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INTRODUCERE

Studiul împrăftieril fotonilor pe nucleon reprezintă una

din posibilităţile cele M l Interesante de a Investiga structura

nucleonului. Teoria Interacţiunii cîmpulul electromagnetic cu sis-

teme complexe - atom, nucleu sau nucleon - se elaborează, ca #1

teoria Interacţiunii y - electron, pornind de la o dezvoltare a am-

plitudinii de Xspr&fftlere în serie de puteri ale constantei struc-

turii fine a - |y • ŢJJ » In cazul nucleului «1 nucleonului apar,

Xnsa, dificultăţi suplimentare datorita prezenţei Interacţiunilor

tari.

Rezolvarea problesal interacţiunii radiaţiei electroaagne-

tlca cu nucleul atosdc este în priaă aproxlwiţle - atlta vreae cit

lucrHa la energii suficient de sdcl faţă de pragul de fotoproducere

de Bszoni din nucleon - simplificata datorita posibilităţii de trar

tare a nucleului ca un sistem de nueleoni fara structura, descris

de o funcţie de unda corespunzătoare unei ecuaţii Schrodlnger cu un

aninlt sodel pentru potenţialul de Interact le f In acestssod se poa-

te defini explicit densitatea de sarcina vi curent a slstesnlui fi,

în consecinţa, interacţiunea cu cîapul electromagnetic /l/,/2/.

Ipotezele asupra structurii nucleonului vi modelele intui-

tive pentru descrierea acesteia sînt foarte greu de făcut astfel că

devine iaportant să se analizeze ce se poate afla prin metode indi-

recte care să se bazeze cît mal vuit pe principii «1 ipoteze gene -

rale; una din aceste metode este studiul teoretic al amplitudinii

de împrăstiere a fotonilor pe nucleon comparat cu datele experimen-

tale existente asupra acestui proces.

Teoria împrăstierii v-nucleon s-a dezvoltat pe două direc-

ţii, initiate prin două lucrări de bază in acest domeniul : F.E.Low-

Imprăştlerea luminii de frecvenţă'foarte mică pe sistem» cu spinul
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1/2 /3/ şl M.Gell-Mann, IT.L.Goldberger, W.E.Thlrlng : Folosirea

consecinţelor impuse de condiţiile de cauzalitate în teoria cuan-

tică /4/. low calculează amplitudinea de împrăştiere a fotonilor

pe un sistem compus dintr-un cîmp fermionic (spin 1/2) local cu-

plat cu un cîmp bozonlc scalar, stabilind că plnă în ordinul <i>

(u-frecvenţa fotonului incident în sistemul laboratorului) această

amplitudine depinde numai de proprietăţile statice ale sistemului:

masă, sarcină $1 moment magnetic anonal . Pornind de la acest re-

zultat, Klein, Baldin, si în special Petrunkln /5 a,b,c/ arată,tot

în cadrul teoriei cuantice a cîmpului, că în ordinul u , pentru

descrierea amplitudinii de întprăştlere ynucleon sînt necesare în-

că două constante de structură, pe care le Identifică cu polariza-

bllităţlle electrică şi magnetică ale nucleonului o, j$.

In lucrarea /4/, pe de altă parte, este scrisă pentru pri-

ma oară o relaţie de dispersie pentru amplitudinea Compton a îm-

prăştleril înainte mediată pe spin. Această lucrare a stimulat nu-

meroase alte lucrări în care se tratează împrăstierea ynucleon în

cadrul teoriei relaţiilor de dispersie, teoria procesului fiind

impulsionată în'continuare şi de introducerea reprezentării Man-

dels tam care permite exploatarea proprietăţilor analitice ale am-

plitudinii de împrăştiere în scopul analizei generale a procesului

la orice unghi de împrăştiere, /6/,/7/,/8/,/9/. Pe această linie

ipotezele dinamice se concentrează în modul de scriere al repre-

zentării de dispersie pentru amplitudinile invariante ale procesu-

lui, care să înglobeze corespunzător singularităţile dinamice ad-

mise (după ce a fost în prealabil rezolvată corect problema cine-

matică a aflării setului de amplitudini invariante care nu au sin-

gularităţi şl zerouri cinematice) şi în aiottul de calcul al părţi-

lor absorptive ale acestor Amplitudini, care deteralnă integran-
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dul reprezentărilor integrale considerate.

Ir. cadrul aproximaţiei de ordin a-primul ordin în electro-

magnetism - reprezentarea de dispersie pentru amplitudinile inva-

riante Compton nu conduce la ecuaţii integrale, deoarece stările

intermediare introduse pentru explicitarea părţilor absorptive nu

conţin fotoni. Astfel se obţin relaţii care calculează amplitudi-

nea procesului y + p + y ' + p ' In funcţie de mărimi caracteristic

ce altor procese, de exemplu, fotoproducerea de pioni pe nucleon.

Teza de doctorat prezintă o analiză Xn cadrul teoriei relaţiilor

de dispersie a efectului Compton pe nucleon la energii joase - sub

pragul de fotoproduuere a unui mezon ir (o £ u £ u (1 + ţi/2m)) si

intermediare (u(l+u/2m) £ » S 45o XeV) (oi = energia fotonului in-

cident Xn sistemul laboratorului, ţi • masa mezonului ir , m » masa

nucleonului). Acest studiu a fost făcut pe baza unei noi reprezen-

tări de dispersie admisă pentru cele 6 amplitudini invariante A,,

care descriu procesul y + p * y' + p'r introduse de către Bardeen

si Tung /loa/ si Yamamoto /lob/, libere de singularităţi şi zerouri

cinematice,

Introducerea acestui set de amplitudini a permis si defini-

rea corectă a constantelor de structură o,(3 - polarizabilităţile elec-

tromagnetice generalizate ale nucleonului /li/, ca valori de prag

ale unora din amplitudinile de mai sus, plnă la aceasta lucrare

existlnd ambiguităţi cu privire la definirea lor Xn funcţie de am-

plitudinile invariante cu care se lucra.

.S-a introdus pentru constantele de structura care apar Xn
o

ordinul u * al amplitudinii de Xmprăştiere Compton pe nucleon, de-

numirea de polarizabilltaţi electromagnetice generalizate, deoarece

expresiile acestor mărimi /5c/, /12/ conţin şi termeni care nu au

interpretabilitate directa de polarizabilitaţi electrica şi magne-

fi
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tică în cadrul electrodinamicii clasice şl a mecanicii cuantice

nerelativiste.

In afară de problemele teoretice legate de definirea cov

rectă şi calculul polarizabilitătilor electromagnetice generali-

zate, există dificultăţi legate de extragerea valorilor acestor

mărimi din experienţă : energia fotonilor incldenţi trebuie să

fie suficient de joasă pentru ca fitarea secţiunii eficace dife-

renţiale experimentale cu o expresie teoretică corectă în ordinul

to să fie posibilă) rezoluţia în energie trebuie de asemeni să

fie bună iar erorile experimentale mici. Primele experienţe la

energii joase analizate în scopul extragerii polarizabilitătilor

protonului au fost cele ale Iul Goldanski şi colaboratorii /13/.

