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4 STRUCTUUR VAN HADRONEN

4.1 Verstrooiingstheorie

De quantummechanische behandeling van verstrooiing is dat van een deeltje met massa m en
inkomende impuls p dat verstrooit aan een gegeven potentiaal V (r). We nemen aan dat het
deeljte verstrooit naar een eindtoestand met impuls p′ en we detecteren het deeltje met een
detector met openingshoek dΩ en geplaatst onder een hoek (θ, φ) ten opzichte van de inkomende
impuls.

Het aantal verstrooide deeltjes per tijdseenheid en per steradiaal ruimtehoek noemen we n(θ, φ)
en is evenredig met de inkomende flux jin en het aantal deeltjes per oppervlak en per tijdseenheid,

n(θ, φ)dΩ = |jin|dσ(θ, φ). (439)

Dit is de definitie van de differentiële werkzame doorsnede dσ, waarmee het direct duidelijk is
dat de eenheid van werkzame doorsnede een oppervlak is.

We gebruiken het resultaat van tijdafhankelijke storingstheorie om een uitdrukking voor de
werkzame doorsnede te vinden. De niet-verstoorde situatie heeft vlakke golf oplossingen voor
het vrije inkomende deeltje met energie E = p2/2m en gedetecteerde deeltje in de eindtoestand
met energie E′ = p′/2m,

φi(r) =
√
ρe

ip·r
~ en φe(r) =

√
ρe

ip′·r
~ . (440)

Merk op dat we processen toestaan die de energie van het verstrooide deeltje veranderen. We
schrijven Q ≡ E−E′ en men heeft Q = 0 voor elastische verstrooiing, Q > 0 voor een exotherm
proces en energie-absorptie, en Q < 0 voor een endotherm proces.

De potentiaal V is een verstoring die overgangen induceert tussen vlakke golven. We gebruiken
Fermi’s gouden regel en vinden het aantal deeltjes met impuls p′ als

n(θ, φ)dΩ =
2π

~

[
|〈φf |V |φi〉|2 ρ(E′)

]
E′=E+Q

. (441)

Om dσ te vinden dienen we de flux I in de begintoestand te weten en de dichtheid van eindtoe-
standen ρ(E′). Voor de vlakke golf in de begintoestand wordt de flux gegeven door I = ρv =
ρp/m. De dichtheid van vlakke golven in de eindtoestand wordt gegeven door (zie appendix F)

ρ(p′)d3p′ =
1

ρ

p′2

(2π~)3
dp′dΩ′ =

1

ρ

mp′

(2π~)3
dE′dΩ′ = ρ(E′)dE′dΩ′. (442)

Hiermee vinden we onmiddellijk

dσ(θ, φ) = dΩ′
( m

2π~2

)2 p′

p

∣∣∣∣∫ e
i
~ (p−p′)·rV (r)d3r

∣∣∣∣2
E′=E+Q

, (443)

en na gebruik van de fouriertransformatie

Ṽ (k) =

∫
V (r)eik·rd3r, (444)

vinden we de zogenaamde Bornse benadering voor de differentiële werkzame doorsnede

dσ

dΩ′
=
( m

2π~2

)2 p′

p

∣∣∣∣∣ Ṽ (q)

~

∣∣∣∣∣
2

, (445)
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met q = p − p′ de impulsoverdracht in het botsingsproces. Voor een azimuthaal symmetrische
differentiële werkzame doorsnede gebruiken we dΩ = d cos θdφ = 2πd cos θ om dσ/dθ te vinden.
Als we de differentiële werkzame doorsnede integreren over alle hoeken, dan vinden we de totale
werkzame doorsnede

σ(E) =

∫
dσ

dΩ
(E,Ω)dΩ. (446)

Merk op dat in het geval van elastische verstrooiing geldt dat p′ = p. Dan wordt het kwadraat
van de impulsoverdracht gegeven door

q2 = |p− p′|2 = p2 + p′2 + 2pp′ cos θ = 2p2(1− cos θ) = 4p2 sin2 θ/2. (447)

Tenslotte merken we op dat voor een centrale potentiaal, V (r) = V (r), de fouriergetrans-
formeerde gegeven wordt door

Ṽ (q) =

∫
V (r)eiq·rd3r = 2π

∫ ∞
0

∫ 1

−1
r2V (r)eiqr cosαd cosα =

4π~
q

∫ ∞
0

rV (r) sin (qr)dr (448)

4.2 Verstrooiing aan de ladingsverdeling

Hier zullen we de elastische verstrooiing van elektronen aan kernen bespreken. Elektronen hebben
als voordeel boven hadronen, dat ze net als de andere leptonen niet meedoen aan de sterke
wisselwerking, en we dus niet een nieuwe, voorlopig onbekende, kracht hoeven in te voeren.
Daarentegen willen we nu verstrooiingsexperimenten behandelen, waarbij we kleine afstanden
van de wisselwerking (r ≤ 1 fm) aftasten en in het bijzonder de ladingsverdeling in het inwendige
van de kern willen bepalen. Een verdere vereenvoudiging volgt uit het feit dat we elektronen als
puntvormige elementaire deeltjes kunnen beschouwen.

Een eenvoudige schatting laat zien, dat we voor dergelijke experimenten hoogenergetische elek-
tronen (E � mc2) dienen te gebruiken. Om een plaatsresolutie van ∆x ≤ 1 fm te bereiken,
hebben we een elektronenbundel met een voldoend kleine de Broglie golflengte nodig. Uit de op-
tica (het oplossingsvermogen van een microscoop) weten we dat twee punten enkel dan gescheiden
kunnen worden, indien

∆x ≥ λ

2
. (449)

Hiermee vinden we direct56 dat

pmin =
h

λ
≥ h

2∆x
, en dus (450)

Emin =
√
m2c4 + p2

minc
2 ≈ pminc ≥ π

~c
∆x
≈ 620 MeV · fm

∆x
. (451)

We berekenen allereerst de werkzame doorsnede in de niet-relativistische limiet wordt gegeven
door vergelijking (445). In het volgende zullen we het matrixelement Ṽ (q) uitrekenen in eerste-
orde Born benadering. Voor het inkomend en verstrooide elektron gebruiken we de vlakke golven
en omdat de coulombpotentiaal sferisch symmetrisch is, kunnen we uitdrukking (448) gebruiken.
We berekenen we het matrixelement voor een afgeschermde coulombpotentiaal

V (r) =
Ze2

4πε0

e−r/a

r
. (452)

56Jammer genoeg volgt uit hetzelfde argument, dat de benodigde deeltjesversnellers des te groter (en dus
duurder) worden, als we dieper in het inwendige van deeltjes willen kijken.
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Hiermee houden we rekening met het feit, dat de lading van de targetkern Ze voor grote afstanden
door de elektronenwolk afgeschermd wordt. De constante a is van de orde van de atoomstraal,
dus a ' 1 Å= 105 fm. We vermijden dan ook direct convergentieproblemen (de totale werkzame
doorsnede voor de coulombpotentiaal is oneindig groot!).

Voor de integraal vinden we

Ṽ (q) = 4π
Ze2

4πε0

~2

|q|2 + (~/a)2
. (453)

Indien de terugstootimpuls niet al te klein is,

|q| � ~
a
' 2× 10−3 MeV

c
, (454)

dan valt de afschermparameter eruit en krijgen we als eindresultaat

Ṽ (q) = 4π
Ze2

4πε0

~2

|q|2
= 4πZα~c

~2

|q|2
. (455)

Figuur 35: Verstrooiing van een elektron aan een kern met een eindige sferisch symmetrische
ladingsverdeling.

