
2 , naast

GE en GM , nog een derde vormfactor tevoorschijn komt.

1Hier willen we erop wijzen dat in de Diractheorie niet de intrinsieke S, maar wel de totale J een goed

kwantumgetal is. Of een baryon al dan niet kan worden beschreven d.m.v. een 4-component Diracspinor, hangt

dus enkel van de J-waarde af.
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4.4.1 Inleidende beschouwingen.

Een eerste stap in de berekening van stroommatrixelementen voor de γBB ′-interactievertex,

is de constructie van geschikte spinorgolffuncties voor arbitraire J . Een oplossing hiervoor

wordt geboden door het zgn. Rarita-Schwinger formalisme.

Rarita-Schwinger spinoren. Voor J = 3
2 wordt de rol van veralgemeende spinoren gespeeld

door de zgn. “Rarita-Schwinger-golffuncties”. Men kan dit formalisme begrijpen aan de hand

van de volgende redenering. Een massief spin- 1
2 -deeltje bezit twee onafhankelijke polarisaties,

een spin-3
2 deeltje dubbel zoveel. In de Diractheorie wordt een J = 1

2 object steeds beschreven

door één enkele 4-componentspinor, die dus twee polarisaties introduceert. Logischerwijze

tracht men een deeltje met spin- 3
2 dan met twee onafhankelijke Diracspinoren te beschrijven.

Vermits Lorentzcovariantie moet worden gerespecteerd, is men echter verplicht een spinor-

viervectorveld Ψa
µ(x) in te voeren (met µ ∈ {0, 1, 2, 3} de Lorentzindex, en a ∈ {1, 2, 3, 4} de

spinorindex), waarbij aan elke µ-component de Diracvergelijking wordt opgelegd:

(i∂νγ
ν −M)Ψµ(x) = 0 , ∀µ . (4.62)

Om het correcte aantal polarisaties te bekomen, dient men nog twee van de vier Lorentzcom-

ponenten te elimineren. Dit gebeurt door het opleggen van twee extra voorwaarden [EW88]:

γab
µ Ψµb(x) = 0 , ∀a , (4.63)

∂µΨµa(x) = 0 , ∀a . (4.64)

Deze condities werden voor het eerst in de hier vermelde vorm afgeleid door Rarita en Schwin-

ger [RS41]. Ze kunnen expliciet bewezen worden, vertrekkend van een stel algemenere golfver-

gelijkingen voor arbitraire (halftallige) J , de zgn. “Bargmann-Wigner” vergelijkingen [Gr95].

De betrekkingen (4.62), (4.63) en (4.64) worden gezamenlijk de (vrije) Rarita-Schwinger ver-

gelijkingen genoemd. Definieert men vlakke-golfoplossingen met positieve en negatieve energie

als (λ = ±1
2 ,±3

2)

Ψ
a(+)
µ,λ (x) = e−ip.xua

µ,λ(p) , (4.65)

Ψ
a(−)
µ,λ (x) = eip.xva

µ,λ(p) , (4.66)

dan levert substitutie in de Rarita-Schwingervergelijkingen voor de positieve-energie oplos-

singen de volgende betrekkingen in de momentumruimte

(pνγν −M)uµ
λ(p) = 0 , (4.67)

γab
µ u

µb
λ (p) = 0 = ∂µu

µa
λ (p) , (4.68)

Het is nu vrij eenvoudig in te zien dat oplossingen van bovenstaande vergelijkingen kunnen

worden geconstrueerd door het vormen van volgende lineaire combinatie

ua
µ,λ(p) =

∑

m,s

〈1,m;
1

2
, s|3

2
, λ〉 εµ,m(p)ua

s(p) . (4.69)

De notatie εµm(p) staat voor een viervector, waarvan elke µ-component op zich nog eens drie
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componenten bezit. Als elk van de spinoren us(p) voldoet aan de Diracvergelijking, zal de

lineaire combinatie (4.69) er ook aan voldoen. De restricties (4.68) herleiden zich dan tot

condities op de grootheden εµ,m(p): pµεµ = γµεµ = 0. In het ruststelsel van het beschouwde

deeltje, waar p = (M,~0) = M̄ , is hieraan voldaan voor

εµ0 (M̄) =




0

0

0

1


 , εµ+1(M̄) = − 1√

2




0

1

+i

0


 , εµ−1(M̄) =

1√
2




0

1

−i
0


 . (4.70)

Hierin herkent men een mogelijke vorm voor de polarisatieviervectoren van een massief spin-

1 deeltje, die o.m. ook bij de behandeling van het zgn. Proca-veld te pas komen [VeR]. εµ0
correspondeert met de ene longitudinale polarisatie, εµ±1 met twee transversale (circulaire)

polarisaties. De betrekking (4.69) staat bijgevolg voor de impulsmomentkoppeling van de

gewone J = 1
2 -Diracspinoren ua (a = 1, 2, 3, 4) met de spin-1 vectoren εµ (µ = 0, 1, 2, 3) tot

grootheden met het gewenste tensorkarakter en de correcte spin J = 3
2 .

In wat volgt zal steeds in het ruststelsel van de resonantie worden gewerkt, zodat de uit-

drukkingen (4.70) in principe volstaan voor praktische berekeningen. In het ruststelsel is

heliciteit (projectie van spin op de bewegingsrichting) bovendien niet gedefinieerd, en zal λ

gewoon voor de spinprojectie (MJ) staan. Een volledig covariante uitdrukking voor de ε-

vectoren wordt o.a. gegeven in [Pi79].

Het veralgemeend Rarita-Schwinger formalisme. De voorgaande beschouwingen kun-

nen nu eenvoudig veralgemeend worden voor de beschrijving van baryonen met arbitraire

halftallige spin. De bijbehorende golffuncties zijn in dat geval

Ψa
µ1, µ2, ...,µl,λ

(x) , met l = J − 1

2
. (4.71)

De spinorindex is opnieuw a, µi duidt op een Lorentzindex, en λ = −J,−J +1, ..., J − 1, J . In

het geval meer dan één Lorentzindex optreedt, moeten nog extra eisen worden opgelegd om

het juiste aantal vrijheidsgraden te bekomen [BW66]. Contractie over een willekeurig paar van

Lorentzindices µi moet nul opleveren, en de spinor moet symmetrsich zijn onder permutatie

van de µi’s. Het invoeren van vlakke-golfoplossingen, analoog aan (4.65) en (4.66), levert

tenslotte de veralgemeende Rarita-Schwinger spinoren in de momentumruimte, ua
µ1, µ2, ...µl,λ

(p),

die voldoen aan de relaties

(i∂µγ
µ −M)uµ1, µ2, ...µl,λ(p) = 0 , ∀µ1, ..., µl , en (4.72)

pµiuµ1, µ2, ...µl,λ(p) = 0 = γµiuµ1, µ2, ...µl,λ(p) , ∀i , (4.73)

zijnde de Diracvergelijking, opgelegd aan alle Lorentzcomponenten afzonderlijk, plus twee

“normalisatiecondities”.

Bepaling van het aantal benodigde vormfactoren. Bij praktische berekeningen wordt

het uitgaand baryon B′ steeds in zijn ruststelsel beschreven, zodat P̄ ′ = M̄ ′ = (M ′,~0). De fi-

nale toestandsvector kan dus zonder problemen gekarakteriseerd worden door een vaste totale

spin J en pariteit π′, en wordt dan ook genoteerd als |B ′(P̄ ′, Jπ′
), λ′(ofMJ)〉. Deze keuze van
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het assenstelsel zorgt echter voor complicaties in de behandeling van het inkomend baryon.

Hiermee correspondeert in het ruststelsel van het uitgaand deeltje immers een vlakke golf,

waaraan geen vast impulsmoment kan worden toegekend. De berekening van het matrixele-

ment vereist dus een expansie van de initiële toestand |B(P̄ ), λ〉 in toestanden met een vast

impulsmoment j en projectie m [BW66]:

|B(P̄ ), λ〉 =
∑

j,m

(
2j + 1

4π

) 1
2

Dj
mλ(−φq − θqφq) |B(P̄ , j),m, λ〉

:=
∑

j,m

ajm |B(P̄ , j),m, λ〉 . (4.74)

Hierin staan de grootheden Dj
mλ voor de Wigner-D matrices [He94], met een argument dat

in [JW59] wordt gedefinieerd. In de huidige redenering speelt de expliciete vorm van de

expansiecoëfficiënten echter geen rol, vandaar dat we ze reeds door de constanten ajm hebben

vervangen. Hiermee wordt het gezochte stroommatrixelement

〈B′(P̄ ′, Jπ′
),MJ |Jµ(0)|B(P̄ ), λ〉 =

∑

j,m

ajm 〈B′(P̄ ′, Jπ′
),MJ |Jµ(0)|B(P̄ , j),m, λ〉 . (4.75)

In [JW59] wordt eveneens bewezen dat uit een lineaire combinatie van toestanden met een

vaste heliciteit, pariteitseigentoestanden kunnen worden gecontrueerd via

|B(P̄ , jπ),m〉 =
1√
2

[
|B(P̄ , j),m, λ〉 ± (−1)j− 1

2 |B(P̄ , j),m,−λ〉
]
. (4.76)

Het matrixelement (4.75) kan dus evengoed worden uitgedrukt als een lineaire combinatie van

de grootheden 〈B′(P̄ ′, Jπ′
),MJ |Jµ(0)|B(P̄ , jπ),m〉. Deze laatste kunnen nu eenvoudig worden

berekend aan de hand van het Wigner-Eckart theorema [He94],

〈B′(P̄ ′, Jπ′
),MJ | ~Jρ(0)|B(P̄ , jπ),m〉 = (−1)J−MJ

(
J 1 j

−MJ ρ m

)
〈P̄ ′, Jπ′ || ~J(0)||P̄ , jπ〉,

(4.77)

〈B′(P̄ ′, Jπ′
),MJ |J0(0)|B(P̄ , jπ),m〉 = (−1)J−MJ

(
J 0 j

−MJ 0 m

)
〈P̄ ′, Jπ′ ||J0(0)||P̄ , jπ〉.