Analiza acestor date, reluată de T.E.O.Ericson şi colaboratorii

/14/ a condus însă la următorul rezultat :

-eîtP r 1 -* -î
«proton " l{1° ± 2 ) i 5] x 10 4 fm3

j}e*P . [(4 + 2) + 5] x IO4 fm3

proton

(unde prima eroare este statistică şi a doua sistematică prove-

nind din 8% eroare In normarea secţiunii eficace) care lasă des-

chisă problema determinării experimentale a acestor mărimi; Mal

recent (1974), au fost făcute experienţe îngrijite de către

P.Barenov şi colaboratorii /15/ care obţin rezultatele :

Voton x I O -4

l o

-4
proton

Acestei ultime extracţii a valorilor o e x p , B e x p , i se
P P

poate aduce ca obiecţie faptul că au fost folosite şi experienţe

la (.)« Io6,7, Io9,9 şi 111,1 MeV, energii care pot să fie prea

mari pentru utilizarea unei fonrule de fit pentru secţiunea
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eficacs limitată la termeni de ordinul ui . In capitolul II al

tezei de doctorat s-a analizat cum se modifică aceste valori prin

luarea în consideraţie a termsnilor de ordin superior imediat

următori (w , « )»

Teza de doctorat cuprinde o introducere, 4 capitole şi

4 anexe. Capitolul I are rolul fixării cadrului teoretic In care

s-a lucrat, cinematica procesului V+ N —» f' + K' şi teoria dina-

mică de lucru,, Rezultatele originale slnt conţinute In capitolele

II - IV.

In Capitolul II slnt prezentate pe scurt teoremele rîe

energii joase plnă la ordinul u stabilite In literatură Intre

anii 1954-1968 /5/,//16/, /17/,/18/ şi extinderea acestor rezul-

tate In ordinul oi , dlndu-se o expresie simplă a secţiunii

eficace diferenţiale hepolarizate conţinlnd numărul minim de

parametrii necesari /19/.

Capitolul 3 conţine calculul teoretic al secţiunii efi-

cace diferenţiale nepolarizate a împrăştierii y -proton la energii

joase şi intermediare, presupunând o anumită reprezentare de dis-

persie pentru amplitudinile invariante Ai şi-folosind pentru cal-

culul părţilor absorptive condiţia de unitaritate In aproximaţia

blparticulă In canalul direct şi cel de anihilare. Rezultatele

teoretice obţinute /20/ slnt coirparate cu datele experimentale

(figurile 1-6) şi cu alte rezultate teoretice existente In

acest domeniu /21 a,b/, /22/, /23/.

Capitolul 4 este dedicat regulilor de sumă ce s-au sta-

bilit exploatlnd teoremele de energii joase şi proprietăţile ana-

litice ale amplitudinilor invariante Ai, egalităţi şi inegali-

tăţi care exprima legături siirple Intre constante fizice ale nu-

cleonului : irasa, sarcina, momentul magnetic anonwl , polariza-

bilităţile electromagnetice generalizate şi integrale asupra unor
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mărimi fizice măsurabile sau calculabile teoretic, de exemplu,

secţiuni eficace pentru Imprăştlerea Y-nucleon sau mărimi carac-

terizXnd fotoproducerea de particule /24 a,b/, /2S a,b/, /26/.

Obiectivele lucrării prezentate sXnt :

(a) cercetarea şi exploatarea posibilităţii de a folosi

.în studiul împrăştierii elastice yrproton o reprezentare de dis-

persie presupusă pentru setul de amplitudini A. /Io a/, libere de

singularităţi şi zerouri cinematice. Acest lucru se realizează

prin calculul direct al secţiunii eficace diferenţiale nepolari-

zate a efectului Compton pe proton la diferite unghiuri de Xmprăş-

tiere şi un domeniu energetic o â u £ 45o HeV şi compararea re-

z'iltatelor obţinute cu experienţele existente şi alte rezultate

teoretice, PXnă la lucrarea /20/, inclusă In teza de doctorat pre-

zentată, nu au existat In literatură calcule care eă folosească

concret setul de amplitudini invariante /Io a/ţ această situaţie

s-a datorat apariţiei destul de tlrziu (1968) a lucrărilor care

determinau setul corect de amplitudini Invariante Compton cît şi

ideii /22/ că setul cel vechi de amplitudini Prange /27/, Hearn

şi Leader /6/, ne asigurXnd automat teorema de energii joase pen-

tru amplitudinea de Xmprăştiere Compton pe nucleon, necesită sub-

atracţii care ar putea fi folosite Xn scopul Infcun&tăţlrii compor-

tării asimptotice a reprezentării de dispersie ', Această condiţie

nu este necesară, Xn lucrarea /20/ demonstrlndu-se posibilitatea

folosirii unei reprezentări de dispersie postulată direct pentru

O atenţie specială în cadrul acestei discuţii merită lucrarea
foarte recentă /23/ în care deşi se lucrează cu setul de ampli-
tudini Hearn-Leader, constrXngerile impuse de zerourile cine-
matice sXnt exact luate Xn consideraţie.
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amplitudinile invariante A ± /Io a/ libere de singularităţi si

zerouri cinematice) reprezentarea noastră de dispersie este sim-

plă , rezonabilă din punctul de vedere al comportării asimptotice *

A amplitudinilor, nu necesită substraeţii ad-hoc pentru satisfa-

cerea teoremelor de energii joase, fiind astfel avantajoasă ca me-

toda <âe tratare a procesului y + p • Y ' + P' (Capitolul III).

(b) calculul polarizabllltaţilor electromagnetice genera-

lizate 5,1 , afcît pe baza unei reguli de sumă cure rezultă direct

din reprezentarea de dispersie admisă In capitolul III pentru

flupiitudinea invariantă relevantă cit si pe baza unei reguli de

«urna stabilită pornind de la o relaţie de dispersie pentru aceeaşi

amplitudine^esubstrasăf la unghi da Smprăştiere 180°, Această

din urmă regulă de sumă prezintă avantajul că părţile absorptive

atlt In canalul direct cit si In canalul de anihilare se calculea*-

s,.'i la unghi de Imprăstiere fizic. Cel'j două reguli de sumă con-

firmă ordonarea ă > I, rezultat teoretic In concordanţă cu da»

tele experimentale actuale /15/ (Capitolul IV). .

(c) stabilirea, unei teorene de energii joase In ordinul

w 5 pentru amplitudinile de hellcitate şi pentru secţiunea eficace

diferenţială nepolarizată a procesului Y + p * Y ' + p ' . Această

teoremă o considerăm necesară pe de o parte pentru extragerea mai

corectă din experienţele existente a mărimilor 5,{$ cit şi pen-

tru posibilitatea definirii In cadrul efectului Compton pe nucleon

a altor constante de structură a nucleonului cum ar fi, de exemplu,

polarizabilităţlle electromagnetice cuadrupolare /29/, Prin fita-

rea formulei pentru secţiunea eficace diferenţială nepolarizată

In ordinul » 5 cu dateln experimentale /IS/ am obţinut valori mo»

dificate faţă de cele din lucrarea /ÎS/ pentru 5,(3, dar care
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raapectă Xn'continuare ordonarea o > 5 . (Capitolul XI).