In het niet-relativistische grensgeval volgt voor de overgedragen impuls

|q| = 2|p| sin θ
2
, (456)

waarbij |p| = |pi| = |pf | in het zwaartepuntsysteem en met

q2

2m
= 4

p2

2m
sin2(θ/2) = 4T sin2(θ/2) (457)

krijgen we de formule van Rutherford,

dσ

dΩ
=

(
Zα~c

4T sin2(θ/2)

)2

. (458)

Een vergelijking van deze uitdrukking met de resultaten van experimenten laten grote afwijkingen
zien (zie figuur 36). We vragen ons daarom af hoe we ons resultaat dienen te modificeren, indien
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Figuur 36: Verstrooiing van elektronen met een energie van 153 MeV aan kernen van
goudatomen.

we niet van een puntlading, maar van een uitgebreide sferisch symmetrische ladingsverdeling ρ(r)
uitgaan, zoals getoond in figuur 35. Er geldt dan dat

V (r) = Zα~c
∫ ∫ ∫

ρ(r)
e−z/a

z
d~r, (459)

waarbij we de ladingsverdeling op 1 genormeerd hebben. Voor het matrixelement krijgen we

V (r) = Zα~c
∫∫∫∫∫∫

ei~q·x/~ρ(r) e
−z/a

z d~rdx

= Zα~c
∫∫∫

e−z/a

z eiq·z/~dz
∫∫∫

ρ(r)eiq·r/~dr

= Ṽ (q)(punt)F (q),

(460)

waarbij F (q) de Fourier getransformeerde van de ladingsverdeling is en bekend staat als de
vormfactor.

Omgekeerd kunnen we uit F (q) direct de gezochte ladingsverdeling,

ρ(r) =
1

(2π~)3

∫ ∫ ∫
F (q)e−iq·r/~dq, (461)
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Figuur 37: Werkzame doorsnede, vormfactor, en ladingsverdeling voor de verstrooiing van
elektronen aan loodkernen.

verkrijgen. Het is de moeite waarde om dit resultaat te vergelijken met fraunhoferdiffractie aan
een spleet57.

We kunnen opmaken uit figuur 36 dat we, indien we voor de interpretatie van de data voor de
verstrooiing van 153 MeV elektronen aan een goudfolie een ladingsverdeling kiezen die homogeen
verdeeld is in een bol met straal RZ = 6.87 fm, al direct een veel betere overeenstemming
bereiken dan het geval is voor een puntlading. De oscillaties zijn echter nog te sterk (diffractie
aan een spleet met scherpe kanten). Een nagenoeg perfecte overeenstemming met de data wordt
verkregen, indien we voor de ladingsverdeling de functie

ρ(r) =
ρ0

1 + e
r−R
a

, (462)

met R ' 1.2 fm 3
√
A− 0.48 fm, voor A� 1, en a ' 0.5 fm kiezen.

Figuur 37 laat data zien voor elektronenverstrooiing aan lood (merk op dat de werkzame doorsnede
over het meetgebied veranderd met twaalf ordes van grootte). De figuur toont de werkzame
doorsnede, de bijbehorende vormfactor F 2(q), en de hieruit afgeleide ladingsverdeling. Figuur 38
geeft een overzicht van de ladingsverdeling van een aantal kernen. We zien dat de ladingsdichtheid

57Voor de verstrooiing aan de scherpe randen van een homogene bol met straal R vinden we een minimum voor
|~q|R/~ ≈ 4.5. De positie van het minimum geeft informatie over de ladingstraal.
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in het kerninwendige bij alle kernen ongeveer even groot is. Kleine afwijkingen kunnen voor een
deel door het schillenmodel verklaard worden.

Figuur 38: Ladingsverdelingen voor een aantal kernen, zoals bepaald met behulp van elektro-
nenverstrooiing.

We hebben gezien dat onder bepaalde voorwaarden (verwaarloosbare terugstoot van de kern,
Born benadering, spinloze kern) de vormfactor F (q2) identiek is aan de fouriergetransformeerde
van de ladingsverdeling.

4.3 Elektron-nucleon verstrooiing

Uit energie- en impulsbehoud voor een elastische verstrooiing van een elektron aan een nucleon
(massa M) krijgen we, indien de terugstootimpuls ~q, die overgedragen wordt op het nucleon,
voldoende klein is, |q| � |pi|, en als we voor het nucleon de niet-relativistische kinematische
betrekking Eq ≈Mc2 + q2

2M mogen gebruiken

|pi| ' |pf | ≡ p

Q2 ≡ −q2 ≈ q2 = (pi − pf )2 ≈ 2p2(1− cos θ) = 4p2 sin2(θ/2).
(463)

In de hoge-energie fysica is het gebruikelijk om de werkzame doorsnede als functie van Q2 of q2

(in plaats van θ) uit te drukken. We vinden dan

|dΩ| = |2πd(cos θ)| = 2π

2p2
dQ2. (464)

Hiermee vinden we voor de werkzame doorsnede de eenvoudige relatie

dσ

dQ2
=

4πα2~2

Q4
F 2(Q2). (465)
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We benadrukken nogmaals, dat de verstrooiing in een puur coulombveld, V (r) ∼ 1/r, overeenkomt
met de factor 1/q4 ∝ sin−4(θ/2). Tot nu toe hebben we de spin en de magnetische momenten
van alle deeltjes verwaarloosd. In het volgende dienen we nog de noodzakelijke correcties aan te
brengen. In principe moeten we, tenminste voor het elektron, een relativistisch correcte beschri-
jving gebruiken. Een elektron dat zich met hoge snelheid in het elektrische veld van een lading
beweegt, ‘voelt’ (in het rustsysteem) ook een magnetisch veld B. Dit magnetisch veld zal wissel-
werken met het magnetisch moment van het elektron. De grootte van deze correctie werd door
Mott afgeleid (

dσ

dQ2

)
Mott

=
4πα2~2

Q4
[1− β2 sin2(θ/2)]. (466)

In de limiet β → 0 krijgen we weer de Rutherford werkzame doorsnede. Voor ultra-relativistische
elektronen, β → 1, worden de effecten van de magnetische velden aanzienlijk

1− β2 sin2(θ/2)→ cos2(θ/2), (467)

vooral voor grote verstrooiingshoeken, θ → π.

Figuur 39: Elektron-proton verstrooiing met 188 MeV elektronen (R.W. McAllister en R.
Hofstadter, Phys. Rev. 102, 851 (1956)). De theoretische curves corresponderen met de volgende
waarde voor GE en GM : Mott (1,0), Dirac (1,1), anomaal (1, 2.79).

Indien we ook het magnetisch moment µN van het nucleon in beschouwing nemen, dan treden
er in plaats van F 2(q) twee vormfactoren op: G2

E(q2) bevat de invloed van de ladingsverdeling,
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terwijl G2
M (q2) die van de magnetische momenten bevat. We vinden hiermee de Rosenbluth

vergelijking
dσ

dΩ
=

(
dσ

dΩ

)
Mott

{
G2
E + τG2

M

1 + τ
+ 2τG2

M tan2(θ/2)

}
, (468)

waarbij τ ≡ −q2/4M2.

Fig. 39 toont data verkregen met de verstrooiing van 188 MeV elektronen aan waterstof. De
vergelijking van de diverse theoretische uitdrukkingen voor de werkzame doorsnede met de data
leert dat het proton geen puntvormig deeltje is. Deze energie is echter te klein om de vormfactoren
over een groot q2 gebied te bepalen. Hogere energieën zijn vereist voor een beter begrip van de
structuur van het proton.

De individuele vormfactoren kunnen experimenteel verkregen worden door de werkzame doorsnede
voor een bepaalde waarde van q2 te delen door σMott en te plotten als functie van tan2 θ/2, zoals
getoond wordt in Fig. 40. Deze procedure wordt de Rosenbluth separatie genoemd.