(4.78)

De notatie 〈 || || 〉 staat voor een gereduceerd matrixelement [He94]. Deze objecten zijn

onafhankelijk van de “geometrie” van het probleem (met name de keuze van de kwantisatie-

as), vervat in MJ en m, en dragen de eigenlijke fysica van de transitie in zich. De index

ρ = 0, J ± 1 duidt op de sferische componenten van de (drie)vectorstroom ~J(0), die onder

rotaties transformeert als een rang 1-tensor, m.a.w.

J± = ∓ 1√
2
(Jx ± iJy) , J0 = Jz . (4.79)

Het Wigner 3j-symbool drukt, zoals gekend, de koppeling van impulsmomenten uit. In de

betrekking (4.77) kan j de waarden J, J±1 aannemen, terwijl in (4.78) enkel j = J mogelijk is.
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Van de oneindige som (4.75) over alle mogelijke j-waarden blijven dus, wegens de bijzondere

vorm van de stroomoperator Jµ, enkel die termen over met j = J,±1. Dit heeft alles te maken

met het feit dat het foton een vectordeeltje is, met Jπ = 1−. De bovenstaande conclusies gelden

natuurlijk enkel op voorwaarde dat J ≥ 3
2 . Wanneer B′ een spin J = 1

2 bezit, geeft de relatie

(4.77) enkel de mogelijkheden j = J, J + 1.

In het geval van een finaal baryon met J > 1
2 , treden in het fysisch matrixelement (4.75)

vier gereduceerde matrixelementen op, bij J = 1
2 slechts drie. Deze grootheden zijn bovendien

nog onderling verbonden via het principe van stroombehoud

qµ〈B′(P̄ ′, Jπ′
),MJ |Jµ(0)|B(P̄ , j),m〉 = 0 , (4.80)

zodat één ervan kan geëlimineerd worden in functie van de overige.

De bovenstaande argumentatie laat aanvoelen dat ook bij het parametriseren van de vertex-

factor twee gevallen moeten worden onderscheiden. In het geval de geproduceerde resonantie

een totale spin J > 1
2 bezit, zullen drie onafhankelijke vormfactoren tevoorschijn komen, voor

J = 1
2 slechts twee.

4.4.2 Productie van resonanties met J > 1
2
.

Net als in het elastisch geval, is het verband tussen stroommatrixelementen en vormfactoren

louter gebaseerd op argumenten van ijkinvariantie (stroombehoud) en Lorentzcovariantie. In

[JS73, De76, Kr01] wordt voor het stroommatrixelement de volgende gedaante voorgesteld:

〈B′(P̄ ′, Jπ′
), λ′|Jµ(0)|B(P̄ ), λ〉 = e uβ1,...βl

λ′ (P̄ ′) Γβ1...βl,µ(q2)uλ(P̄ ) . (4.81)

Vermits het in- en uitgaand deeltje respectievelijk door een Dirac- en een Rarita-Schwinger-

spinor moeten worden beschreven, kent men aan de vertexfactor een tensorstructuur toe.

Op deze manier kunnen in het rechterlid de nodige contracties worden gemaakt, zodat een

viervector wordt bekomen. Gezien de specifieke eigenschappen van de Rarita-Schwinger spi-

noren (symmetrisch onder permutatie van de indices, nul na contractie over twee willekeurige

indices), kan uitdrukking (4.81) zonder verlies van algemeenheid worden herschreven als

〈B′(P̄ ′, Jπ), λ′|Jµ(0)|B(P̄ ), λ〉 = e u
β1,...βl−1,β
λ′ (P̄ ′) qβ1 ...qβl−1

Γ
(l)
βµ(q2)uλ(P̄ ) . (4.82)

De opdracht bestaat er nu in, de vertexfunctie Γ
(l)
βµ(q2) uit te schrijven als een som van scalaire,

onafhankelijke functies Bi(q
2) (de vormfactoren), telkens vermenigvuldigd met een rang-2 Lo-

rentztensor.

Parametrisatie van de vertex. Wat de definitie van de vertex betreft, baseren we ons

op [De76]. Hierin maakt men een onderscheid tussen de zgn. “normale” pariteitstransities,

met π′ = (−1)∆Jπ, en de “abnormale” transities, waarbij π′ = (−1)∆J+1π. Daarbij is

∆J = JB′ − JB. In het specifiek geval van de γB( 1
2

+
)B′-vertex, waarin we gëınteresseerd

zijn, geldt dus π′ = (−1)J− 1
2 voor een normale, en π′ = (−1)J+ 1

2 voor een abnormale-

pariteitstransitie. Gezien de constructie van Rarita-Schwinger spinoren gecompliceerder wordt

met toenemende J , beperken we ons hier tot de productie van baryonen met J = 1
2 ,

3
2 , of

l = 1, 2.
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• Abnormale-pariteitstransities: B( 1
2

+
) → 3

2

+
, 5

2

−
, ....

Een logische voortzetting van de gedachtengang uit sectie 4.4.1 leidt er toe, ook bij de covari-

ante beschrijving van de γBB′ vertex vier scalaire functies Bi(q
2), i = 1, 2, 3, 4, in te voeren.

Een mogelijke paramatrisatie van de vertexfactor Γβµ wordt gegeven in [De76], met name

Γβµ = Γµβ = −i
(
B1 gβµγ

5 +B2 qβγµγ
5 +B3 qβP̄

′
µγ

5 +B4 qβqµγ
5
)
. (4.83)

De bovenstaande betrekking vertoont een extra factor −i in vergelijking met deze in het

vermelde artikel. Dit is te wijten aan de lichtjes verschillende definities voor de γ5-matrix: in

[De76] is γ5 = γ0γ1γ2γ3, terwijl in dit werk γ5 = iγ0γ1γ2γ3.

Opleggen van ijkinvariantie via het principe van stroombehoud, qµ〈B′|Jµ(0)|B〉 = 0, leidt

tot de voorwaarde

uβ1,...βl,β(P̄ ′) qβ1 ...qβl
qβ
(
B1 +B2 qµγ

µ +B3 P̄
′
µ.q

µ +B4 q
2
)
γ5 u(P̄ ) = 0 . (4.84)

Via de Dirac- en Rarita-Schwingervergelijkingen kan deze betrekking worden vereenvoudigd

tot

B1 + (M +M ′)B2 +
1

2
(M ′2 −M2 + q2)B3 + q2B4 = 0 , (4.85)

wat toelaat één van de Bi’s te bepalen in functie van de drie andere. Oplossen van B1 uit

(4.84) levert

B1 = −
(
B2 qµγ

µ +B3 P̄
′
µ.q

µ +B4 q
2
)
. (4.86)

Substitueert men B1 in (4.83), en noemt men G1 = B2, G2 = B3, G3 = B4 de nieuwe,

onafhankelijke vormfactoren, dan bekomt men

Γβµ = G1(q
2)K1

βµ +G2(q
2)K2

βµ +G3(q
2)K3

βµ , (4.87)

met Ki
βµ een stel ijkinvariante rang-2 Lorentztensoren, gegeven door

K1
βµ = −i (qβγµ − qνγ

νgβµ) γ5 , (4.88)

K2
βµ = −i

(
qβP̄

′
µ − P̄ ′

νq
νgβµ

)
γ5 , (4.89)

K3
βµ = −i

(
qβqµ − q2gβµ

)
γ5 . (4.90)

De vormfactoren Gi bezitten het nadeel dat ze opgesteld zijn zonder rekening te houden met

de manier waarop de bijbehorende operatoren Ki
βµ inwerken op een fysische toestand met

bepaalde kwantumgetallen. In het algemeen dragen de drie vormfactoren dan ook gezamenlijk

bij tot de amplitude iM van het verstrooingsproces. Bijgevolg zal de werkzame doorsnede

niet diagonaal zijn in de Gi’s, maar komen ook mengtermen zoals bv. G1G2 tevoorschijn. Dit

bemoeilijkt de experimentele bepaling van de Gi’s natuurlijk enorm.

Net als in het elastisch geval, kunnen ook hier lineaire combinaties van de oorspronkelijke

vormfactoren Gi worden geconstrueerd, waarin de werkzame doorsnede wel diagonaal is. Deze

lineaire combinaties worden de elektrische, magnetische en Coulombvormfactoren genoemd.

De bijbehorende tensoren KE,M,C
βµ induceren elk een specifiek type van transitie. Dit kan het

best verduidelijkt worden aan de hand van de uitdrukkingen (4.75), (4.77) en (4.78) waarin
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het stroommatrixelement werd berekend d.m.v. het Wigner-Eckart theorema.

De parametrisatie van de vertexfactor via de covariante grootheden Ki kan ook gezien

worden als een parametrisatie van de stroom in termen van een aantal geschikte kwantumme-

chanische operatoren. Als men deze laatste op een verstandige manier kiest, zal voor elk fysisch

matrixelement (4.75) slechts één term in de som overblijven. Geformuleerd a.d.h.v. vormfac-

toren wil dit zeggen, dat met elke fysische transitie tussen twee toestanden (met bepaalde

heliciteit) slechts één van de drie vormfactoren (stel Gi) geassocieerd is. De werkzame door-

snede voor zo’n “heliciteitsovergang” is dan ook ∼ G2
i , en sommatie over de heliciteiten levert

een totale werkzame doorsnede waarin geen mengtermen optreden. De hiervoor benodigde

operatoren (de elektrische, magnetische en Coulomb-operator) komen ook ter sprake bij de

behandeling van elektro-excitatie van kernen. Voor meer informatie verwijzen we naar [EG70].