(d) atabilirea unei Inegalităţi pa baca proprietăţilor de

analitici tate ale amplitudinilor invariante Coapte.*, Intre expresii

conţinXnd aărlad. fizice •ăaurablle, proprietăţi statice ale nucleo-

nulul fi integrale asupra secţiunii eflcaoa diferenţiale pentru

procesul y * p •*• f'* p' (Capitolul XV).

Xn cele ce unetază, vem prezenta pe scurt conţinutul ce-

lor 4 capitole ale taxei de doctorat.

CAPITOLUL 1

An adoptat convenţiile şl notaţiile din cartea lui J.D.

Bjorken şl S.D.Drell ' /30/.

Uitaţii cinematice, mai importante

Matricea de Xaprăstlare pentru procesul fOc)+H(p) *

+Y'(k') + H'(o') este :
4 AS 4 - 6£1 - i(2*r ' Ic' -p - k)n (41

Ivw(p',k'»p,k)u(p)

~6
(2*) x

(X.l)

e (k) (e »(kr)) '• vectorii de polarizare al fotonului incident

(emergent), care confom cu invarianta la etalonare satisfac re-

laţiile :

e.k - e'.k' • o {1.2)

IntroducXnd sistenul de cuadrlvectori independenţi :

Q - tc-k p-p' , K

"~ ^2
c « 11 » 1» o

e 2

li

(k-Hc'),

"pv

(X.3)

(1 o o o\
o -l o ol
o o -l o/
O O O -l'

Nucleonul adalţXnd două proiecţii ale lzospinului, proton ai neu-
tron, von Introduce natrici pentru sarcina fi nonentul magnetic

--«o ? * »-C2i»- i?ii3i-
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invarianţii Mandelstam sînt definiţi prin :

-.2

a = (k+p)2 = m 2 + 2P.K - | Q 2

t = (k'-k) = Cf f

u = (k-p') - m 2 - 2P.K - i Q 2

(Z.4)

(1.5)

s + t + u = 2 m .

Vom considera că matricea de împrăştiere TlJV(I.l) descrie simul-

tan următoarele procese :

Y(k)+N(p) •* Y'(k')+N'(p') - canalul s- :<Y' (k')N' (p') |T|Y(k)N(p)>=

- e*(k')5(p')Tuv u(p)ev(k)

Y'(-k')+N(p)-^r(-k)+N'(p') - canalul u- :<Y (-k)N' (p»> |T/y' (-k')N(p)»

- e*(-k)u(p')TJlv u{p)ev(-k')

N(-p')+N(p)* Y'(k')+Y(-IO - canalul t- :<Y(-k)Y' (k') |T|»(p)5(-p')>«=

descrise de aceleaşi funcţii T v v dar evaluate pentru flecare caz

în parte în regiunea de variabile corespunzând procesului fizic

respectiv; de exemplu, regiunea fizică a canalului s - este :

t --ţ + B2 +^^2^.t )o, s a snXn = - | + m~ + V(-t){m- - ţ) . (1.7)

Cîteva relaţii cinematice, în diferite sistene de refe-

rinţă, sînt strict necesare pentru urmărirea lucrării :

a. sistemul centrului de masă al canalului s : )c+p")c'+p'=o
2 0

.„ *_ __ •»,,>& is H W 2; t = -2» 2(l-cose c), cos$ c ' = y

b, sistemul laboratorului al canalului s- : p = o,

k = w , s * 2mw + m

(1.8)

(1.9)

ko 5 W'« £
:-m2^ L__ ,

v(f) d-coseL)'
t = -2uiii'(i-coseli), H z .

c. sistemul centrului de masă a3r canalului t - :

= k'-k = p-p' = o,

kl = -y
(I.lo)
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In cazul împrăştierii Compton pe particule de spin 1/2 fără

moment magnetic anomal şi fără structură, matricea Tvv corespunză-

toare conduce la expresia secţiunii eficace diferenţială nepolari-

zată dedusă de Klein-Nishina /30/; ţinînd cont de existenţa momen-

tului magnetic anomal, expresia corespunzătoare pentru secţiunea

eficace diferenţială nepolarizată a fost dedusă de Powell /31/.

In general, pentru nucleon, forma matricii T**v este restricţionată

de impunerea unor condiţii principiale generale : invarianta de

etalonare, invariantă la transformările Lorentz, invariantă la in-

versia spaţială şi conjugarea de sarcină; impunîndu-se în continua-

re condiţia ca amplitudinile invariante obţinute prin proiecţia am-

plitudinii de împrăştiere pe setul complet de 6 operatori să nu

aibă singularităţi şi zerouri cinematice, se obţin amplitudinile Ai,

cu care vom lucra în cele ce urmează. Definiţia acestor amplitudini

este următoarea /Io a/ :
6

T p v = Z a<A. (1.11)
1=1 x

, 6 ,' , (I.lla)
cu

unde

k.k'

Funcţiile invariante A.(s,t,u) satisfac condiţiilor

Aj (s,t,u)= J\tRj (u.t.s); n.i * ' * l i ' ' i (1.12)

Permutarea s «-• u corespunde schimbării v + -v la Inconstant.

Definind amplitudinile de helicltate In canalul s- prin

relaţia :
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H X A A " " e ( k'' Xd > uA (P')T ev ( k' Aa > uA ( p )

şi amplitudinile de helicitate in canalul t - prin

(1.13)

se pot obţine prin calcul direct relaţiile cinematice care leagă

aceste amplitudini de amplitudinile invariante A ±.

Normarea amplitudinilor de helicitate în canalul s- este

astfel IncXt secţiunea eficace diferenţială nepolarizată a împrăş-

tierii Y + P * Y' + P'* In sistemul centrului de masă. este :

16* s
1,

1
64IT2B

16

Z I
{A}-1

'{A}1

-2m2t2|A2| - (1.15)

- (64v

[8(4v2

+ (8v2+ 1^ -2m2t)|A,|'

+n2t)

(mtReA2A3-t

+ (4v2- |- +m2t) (2m2- -Ş)

8m(4v^-

|+(4v2-

lntnodu.ct.ne. In dinamica pioaziulal

Amplitudinile invariante A^r libere de singularităţi şi ze-

rouri cinematicef au fiecare în parte proprietăţile analitice ale

unei amplitudini descriind un proces de împrăştiere între particule

fără spin. Structura analitică ce se poate presupune pentru fiecare

din amplitudinile ?-i este o reprezentare Handelstam nesubstrasă în

care dorceniile de integrare sînt dictate de singularităţile impuse

de unitaritate. Pentru reacţiile cu fotoni, invarianta de etalonare

are o consecinţă interesantă şi anume contribuţia uninucleonică va

apare atît în funcţiile simplu spectrale cît şl cele dublu spectra-

le, astfel că structura contribuţiilor unlnucleonice la funcţiile

invariante Aţ-pe care le vom numi simplu termenii Born al acestor

amplitudini este :
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m z-s 4-
m 2-u

1+ \ 4-
m 2-s (m2-s) (m2-u)

(1.16)

Rezultatul proiecţiei amplitudinii de împrăştiere Compton unl-

nucleonice pe setul de operatori 0^,(1.11) determină coeficienţii %

în funcţie de e, & /loa/.

In cele ce urmează vom împărţi In două părţi distincte ampli-

tudinile A t :

A° fiind părţile de continuum ale amplitudinilor invariante A., ele

fiind determinate în teoria relaţiilor de dispersie prin contribuţia

stărilor cu două sau mai multe particule ca stări intermediare în

relaţia de unitaritate.