Figuur 40: Een Rosenbluth plot voor elektron-proton verstrooiing bij een vaste waarde van de
overgedragen impuls, q2 = −75 fm−2, waarbij b = τ .

Meetgegevens voor de magnetische vormfactor GM (q2) worden getoond in fig. 41. De vormfactor
GM (q2) stelt de Fouriergetransformeerde van de verdeling van magnetisme in het proton voor. Op
analoge wijze stelt GE(q2) de verdelingsfunctie van de lading voor. Uit de data voor verstrooiing
van elektronen aan het proton en neutron volgt een schalingswet voor de vormfactoren58

GpE(q2) =
GpM (q2)

|µp|
=
GnM (q2)

|µn|
' 1

(1− q2/0.71 GeV2)2
, (469)

58Behalve voor de ladingsvormfactor van het neutron.



4 STRUCTUUR VAN HADRONEN 132

en men kan eenvoudig nagaan dat uit de q2 afhankelijkheid van vormfactoren volgt dat geldt
< r2

E (proton) > ≈ < r2
M (proton) > ≈ < r2

M (neutron) > ≈ 0.74 fm2. De nucleonen zijn dus
geen puntvormige ‘elementaire deeltjes’.

Figuur 41: Magnetische vormfactor GM van het proton, genormeerd door delen met het mag-
netisch moment van het proton, als functie van het kwadraat van de overgedragen impuls. De
getrokken curve toont een empirische dipool fit aan de data.

De vormfactoren van het neutron worden bepaald uit verschilmetingen voor verstrooiing aan
waterstof- en deuteriumtargets. Tot nu toe is het niet gelukt om de elektrische vormfactor van
het neutron, GnE(q2), die klein (de totale lading is nul) maar niet nul (het neutron is uit geladen
quarks samengesteld) is, met voldoende nauwkeurigheid te bepalen. Wel zijn er nauwkeurige
meetgegevens voor q2 ≈ 0. We kunnen schrijven

−6~2

(
dGnE(q2)

dq2

)
q2=0

=
3

2

µn
µN

(
~
mnc

)2

+ < r2
E (neutron) > . (470)

De eerste term (Foldy term) geeft de bijdrage van de interactie van het magnetisch moment van
het neutron met het Coulomb veld van het elektron. De bijdrage van de Foldy term bedraagt

3

2

µn
µN

(
~
mnc

)2

= −0.127 fm2. (471)

De bijdrage van een eventuele elektrische lading ‘binnen’ het neutron geeft aanleiding tot de
gemiddelde kwadratische straal van het neutron en deze bedraagt

< r2
E (neutron) >≈ 0.010± 0.002 fm2. (472)
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We vinden dus ruwweg dat het neutron alleen magnetisme bevat en slechts heel weinig lading.
Deze eigenschap is moeilijk te begrijpen op basis van eenvoudige modellen.

Recentelijk heeft men de elektrische en magnetische vormfactoren van het neutron met grote
precisie bepaald. Dit is onder andere gedaan door gepolariseerde elektronenbundels (E ∼ 1− 6
GeV) te verstrooien van gepolariseerde deuterium en/of 3He targets59.

4.4 Diepinelastische verstrooiing

Zoals figuur 42 laat zien, neemt de werkzame doorsnede voor elastische verstrooiing voor grote
impulsoverdracht q snel af, terwijl de inelastische werkzame doorsnede bij benadering onafhanke-
lijk is van q2. Dit gedrag is wat we zouden verwachten voor de verstrooiing aan een puntvormig
object. Daadwerkelijk heeft de diep-inelastische verstrooiing van leptonen (elektronen, muonen
en neutrino’s) een reeks inzichten in de structuur van het nucleon opgeleverd. We zullen daarom
in het volgende deze verstrooiingsprocessen kort bespreken.

Figuur 42: Elastische- en inelastische elektronenverstrooiing. Geplot is de verhouding van de
werkzame doorsnede en de Mott werkzame doorsnede. Uit M. Breidenbach et al., Phys. Rev.
Lett. 23, 935 (1969).

Bij de inelastische verstrooiing van een elektron kan ofwel eerst een hadronische tussentoestand
(bijvoorbeeld een ∆ met M∆c

2 = 1232 MeV, of een N∗ met bijvoorbeeld MN∗c
2 = 1450 MeV)

59De subatomaire fysica groep van de Vrije Universiteit, Amsterdam heeft een leidende rol gespeeld in dit type
experimenten. Behalve aan het neutron is er ook gewerkt aan de meting van de vormfactor van het pion.
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gevormd worden of het proton wordt (in diepinelastische botsingen) direct in meerdere hadron-
fragmenten opgesplitst. De corresponderende Feynmandiagrammen zijn geschetst in figuur 43.

Figuur 43: Feynmandiagrammen die elastische- en inelastische elektronenverstrooiing beschrij-
ven.

Als we de vierimpuls van het inkomende hadron aangeven met P , dan geldt voor de energie en
impuls van het uitgewisselde virtuele foton

~q = ~pi − ~pf
ν = Pq/M = Ei − Ef

Q2 = −q2 = ~q2 −
(
ν
c

)2
(6= 0)

(473)

Hierbij is M de massa van het proton.

Figuur 44: Inelastische elektron-proton verstrooiing bij E = 4.879 GeV (DESY). E′ is de
energie van het verstrooide elektron, W de (invariante) massa van de aangeslagen toestand.

De hadronfragmenten hebben de impuls ~q en de energie Eq. In contrast tot elastische verstrooiing
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geldt nu dus niet dat
E2
q − ~q2c2 = M2c4 fout! (474)

We duiden de invariante massa van de fragmenten aan met W en hebben

W 2c4 = E2
q − ~q2c2. (475)

Uit energie- en impulsbehoud volgt dan dat

Q2 = 2Mν − (W 2 −M2)c2. (476)

Voor de werkzame doorsnede60, die nu ook van de additionele variabele ν afhangt, vinden we

d2σ

dQ2dν
=

4πα2~2

Q4

Ef
Eiν

[
F2(Q2, ν) cos2 θ

2
+ 2

ν

Mc2
F1(Q2, ν) sin2 θ

2

]
. (477)

Figuur 44 laat zien dat een aantal aangeslagen toestanden van het nucleon heel mooi geïdenti-
ficeerd kunnen worden, als we dσ/dΩdEf bij constante verstrooiingshoek uitzetten als functie
van Ef (of ν = Ei − Ef ).

Figuur 45: Schematische voorstelling voor elastische verstrooiing van een elektron aan een
proton: a) elastische verstrooiing aan een massief structuurloos proton, b) elastische verstrooiing
van een elektron aan een stationair quark, c) verstrooiing aan een bewegend quark, d) verstrooiing
met inachtname van quark-gluon interactie.

Figuur 45 toont dat elastische verstrooiing optreedt bij een energie van

Ef = Ei − ν = Ei −
Q2

2M
, (478)

60De geïnteresseerde student kan de afleiding weer vinden in in het boek ‘Quarks and Leptons - An Introductory
Course in Modern Particle Physics’ van F. Halzen en A.D. Martin.
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of, als we een verdere variabele invoeren

x ≡ Q2

2Mν
, (479)

bij x = 1. Deze variabele is een specifieke combinatie van ν en Q2 en wordt de Bjorken variabele
genoemd.

Hogere aangeslagen toestanden van het nucleon treden op bij

x =
Q2

Q2 + (W 2 −M2)c2
. (480)

Zoals figuur 45 laat zien, zouden we naïef verwachten dat voor de quarks een δ-functie optreedt
bij

x =
mquark

M
' 1

3
. (481)

Figuur 46: De structuurfunctie F2 voor het proton als functie van x, voor Q2 tussen 2 en 18
(GeV/c)2.