De expliciete vorm van de lineaire combinaties wordt gegeven in [De76]. Herschrijven van de

relaties (4.88) in termen van de nieuwe vormfactoren, GE , GM en GC , geeft tenslotte [De76]

Γ
(l)
βµ = GE(Q2)K(l)E

βµ +GM (Q2)K(l)M
βµ +GC(Q2)K(l)C

βµ , (4.91)

met

KM
βµ = −3

M ′ +M

2MQ+(Q2)
εβµ(Pq) , (4.92)

K(l)E
βµ = −KM

βµ + 3i (l + 1)
M ′ +M

M∆(Q2)
εβσ(Pq) ε σ

µ (P̄ ′q) γ5 , (4.93)

KC
βµ = 3i

M ′ +M

M∆(Q2)
qβ
(
Q2 Pµ + qνPν qµ

)
. (4.94)

Hier werd overal q2 vervangen door −Q2, en werden de volgende notaties ingevoerd [Kr01]:

P =
1

2

(
P̄ ′ + P̄

)
, (4.95)

Q±(Q2) =(M ′ ±M)2 +Q2 , (4.96)

∆(Q2) =Q+(Q2)Q−(Q2) , (4.97)

εβσ(Pq) = εβσκλPκqλ , (4.98)

met εβσκλ de totaal antisymmetrische tensor (ε0123 = 1 = −ε0123).

• Normale-pariteitstransities: N( 1
2

+
) → 3

2

−
, 5

2

+
, ....

Een volkomen analoge redenering voor de normale-pariteitsovergangen levert voor de K(l)
βµ-

tensoren [De76, Kr01]

K(l)M
βµ = 3

M ′ −M

2MQ−(Q2)

(
i (l + 1) γ5 εβµ(Pq) − 2

Q+(Q2)
εβσ(Pq) ε σ

µ (Pq)
)
, (4.99)

KE
βµ = 3

M ′ −M

M∆(Q2)
εβσ(Pq) ε σ

µ (Pq) , (4.100)

MC
βµ = −3

M ′ −M

M∆(Q2)
qβ
(
Q2Pµ + qνPν qµ

)
. (4.101)
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Berekening van de Sachs-vormfactoren GE,M (q2). Uit de relatie (4.82) en de decompo-

sitie (4.87) kan nu een vrij eenvoudig verband tussen vormfactoren en stroommatrixelementen

worden afgeleid. We zullen deze berekening uitvoeren in het ruststelsel van het uitgaand deel-

tje, met de Z-as langs de bewegingsrichting van het inkomend baryon. Aangezien de vorm-

factoren enkel van Q2 mogen afhangen, moet het bekomen resultaat achteraf wel opnieuw in

een Lorentzcovariante vorm worden gegoten.

Er blijkt dat de elektrische en magnetische transitievormfactoren steeds geschreven kunnen

worden in termen van de matrixelementen M+
3
2
, 1
2

, M+
1
2
,− 1

2

, met

M+
λ′,λ = 〈B′(P̄ ′, Jπ), λ′|J1(0) + i J2(0)|B(P̄ ), λ〉 . (4.102)

Appendix C schetst de berekening van deze matrixelementen voor zowel de normale- als

abnormale-pariteitstransities. Het uiteindelijke resultaat voor de GE,M -vormfactoren wordt

tenslotte (met J = l + 1
2):

• Abnormale-pariteitstransities:

l = 1 : GE(Q2) =
i

e

1

4

√
2

3

1

f(Q2)

(
M+

1
2
,− 1

2

− 1√
3
M+

3
2
, 1
2

)
, (4.103)

GM (Q2) =
i

e

1

4

√
2

3

1

f(Q2)

(
3M+

1
2
,− 1

2

+
1√
3
M+

3
2
, 1
2

)
, (4.104)

met f(Q2) =
1

2

M ′ +M

M

√
Q−(Q2) . (4.105)

l = 2 : GE(Q2) =
i

e

1

3

1

f̃(Q2)

(
2
√

2M+
1
2
,− 1

2

− 2M+
3
2
, 1
2

)
, (4.106)

GM (Q2) =
i

e

4

3

1

f̃(Q2)

(
2
√

2M+
1
2
,− 1

2

+ M+
3
2
, 1
2

)
, (4.107)

met f̃(Q2) =
3√
5

M ′ +M

M ′M

√
Q+(Q2)Q−(Q2) . (4.108)

• Normale-pariteitstransities:

l = 2 : GE(Q2) = −1

e

1

3

1

f̂(Q2)

(
2
√

2M+
1
2
,− 1

2

+ M+
3
2
, 1
2

)
, (4.109)

GM (Q2) = −1

e

1

6

1

f̂(Q2)

(√
2M+

1
2
,− 1

2

−M+
3
2
, 1
2

)
, (4.110)

met f̂(Q2) =
3

4
√

5

M ′ −M

M ′M

√
Q−(Q2)Q+(Q2) . (4.111)

Voor de berekening van de matrixelementen M+
λλ′ moet men terugvallen op een specifiek

quarkmodel. Relativistische modellen blijken redelijk goed in staat te zijn de foto-excitatie-

vertex te beschrijven. De theoretische resultaten voor de transitievormfactoren bij het reëel

fotonpunt, ook de fotokoppelingen genoemd, zijn in elk geval van de juiste grootteorde. Voor

elektro-excitatieprocessen bij hogere Q2 faalt het niet-relativistisch model opnieuw, om rede-

nen die reeds in sectie 4.1 werden aangehaald. In [Kr01, Mer02] wordt het covariant formalisme
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uit sectie 4.2 toegepast bij de berekening van transitievormfactoren voor niet-vreemde bary-

onen. De mogelijkheid tot het toetsen van het quarkmodel aan het experiment blijft immers

voorlopig beperkt tot de processen γp→ N ∗ en γp→ ∆(∗) (met γ een reëel of virtueel foton).

Bij hoge Q2-waarden blijkt het model van Bonn inderdaad een veel betere overeenstemming

met de experimenten op te leveren dan niet-relativistische modellen. Daarentegen kunnen de

niet-relativistische resultaten voor de fotokoppelingen met het covariant formalisme niet meer

verbeterd worden.

Wat de hyperonen betreft zijn er, behalve transitie-magnetische momenten, geen experi-

mentele data beschikbaar. Toch hebben transitievormfactoren voor hyperonen wel degelijk

hun belang, zoals in sectie 4.5 wordt uiteengezet.

4.4.3 Transitie naar een J = 1
2

+
-resonantie.

In het geval van transitie naar een J = 1
2

+
-baryon, wordt de elektromagnetische vertex slechts

door twee onafhankelijke vormfactoren gekarakteriseerd. Men kan dan een parametrisatie toe-

passen die zeer analoog is aan deze voor elastische processen. Bij de afleiding steken echter

nog een aantal subtiliteiten de kop op, waarop we nu dieper ingaan.

Definitie van de vertex. We zullen ons specifiek concentreren op de transitie tussen twee

verschillende J = 1
2

+
-baryonen. Gezien beide door een Diracspinor beschreven kunnen worden,

zal het verband tussen vertexfactor en matrixelement precies dezelfde vorm aannemen als voor

het elastisch proces. In het ruststelsel van het uitgaand baryon geldt

〈B′(P̄ ′,
1

2

+

), λ′|Jµ(0)|B(P ), λ〉 = uλ′(P̄ ′) Γµ uλ(P̄ ) , (4.112)

met P̄ ′ = (M ′,~0). Ook hier is de toestandsvector van het inkomend baryon, ten gevolge van

zijn vlakke-golfbeweging, geen eigentoestand van de totale spinoperator, zoals aangegeven in

de notatie |B(P ), λ〉. Als startpunt mag ook dezelfde expansie voor de vertexfactor worden

ondersteld, namelijk

Γµ = G1(Q
2) γµ +G2(Q

2) (P̄ ′
µ + P̄µ) +G3(Q

2) (P̄ ′
µ − P̄µ) (4.113)

= G1(Q
2) γµ + 2G2(Q

2)Pµ +G3(Q
2) qµ . (4.114)

met de gebruikelijke notaties P = 1
2(P̄ + P̄ ′) en q = P̄ ′− P̄ . De vormfactor G1 is dimensieloos,

G2,3 hebben beide de dimensie 1
M .

In de literatuur parametriseert men de interactievertex meestal in termen van de σµν-

tensor [Ja02]. Hierbij wijzen we erop dat de interacties in de vermelde referentie niet worden

gekarakteriseerd door vertexfactoren, maar d.m.v. effectieve Lagrangianen. Het is eenvoudig

te begrijpen dat beide zienswijzen op hetzelfde neerkomen. In plaats van gebruik te maken

van de QED-Lagrangiaan met een vertexfactor Γµ, die dan wordt geparametriseerd, kan men

ook onmiddellijk de Lagrangiaan zelf parametriseren.

De Gordon-identiteit (4.23), die gold voor elastische processen, neemt hier een lichtjes

andere vorm aan. De aan het proces deelnemende baryonen bezitten immers verschillende

massa’s, zodat de in- en uitgaande spinoren aan verschillende Diracvergelijkingen voldoen.