Cunoaşterea dintr-un principiu dinamic, a funcţiilor dublu

spectrale - din reprezentarea Kandelstam ar rezolva complet proble-

ma calculării amplitudinilor A^(s rt,u), dar nu aceasta este situaţia:

teoria dinamică a interacţiunilor tari nu permite In prezent stabi-

lirea concretă a ponderilor în reprezentarea Mandelstaro pentru pro-

cesul de care ne ocupăm. Deoarece una din aimele cele mai sigure pe

care le avem la dispoziţie este relaţia de unitaritate In diferite

canale, von> încerca să construim pentru amplitudinile A± o reprezen-

tare de dispersie unidimensională, rezonabilă din punct de vedere al

comportării asimptotice, şi In care s& includem cit mal multă infor-

maţie experimentală sigură. Părţile absorptive In Aţ, definite In

canalele s- şi t- prin relaţia :

canalul s- , s&OM-y) 2: Im A. (s,t,u)SA.{s' (s,t,u)
t «= ct. l

». (s-iie ,t) -

(1.18)

canalul t- , t2Mu2:
s • ct.

(s,t,u)

vor fi calculate cu ajutorul relaţiei de unitaritate corespunzătoare
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fiecărui canal. Scrierea unei relaţii de dispersie unidimensio-

nale pentru anplitudinile A^ inplică deci i îndeplinirea teoremei

de energii joase a lui Low /3/, ipoteze de analiticitate, folosi-

rea relaţiei de unitaritate pentru calculul părţilor absorptive

şi ipoteze asimptotice care să asigure convergenţa integralelor

corespunzătoare. Asupra comportării asiaptotlce singurele infor-

maţii dinamice le aven prin predlcţlile modelului polilor Regge,

astfel că pentru respectarea acestor indicaţii In cazul unora din

amplitudinile A± vor fi necesare substracţil /21b/, /32/.

Astfel, ne putea permite să scriem o reprezentare de dis-

persie la t- fixat nesubftrasă pentru amplitudinile A3,A4,A5,A6,

iar pentru combinaţia de amplitudini (AJ-AJ) fi (Aj, + jA,), re-

prezentări de dispersie la t- fixat substrase la u~m ; cele două

funcţii de substracţle FţCt), F2(t) care apar astfel, vor fi cal-

culate, la rlndul lor, printr-o relaţie de dispersie nesubstrasă

In t-, rămlnlnd dependente de modelul dinamic admis pentru cana-

lul de anihilase NN • YY«

Pentru evaluarea părţilor absorptive A£8' din canalele

3- şi u- reţinem numai sistemele Intermediarej 1 nucleon-stare

care conduce la termenii A±

D(I.15) si sistemul (wN) In stările

ite moment cinetic J * ŢJ» "§»•§' astfel, după izolarea termenilor

uorn, mărimile Aţ vor fi calculate In funcţie de multipolll

procesului <1c fotoproducere N+y * w+N, considerlnd In acest scop

ultimele <1ate experimentale existente /33/,/34a,b/.

Tn o«nnlult- von considera stările intermediare determi-

n.-ttn da 1 mezon v°, şl âe sistemul de doi pioni, (*w) , cu ro-

wf.nt clnct-.tc total J*o, Vom izola din capul locului contribuţia

r.nrmnnulul itnip.-irtlculă din canalul t- care apare numai în am-

pli t inline n A, gub forma unul termen polar :
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.».-*
(1.19)

und* gffNN 5 g r * V4wxl4,5 iar Pw - definit aici In convunţia lui

Lapidus vi Kuang-Cnao /35/ - ««te determinat ptnă la t«w da tim-

pul de viaţa al procesului w° + 2y prin

o,83 x IO"16 sac. ,

Astfel reprezentarea da dispersie admisă pentru cala 6 amplitudini

invariante AJL, pe care sa bazează studiul afectului Coapton pe pro-

ton ptnă la energii sădii, 4oo-45o HeV este umătoarea i

Re

B 1 " I 1 1 1 '• '
Re A 4 5 ( s , t , u ) - A 4 j + i p f d s ' - + A - I A. 5 ( s ' , t )

(*rtTi)2

M4J,d t'
: U - - V A J - > ( . S U - 2 , |

( t )
(1.21)

,21-».(*)**. i

*' "

"I'I
T A<B)(s',t)-A3

(aI(s',t) 1
) ds' -i ; 2 V ,

4 (s'-«2+t)Cs'-s) J

RejA2(.,t,u>+ i A3(.,t,u)]-(A|+ JaJ) • | g ^ F,, j i -

d t '
t' - t
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+ P \ e
(m+ţi)1

l «nu-!

' -

1 — — A ' S

(s'-m2)(s'-u)

<s'-mz+t)(s'-s)

(P = integrală In valoare principală). ,

CAPITOLUL Tî TEOREME PE ENERGII JOASE PENTRU AMPLITUPIHILE PE
HEUCITATE COHPTON

Rezultatul lucrărilor lui Low /3/ şi Petnmkin /5c/ este

conţinut Xn următoarea expresie pentru aatrlcea T a procesului

•T+N •> Y '+S', (1.1), în ordinul 2 tn frecvenţa fotonului incident,

scrisă Xn subspaţiul spinorllor Pauli :

( )

4*,,
(II.1)

S..2!.

Această expresie pentru matricea T conduce la următoarea formă

pentru secţiunea eficace diferenţială nepolarizată a efectului

Compton pe proton corectă plnă la ordinul <u3 inclusiv /16/ :

(3) Powell ,

undt primul temen este cel calculat Xn lucrarea /31/.

In lucrarea /19/ arătă* că rezultatul obţinut de

Barasenkov, Kaizer ţi Ogreba,/16/, este general : ca o consecinţă
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a simetriei amplitudinilor Aj. la permutarea s «-» u, t-constant,

constantele de structură care determină secţiunea eficace diferen-

ţială nepolarizată a procesului y + N -• y' + N' în ordinul u 2 n ,

n £ 1 o determină şi în ordinul u *2n+1'. Formalizlnd procesul

Imprăstierii Compton pe nucleon In termen de cele 6 amplitudini

invariante Ai H A, 6 + A, c unde A, c sînt funcţii analitice de

(s,t,u), (la t-constant, c slnt funcţii analitice de v In planul

complex v tăiat pe axa reală de-a lungul semiaxelor

[ v Q • "I1 ţ y '.• *-j-> "> »i •<-" t - v Q ] ) , putem exprima teoremele

de energii joase pentru amplitudinile de hellcitate ?*\ In

termeni de A.°{v,t). La energii joase, sub pragul de fotoprodueere
2

de mezonl, deci In regiunea o £ v S ^2* ̂ u + | *A t £ o,

A.c(v,t) slnt funcţii reale de variabilele v,t, fără singularităţi,

fiind deci corectă următoarea dezvoltare In serie de puteri, care

ţine cont de proprietăţile de simetrie (1.12)
- *,» 21 n
re, v t ,
*,m-o 1
» l,\A 2% *

VE C. •)) t ,

A.C(V,t)

A.c(v,t)

i-1,2,3,4,5

i- 3,6 .
{II. 3)

(II.4)

Introduclnd aceste dezvoltări In serie In expresiile amplitudini-

lor de hellcitate £/£} ? i a a e ct i u n i i eficace diferenţiale nepo-
2

larizate. In ordinul u , obţinem următoarea identificare :

— î - A1

c(v-o, t-o> - (S - P) ,

>, t-o) + | A5

c(v»o,t-o)| * (o + P) .