Figuur 46 toont dat dat echter niet het geval is. We vinden hier een breed continuüm. De reden
hiervoor in de grote Fermi-impuls die de quarks hebben, als we ze opsluiten in een volume met
straal R ' 0, 8 fm:

pF '
~
R
' 250 MeV/c. (482)

Deze beweging van de quarks geeft aanleiding tot een verbreding in de orde van

∆x

x
' pF
mquark · c

' 1, (483)
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waarbij mquark de massa is van de zogenaamde constituent quarks.

Zonder verder op afleidingen in te gaan, willen we nog een aantal belangrijke conclusies formuleren
die gebaseerd zijn op dit soort experimenten. Het blijkt dat de functies F1(Q2, ν) en F2(Q2, ν)
in vergelijking (477) helemaal niet van Q2 afhangen.

Figuur 47: Structuurfunctie F2(x,Q2) van het proton als functie van de overgedragen vierim-
puls. Men ziet een zeer geringe afhankelijkheid van Q2 (scaling) voor < 0.1 < x < 0.2.

Figuur 47 toont dat, in de limiet Q2 →∞ en ν →∞, deze structuurfuncties enkel afhankelijk
zijn van de dimensieloze grootheid

x =
Q2c2

2Mc2ν
=

Q2

2Mν
. (484)

Deze eigenschap werd door Bjorken betiteld als scale invariance en geeft aan dat de partonen
(of quarks) werkelijk puntvormige objecten zijn. De evolutie van F2 met Q2 is significant en
wordt uitstekend beschreven met QCD. Dit wordt getoond in Fig. 48. De structuurfunctie F1
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Figuur 48: Structuurfunctie F2(x,Q2) van het proton als functie van de momentum fractie x.
De Q2 afhankelijkheid wordt goed beschreven door QCD.

wordt veroorzaakt door de magnetische interactie61. Hij verdwijnt voor verstrooiing aan spinloze
deeltjes. Voor spin-1

2 Dirac deeltjes hebben we de zogenaamde Callan-Gross relatie

2xF1(x) = F2(x). (485)

De verhouding 2xF1/F2 wordt getoond in fig. 49. We zien dat de verhouding binnen de ex-
perimentele nauwkeurigheid consistent is met 1. Hieruit volgt dat de spin van de puntvormige
bouwstenen van het nucleon gelijk is aan 1/2.

Figuur 49: Ratio van de structuurfuncties 2xF1(x) en F2(x). De data zijn afkomstig van
experimenten op SLAC.

61We hebben reeds gezien dat de term met sin2 θ
2
te maken heeft met het magnetische moment.
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Figuur 50: De quark-structuurfuncties verkregen uit een analyse van diepinlastische verstrooi-
ingsdata. De figuur toont de bijdrage van de valentie quarks, uV en dV , alsook de bijdrage van
zee quarks en gluonen tot de structuur van het proton.

De quarks nemen zowel aan de elektrische als aan de zwakke wisselwerking deel. Daarom heeft
men naast elektronverstrooiing ook νµ en ν̄µ verstrooid aan nucleonen. Uit de analyse van de
gecombineerde meetgegevens volgt de bevestiging dat er voornamelijk drie geladen quarks (uud
of ddu) van belang zijn (dit zijn de zogenaamde valentie quarks die verantwoordelijk zijn voor
de quantumgetallen van het nucleon) voor de opbouw van de nucleonen. Daarnaast vinden we
nog bijdragen van de zee van quarks en antiquarks (ū, d̄, s̄), vooral in het gebied van lage x.

Figuur 50 toont de quark-structuurfuncties die verkregen zijn uit een analyse van diep-inlastische
verstrooiingsdata. We geven de momentum verdeling van de quarks aan met qf (x), waarbij
qf (x)dx de verwachtingswaarde is van het aantal quarks van het type f , waarvan de momentum-
fractie ligt in het interval [x, x+dx]. De momentumverdeling van de antiquarks wordt aangegeven
met q̄f (x), en die van de gluonen met g(x). In een eenvoudig model (parton model) kunnen we
de structuurfunctie F2 dan voorstellen als de som van de momentumverdelingen gewogen met x
en e2

f . We vinden dan

F2(x) = x
∑
f

e2
f (qf (x) + q̄f (x)). (486)

Met enkel elektron en muon verstrooiing kunnen we de verdelingen van de quarks en antiquarks
niet scheiden, omdat de structuurfuncties afhangen van het kwadraat van de ladingen. Echter
als we (anti)neutrino verstrooiing gebruiken, dan kunnen we deze scheiding wel uitvoeren. In
fig. 50b tonen we de verdeling van de valentie quarks, xV (x) ≡ xq(x) − xq̄(x), waarbij we
aannemen dat de quarks die horen bij de zee van qq̄ paren, geproduceerd door de gluonen,
dezelfde impulsverdeling hebben als de antiquarks. We merken op dat de valentie quarks de
verdeling domineren voor x ≥ 0.3, terwijl de zee van qq̄ paren dominant is voor kleine waarden
van x. Als we de quarkverdelingen integreren dan vinden we dat de quarks ongeveer voor de
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helft bijdragen tot de massa van het nucleon. De rest komt van de gluonen, de vectorbosonen,
die verantwoordelijk zijn voor de wisselwerking tussen de quarks.

Figuur 51: Een quark met een impulsfractie x kan worden uitgezonden door een quark of een
gluon dat een grotere fractie van de impuls draagt (x < y < 1). Het oplossend vermogen van
het virtuele foton neemt toe naarmate Q2 groter wordt. Het rechter diagram toont de interactie
van een foton met een quark nadat het een gluon heeft uitgezonden. Bij kleine Q2 = Q2

0 worden
quark en gluon als één systeem gezien. Bij hogere Q2 > Q2

0 neemt het oplossend vermogen toe
en kan de impulsfractie van het individuele quark worden gemeten, dus zonder de gluonbijdrage,
en wordt dus een kleinere waarde gevonden.

Tenslotte merken we op dat de quark-gluon interactie veroorzaakt dat de effectieve parton-
verdelingen afhankelijk zijn van Q2. Dit kan al opgemaakt worden uit de afwijkingen van scaling
zoals die te zien zijn in fig. 47. De effectieve quarkverdeling neemt af toe naar het gebied met
lage x als Q2 toeneemt. We zullen deze afwijkingen van scaling hier verder niet bespreken, omdat
ze nogal gecompliceerd zijn. In plaats daarvan merken we op dat QCD al deze afhankelijkheden
correct voorspeld, en dat de grootte van de effecten evenredig is met αs(Q2), die een maat is voor
de waarschijnlijkheid van gluon emissie. Daarom is de meting van de afwijkingen van scaling een
goede manier om de sterke koppelingsconstante te bepalen. Verdere studie van de afwijkingen
van scaling is hoogst interessant. Zoals we hebben gezien is het niet ongebruikelijk dat deelt-
jes die puntvormig lijken, samengesteld blijken te zijn als we ze nader bestuderen (bijvoorbeeld
de atoomkern in de experimenten van Rutherford). In diepinelastische verstrooiing ontdekken
we een nieuw fenomeen; zie fig. 51. In experimenten met toenemende resolutie (Q2) blijken de
quarks en gluonen samengesteld te zijn uit quarks en gluonen, die bij nog hogere resoluties, ook
weer samengesteld zijn uit quarks en gluonen. De quantumgetallen (spin, type, kleur,..) van
deze deeltjes blijven hetzelfde. Enkel de massa, grootte, en de effectieve koppeling αs veranderd.

4.5 Elektron - positron annihilatie

De reactie e+ +e− → x+y heeft duidelijk aanwijzingen gegeven voor het bestaan van gluonen en
het quantumgetal kleur. Het is mogelijk dat in het eindkanaal hadronen worden geproduceerd
en hiermee kan dan het mechanisme van jet-productie worden bestudeerd. Het basis idee is
weergegeven in fig. 52.