Concreet vindt men, met gebruikmaking van de expliciete vorm (A.2) voor σµν , samen met
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de anticommutatierelaties (A.4) en de Diracvergelijking,

uλ′(P̄ ′)σµνq
ν uλ(P̄ ) = i uλ′(P̄ ′)

[
2Pµ − (M +M ′)γµ

]
uλ(P̄ ) . (4.115)

Na substitutie van de Pµ-term i.f.v. de σµν- en qµ-termen, herleiden de uitdrukkingen (4.112)-

(4.113) zich tot

〈B′(P̄ ′,
1

2

+

), λ′|Jµ(0)|B(P ), λ〉 := Mµ,λ′λ = uλ′(P̄ ′)
[(
G1(Q

2) + (M +M ′)G2(Q
2)
)
γµ

+ G3(Q
2) qµ − i σµν q

ν G2(Q
2)
]
uλ(P̄ ) . (4.116)

Opleggen van stroombehoud, qµ Mµ,λ′λ = 0, leidt tot de voorwaarde

uλ′(P̄ ′)
[(
G1(Q

2) + (M +M ′)G2(Q
2)
) (
M ′ −M

)
−G3(Q

2)Q2
]
uλ(P̄ ) = 0 . (4.117)

Hieruit volgt dat

G1(Q
2) + (M +M ′)G2(Q

2) =
Q2

M ′ −M
G3(Q

2) . (4.118)

Substitutie in de betrekking voor Mµ,λ′λ levert

Mµ,λ′λ = uλ′(P̄ ′)

[(
Q2

M ′ −M
γµ + qµ

)
G3(Q

2) − i σµν q
ν G2(Q

2)

]
uλ(P̄ ) . (4.119)

Om de analogie met het elastisch geval door te trekken kan men vervolgens nog nieuwe,

dimensieloze vormfactoren invoeren:

F1(Q
2) =

Q2

M ′ −M
G3(Q

2) ; (4.120)

F2(Q
2) = −2MpG2(Q

2) . (4.121)

Hierin wordt de protonmassa Mp gebruikt en niet, bijvoorbeeld, M+M ′, om geen bijkomende

bron van onnauwkeurigheden in het formalisme te introduceren. De protonmassa is immers

zeer goed gekend, terwijl op de experimentele massa’s van nucleonresonanties en hyperonen

nog vrij grote onzekerheden zitten. Merk op dat de op deze manier gedefinieerde vormfactor

F1 noodzakelijkerwijze nul is in het reëel fotonpunt Q2 = 0. Hierop komen we dadelijk nog

terug. Zo wordt de uiteindelijke betrekking voor de transitievertex

Γµ =

(
γµ +

M ′ −M

Q2
qµ

)
F1(Q

2) + i
σµν q

ν

2Mp
F2(Q

2) . (4.122)

Vergelijkt men deze relatie met het analogon (4.24) voor het elastisch verstrooiingsproces, dan

blijkt dat in de transitievertex de extra term M ′−M
Q2 qµ F1(Q

2) tevoorschijn komt.

Er blijkt nu dat het al of niet optreden van deze laatste factor geen invloed heeft op de

werkzame doorsnede voor het volledig elektronverstrooiingsproces (mét inbegripname van de

leptonvertex). Dit kan als volgt worden ingezien [Ja02]. De Feynmanregels leveren voor de
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transitie-amplitude iM voor het elektroproductieproces, weergegeven in figuur (4.1),

iM = −i e uλ′
e
(k′)γµuλe(k)

gµν

Q2
uλB′ (P̄

′)ΓνuλB
(P̄ ) , (4.123)

hetgeen wegens stroombehoud (qνuλB′Γ
νuλB

= qµuλ′
e
Γµuλe = 0) geschreven kan worden als

iM = −i e

Q2
uλ′

e
(k′)γµuλe(k)

(
gµν +

qµqν

Q2

)
uλB′ (P̄

′)ΓνuλB
(P̄ ) . (4.124)

Deze laatste betrekking kan nog verder worden omgevormd a.d.h.v. de identiteit gµν + qµqν

Q2 =∑
λ=0,±1(−1)λ εµ∗λ ενλ [Ja02]. Daarbij staan εµλ, λ = 0,±1, voor de drie onafhankelijke polari-

satieviervectoren van een virtueel foton, in de Lorentz-ijk (εµqµ = 0) gegeven door [Ja02]

εµ0 =
1

Q2




|~q|
0

0

ω


 , εµ±1 = ∓ 1√

2




0

1

±i
0


 . (4.125)

Dit geeft

iM = −i e

Q2

∑

λ=0,±1

(−1)λ uλ′
e
(k′)γµuλe(k)ε

µ
λ uλ′

B
(P̄ ′)ΓνuλB

(P̄ ) ενλ . (4.126)

De eis van stroombehoud voor de elektromagnetische baryonvertex is equivalent met het op-

leggen van ijkinvariantie (voor de leptonvertex is stroombehoud zowieso voldaan, aangezien

QED een ijktheorie is bij constructie). In praktische berekeningen moet echter een ijk gekozen

worden. Het kiezen van de Lorentz-ijk, met εµqµ = 0, zorgt er precies voor dat de extra term
M ′−M

Q2 qµ zal wegvallen bij berekening van de transitie-amplitude, en dus ook in de werkzame

doorsnede. Of men deze factor al of niet behoudt in de vertex zelf, is dus zuiver een kwestie

van conventie. Dit zal natuurlijk wel zijn invloed hebben op de definitie van de vormfactoren

zelf. In de literatuur wordt in plaats van uitdrukking (4.122) meestal de vertexfactor in de

Lorentz-ijk gebruikt:

Γµ = γµ F̃1(Q
2) + i

σµν q
ν

2Mp
F̃2(Q

2) . (4.127)

We stellen nu voor elk van de twee vertexfactoren (4.122) en (4.127) een recept op ter bepaling

van F1,2(Q
2). In sectie 4.5.3 zullen de bekomen relaties worden toegepast op de Σ0 → Λ0-

transitie. Daarbij kan worden gecontroleerd in hoeverre de beide vertexdefinities verschillende

resultaten opleveren.

Berekening van de transitievormfactoren F1,2(q
2). Er blijkt dat voor dit type transitie

de matrixelementen M+
1
2
, 1
2

en M0
1
2
,− 1

2

, gedefinieerd via

M+
λ,λ′ = 〈B′(P̄ ′,

1

2

+

), λ′|J1(0) + i J2(0)|B(P̄ ), λ〉 , (4.128)

M0
λ,λ′ = 〈B′(P̄ ′,

1

2

+

), λ′|J0(0)|B(P̄ ), λ〉 , (4.129)
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de essentiële grootheden zijn. Hieruit vindt men de volgende betrekkingen voor de transitie-

vormfactoren (voor een tussenresultaat, zie Appendix C)

• Ijkinvariante vertex:

F1(Q
2) =

1

2e

1

g(Q2)

(
4M(M +M ′)M0

1
2
, 1
2

−
√

∆(Q2)M+
1
2
,− 1

2

)
, (4.130)

F2(Q
2) = −Mp

e

1

g(Q2)

(
4MM0

1
2
, 1
2

+
√

∆(Q2)
M +M ′

Q2
M+

1
2
,− 1

2

)
, (4.131)

met g(Q2) =

√
Q+(Q2) ∆(Q2)

Q2
. (4.132)

• Vertex in de Lorentz-ijk:

F̃1(Q
2) =

1

2e

1

g̃(Q2)

(
4M ′(M +M ′)M0

1
2
, 1
2

+
√

∆(Q2)M+
1
2
,− 1

2

)
, (4.133)

F̃2(Q
2) =

2M ′Mp

e

1

g̃(Q2)

(
−2M0

1
2
, 1
2

+

√
Q+(Q2)

Q−(Q2)
M+

1
2
,− 1

2

)
, (4.134)

met g̃(Q2) =
√
Q+(Q2)

(
Q−(Q2) + 2M ′(M +M ′)

)
. (4.135)

In deze betrekkingen is M de massa van het inkomend deeltje, M ′ de massa van het uitgaand

deeltje, en werd als referentiesysteem het ruststelsel van het uitgaand deeltje gekozen. Her-

haalt men de berekening in het ruststelsel van het inkomend baryon, dan blijkt dat enkel de

coëfficiënten van M+ van teken omkeren.

De vraag dringt zich nu op, hoe de objecten F1,2 kunnen worden gëınterpreteerd. Waar

de elastische vormfactoren, althans in het Breit-systeem, nog gekoppeld konden worden aan

de ladings- en magnetisatiedistributies van fysische deeltjes, kan men aan de transitievorm-

factoren niet onmiddellijk een concrete betekenis hechten. De uitdrukking (4.122) definieert

in feite F1 en F2, en voor de interpretatie kan men enkel steunen op de analogie met het elas-

tisch geval. Men weet dat de elastische Dirac-vormfactor in het reëel fotonpunt gelijk is aan de

baryonlading in eenheden e. Daarnaast geeft de som F1(0)+F2(0) het baryon-magnetisch mo-

ment µ in eenheden µN . Nu correspondeert F1(0) precies met het Dirac-magnetisch moment

in diezelfde eenheden, zodat de Pauli-vormfactor F2(0) de afwijking t.o.v. de Dirac-waarde

aangeeft, het zgn. “anomaal magnetisch moment” κ. Voor ongeladen deeltjes is µ = κ. Ge-

zien de γB(1
2

+
)B′(1

2

+
)-vertex in de Lorentz-ijk exact dezelfde vorm bezit als de elastische

vertex, definieert men eveneens een anomaal transitie-magnetisch moment κBB′ als de waarde

van F2 in het reëel fotonpunt. Vermits de F1-transitievormfactor bij constructie nul is voor

Q2 = 0, verwachten we dat de hier opgestelde vertex geschikt zal zijn voor de beschrijving van

transities tussen ongeladen deeltjes. Het totaal en het anomaal transitie-magnetisch moment

zijn in dat geval gelijk.

Een voorbeeld van een γB( 1
2

+
)B′(1

2

+
)-transitie is de overgang tussen de ongeladen S∗ = −1

hyperonen Σ0 en Λ. Wat hyperonvormfactoren betreft, kunnen tot nog toe enkel de Q2 = 0-

waarden gemeten worden. In sectie 4.5.3 zal een dergelijk transitie-magnetisch moment worden

berekend en vergeleken met de experimentele waarde.
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4.4.4 Een alternatief: heliciteitsamplitudes.