In lucrarea /19/ a fost extinsă teorema de energii joase

pentru amplitudinile de helicitate Compton pe nucleon si secţiu-

nea eficace diferenţială nepolarisată In ordinul u (w ), Folosind

dezvoltările In serie (II.3) se arată prin calcul direct că In

amplitudinile de helicitate In ordinul u apar următoarele
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noi constante independente : valorile de prag ale amplitudinilor

"2,4,
lor P.

primele derivate în raport cu v si t ale aaplltudini-

şi (A 4

C + j A 5

C ) , adică constantele : C 2
0,0 0,0 c °'°

1,0 - 0,1
"1 ' °1 ' ; , «. .

Cu toate că In amplitudinile de helidtate în ordinul

apar 8 noi nărimi independente necesare st suficiente pentru de-

finirea lor (In ordinul u apar Iii că 8 constante noi), secţiunea

eficace diferenţială nepolarizată poate fi exprimată In ordinul w

In funcţie de nunai patru constante independente, notate mal jo»

cu Ă, B, C, 5, coabinaţii lineare de cel 8 coeficienţi introduşi

mal sus. Pe de altă parte, unul din teraenii cei mai iaiportanţl

din A. c , contribuţia polului pionlc, fiind cunoscut explicit,poa-

te fi inclus exact In calculul secţiunii eficace diferenţiale,

/21 b/, astfel că voat redeflnl corespunzător coeficienţii C,1'01;

de exosplu C.°'° * C,°'° * ̂  ** g w N M .

In acest fel secţiunea eficace diferenţială nepolarizată

pentru procesul y + N + y' + ti' In care contribuţiile termenilor

uniparticulă <N,«°) este inclusă exact, restul termenilor fiind

calculaţi plnă In ordinul w 6

lab.

unde

(II.5)

(II.6)

E •« ( f ^ ) ^

iar prin
lab.

«n înţeles contribuţia determinata prin

C,constantele a,p plnă la ordinul u ,
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Scopul deducerii expresiei (II,5} pentru secţiunea eficace

diferenţială nepolarizata este dublu : (a) posibilitatea definirii

unor noi constante de structură ale protonului - In anexa 1 se

arată printr-un calcul intuitiv de electrodinatnică clasică că o

parte din coeficientul 5, de exemplu, poate fi considerată ca pro-

venind din Imprăstlerea fotonilor pe un sistem cu polarizabilitate

electrică cuadripolară statică A (o analiză în unde parţiale pen-

tru amplitudinile de helicitate Conpton f?., ar permite o identi-

ficare precisă a constantelor de structură ale protonului care se

manifestă Xn secţiunea eficace In ordine superioare In u),

(b) refacerea extragerii din datele experimentale existente

a valorilor polarizabilităţilor electromagnetice generalizate

ă, p, ţinlnd cont de termenii de ordin superior; acest lucru II

considerăm necesar deoarece experienţele efectuate cu rezoluţie

bun& Şl ale căror rezultate le vom considera, /15/, merg plnă la

energii ,u>, In jur de loo MeV, care pot fi prea mari pentru vala-

bilitatea relaţiei (II.2), Pe de altă parte, după cum vom redis-

cuta In capitolele următoare, mărimea (o + (3) poate fi calculată

pe baza unei reguli de sumă dedusă din relaţia de dispersie Gell-

Mann, Goldberger, Thlring /4/, direct din datele experimentale

asupra secţiunii totale de fotoabsorbţle pe proton, o^; analiza

numerică a lui Damashek si Gilwan /36/ conduce la următorul re-

zultat :

(S + I) - -!y \
2w z )

du - 14,1 + o,3)x 10 "fra
(II. 7)

Calculul mărimii (o-fj), In schimb, este puternic afectat de model,

dificultatea principală âato^tr.du-se influenţei canalului de ani-

hilare. Influenţa canalului de anihilare asupra termenilor de or-
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r
i . .

din superior Ă,B,C,D, care ma manifestă prin Intermediul

cientului :

coefi-

(anihilare)- ~

«V* . *'" (XI.8)

este mal mică deoarece integrandul Xn (XX.8) scade mai rapid decXt

Xn expresia corespunzătoare care tipare Xn (5-?).

Xn aceste condiţii am efectuat fitarea prin metoda celor

mai m i d pătrate a expresiei (XX.5) pentru secţiunea eficace cu

datele experimentale /15/, lmpunXnd restricţia (XX.7), Xn scopul

găsirii valorii optime pentru parametrul (3 - 5) Xn două cazuri:

(a) un singur paramttru, (o-5)> Cj0'1(anihilare) calculat

într-un model concret pentru canalul de anihilare si anume contri-

buţia graficelor Feynmann de ordinul 4, /21 a/, /7/.

(b) doi parametrii Uberl (ă-g) si C ^ ' 1 (anihilare).

Calculul coeficienţilor Â,B,C,O, exceptlnd contribuţia,

Cj 0' 1(anihilare), a fost făcută pe baza relaţiilor de dispersie

(X.21), părţile absorptive A ±

( 0 ) fiind calculate prin datele de

fotoproducere /33/, /34a/.

Rezultatele numerice sfnt următoarele :

(a) (S - B) » 19,41 x IO" 4 fm 3

(H)4(i6m5)C1

o'1(anihilare) - - o,lo3o (IX.9)

(b) (o - 5) - 15,53 x 1O~ 4 fm 3

(H) (16m5)C1°'
1(anihllare) - -o,3788 ,

' Rezultatul fitului realizat Xn lucrarea /15/ pe baza

aceloraşi date experimentale ca mai sus si a formulei de ordinul

u 3 (XX.2), pentru secţiunea eficace, fără a impune restricţia

(XX.7) este :

5 -(lo,7+l,l)x IO" 4 fm 3, p »(-o,7 + l,6)x 1O~ 4 fi»3 ,
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Observăm că modificarea valorilor parametrilor ă,,i! obţinută prin

luarea In considerare a termenilor de ordin superior (restricţia

(II.7) influenţează puţin rezultatul fitului)este astfel Incit

se respectă In continuare ordonarea o > 3, obţinută ţi In lu-

crarea •/15/.

CAPITOLUL III IMPRASTIEREA COHPTON PE NUCLEON IA ENERGII JOASE
SI INTERMEDIARE

Calculul secţiunii eficace nepolarizate Compton pe proton

a fost realizat pentru energii u < 45o MeV vi diferite unghiuri

de împrăştiate pe baza reprezentării de dispersie (1.21),

Părţile absorptive In canalul s-A,'*' au fost evaluate pe

baza relaţiei de unltaritate blpartlculă în funcţie de elementele

matricii T ale procesului y + N + w + N s

abs f - 2rr

x <J»'<>r'T(s,|JAaAb> dj v(e c) (III.l)

unde q este lapulsul pionului Intermediar In sistemul centrului

de masă,X > *a"*jj»P *
 %c~ %d ' *'' T'f r e " P e c t l v » hellcitatea si

lzospinul nucleonulul intermediar. Suma asupra lui J a fost ex-

tinsă numai asupra valorilor j, •%, ̂ , ceea ce în domeniul ener-

getic In care lucrăm reprezintă o bună aproximaţie. (Calculul

concret arată că J • j reprezintă o corecţie de numai aproxima-

tiv 3% faţă de contribuţia primelor două unde). Restrlngeroa nu-

mai la aceste valori a lui J este datorită şi situaţiei prezente

a analizei In multlpoli a datelor experimentale de fotoproducerc.