De reactie verloopt in twee stappen: een primair elektromagnetisch proces,

e+ + e− → q + q̄, (487)
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Figuur 52: Basismechanisme voor twee-jet productie in elektron-positron annihilatie.

leidt tot de productie van een quark-antiquark paar. Dit wordt gevolgd door een proces uit de
sterke wisselwerking, genoemd fragmentatie, waarbij het hoge energie qq̄ paar wordt geconver-
teerd in twee jets van hadronen. Deze jets zullen in het zwaartepuntsysteem in tegenovergestelde
richtingen worden geëmitteerd, zoals vereist door impulsbehoud. We concluderen dat elektronen,

Figuur 53: Werkzame doorsnede voor σ(e+ + e− → µ+ + µ−) en σ(e+ + e− → τ+ + τ−) als
functie van energie.

muonen en tau-deeltjes zich identiek gedragen in alle reacties, afgezien van massa-effecten en het
feit dat elektronen stabiel zijn, terwijl muonen en tau-deeltjes een eindige levensduur hebben.

Een ander mogelijk proces is e+ + e− → µ+ + µ−. Dit mechanisme is identiek aan dat van
quark-paar productie en beide reacties zijn nauw aan elkaar verwant. De differentiële werkzame
doorsnede wordt gegeven door

dσ

d cos θ
(e+ + e− → µ+ + µ−) =

πα2

8E2
(1 + cos2 θ), (488)
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waarbij θ de productiehoek is van een muon ten opzichte van het inkomende elektron in het
zwaartepuntsysteem. Dezelfde werkzame doorsnede wordt gevonden voor de reactie e+ + e− →
τ+ + τ−. De θ afhankelijkheid is kernmerkend voor de productie van twee spin-1

2 deeltjes.
Vergelijk het resultaat maar eens met de spin factor cos2 θ/2 in de formule van Mott verstrooiing.
We kunnen de werkzame doorsnede integreren over de hoek en vinden

σ(e+ + e− → µ+ + µ−) = σ(e+ + e− → τ+ + τ−) =
21.7

E2
nanobarns, (489)

met E in GeV. Fig. 53 laat zien hoe goed vergelijking (488) de meetgegevens beschrijft.

Figuur 54: Vergelijking van de hoekverdeling van twee-jet gebeurtenissen, verkregen met het
elektron-positron annihilatie experiment van de CELLO collaboratie te DESY, met de theoretisch
verspelde (1 + cos2 θ) afhankelijkheid.

De analoge werkzame doorsnede voor quark-antiquark paarproductie van paren aā van een
bepaald type a = u, d, s, .. wordt verkregen door de muon lading e te vervangen door de quark-
lading eea. Omdat de lading hetzelfde is voor de drie kleurtoestanden r, g en b, dienen we nog
te vermenigvuldigen met Nc = 3 om de drie kleurtoestanden rr̄, gḡ en bb̄ in rekening te brengen.
We vinden

dσ

d cos θ
(e+ + e− → q + q̄) =

3πe2
aα

2

8E2
(1 + cos2 θ). (490)

De hoekverdeling van de jets dient evenredig te zijn met (1 + cos2 θ) en fig. 54 laat zien dat dit
inderdaad het geval is.

Terwijl twee-jet productie dominant is, verwachten we dat er soms door een van de geproduceerde
quarks een gluon wordt uitgezonden met een relatief hoge impuls. Dit proces wordt gluon
bremsstrahlung genoemd en leidt tot de formatie van zogenaamde drie-jet gebeurtenissen. Zulke
reacties zijn inderdaad geobserveerd, figuur 55 geeft hiervan een voorbeeld, en leveren sterke
aanwijzingen voor de realiteit van de spin-1 gluonen, waarvan het bestaan wordt aangenomen
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Figuur 55: Voorbeeld van een drie-jet gebeurtenis, zoals geobserveerd met de ALEPH detector
bij de LEP versneller op CERN.

door QCD. Merk op dat dergelijke gebeurtenissen voor het eerst op het DESY laboratorium in
Duitsland zijn waargenomen. De analyse van de meetgegevens is verre van triviaal, omdat het
niet duidelijk is welke van de jets bij het gluon hoort. Gedetailleerde berekeningen laten zien dat
de kinematische verdelingen gevoelig zijn voor de spin van het gluon. De gemeten verdelingen
worden vergeleken met theoretische verwachtingen die gebaseerd zijn op spin-0 en spin-1 gluonen.
Fig. 56 toont dat spin-1 voor de gluonen een duidelijk voorkeur geniet.

Figuur 56: Hoekverdeling van drie-jet gebeurtenissen zoals gemeten door de TASSO collab-
oratie. De hoek φ wordt besproken in de tekst. De gestreepte en getrokken curven tonen re-
spectievelijk de theoretische voorspellingen voor spin-0 en spin-1 gluonen (Uit S.-L Wu, Physics
Reports 107, 59 (1984)).

De jets worden geklassificeerd aan de hand van hun energie, E1 > E2 > E3, in het gemeen-
schappelijke zwaartepuntsysteem. De hoekverdeling is geplot voor jet 1 als functie van de hoek
φ tussen de richting van jet 1 en de gezamelijke vluchtrichting van jets 2 en 3. De waarschijn-
lijkheid dat een quark een gluon uitzendt wordt bepaald door de sterke koppelingsconstante αs.
De gemeten telsnelheid voor drie-jet gebeurtenissen kan dus gebruikt worden om de waarde van
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αs te bepalen. De analyse is uitermate complex en levert de waarde αs = 0.15 ± 0.03 voor
experimenten met een totale zwaartepuntsenergie ECM = 2E in het gebied 30 - 40 GeV.

Figuur 57: Meetresultaten voor de verhouding R ≡ σ(e+e−→ hadronen)
σ(e+e−→ µ+µ−)

, waarbij de annihilatie
plaatsvindt via één foton of via de Z uitwisseling.

De gemeten waarden voor de totale werkzame doorsnede voor elektron-positron annihilatie met
hadronen in de eindtoestand worden getoond in fig. 57. De figuur geeft de verhouding

R ≡ σ(e+e− → hadronen)

σ(e+e− → µ+µ−)
, (491)

waarbij de differentiële werkzame doorsnede is geïntegreerd over de hoek θ. De totale werkzame
doorsnede is de som voor de quarks met type i, die kunnen worden geproduceerd in de reactie
met zwaartepuntsenergie

√
s. We kunnen dus schrijven R = Nc

∑
iQ

2
i , waarbij de som loopt

over de quarks die bij een bepaalde energie geproduceerd kunnen worden. Het aantal kleuren
wordt aangegeven met Nc (volgens QCD geldt er Nc = 3). Bij lage energieën, waar enkel de u,
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d en s quarks gemaakt kunnen worden, verwachten we

R = 3

[(
2

3

)2

+

(
−1

3

)2

+

(
−1

3

)2
]

= 2. (492)

Boven de drempel voor cc̄ productie (bij ongeveer 3 GeV), maar onder de drempel voor bb̄
productie, verwachten we

R = 2 + 3

(
2

3

)2

=
10

3
, (493)

en boven de drempel voor bb̄ vinden we R = 11
3 . Fig. 57 geeft de gemeten waarden van de

verhouding R als functie van de zwaartepuntsenergie
√
s. We zien duidelijk de sprong van 2

naar 10
3 bij

√
s ≈ 3.6 GeV. Ook de sprong bij de bb̄ drempel is zichtbaar. Het is duidelijk dat

deze data het bestaan van het quantumgetal kleur demonstreren. Voor zeer hoge waarden van
de zwaartepuntsenergie begint de zwakke wisselwerking een rol te spelen, hetgeen een toename
van R tot gevolg heeft.
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4.6 Uitgewerkte opgaven

4.6.1 Rutherfordverstrooiing

In een rutherford-verstrooiingsexperiment wordt lood (208Pb) onderzocht. Aan een 0.1 mm dun
loden trefplaatje wordt een bundel α-deeltjes verstrooid. De α-deeltjes hebben een energie van
20 MeV. De stroom bedraagt 1 µA. Een detector met een oppervlakte van 40 mm2 bevindt zich
onder een hoek van 30◦ op 2 meter afstand van de trefplaat.