De in dit werk gemaakte keuze van vormfactoren als beschrijvende functies voor de γBB ′-
vertex wordt gemotiveerd door hun elegante fysische interpretatie in het elastisch geval. Wat

elektromagnetische transities (met J > 1
2) betreft, zijn de drie onafhankelijke stroommatrix-

elementen M+
3
2
, 1
2

, M+
1
2
,− 1

2

en M0
1
2
, 1
2

echter even relevant als de vormfactoren GE , GM en GC .

In het geval J = 1
2 bestaat het eerste matrixelement niet, en zijn er slechts twee vormfactoren.

Deze matrixelementen staan in onmiddellijk verband met de zgn. “heliciteitsamplitudes”, die

in de literatuur dikwijls gebruikt worden als alternatief voor transitievormfactoren. Uit de

experimentele verstrooiingswerkzame-doorsneden worden ook meestal deze heliciteitsampli-

tudes bepaald [PDG98, PDG00]. Voor de volledigheid geven we hier de definities van deze

grootheden.

De drie heliciteitsamplitudes, genoteerd als A 3
2
, A 1

2
en C 1

2
, zijn evenredig met respectieve-

lijk M+
3
2
, 1
2

, M+
1
2
,− 1

2

en M0
1
2
, 1
2

. De evenredigheidsconstante wordt bij conventie zo gekozen dat

de amplitudes bij Q2 = 0 in verband staan met de partiële vervalbreedte Γγ voor het proces

B′ → B + γ via de betrekking [PDG00]:

Γγ =
k2

π

2M

(2J + 1)M ′

(
|A 3

2
|2 + |A 1

2
|2
)
. (4.136)

Voor J = 1
2 moet de eerste term tussen haakjes worden weggelaten. Merk op dat in de werk-

zame doorsnede voor het reëel-fotonproces geen |C 1
2
|2-term optreedt. Deze laatste correspon-

deert immers met het stroommatrixelement van J0(0), dat de koppeling met een longitudinaal

foton beschrijft. Inderdaad, bij de berekening van de totale werkzame doorsnede dient het

matrixelement van Jµ(0) nog gecontraheerd te worden met een fotonpolarisatieviervector εµλ,

met λ = 0,±1 de heliciteit van het foton. Bij de factor J0 hoort bijgevolg de 0-component

van één van de drie ελ-viervectoren, en deze is enkel verschillend van 0 voor een longitudinaal

foton (zie uitdrukkingen (4.125)). Aangezien een reëel foton steeds transversaal is, ziet men

dus intüıtief in dat het J0-matrixelement, en dus de amplitude |C 1
2
|2, principieel niet mag

voorkomen in de totale werkzame doorsnede.

De conventie (4.136) heeft als gevolg dat bij het definiëren van de heliciteitsamplitudes

voor algemene Q2 nog steeds een zekere vrijheid bestaat. Enkel de Q2 = 0 limiet wordt aan

de hand van de bovenstaande uitdrukking vastgelegd. In [Mer02] wordt de volgende definitie

gebruikt:

A 1
2

=

√
πα

2M ′(M ′2 −M2)
〈B′(P̄ ′,

1

2

+

),
1

2
|J1(0) + i J2(0)|B(P̄ ),−1

2
〉 , (4.137)

A 3
2

=

√
πα

2M ′(M ′2 −M2)
〈B′(P̄ ′,

3

2

+

),
1

2
|J1(0) + i J2(0)|B(P̄ ),

1

2
〉 . (4.138)

De keuze tussen transitievormfactoren en heliciteitsamplitudes berust louter op conventie. In

de literatuur zijn heliciteitsamplitudes de meest gebruikte grootheden. In dit werk gebruiken

we echter vormfactoren, om de link met elastische processen expliciet te maken.
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4.5 Vormfactoren van vreemde baryonen.

Bij het meten van vormfactoren moet het deeltje onder studie, of in het inelastisch geval min-

stens één van beide interagerende deeltjes, voldoende stabiel zijn om als target gebruikt te

kunnen worden. Voor hyperonen, met levensduren van de orde van 10−10 s of korter, is dit

probleem nog veel nijpender dan voor het neutron. In principe bestaat de mogelijkheid een

hyperonbundel te produceren, en deze onmiddellijk te laten verstrooien aan een elektrontarget.

Op deze manier kan men het lage-Q2 gedrag van de hyperonvormfactor, en dus de ladings-

straal bepalen. Men is er reeds in geslaagd via een dergelijk experiment de ladingsstraal van

het Σ−-deeltje [Es98, Ad99] te meten. Deze methode is technisch echter bijzonder complex.

Ook elektronverstrooiing aan “hyperkernen” (hypernuclei), kernen die een hyperon bevatten,

behoort tot de opties. Helaas staat deze techniek momenteel nog in de kinderschoenen. Bere-

kende elastische en transitie-hyperonvormfactoren kunnen bijgevolg nog niet rechtstreeks aan

het experiment worden getoetst.

4.5.1 Hyperonvormfactoren als input voor effectieve veldentheorieën.

Men zou uit het bovenstaande de conclusie kunnen trekken dat hyperonvormfactoren weinig

méér zijn dan theoretische curiosa. Een dergelijke redenering zou echter niet alleen voorbarig,

maar ook enigszins kortzichtig zijn. Men mag immers niet vergeten dat de elektromagnetische

vormfactoren de essentiële informatie met betrekking tot de γBB ′-interactievertices in zich

dragen. In principe spelen ze de rol van effectieve koppelingsconstanten, geassocieerd met

de verschillende types van elektromagnetische interactievertices. Kennis van deze koppelings-

sterktes biedt bijgevolg de mogelijkheid om interacties tussen hadronen door te rekenen aan

de hand van effectieve veldentheorieën.

Vormfactoren laten m.a.w. toe de link te leggen tussen de fundamentele eigenschappen

van de materie (interacties op quarkniveau) en hetgeen macroscopisch wordt waargenomen

(effectieve interacties tussen baryonen). Zowieso is er, zowel theoretisch als technisch, nog

een lange weg te gaan eer men “greep” zal kunnen krijgen op QCD in het niet-perturbatief

regime. Daarom zijn fenomenologische modellen, zoals effectieve veldentheorieën, momenteel

het belangrijkste werktuig bij het ontrafelen van de eigenschappen van hadronen.

Zeer actueel in dit verband is de zoektocht naar ontbrekende resonanties (missing resonan-

ces) in het nucleonspectrum. Quarkmodellen voorspellen nl. verschillende nucleonresonanties

die experimenteel nog niet teruggevonden zijn. Men moet zich dan ook ernstig afvragen of dit

duidt op een fundamentele beperking in het constituentenquarkmodel, of eerder te wijten is aan

de aard van de experimenten. Zoals in sectie 4.4 werd aangegeven, is het grootste deel van de

informatie m.b.t. het nucleonspectrum afkomstig van resonantievorming in pion-productie- of

pion-gëınduceerde reacties. Het is echter hoegenaamd niet zeker of alle nucleonresonanties wel

voldoende sterk koppelen aan het πN -kanaal om in een dergelijk type reactie geproduceerd

te worden. Constituentenquarkmodellen voorspellen zelfs dat bepaalde nucleonresonanties

voornamelijk in twee vreemde deeltjes (een meson en een baryon) zullen vervallen [CR98].

Om die reden wordt momenteel bijzonder veel aandacht besteed aan vreemdheidsproductie

aan nucleonen. Men hoopt dat foto- en elektroproductie-experimenten van vreemde hadro-

nen essentiële informatie m.b.t. het nucleonspectrum zullen opleveren. Zowel de SAPHIR-

collaboratie in Bonn (ELSA), de LEPS-collaboratie in Japan (SPring-8) als de CLAS-colla-

boratie in de USA (JLab) concentreren zich op dit type experimenten [Tr98, Sak99, Ze03,
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McN03]. Twee typereacties voor vreemdheidsproductie zijn de kaon-foto-en elektroproductie-

processen

p+ γ → K + Y (4.139)

p+ e→ e′ +K + Y , (4.140)

met Y = Λ,Σ, waarvan men aanneemt dat ze in hoofdzaak plaatsgrijpen via resonantievor-

ming. Bij de theoretische modellering van deze reacties aan de hand van effectieve veldenthe-

orieën, zijn de koppelingsconstanten behorend bij de verschillende mogelijke interactievertices

van essentieel belang. Deze kunnen enerzijds bepaald worden door een fit aan de experimen-

tele data [Ja02’], anderzijds kunnen ze ook in een quarkmodel worden berekend. Men hoopt

dat een vergelijking van beide zienswijzen tot een beter begrip van de link tussen QCD en de

waarneembare eigenschappen van materie zal leiden.

Het gebrek aan experimentele data m.b.t. hyperonvormfactoren, of dus elektromagnetische

koppelingsconstanten, is dan ook eerder te zien als een extra motivatie voor de zoektocht naar

theoretische modellen. Er valt niet te ontkennen dat het model van Bonn, wat de beschrijving

van de elektromagnetische vertex voor het niet-vreemde gedeelte van de baryonfamilie betreft,

in praktisch alle opzichten superieur is aan niet-relativistische modellen. Al zijn de bekomen

resultaten kwantitatief gezien niet perfect, het kwalitatief beeld van de baryonstructuur dat

door het covariant model wordt geschetst, is zonder enige twijfel degelijk en betrouwbaar.

Men durft dan ook te hopen dat de goede kwalitatieve beschrijving voor de elektromagne-

tische vertices zich zal voortzetten in het vreemde gedeelte van het baryonspectrum, en tot

koppelingsconstanten zal leiden die in goede overeenstemming zijn met diegene bepaald uit

het experiment. Zo kunnen hyperonvormfactoren, zij het onrechtstreeks, toch worden getoetst

aan de werkelijkheid.