Revenind la reprezentarea de dispersie (1.21) observam c3 pentru

combinaţia de amplitudini (Ai-A3) putem face o modificară avânta-
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joasă, introducând explicit informaţia experimentală asupra pola-

rizabilitaţilor electromagnetice generalizate prin exprimarea

funcţiei de substracţie In t ca relaţie de dispersie în t- sub-

strasă la t«o; se obţine astfel :

4ir(S - P) +- A 3

B)

( t )

+ t \ e \ dt

, (t) , i
<t',u-nr)-A, <t',u-BT)J

i.
- t)

(s',u-m

<s'-m2)(s'-m2

+t)

A{8)(s',t)+A^s)

v(s',t)

(s'-»2)(s'-u)
P

.(a)(s't)-A.[8)(s't)

(«'-*2+t)(.'-s)

(III.2)

Această substracţie are şl avantajul că îmbunătăţind con-

vergenţa integralei în t' atenuează dependenţa de modelul de anihi-

lare adoptat. Pentru A 2 nu are sens să facem aceeaşi operaţie deoa-

rece nu avem informaţie experimentală directă pentru A c(t«oru«»
2).

De altfel, partea dependentă de canalul de anihilare a amplitudinii

A 2 este în primul rînd determinată de contribuţia cunoscută a polu-

lui pionic deoarece contribuţia biparticulă irw • yy şi sS -• *w

apare în A 2 numai prin unde J a 2,

Calculul părţilor absorptive în canalul t- A.( t ) se face

tot pe baza relaţiei de unitaritate biparticulă Xn funcţie de am-

plitudinile de împrăştiere ale proceselor NN + wir şi ** + yy ;

în această aproximaţie pentru t H j 1 avem :

Z A^Cs^u) e+(£') E+(-£)v(»p')o<r u(p) -
1=1 x M V 1

unde se integrează pe unghiul solid al impulsului î relativ, al

celor doi mezoni H, în sistemul centrului de M S 5 .
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Amplitudinile proceselor NN + itir şi TTTT -*• yy se descompun

în unde parţiale, respectiv, /37/ , :

- i i i E(2J+l)(p4) fj(t) Pj(cos f)

<„,T|i -|>.= - i i . | t^J^m
2 2 * P J Vj(J+l

şl, /38 a,b/ Î
Pj(cos x)

(III. 4)

P^(cos,>) ,

(III.5)

< l,-l|T|inr > =- (2J+1) gf(t)sin2xPj"(cosx)

Descompunerea izotoplcă corespunzătoare este :

T = •=— T , T *
1=1

ş i

"VY
1-2

_ „ , I«O - 1=2
|T|ir°ir° > = | T - | T

(III.6)

(III.7)

In calculul care ne interesează aici contribuie numai stă-

rile cu I-o şi vom face aproximaţia de a reţine numai unda J=o ;

obţinem astfel în punctul u«m :
ls,t,u-m2) + i

|A. { t )(s,t, 2
u-m2) -

(s,t,u=in2) ] = O ,
(III.8)

(+)o* (o) o
f + (t)g+ (t).

Funcţia f + (t) există tabelată în literatură pentru 4u* S t S 5oy ,

obţinută ca extrapolare din regiunea -26y < t < 4y (1- —lij), unde*

poate fi determinată direct din datele experimentale asupra proce-

sului w + N + ir+N /39 a,b,c/. Deoarece însă, pentru funcţia
(o) o

g. (t) nu avem informaţii experimentale am adoptat o metodă
(+)o (o) o

unitară de tratare a celor două amplitudini, f + şi g + pe

baza modelului U/n , In care se foloseşte o parametrizare convena-
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I

bilă a amplitudinii de împrăştie re înr • irir, cu parametrii extraşi

din experienţă, şl care ne asigură că produsul f_*+'° g|° este

real. Această metodă a fost folosită de Koberle /28/, în lucrarea

/20/ fiind recalculaţi parametrii optimi conform cu noile date ex-

perimentale asupra fazei împrăştierii *ir,6° , Modelul admis de noi

respectă, pe domeniul 4ţi £ t £> 16 ţi , - în care uni tari tatea bi-

particulă este exactă şi pe care s-au extins integralele în t -

din reprezentarea de dispersie (1,21) - ordinul de mărime şi faza

funcţiei f[ + ' ° obţinută din extrapolarea datelor experimentale.

Funcţia g+ obţinută este apropiată de aproximaţia sa Born,

9+ i Born, In prezent studiul procesului YY + irir este reactuali-

zat în literatură, /38 b/, datorită rolului pe care XI joacă în

caracterizarea reacţiei e+e" •+ e+e"irir , foarte interesantă în con-

textul dezvoltării experienţelor cu ciocniri e e"" în fascicule in-

tersectate, din ultimii ani; astfel calculul efectului canalului

de anihilare asupra împrăştierii elastice y pe proton trebuie

continuat odată cu acumularea informaţiilor teoretice şi experi-

mentale asupra undelor parţiale ale procesului yy •* TU.

Expresia finală a secţiunii eficace diferenţiale nepolari-

zate după care s-a efectuat calculul numeric este :

, 2 -l
«o,Z> =

—•••» v T — S nri*1-*) 2+2<£) d-z)+O (1-2)1 *
512ir2»2 1+(Ş)(1-Z)l5 l L m m 1

(S)
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.a3 - 4 $ 1-Z) j

m
6

£) +(1-Z) (|) ]x [2m4

x [2m5 Be A£ ,

+ (l+Z) |

e | A | |

(£) + (l^Z) (2) ]x [2m4

- 4 ( | ) 2 . m9Ee(Af

- 4(f)2 m8

f = f{Z)

(S) (l-Z)

a2=(4iro)

a3=(4iro)

a4=(4iro) { 4

a5=(4ira) | (-8x)

+ I x2+3x3+ I x 4 ] +[-4x-5x2-2x3]z+[2x+ jx2-x3- |x4]z2 ,

(l-Z) (2x+x2)^ r

~ (£) (1-Z) {2x+x2)j ,

-Z)] ,

-X2(l-Z) (j£) J ,

ag=(4iTo) (-2x2) (|)

Părţile reale ale amplitudinilor A^ rezultă din reprezen-

tarea de dispersie (1.21), iar părţile Imaginare sînt calculate prin

relaţia de unitaritate biparticulă în canalul s - In funcţie de

u 2

multlpolii de fotoproducere tabelaţi, începînd c u u J p + ţ j ,

Integralele pe canalul de anihilare se extind pe regiunea

2 2

4p < t £ 16 v unde unitaritatea Mparticuiă este strict corectă.