Opgave a): Bereken de werkzame doorsnede voor rutherfordverstrooiing met behulp van de
formule uit het diktaat.

Antwoord: Met behulp van de formule uit het diktaat krijgen we

dσ

dΩ
= (

ZαZPbαhc

8πTα
)2 sin−4 θ

2
= 19.4 barn/srad. (494)

Opgave b): Bereken de te verwachten telsnelheid in de detector (het aantal gedetecteerde deeltjes
per seconde).

Antwoord: De telsnelheid wordt gegeven door

N = IαtPb
dσ

dΩ
∆Ω, (495)

met N de telsnelheid in Hz, I het aantal atomen dat per seconde op de trefplaat valt, tPb het
aantal lood atomen per vierkante meter in de trefplaat, dσ

dΩ de werkzame doorsnede in vierkante
meters per steradiaal en ∆Ω de ruimtehoek die de detector beslaat in steradialen.

De bundelstroom wordt gegeven door de lading per seconde en bedraagt I = 1µA
Qα

, met Qα de
lading van 1 α-deeltje, oftewel 3.204× 10−19C. Dit geeft I = 3.12× 1012 s−1.

Vervolgens dienen we de targetdikte te berekenen, waarbij tPb = dρ
MPb

, met d de dikte van het
trefplaatje, MPb de massa van één loodatoom, en ρ het soortelijk gewicht van lood. Invullen
geeft

tPb =
10−4 m× 11.35× 103 kg/m3

207.2× 1.66× 10−27 kg
= 3.3× 1024 atomen/m2. (496)

De differentiële werkzame doorsnede, dσ
dΩ , bedraagt 1.94 × 10−27 m2/srad (zie opgave a). De

openingshoek ∆Ω is gegeven door uit te rekenen welk percentage van het boloppervlak van een
bol met een straal van 2 m wordt beslagen door de detector. De totale openingshoek van een
bol bedraagt 4π, dus geldt

∆Ω =
40 mm2 × 4π

4π(2m)2
= 10−5 srad. (497)

Alles gecombineerd vinden we voor de te verwachten telsnelheid

N = 2.0× 105 s−1 = 2.0× 105 Hz. (498)

4.6.2 Elektron-nikkel verstrooiing

In de (linker) figuur is de differentiële werkzame doorsnede voor elastische verstrooiing van 450
MeV elektronen aan een 58Ni kern gegeven als functie van de overgedragen impuls q/~.

Opgave a): Leg uit dat door middel van zo’n meting de ladingsverdeling, die in de rechter figuur
is gegeven, kan worden bepaald.
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Figuur 58: (a) Differentiële werkzame doorsnede voor elastische verstrooiing van 450 MeV
elektronen aan 58Ni versus impulsoverdracht. (b) Ladingsverdeling van 58Ni.

Antwoord: De verstrooiingsamplitude wordt bepaald door de interactie van het elektron met alle
geladen deeltjes in de kern. Die geven samen een coulombinteractie die geschreven kan worden
als ∫

V |~r − ~r′|ρ(~r′)d~r′, (499)

waarin ρ(~r′) de ladingsdichtheid is. De coulombinteractie en dus de verstrooiingsamplitude is
afhankelijk van de verdeling van de lading in de kern.

Opgave b): Druk de eenheid van impulsoverdracht fm−1, die in de figuur is gebruikt, uit in
MeV/c.

Antwoord: We gebruiken hier de volgende relatie

q/~→ q MeV/c

6.58× 10−22 MeV s
=
q MeV/3× 108 m/s

6.58× 10−22 MeV s
=

1

197.4
fm−1. (500)

Er geldt dus dat 1 fm−1 ≡ 197.4 MeV/c.

Opgave c): Onder welke hoek θe worden de elektronen verstrooid als de impulsoverdracht q/~ = 2
fm−1?

Antwoord: Er geldt q = ∆p = 2p sin θ/2 en dus 2 × 197.4 = 2 × 450 × sin θ/2. Hiermee vinden
we sin θ/2 = 0.439 en θ = 52◦.

Opgave d): Hoe groot is de golflengte van de vlakke golf die bij 450 MeV elektronen hoort?

Antwoord: Er geldt p = ~k = ~/λ− en dus

λ− =
~
p

=
6.58× 10−22 MeV s

450 MeV/3× 108 m/s
= 0.44 fm. (501)
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We vinden dan λ = 2πλ− = 2.76 fm.

Opgave e): Bereken de hoek ∆θe, tussen twee interferentieminima die ontstaan als zo’n deeltjes-
golf aan de rand van een 58Ni kern wordt verstrooid. Neem voor de kernstraal 3 fm en vergelijk
de gevonden waarde met de waarde voor ∆θe die herleid kan worden uit de afstand tussen twee
minima in de linker figuur.

Antwoord: De afstand tussen de twee minima in de figuur is ≈ 0.9 fm−1 en dat komt overeen
met een hoek van θ = 23.4◦.

De situatie met betrekking tot de interferentieminima is geschetst in onderstaande figuur.
We hebben dat b sin θ = ∆x = λ = 2.76 fm. Hiermee vinden we sin θ = 0.46 en θ = 27.3◦.

Opgave f): De verstrooide elektronen worden gedetecteerd in het brandvlak van een magnetische
spectrometer met een ruimtehoek dΩ = 10 msrad. De bundelstroom is 25 µA en de trefplaatdikte
bedraagt 40 mg/cm2. De soortelijke massa van 58Ni bedraagt 8.9 gr/cm3. Bereken het aantal
verstrooide elektronen dat per seconde in de spectrometer wordt gedetecteerd als de meting bij
een impulsoverdracht q/~ = 2 fm−1 wordt uitgevoerd. Uit de figuur volgt dat de differentiële
werkzame doorsnede dan gelijk is aan 2× 10−5 mbarn/srad.

Antwoord: De telsnelheid volgt uit

N(s−1) = Ie(s
−1)Nk

dσ

dΩ
∆Ω, (502)

waarbij de targetdikte volgt uit

Nk = (
40× 10−3 g/cm−2)(NA = 6.02× 1023)

A = 58
= 4.15× 1020 kernen/cm2. (503)

Het aantal inkomende bundeldeeltjes per tijdseenheid bedraagt

Ie =
25× 10−6 C/s

1.6× 10−19 C
= 1.56× 1014 elektronen/s. (504)

Hiermee vinden we dan

N = (1.56× 1014 e−/s)(4.15× 1020 kernen/cm2)(2× 10−32 cm−2)10−2 srad
= 12.9 gebeurtenissen/s.

(505)

4.6.3 Ladingsvormfactor van het proton

Laat zien dat een exponentiële ladingsverdeling voor het proton,

ρ(r) = ρ0exp(−MV r), (506)

leidt tot een vormfactor die correspondeert met een dipoolformule,

G(q2) = (1 +
q2

M2
V

)−2, (507)

en toon aan dat voor MV = 0.84 GeV de rms straal gelijk is aan 0.8 fm (merk op dat we hier
gebruiken q2 ≡ |~q|2).