4.5.2 Elastische vormfactoren van de Σ-, Λ- en Ξ-hyperonen.

In deze sectie tonen we de resultaten van een berekening van elastische hyperonvormfactoren

d.m.v. het quarkmodel van Bonn. De figuren geven het Q2-verloop van de elektrische en

magnetische vormfactoren voor de Σ0,±-, Λ- en Ξ0,−-baryonen, respectievelijk in eenheden e

en µN = e
2Mp

. Waar bij de berekening van massaspectra de verschillende leden van een SU(2)-

multiplet op dezelfde voet behandeld werden (de elektromagnetische wisselwerking, die isospin

breekt, werd daar niet in rekening gebracht), worden hier wel verschillende resultaten bekomen

naargelang de lading van de deeltjes. Dit is vrij logisch, aangezien de elektromagnetische

baryonvormfactoren nauw samenhangen met de ladingsverdeling binnenin de baryonen. In

het covariant formalisme wordt deze ladingsafhankelijkheid gëımplementeerd via de effectieve

“current kernel”, die de interactie tussen het baryon en het fotonveld beschrijft. De lading

komt inderdaad expliciet tevoorschijn in de laagste-orde uitdrukking voor deze kernel, die

hier wordt gebruikt (zie uitdrukking 4.8). Uit de figuren 4.6 - 4.9 blijkt duidelijk dat de

elektromagnetische structuren van de baryon-octetleden sterk van mekaar kunnen verschillen.

We zien opnieuw dat de vormfactoren GE als GM voor geladen deeltjes, en GM voor

ongeladen deeltjes, hetzelfde globale Q2-verloop vertonen. De elektrische vormfactoren van de

neutrale hyperonen wijken van dit verloop af.
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De statische eigenschappen van de beschouwde hyperonen kunnen nu eenvoudig uit de bere-

kende curves worden bepaald. Concreet zijn we gëınteresseerd in de magnetische momenten,

en in de wortels van de gemiddelde kwadratische stralen
√

〈r2
E,M 〉 (de zgn. rms-stralen) van

de ladings- en magnetisatiedistributies, gegeven door (4.51). De resultaten zijn weergegeven

in tabel 4.1. Enkel voor de magnetische momenten is een vergelijking met de experimentele

waarden mogelijk. Er blijkt dat deze door het covariant quarkmodel bijzonder goed wor-

den gereproduceerd. We vermelden ook de experimentele waarden van de Σ−-ladingsstraal,

bekomen in de SELEX collaboratie [Es98] en de WA89 collaboratie [Ad99]:

SELEX : 〈r2E〉Σ− = 0.60 ± 0.08 (stat.) ± 0.08 (syst.) fm2 , (4.141)

WA89 : 〈r2E〉Σ− = 0.91 ± 0.32 (stat.) ± 0.4 (syst.) fm2 . (4.142)

Deze waarden komen inderdaad, binnen de foutenmarges, overeen met de berekende waarde

〈r2E〉Σ− = 0.49 fm2.

4.5.3 Resultaten voor de Σ0 → Λ-transitie.

Tot slot passen we de in sectie 4.4.3 opgestelde parametrisaties voor de γB( 1
2

+
)B′(1

2

+
)-vertex

toe op de elektromagnetische transitie Σ0 + e → Λ0 + e′. Figuur 4.10 toont in zwarte lijn de

transitievormfactoren F1(Q
2) en F2(Q

2), berekend met de ijkinvariante vertex. De rode curve

stelt een dipoolfit aan de experimentele data voor (zie sectie 4.3.4). Voor beide vormfactoren

was een som van drie dipolen nodig om een degelijke fit te bekomen.

Tijdens het fitten werd de waarde van F1 in het reëel fotonpunt vastgehouden op 0 (zie

sectie 4.4.3). Voor de theoretische waarde van het anomaal magnetisch moment (hier gelijk

aan het transitie-magnetisch moment), gegeven door F2(0), vindt men

|κΣΛ|th,ijkinvar = 1.413µN . (4.143)

Dit resultaat ligt vrij dicht bij de experimentele waarde voor |κΣΛ|, die 1.61µN bedraagt

[PDG98]. Met gebruikmaking van de vertex in de Lorentz-ijk vindt men praktisch hetzelfde

resultaat, namelijk

|κΣΛ|th,Lorentz−ijk = 1.409µN . (4.144)

In figuur 4.11 worden de vormfactoren F1,2 (berekend met de ijkinvariante vertex, uitdruk-

king (4.122)) en F̃1,2 (berekend in de Lorentz-ijk, uitdrukking (4.127)) met elkaar vergeleken.

Blijkbaar is het effect van de extra term M ′−M
Q2 qµ die optreedt in de volledig ijkinvariante

betrekking zo goed als verwaarloosbaar. Het massaverschil MΣ − MΛ bedraagt inderdaad

slechts 73 MeV.
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Figuur 4.6: De elektrische en magnetische vormfactoren GE,M (Q2) voor de geladen Σ±-hyperonen
met S∗ = −1.
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Figuur 4.7: De elektrische en magnetische vormfactoren GE,M (Q2) voor de neutrale Σ0- en Λ0-
hyperonen met S∗ = −1.
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Figuur 4.8: De elektrische en magnetische vormfactoren GE,M (Q2) voor het geladen Ξ− hyperon met
S∗ = −2.
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Figuur 4.9: De elektrische en magnetische vormfactoren GE,M (Q2) voor het ongeladen Ξ0 hyperon
met S∗ = −2.

Hyperon
√
〈r2E〉 (fm)

√
〈r2M 〉 (Fm) µth (µN ) µexp (µN )

Λ0(1116) 0.20 0.63 -0.61 -0.613
Σ+(1189) 0.89 0.83 2.47 2.458
Σ0(1189) 0.39 0.78 0.73 (0.79)
Σ−(1189) 0.70 0.90 -0.99 -1.160
Ξ0(1315) 0.37 0.69 -1.33 -1.25
Ξ−(1315) 0.86 0.61 -0.57 -0.65

Tabel 4.1: De r.m.s. ladings- en magnetisatiestralen
√

〈r2

E,M
〉 en de magnetische momenten µ voor

de Λ-, Σ- en Ξ-hyperonen, berekend in het quarkmodel van Bonn. In de laatste kolom wordt ter
vergelijking het experimenteel magnetisch moment weergegeven. In het geval van het Σ0-hyperon
staat µexp voor de waarde bekomen uit een näıef quarkmodel [Pe00].
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Figuur 4.10: Dipoolfit aan de vormfactoren F1,2, berekend m.b.v. de ijkinvariante vertex, voor de
transitie Σ0 + e→ Λ0 + e′.
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Figuur 4.11: Vergelijking tussen de transitievormfactoren F1,2(Q
2) voor het proces Σ0 + e→ Λ0 + e′

berekend met de ijkinvariante vertex (4.122) en de vertex (4.127) in de Lorentz-ijk. De F2-vormfactoren
werden genormeerd op het berekend transitie-magnetisch moment.



Hoofdstuk 5

Conclusies en vooruitzichten

Uit de resultaten in sectie 3.3.7 met betrekking tot de N - en ∆-Regge trajectories blijkt dui-

delijk dat het Lorentzcovariant quarkmodel inderdaad dezelfde algemene trends oplevert voor

de baryonmassa’s als het intüıtieve fluxbuismodel. De gebruikte benaderingen (constituenten-

quarks en instantane interactiekernels) zijn dus wel degelijk relevant.

Maar het covariant model doet méér dan eenvoudigweg de globale structuur van het bary-

onspectrum beschrijven. In [Lö01] wordt de vergelijking tussen de theoretische en berekende

baryonmassa’s, zowel voor het niet-vreemde als voor het vreemde gedeelte van het spectrum,

in detail besproken. Er bestaat geen twijfel over, dat het model van Bonn ook kwantitatief

superieur is aan de niet-relativistische en gerelativiseerde quarkmodellen, zeker als we het feit

in rekening brengen dat hier géén extra parameters werden ingevoerd voor het beschrijven van

relativistische correcties.

Ook voor elastische en transitievormfactoren voor het niet-vreemde gedeelte van het spectrum

geeft het quarkmodel van Bonn vrij degelijke resultaten, zoals besproken in [Kr01, Mer02].

Hoewel de overeenkomst met de experimentele data niet perfect is, wordt een globaal Q2-

verloop bekomen dat resultaten uit niet-relativistische modellen duidelijk in kwaliteit over-

treft. Enkel bij hogere Q2-waarden treden afwijkingen op. De experimentele ladingsstralen en

magnetische momenten worden wel goed gereproduceerd. Hetzelfde geldt voor de in dit werk

berekende magnetische momenten van hyperonen (sectie 4.5.2). Ook de enige beschikbare

experimentele waarde voor een hyperon-ladingsstraal, deze van het Σ−-deeltje [Es98, Ad99],

komt overeen met ons theoretisch resultaat.

Wat de Q2-afhankelijkheid van de hyperonvormfactoren betreft, is er tot nog toe geen

experimentele verificatie mogelijk. De vrij goede overeenkomst tussen theorie en experiment

voor de niet-vreemde vormfactoren laat echter vermoeden dat ook de resultaten voor hypero-

nen die in dit werk bekomen werden, de werkelijkheid voldoende dicht zullen benaderen.