Rezultatele calculului numeric au fost prezentate în lucrările / I V ,

/20/. In figurile 1-6 este reprezentată secţiunea eficace diferen-

ţială nepolarizată în cîteva din cazurile calculate,/20/, şi in-

cluse în teza de doctorat; pentru a putea aprecia semnificaţia
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aproximaţiilor făcute şl contribuţia diferiţilor temeni din mode-

Iul considerat pentru părţile reale ale amplitudinilor A* la sec-

ţiunea eficace diferenţiala. In figura 7 am reprezentat pentru ca-

şul 0 • 139°, F_ < o, caz In care efectele stnt mai pronunţate

- aceste contribuţii relative la secţiunea eficace diferenţială

nepolarlzată. Pentru fiecare, caz Xn parte calculele au fost făcute

attt cu F > o ctt #1 cu F < o, deoarece seinul acestei «arini

nefilnd încă definitiv stabilit studiul efectului Cospton pe pro-

ton ne poate furniza oarecarl lnformtll asupra sa. Pe baza stu-

dierii rezultatelor numerice se poate aprecia o XmbunăiAtire a

curbelor teoretice faţă de lucrările /21 b/, /22/, /28/ Xn regiu-

nea rezonantei N, 3 (w % 32o MeV) Xn special la 0 - 90° fi a

î'2
distribuţiilor unghiulare la energii sari (fig.5-6), Aceste Îmbuna-

tătlrl le puten considera ca datorate pe de o parte reprezentării

de dispersie admise, Iar pe de altă parte aniltlpolilor de fotopro-

ducere folosiţi fi modelului adoptat pentru canalul de anihilare

(Xn calculele noastre nu există par M M tril liberi, ajustabili Xn

scopul Xabunătătirii comparaţiei cu experienţa)•

Calcularea mărimii (5-?) Xn modelul dinamic admis sal sus

conduce la valoarea Io,2 x IO fm , valoare foarte apropiată de

rezultatul experimental 715/. Astfel utilizarea relaţiei (XXX.2)

Xn loc de cea corespunzătoare pentru (Aj-A3) din (X.21) duce la o

Modificare a rezultatelor de numai 4%, Semnificaţia notaţiilor din

figura 7 este următoarea : A.(t) -
(a)

l

(B)

« 1 P

&2(t) « ± p
(8',u-m2)+. i im',

'-m' + t
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CAPITOLUL IV. REGULI PE SUMA i EGALITĂŢI SI INEGALITĂŢI STABILITE
INTRE MĂRIMI CARACTERISTICE EFECTULUI COMPTON PE NUCLEON
PE BAZA PROPRIETĂŢILOR PE ANALITICITATE ALE AMPLITUPIMILOR
INVARIANTE

A, Kigali dt turnă, pentia mafUmea (5-51

In mecanica cuantică nerelatlvlstă pe baza unor principii

generale : bermltlcltatea hamiltonianului sistemului şl completitu-

dlnea sistemului de funcţii proprii ale unul operator hermltlc s-au

stabilit reguli de sumă pentru sistem cu unul sau nai mulţi elec-

tronii astfel regula de sumă Thomas-Reiche-KUhn (T.R.K.) stabileş-

te că : pentru un electron In clmp exterior suma Intensităţilor

tranziţiilor electrice dlpolare de pe starea fundamentală pe toate

stările excitate posibile, ponderate energetic, este o constantă a

sistemului /40/, Asemenea reguli de sumă dlpolare au fost scrise

apoi pentru sisteme de mal mulţi electroni sau pentru nucleul ato-

mic, de asemenea reallzîndu-se generalizări pentru tranziţii mulţii

polare de ordin superior /40/.

Prin metoda relaţiilor de dispersie se poate obţine o re-

gulă de suma echivalentă cu T.R.K, pentru cazul nucleului atomic

- relaţia Gell-Mann - Goldberger - Thlring - exprimtnd partea dis-

persivă (reală) a amplitudinii de Xmprăstlere înainte a fotonilor

pe sistem, mediată pe spin, printr-o integrală de dispersie pe

secţiunea totală de fotoabsorbţie <rT(u); o consecinţă imediată a

acestei relaţii de dispersie este si regula de sumă (11,7) pentru

mărimea fizică (â + 0).

Pornind de la relaţia de dispersie admisă pentru amplitu-

dinea A1(s,t,u) - A3(s,tru) tn cadrul reprezentării (1.21) pu-

i'r

!î
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tem obţine o regulă de sumă $1 pentru mărimea (5-5) si anume :

(«-&)
4p2

^(t',»-.2) -

7 / •'
(s) 2 < B ) 2 .

kj_ (s',u"W Z ) - A3 ( s ' , u - » z ) 1

—-? J

(IV. 1)

Această relaţie prezintă Insă dezavantajul că pe lingă dependenţa

de modelul de anihilare considerat, care In nici un caz nu poate

fi evitată, Înseşi părţile absorptive din canalul s *• contribuie

într-o regiune nefizică. Din acest motiv am dedus o regulă de sumă

/25 a,b/ pentru mărimea (o-I) pornind de la o relaţie de dispersie

la unghi constant, 8 e - 180°, pentru amplitudinea A.(s,t,u) -

A3(s,t,u) . Observăm.că' Xn-acest caz si unghiul In canalul da ani-

hilare este fizic, V » 180°, Pe această cale obţinem următoarea

regulă de sumă pentru mărimea (S-fi) :

1/2

[
( x 1/2

(o-B) - -^ ̂  V5Ş (i + 2 ||) [a(AP-da) - a (AP - nu)] -
(IV. 2)

, 2L + 2L* (o)2L
(4L+1) (pf'k) f+ (t ')g+ ( f ) ,

unde ff(AP-da) şi a(AP-nu) slnt secţiunile eficace totale de foto-

producere conţintnd multipolii care schimbă paritatea stării ini-

ţiale şi care nu schimbă paritatea stării iniţiale, respectiv ;

Vt'-4mZ, l «(1/2) \/t'-4|i* , k-1/2 yft7 , f. ( f )
•*"

p - (1/2) V t 4 m , l (1/2) \/t4 | i , k-1/2 yft , f. ( f ) ,
( o ) 2L •*"

9+ (t r) fiind undele parţiale corespunzătoare proceselor NN •» ir*

şi irw * YY# respectiv, (III.4), (III.5), în starea de isospin I«o.

Partea dependentă de canalul s- din expresia de mai sus -(ă-B) ( s >
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a fost dedusă pornind de la amplitudinea Compton audiata pe spin

si In lucrarea /14/, Contribuţia acestei părţi, evaluata de noi

In aproximaţia reţinerii numai a undelor J " §> § r este :

^-5>p"oton " - 4' 9 2 * l o" 4 «« 3' <«-*>neutron " ~4'32 x 1 0~ 4 f* 3

(IV.3)

Modelul Introdus Xn capitolul precedent conduce la următoarea con-

tribuţie a canalului de anihilare /26/ :

(a - B) - lo,9 x 10 * taT , (IV.4)

aceeaşi pentru proton si neutron,

Xn acest fel evaluarea de mai sus ne conduce la turnătorul

rezultat total, care confirmă relaţia ă > $ :

<S-B> * 5,98xlO~4 fm3 , (5-g) «». 6,58xlO"4 fm3 .
proton neutron*" (IV.5)

8. întuattttLU

Tn toate capitolele precedente am discutat teoria Xmpras-

tierli elastice y-p Xn cadrul unor reprezentări de dispersie care

implicau presupunerea unui model dinamic, bazat pe relaţia de

unitarltate pentru partea absorptlvă şi obţinerea părţii reale

printr-o formulă Cauchy în planul variabilei convenabil alese.