Antwoord: De ladingsvormfactor van het proton is gedefinieerd door de relatie

GpE(q2) =

∫ ∫ ∫
ρ(~r)e

i~q·~r
~ d~r. (508)
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Indien we aannemen dat de ladingsverdeling gegeven wordt door een spherisch symmetrische
verdeling,

ρ(r) = ρ0exp(−MV r), (509)

dan kunnen we schrijven

GpE(q2) =
∫∞

0

∫ π
0

∫ 2π
0 ρ(r)e

i~q·~r
~ r2 sin θdθdφdr

=
∫∞

0 ρ(r)r2
[∫ π

0 e
i~q·~r
~ sin θdθ

]
dr

∫ 2π

0
dφ︸ ︷︷ ︸

=2π

= 2π
∫∞

0 ρ(r)r2
[∫ π

0 e
iqr cos θ

~ sin θdθ
]
dr

= 2π~
iq

∫∞
0 ρ(r)r

[
e
iqr
~ − e−

iqr
~

]
dr.

(510)

Indien we nu de uitdrukking voor de ladingsverdeling invullen, dan dienen we de volgende inte-
graal uit te rekenen.

GpE(q2) =
2π~ρ0

iq

∫ ∞
0

[
e−(M− iq~ )r − e−(M+ iq

~ )r
]
rdr. (511)

We maken hierbij van de standaard oplossing voor de bepaalde integraal∫∞
0 xne−axdx = Γ(n+1)

an+1 , (a > 0, n > −1)

= n!
an+1 , (a > 0, n positieve integer).

(512)

Hiermee vinden we
GpE(q2) = 2π~ρ0

iq

[
1

(M− iq~ )2
− 1

(M+ iq
~ )2

]
= 8πρM

(M2+q2/~2)2 .

(513)

Bovenstaande uitdrukking wordt de ‘dipoolformule’ genoemd.

De rms (‘root mean square’) straal van de ladingsverdeling wordt gegeven door

< r2 >=

∫
ρ0exp(−Mr) · r2 · 4πr2dr∫
ρ0exp(−Mr)4πr2dr

=
12

M2
, (514)

zodat we vinden

Rrms =
√
< r2 > =

√
12 ~c
MV

=

√
12× 0.2

0.84
= 0.8 fm. (515)

4.6.4 Mott werkzame doorsnede voor elastische elektron-proton verstrooiing

Een elektronenbundel met een energie van 15 GeV en een intensiteit van 1014 deeltjes·s−1 wordt
geschoten op een vloeibaar waterstof target met een lengte van 1 m parallel aan de bundel en
met een diameter die voldoende groot is om de elektronenbundel volledig te omsluiten. Maak
een schatting van het aantal elektronen dat per tijdseenheid elastisch verstrooid zal worden over
een hoek van 0.1 rad in een ruimtehoek van 10−4 steradiaal. Gebruik de dipoolvormfactoren
zoals gegeven in de vorige opgave.
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Antwoord: Een elektron met energie E verstrooit aan een proton met massaM over een verstrooi-
ingshoek θ. De energie van het verstrooide elektron wordt voorgesteld door E′. De werkzame
doorsnede is gegeven door de Rosenbluth vergelijking

dσ

dΩ
=

(
dσ

dΩ

)
Mott

{
G2
E + τG2

M

1 + τ
+ 2τG2

M tan2(θ/2)

}
. (516)

waarbij τ ≡ −q2/4M2 = Q2/4M2. De overgedragen vier-impuls wordt gegeven door

q2 = −Q2 = −4EE′ sin2 θ/2. (517)

.

De Mott werkzame doorsnede is de relativistisch correcte beschrijving van elektronenverstrooiing
aan een puntvormig object met lading Z, waarbij de wisselwerking van het magnetisch veld (door
de protonstroom) met het magnetisch moment van het elektron in rekening wordt gebracht. Voor
ultrarelativistisch elektronen met energie E en impuls p geldt(

dσ

dΩ

)
Mott

=

(
2Zα~p
q2

)2

R =
4Z2α2~2E2

Q4
R. (518)

Hierbij is R de zogenaamde recoil factor die de terugstoot van het proton in rekening brengt,

R =
E′

E
=

1

1 + 2E
M sin2 θ/2

. (519)

We hebben de volgende waarden voor de kinematische variabelen: E = 15 GeV is de energie van
het inkomende elektron, θ = 0.1 rad is verstrooiingshoek, dΩ = 10−4 sr is de ruimtehoek van de
detector, M is de proton massa, en ~c = 0.2 GeV·fm. Allereerst rekenen we de recoilfactor uit

R =
E′

E
=

1

1 + (2)(15 GeV
0.938 GeV sin2 5.73◦/2

= 0.926. (520)

De energie van het verstrooide elektron is E′ = RE = 0.926× 15 GeV = 13.9 GeV. We kunnen
nu direct de overgedragen vierimpuls uitrekenen.

Q2 = 4EE′ sin2 θ/2 = 4(15 GeV)(13.9 GeV) sin2 5.73◦/2 = 2.08 GeV2. (521)

Er geldt ook τ = 0.59.

De elektrische en magnetische vormfactoren hangen enkel af van Q2 en we vinden met behulp
van de dipoolformule

GE =
GM
µp

=
1(

1 + Q2

0.71 GeV2

)2 = 6.46× 10−2. (522)

Het magnetisch moment van het proton bedraagt µp = 2.79 nm.

De Mott doorsnede is enkel afhankelijk van kinematische variabelen en bedraagt(
dσ

dΩ

)
Mott

=
4Z2α2~2E2

Q4
R =

4
(

1
137

)2
(0.2 GeV fm2)(15 GeV2

(2.08 GeV2)2
(0.926) = 4.0× 10−4 fm2/srad.

(523)
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De Rosenbluth doorsnede bedraagt

dσ
dΩ =

(
dσ
dΩ

)
Mott

{
G2
E+τG2

M
1+τ + 2τG2

M tan2(θ/2)
}

= (4.0× 10−34 cm2/srad) (6.46×10−2)2+(0.59)(6.46×10−2/2.79)2

1+0.59 + 2(0.59)(6.46× 10−2)2(tan2 5.73◦/2)

= xx× 10−34 cm2/srad.
(524)

Voor vloeibaar waterstof hebben we een dichtheid van ongeveer 70 kg/m3. We weten dat 1 mol
waterstof 1 gram weegt en NA = 6.022× 1023 deeltjes bevat. In een target van 1 m lengte zitten
dus 4.2 × 1024 protonen per cm2. Het aantal elektronen dat per seconde verstrooid wordt over
10◦ binnen de gegeven ruimtehoek, bedraagt

Ṅa
e′ =

dσ

dΩ
iṄeNp = 1.43× 105 s−1. (525)

4.6.5 Het fijne van biljarten

De potentiaal voor verstrooiing aan harde bollen is gegeven door

V (r) =∞ voor r < a
V (r) = 0 voor r > a,

(526)

waarbij a de straal is van de bol. Neem aan dat bij een botsing geldt dat de hoek van inval gelijk
is aan de hoek van botsing (uitval). Bereken de diffentiële werkzame doorsnede en de totale
werkzame doorsnede voor het verstrooiingsproces.

Figuur 59: Schematische weergave van de verstrooiing van een inkomend deeltje aan een harde
bol.