Het maken van theoretische predicties voor hyperonvormfactoren is bijzonder essentieel voor

de interpretatie van vreemdheidsproductie-experimenten, met name foto- en elektroproduc-

tie van vreemde hadronen aan het proton [Tr98, Sak99, Ze03, McN03]. Aan de hand van

dergelijke experimenten tracht men de ontbrekende resonanties in het nucleonspectrum op te

sporen. Het is duidelijk dat de mate van geldigheid van constituentenquarkmodellen afhangt

van het al of niet bestaan van deze resonanties.
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Om de eigenschappen van materie in het intermediaire-energieregime te kunnen begrijpen, is

een grondige kennis van het experimentele nucleonspectrum zonder twijfel een eerste vereiste.

Maar tegelijkertijd zijn theoretische modellen ook absoluut noodzakelijk voor het interpreteren

van de data. Zoals steeds in de fysica zijn theorie en experiment onmogelijk van elkaar los te

koppelen. Om de wereld zoals wij ze kennen te doorgronden, zullen we alle middelen nodig

hebben... en dan nog.



Appendix A

Notaties en conventies

In dit werk worden steeds natuurlijke eenheden gebruikt, m.a.w. ~ = c = 1.

De Minkowski-metriek. Een covariante viervector wordt voorgesteld door vµ = (v0, ~v),

een contravariante viervector door vµ = (v0,−~v). Beide zijn met elkaar verbonden door middel

van de Lorentzmetriek

gµν = gµν =




1 0 0 0

0 −1 0 0

0 0 −1 0

0 0 0 −1


 . (A.1)

via de relatie vµ = gµνv
ν . Het Minkowski-scalair product van de viervectoren aµ en bµ wordt

gedefinieerd als a.b = aµbµ = a0b0 − ~a.~b.

Voor de Lorentzcovariante notatie van de afgeleide geldt ∂µ = ∂
∂xµ = (∂

∂t ,
~∇), ∂µ = ∂

∂xµ
=

(∂
∂t ,−~∇).

De antisymmetrische tensor σµν wordt gedefinieerd door

σµν =
i

2
[γµ, γν ] = i(gµν1I − γνγµ) . (A.2)

Om de notatie niet te overladen wordt voor een viervector in plaats van aµ meestal gewoon a

geschreven. De grootte van een drievector zal consequent worden aangeduid met |~a|.

De Diracvergelijking. In de coördinatenruimte wordt de Diracvergelijking gegeven door

(i∂µγ
µ −m) Ψ(x) = 0 . (A.3)

De γ-matrices voldoen aan de anticommutatierelaties

{γµ, γν} = 2gµν1I , (A.4)
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met 1I de 4 × 4 eenheidsmatrix. Hun hermitisch toegevoegde is γµ† = γ0γµγ0. In de zgn.

“Dirac-Pauli” representatie worden ze gegeven door (I is de 2 × 2-eenheidsmatrix)

γ0 =

(
I 0

0 −I

)
, γi =

(
0 σi

−σi 0

)
, i = x, y, z (A.5)

met de Pauli-spinmatrices

σx =

(
0 1

1 0

)
, σy =

(
0 −i
i 0

)
, σz =

(
1 0

0 −1

)
. (A.6)

De γ5-matrix wordt gedefinieerd als γ5 = iγ0γ1γ2γ3, is hermitisch en anticommuteert met de

overige γ-matrices:

{γ5, γµ} = 0 . (A.7)

Tenzij anders vermeld, wordt de overgang naar de momentumruimte gemaakt via de substitutie

Ψ(x) = e−i p.xu(p) voor positieve-energiespinoren en Ψ(x) = ei p.xv(p) voor negatieve-energie

Diracspinoren. Hierin stelt men p = (ωp, ~p), en ω2
p = m2 + |~p|2 (dus u(p) = u(~p)). Dit geeft

aanleiding tot de betrekkingen

(pµγ
µ −m)u(p) = 0 en (pµγ

µ +m) v(p) = 0 . (A.8)

De toegevoegde spinor wordt gedefinieerd als Ψ(x) = Ψ†(x)γ0, en voldoet aan de vergelijking

i∂µΨ(x)γµ +mΨ(x) = 0 . (A.9)

In de momentumruimte bekomt men

u(p) (pµγ
µ −m) = 0 en v(p) (pµγ

µ +m) = 0 . (A.10)

De Diracspinoren. Wat de normering van de Diracspinoren betreft, bestaan in de lite-

ratuur vele verschillende conventies. De enige voorwaarde waaraan moet worden voldaan is

Lorentzcovariantie. In dit werk wordt de normering gebruikt zoals gedefinieerd in [PS95], nl.

uλ(p)uλ′(p) = 2mδλλ′ en vλ(p)vλ′(p) = 2mδλλ′ , (A.11)

met λ de heliciteit van de Diracspinor. De heliciteitsoperator correspondeert met de projectie

van de spin op de bewegingsrichting, en wordt gegeven door

h =
~Σ.~p

|~p| met ~Σ =
1

2

(
~σ 0

0 ~σ

)
, (A.12)

met eigenwaarden λ = ± 1
2 . Hiermee kunnen de positieve-energie Diracspinoren geschreven

worden in termen van Paulispinoren ξλ volgens

uλ(p) =

(
N+ξλ

N−~σ.~n ξλ

)
, (A.13)
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met

N± =
√
ωP ±m, ~n =

~p

|~p| , (A.14)

ξλ ∈ C
2(λ = ±1

2
) zodat ξ†λ′ξλ = δλλ′ . (A.15)

Op die manier worden de positieve-energie spinoren behorend bij positieve en negatieve heli-

citeit expliciet gegeven door

u 1
2
(p) =

(√
ωp +m ξ 1

2√
ωp −m ξ 1

2

)
, u− 1

2
(p) =

( √
ωp +m ξ− 1

2

−√
ωp −m ξ− 1

2

)
. (A.16)

Contracties. Bij het toepassen van het theorema van Wick dienen contracties gemaakt

te worden van veldoperatoren met toestandsvectoren, en tussen veldoperatoren onderling.

Gezien de definities van de veldoperatoren nogal wat kunnen verschillen, resumeren we kort

de gebruikte betrekkingen. Het Diracveld wordt gegeven door

Ψ(x) =

∫
d3~p

(2π)3
1√
2ωp

∑

λ

[
aλ(~p)uλ(p) e−i p.x + b†λ(~p) vλ(p) ei p.x

]
. (A.17)

De creatie- en annihilatie-operatoren voor een positief-energie deeltje worden gedefinieerd via

de anticommutatierelaties

{aλ(~p), a†λ′(~p
′)} = (2π)3 δ(3)(~p− ~p ′) δλλ′ , (A.18)

en een 1-fermiontoestand wordt gegeven door

|p, λ〉 =
√

2ωP a
†
λ(~p)|0〉 . (A.19)

Hierdoor wordt voor de contractie van het Diracveld met een 1-fermiontoestand bekomen

Ψ(x)|p, λ〉 = e−i p.x uλ(p)|0〉 , (A.20)

of

〈0|Ψ(x)|p, λ〉 = e−i p.x uλ(p) . (A.21)

Analoge relaties gelden voor het Ψ-veld.

Verder wordt de contractie tussen twee fotonvelden Aµ(x) en Aν(y) gelijk aan de fotonpropa-

gator

i∆µν(x− y) = −igµν

∫
d4p

(2π)4
eip(x−y)

p2 + iε
. (A.22)

Voor een volledig overzicht van de Feynmanregels, steunend op deze conventies, verwijzen we

naar [PS95].
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De representaties van SU(3)

Figuur B.1 toont de laagstdimensionale representaties van de SU(3)-groep. Op de vertikale

as van de grafieken is de hyperlading Y uitgezet, de horizontale as geeft de isospinprojectie Iz

(in de figuur genoteerd als T3) aan.

Figuur B.1: De laagstdimensionale SU(3)-representaties, voorgesteld in een Iz/Y -grafiek.
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In figuur B.2 wordt vervolgens aangegeven hoe men op een picturale manier directe producten

van SU(3)-representaties kan uitwerken, aan de hand van het voorbeeld 3⊗3 = 6+ 3̄. Bij het

“vermenigvuldigen” van twee representaties, dient men enkel de ene representatie uit te zetten

in een Iz/Y -grafiek, en elk van de punten als oorsprong te nemen voor de tweede representatie.

De aldus bekomen punten kan men door vergelijking met figuur B.1 eenvoudig klassificeren in

een aantal irreducibele representaties.

Figuur B.2: Schematische voorstelling van de reductie van een direct product van twee SU(3)-
representaties, in dit geval 3 ⊗ 3.

De u, d en s-quarks vormen samen de fundamentele 3-representatie van SU(3)smaak. In tabel

B.1 worden hun kwantumgetallen op een rijtje gezet.

kw.getal u d s

B 1/3 1/3 1/3
S∗ 0 0 -1

Y = B + S∗ 1/3 1/3 -2/3
I 1/2 1/2 0
Iz 1/2 -1/2 0

Q = Y/2 + Iz 2/3 -1/3 -1/3

Tabel B.1: De kwantumgetallen van de lichte quarks u, d, s.



Appendix C

Berekening van elektromagnetische

transitievormfactoren

In dit werk worden elektromagnetische transities van het type B( 1
2

+
) + γ → B′(Jπ) behan-

deld. Hierbij wordt een baryon B(P̄ , λ) door een reëel of virtueel foton geëxciteerd tot een

baryon B′(P̄ ′, λ′). Kiest men als referentiesysteem voor de berekening het ruststelsel van

het uitgaand baryon, dan wordt de transitie gekarakteriseerd door de stroommatrixelemen-

ten 〈B′(P̄ ′, Jπ), λ′|Jµ(0)|B(P̄ ), λ〉. Aan de hand van de parametrisaties voor de vertexfactor

uit hoofdstuk 4, kunnen dan betrekkingen worden opgesteld voor de relevante vormfactoren

i.f.v. de amplitudes M+
λ,λ′ , gedefinieerd in uitdrukking (4.102).

C.1 Kinematica.

In het gekozen referentiestelsel worden de relevante viermomenta

P̄µ =




ωP

0

0

|~P |


 , P̄ ′µ =




M ′

0

0

0


 , qµ =




M ′ − ωP

0

0

−|~P |


 , Pµ =

1

2




M ′ + ωP

0

0

|~P |


 . (C.1)

In dat geval herleiden de kinematische grootheden, gedefinieerd in (4.96) en (4.97), zich tot

Q±(Q2) = 2M ′ (ωP ±M) , (C.2)

∆(Q2) = 4M ′2|~P |2 . (C.3)

De volgende resultaten zijn handig om de bekomen uitdrukkingen in het specifieke referentie-

stelsel opnieuw in Lorentzinvariante vorm te schrijven:

|~q|2 = |~P |2 = Q2 +
1

4M ′2
(
M ′2 −M2 −Q2

)
, (C.4)

q0 =
1

2M ′
(
M ′2 −M2 −Q2

)
, (C.5)

ωP =
M2 +M ′2 +Q2

2M ′2 . (C.6)
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Het inkomend baryon wordt steeds beschreven door

u± 1
2
(P̄ ) =

( √
ωP +M ξ± 1

2

±
√
ωP −M ξ± 1

2

)
, (C.7)

en de toegevoegde Diracspinoren, nodig voor de constructie van veralgemeende Rarita-Schwinger

spinoren voor het uitgaand baryon, zijn

u± 1
2
(P̄ ′) =

(√
2M ′ξ†± 1

2

0
)
. (C.8)

C.2 Transitie B(1
2

+
) → B′ (Jπ), J > 1

2.

C.2.1 Abnormale-pariteitstransities.

De covariante factoren KE,M,C(l)
βµ die optreden in de expansie (4.91) van de vertex Γβσ, worden

expliciet gegeven door de onderstaande betrekkingen. Vermits bij de berekening van M+
λ,λ′

enkel de matrixelementen van J1 en J2 te pas komen, en wegens (4.82), zijn enkel de factoren

Kβµ met µ = 1, 2 nodig.

K(l)E
01 = KM

01 = KC
01 = 0 . (C.9)

K(l)E
11 = −3 i (l + 1)

M ′ +M

4M
γ5 , (C.10)

KM
11 = KC

11 = 0 . (C.11)

K(l)E
21 = −KM

21 −K(l)E
11 , (C.12)

KM
21 = −3

M ′ +M

4M(ωP +M)
|~P | , (C.13)

KC
21 = 0 . (C.14)

K(l)E
31 = KM

31 = KC
31 = 0 . (C.15)

K(l)E
02 = KM

02 = KC
02 = 0 . (C.16)

K(l)E
12 = KM

21 −K(l)E
22 , (C.17)

KM
12 = −KM

21 , (C.18)

KC
12 = 0 . (C.19)

K(l)E
22 = K(l)E

11 , (C.20)

KM
22 = KC

22 = 0 . (C.21)
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K(l)E
32 = KM

32 = 0 = KC
32 = 0 . (C.22)

� l = 1 : B(1

2

+
) → B′(3

2

+
).

De toegevoegde Rarita-Schwinger spinoren corresponderend met het uitgaand baryon worden

uβ
1
2

(P̄ ′) =
1√
3
εβ∗1 (P̄ ′)u− 1

2
(P̄ ′) +

√
2

3
εβ∗0 (P̄ ′)u 1

2
(P̄ ′) , (C.23)

uβ
3
2

(P̄ ′) = εβ∗1 (P̄ ′)u 1
2
(P̄ ) . (C.24)

De grootheden εβ0,±1, genomen in het ruststelsel van het te beschrijven deeltje, worden gegeven

door (4.70). Hiermee vindt men voor de matrixelementen

M 1
2
,− 1

2
=

e√
6

[
−3i

M ′ +M

M

√
2M ′(ωP −M)

+6i
M ′ +M

4M(ωP +M)
|~P |
√

2M ′(ωP +M)

]
GE(Q2)

− 2ie√
6

[
3

M ′ +M

4M(ωP +M)
+ |~P |

√
2M ′(ωP +M)

]
GM (Q2) , (C.25)

M 3
2
, 1
2

=
e√
2

[
3i
M ′ +M

M

√
2M ′(ωP −M)

+6i
M ′ +M

4M(ωP +M)
|~P |
√

2M ′(ωP +M)

]
GE(Q2)

− 2ie√
2

[
3

M ′ +M

4M(ωP +M)
+ |~P |

√
2M ′(ωP +M)

]
GM (Q2) , (C.26)

waaruit, met gebruikmaking van betrekkingen (C.2)-(C.6), de uitdrukkingen (4.103)-(4.105)

voor GE,M (Q2) volgen.

� l = 2 : B(1

2

+
) → B′(5

2

−
).

De veralgemeende Rarita-Schwinger spinoren worden

uβ1β2
1
2

(P̄ ′) =

√
2

5

[
1√
2
εβ1∗
1 (P̄ ′) εβ2∗

0 (P̄ ′) +
1√
2
εβ1∗
0 (P̄ ′) εβ2∗

1 (P̄ ′)

]
u− 1

2
(P̄ ′)

+

√
3

5

[
1√
6
εβ1∗
−1 (P̄ ′) εβ2∗

1 (P̄ ′) +

√
2

3
εβ1∗
0 (P̄ ′) εβ2∗

0 (P̄ ′)

+
1√
6
εβ1∗
1 (P̄ ′) εβ2∗

−1 (P̄ ′)

]
u 1

2
(P̄ ′) , (C.27)

uβ1β2
3
2

(P̄ ′) =
1√
5
εβ1∗
1 (P̄ ′) εβ2∗

1 (P̄ ′)u− 1
2
(P̄ ′)

+

√
2

5

[
εβ1∗
1 (P̄ ′) εβ2∗

0 (P̄ ′) + εβ1∗
0 (P̄ ′) εβ2∗

1 (P̄ ′)
]
u 1

2
(P̄ ′) . (C.28)
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Hiermee volgt voor de matrixelementen, ditmaal in verkorte notatie,

M+
1
2
,− 1

2

=
2e√
10

|~P |
√

2M ′(ωP −M)K(2)E′

11 GE(Q2)

+
2i e√
10

|~P |
√

2M ′(ωP +M)KM
21

(
GM (Q2) −GE(Q2)

)
, (C.29)

M+
3
2
, 1
2

= − 2e√
5
|~P | 2M ′(ωP −M)K(2)E′

11 GE(Q2)

+
2i e√

5
|~P | 2M ′(ωP +M)KM

21

(
GM (Q2) −GE(Q2)

)
. (C.30)

Dit leidt tenslotte tot de betrekkingen (4.106)-(4.108) voor GE,M .

C.2.2 Normale-pariteitstransities.

In dit geval worden de benodigde KE,M,C
βµ -factoren

KE
01 = K(l)M

01 = KC
01 = 0 . (C.31)

KE
11 = −3

4

M ′ −M

M
, (C.32)

KM
11 = −KE

11 , (C.33)

KC
11 = 0 . (C.34)

KE
21 = −KE

11 , (C.35)

K(l)M
21 =

3

2

M ′ −M

M(2M ′(ωP −M)
i (l + 1) γ5M ′|~P | + KE

11 := K̃M
21γ

5 + KE
11 , (C.36)

KC
21 = 0 . (C.37)

KE
31 = K(l)M

31 = KC
31 = 0 . (C.38)

KE
02 = K(l)M

02 = KC
01 = 0 . (C.39)

KE
12 −KE

11 , (C.40)

K(l)M
12 = −K̃M

21 γ
5 + KE

11 , (C.41)

KC
12 = 0 . (C.42)

KE
22 = KE

11 , (C.43)

K(l)M
22 = −KE

11 , (C.44)

KC
22 = 0 . (C.45)
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KE
32 = K(l)M

32 = KC
32 = 0 . (C.46)

� l = 2 : B(1

2

+
) → B′(5

2

+
).

De matrixelementen worden in dit geval

M+
1
2
,− 1

2

=
2e√
10

|~P |
√

2M ′(ωP +M)KE
11

(
GM (Q2) −GE(Q2)

)
(C.47)

− 2i e√
10

|~P |
√

2M ′(ωP −M) K̃(l)M
21 GM (Q2) , (C.48)

M+
3
2
, 1
2

=
2e√
5
|~P |
√

2M ′(ωP +M)KE
11 +

2i e√
5
|~P |
√

2M ′(ωP −M) K̃(l)M
21 GM (Q2) . (C.49)

Dit resulteert in de betrekkingen (4.109)-(4.111).

C.3 Transitie B(1
2

+
) → B′(1

2

+
).

C.3.1 Ijkinvariante vertex.

Met gebruikmaking van de vertex (4.122) en de Diracspinoren gedefinieerd in Appendix A,

worden de relevante matrixelementen

M0
1
2
, 1
2

= e

√
Q+(Q2)Q−(Q2)

2M

(
M +M ′

Q2
F1(Q

2) − 1

2Mp
F2(Q

2)

)
, (C.50)

M+
1
2
,− 1

2

= e
√
Q−(Q2)

(
F1(Q

2) +
M +M ′

2Mp
F2(Q

2)

)
. (C.51)

C.3.2 Vertex in de Lorentz-ijk.

Dezelfde matrixelementen worden met de vertex (4.127) gelijk aan

M0
1
2
, 1
2

= e
√
Q+(Q2)

(
F̃1(Q

2) − 1

4M ′Mp
Q− F̃2(Q

2)

)
, (C.52)

M+
1
2
,− 1

2

= 2e
√
Q−(Q2)

(
F̃1(Q

2) +
M +M ′

2Mp
F̃2(Q

2)

)
. (C.53)
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