Antwoord: Het verstrooiingsproces is schematisch weergegeven in figuur 59. Indien we aannemen
dat de hoek van inval gelijk is aan de hoek van botsing, dan zien we dat θ = π − 2α. Er
geldt dus dat α = π−θ

2 , maar ook dat sinα = b/a. We vinden hiermee een relatie tussen de
impactparameter en de verstrooiingshoek

b = a sin
π − θ

2
= a cos

θ

2
. (527)

Er geldt dan
db

dθ
= −a

2
sin

θ

2
. (528)
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De differentiële werkzame doorsnede is dan gelijk aan

dσ

dΩ
=

b

sin θ
|db
dθ
| =

a cos θ2
sin θ

· a
2

sin
θ

2
=
a2

4
. (529)

We zien dus dat de deeltjes isotroop verstrooid worden; dσ/dΩ is niet hoekafhankelijk. De totale
werkzame doorsnede wordt dan gevonden uit

σtotaal =

∫
dσ

dΩ
dΩ =

a2

4
4π = πa2. (530)

Merk verder op dat het proces van harde-bollen-verstrooiing niet energieafhankelijk is.

4.6.6 Detectie van zonneneutrino’s

Een experiment in een goudmijn in South Dakota werd uitgevoerd om te proberen zonneneu-
trino’s te detecteren, door gebruik te maken van de reactie

ν +37 Cl→37 Ar + e−. (531)

De detector bevatte ongeveer 4× 105 liter tetrachloro-ethyleen (C2Cl4). Maak een schatting van
het aantal 37Ar atomen dat per dag geproduceerd wordt, onder de aannamen (a) een zonnecon-
stante = 2 cal cm−2min−1; (b) 10 % van de thermonucleaire energie van de zon verschijnt in de
vorm van neutrinos; (c) 1 % van alle neutrinos zijn energetisch genoeg om bovenstaande reactie
te kunnen induceren; (d) de werkzame doorsnede per 37Cl kern voor ‘actieve’ neutrinos is 10−45

cm2; (e) De isotopische abundantie van 37Cl is 25 %; (f) de dichtheid van C2Cl4 is 1.5 g ml−1.
Verwacht je een verschil tussen de telsnelheid overdag en ’s nachts? Een beschrijving van het
experiment is te vinden is R. Davis, D.S. Harmer, and K.C. Hoffman, Physical Review Letters
20, 1205 (1968).

Antwoord: De reactiesnelheid wordt gegeven door

Ṅ = σṄνNkernen, (532)

waarbij σ de werkzame doorsnede van de reactie is per kern, Nkernen het totaal aantal kernen
in de detector, en Ṅν de flux van neutrino’s is in s−1cm−2. We nemen 164 voor het molaire
gewicht van C2Cl4. De totale massa van de vloeistof bedraagt 6× 108 gram, en het aantal 37Cl
kernen is Nkernen = 2.2 × 1030. De warmtestroom van de zon bedraagt 2 cal cm−2min−1, ofwel
8.8× 1011 MeV cm−2s−1. Hiervan wordt ongeveer 10 % uitgestraald in de vorm van neutrino’s,
met een gemiddelde energie van 1 MeV. Slechts ongeveer 1 % van de neutrino’s hebben voldoende
energie om de reactie te kunnen induceren. We vinden hiermee voor de actieve neutrinoflux
Ṅν = 8.8× 108 cm−2s−1. De reactiesnelheid bedraagt

Ṅ = σṄνNkernen = (10−45)(8.8× 108)(2.2× 1030) = 1.9× 10−6 s−1 = 0.17 per dag. (533)
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4.7 Opgaven

4.7.1 Collider en zwaartepuntsenergie

In een collider botsen twee hoog-energetische deeltjes A en B met energieën EA en EB onder een
hoek θ op elkaar. Toon aan dat de totale zwaartepuntsenergie ECM gegeven wordt door

E2
CM = 2EAEB(1 + cos θ),

indien de massa’s van de deeltjes verwaarloosd worden.

Opgave b: Bij DESY in Hamburg wordt een 6 km lange opslagring gebruikt om de substructuur
van het proton te onderzoeken in colliderexperimenten. In deze ring versnelt men protonen tot
820 GeV, die frontaal botsen (dus θ = 0) met elektronen die tot 30 GeV versneld worden (merk
op dat rustmassa’s van elektron en proton verwaarloosbaar zijn ten opzichte van deze energieën).
Bereken de totale zwaartepuntsenergie.

Opgave c: Stel, dat we hetzelfde experiment beschouwen, maar nu lorentzgetransformeert naar
het systeem waarin de protonen in rust zijn. Toon aan dat de elektronen in dat systeem een
energie van 5× 104 GeV hebben.

Hint:
De massa van een elektron is me = 0.511 MeV/c2.
De massa van een proton is mp = 938 MeV/c2.
Een Lorentztransformatie (in de x-richting) wordt gegeven door

xµ
′

= Λµνx
ν met Λ =


γ −γβ 0 0
−γβ γ 0 0

0 0 1 0
0 0 0 1

 .
4.7.2 Algemene vragen

In het volgende beschouwen we de belangrijkste eigenschappen van elementaire deeltjes. Geef
een kort antwoord op de vragen en bespreek experimenten indien relevant.

Opgave a) Geef argumenten waarom quarks een quantumgetal kleur dienen te hebben. Hoe
weten we het aantal kleuren?

Opgave b) Teken het feynmandiagram voor neutronverval.

4.7.3 Aantal kleurladingen

We beschouwen de verhouding R van werkzame doorsneden,

R =
σ(e+e− → hadronen)

σ(e+e− → µ+µ−)
.

Opgave a): Maak een schatting van R voor een totale zwaartepuntenergie van 2.8 GeV. Leg
duidelijk uit welke aanname’s je maakt.

Opgave b): Hoe verwacht je dat R zal veranderen als de energie hoog genoeg is om ook b-quarks
te produceren?
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4.7.4 Λ-hyperonen

Λ-hyperonen worden geproduceerd door een pionenbundel op deuterium te laten botsen. Er
vindt dan onder andere de reactie π+ + n→ K+ + Λ plaats.

Opgave We beschouwen de reactie π+ + n → K+ + Λ. Bereken de drempelwaarde (dat is de
minimumwaarde) van de kinetische energie van het pion, voor de productie van een kaon onder
een hoek van 90◦ in het laboratoriumsysteem waarin het neutron in rust is.

4.7.5 Levensduur van opgeslagen elektronen

Een opslagring voor elektronen wordt gebruikt om kernfysische metingen uit te voeren. De
energie van de elektronen bedraagt 500 MeV. De ring wordt zo goed mogelijk vacuüm gepompt
om verlies van elektronen door Møller scattering (dat is elastische verstrooiing van elektronen
aan elektronen) aan het restgas tegen te gaan.

Opgave a): Neem aan dat de snelheid van de elektronen in het restgas verwaarloosbaar is. Onder
welke hoek worden de elektronen verstrooid, als ze gelijke energie hebben na de verstrooiing?

De elektronen hebben in het LAB-systeem gelijke energie als in het zwaartepuntssysteem de
verstrooiing plaatsvindt onder 90◦. Dan geldt in het zwaartepuntssysteem dat ~β · ~p = 0 en dus

tan θlab =
pcm
βγecm

= 2.6◦.

Opgave b): In de ring kunnen kleine energieverliezen van de elektronen worden gecompenseerd
door het gebruik van een zogenaamde cavity. Echter elektronen die te veel energie verliezen of
een te grote additionele hoek verkrijgen door verstrooiing aan het restgas, zullen uit de bun-
del verdwijnen. Daarom is een goed vacuümsysteem van groot belang voor een opslagring (en
vertegenwoordigd een belangrijk deel van de kosten van elke versneller). Men is in staat om
een druk van 10−6 Pa te creëren (ongeveer 11 ordes van grootte kleiner dan de atmosferische
druk) bij een temperatuur van 300 K. Het restgas bestaat uit waterstofmolekulen. Neem aan dat
de werkzame doorsnede voor verstrooiing van het elektron aan een waterstofmolekuul, met als
gevolg dat het elektron uit de bundel verdwijnt, 100 barn bedraagt. Hoe lang duurt het, voordat
de bundelstroom door Møller scattering gehalveerd is?