Există un punct de vedere diferit exploatat In literatură In cî-

teva cazuri particulare /41/, 742/, /43/, /24a/ care conduce la

relaţii independente de model, Intre mărimi fizice, cu preţul

trecerii Insă de la egalităţi, la inegalităţi.

Ideea metodei pe care o vom aplica mai jos, /41/, /42/,

/43/, este de a lua In consideraţie modulul amplitudinilor, care

este direct corelat cu secţiunea eficace diferenţială; construi-

rea unei funcţii olomorfe In interiorul unui anumit domeniu, din

cunoaşterea modulului său pe frontieră presupune cunoaşterea ze-
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rourlior acestei funcţii, dar Xn abaanţa cunoaşterii lor se pot

încă obţine rezultate riguroase fi Independente de model sub forma

unor Inegalităţi.

Regiunea fizică a Imprăstierii Compton pe proton este :

t s o, v 2 v||ln> -(1/2) V(-t) (»
2* |)f la t fixat In planul complex

vr singularităţile dinamice ale amplitudinilor A^Vjt) stnt polii

Born (v_ * +'j) şi cele două tăieturi de-a lungul sesdaxelor

<-», - v o ] f Lvo,«) c u v o « ţ[(«+ji)
2-«2]+ j t. Luînd In consideraţie

proprietăţile de simetrie ale amplitudinilor A^ ia schimbarea

v • -v von formaliza In cele din urmă lucrurile In planul complex

v ; consideraţiile care urmează slnt restrlnse la valori fizice

ale lui t In domeniul o 2 t i - [<m+u>2 -m2} /(m+u)2 pentru a fi

îndeplinită astfel condiţia : |g - v 2 £ v s v*
Definind funcţiile t

fx -(2m)f x x - sin -| •

.1 ,1 '-zA^2

(IV.6)

f 3 - x l i f ^

S

x x -cos - | . i \2 U«-m2) +m2tl*4-m(su-m4)A5-
ljtl* l 2 2 2 l }

sin

simetria amplitudinilor A£ la schimbarea v • • -v Implică :
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3 «
f^-Vf t ) - T C i ; J(v,t)f.j(v,t), i - l r 2 , 3 | f i r { - v , t ) - £ C1, j,(V,t)f.j,K>,*) l

, , i ' ««,5,6 , (IV.7)

j " X j ' " 4 i ' , k ' - 4,5,fi).

Pe baza relaţiei (IV.6) se introduc amplitudinile regula-

rizate f"k(v,t) care prin definiţie sXnt

f k (v,t ) =

, 2 . t>-

4(4v2- j

4(4v2-

t 2

4(4v2 -

, Mfi(V%t)

«t\jU^
4(4v2-

\/(4v2-

4(4v2-

- +2m2t

t 2 .
4~'

t 2

2- f i 4«2 3

4{4v2-

Măriaile ffc(v,t) alnt funcţii olomorfe de v In planul coMplex v

cu tăieturi de-a lungul seaiaxelor (-•», -v «1 v o,«), care pot

fi separate Intr-o parte care este pară la achiMbarea v * -v fi

una care este i*para.s

fk(v,t) - ffc (v2,t) + vfk(v
2,t) . (IV.9)

Relaţiile (IV.6)-(IV.9) ne permit să stabilim pentru
M p ) 2 ^ ^ 2

funcţiile fk (v ,t) si fk (v ,t) olomorfe Xn planul complex

v 2 cu o tăietură pe semiaxa reală Lv2,-) următoarea relaţie

pe frontiera domeniului de olomorfle :
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2 , Mp) , 2
^|fk (v2,t)|

k«l

MU , 21
|ffc <v 2,t)| I »

f-_i -5 + 7-^ 7s\' 1 z lf

k<v,t) |'
LU<-v,t)|2 U(-v,t)!zJ 2 k-i k (IV.Io)

cm.

Construim următoarele funcţii olomorfe Xn domeniul definit mai

sus din planul complex v2, care nu au zerouri tn interiorul do*

meniului de olomorfle si sînt , respectiv de module :
2|T(v'2,t)|2« |v'2|, |Yitk(v'

2,t)
l 2

|S(v'2

ft)| m2)
cm.

pe frontiera domeniului, (» > v i. v_ ), şl an

(v'2 - v 2) V(v'2- v 2)
In acest fel relaţia (IV.Io) se poate scrie sub forma unei sume

de module pătrate de funcţii olomorfe, egală cu unitatea pe

frontiera domeniului de olomorfie. Conform teoremei maximului

modulului pentru funcţii subarmonice /,42/, /43/r putem trage

concluzia că, în orice punct interior domeniului de olomorfie,

J
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In
c
Z

k-1

2 fc2

particular In punctul v » yg» a*aa inegalitatea

(rv.12)

, „2 2 1.(1) , . 2 2l .2 2

TSft)' *jc { v fjf'** B t n t «PrtBabile In funcţia

de e, x, t iar T(v2- jg , t ) , S(v2> ^jf#t),*ft(v*« jg,t) slnt

functiila (IV.11) In punctul v2- | y .

Aoaaatl inegalitate poate fi conaldaratl ca o liaitare

lnfarioartt rlguroatfA iapual aaupra expresiei integrale ca 000"

tin* secţiunea eficace, puţind constitui o verificare a aodele-

lor teoretice folosita In calculul acesteia. Pentru caşul lapris-

t ler i l înainte resultatul obţinut trece - plnX la un factor 2,

datorat unei lnforaatil aupllmntare existente la v «t - o şt -•

Reconsiderata' - In inegalitatea eorespunsătoare din lucrarea tkit.

ExpiUm j»e *et**ti eate mutfwUiU. *l lnt*.t*§* «ea *e-

ţ i f conducitOAuliU neu ftiinflilc, *C€dtmici*n

Ştubarn Ţlftlct.

BTBLI06RAFIE

/I/

/3/
/4/

/5/

/6/

R.G.Sach» (1953) Nuclear Theory, MdlBon-Healey,
Publishing Coapany, Inc., Cambridge, 2, Haaaachuaetts.
I.Guiafu, St.Cerc.Fiz., 2C, 445 (1974)»27, 75 (1975)
F.B.low, Miys.Rev. 96, 1428 (19S4)
M.Gell-Mann, H.L.Goldberger, W.E.Ihlring, Phy«.Rev. 9S,
1612 (1954)
a. A.Klein, Phys.Rev. 99, 99« (1955)
b. A.H.Baldin, Mucl.Phys. _1«, 31o, (19Go)
c. V.A.Petrunkln, OK- *•*-̂ - 4o, 1148 (19S1)
A.C.Hearn, E.Leader, Phya.Rev. 12£, 789 (1962)
D.Holliday, Ann.Phya. 24, 2«9, 319 (1963)



- 33 -

/8/ H.D.I.Abarbanel, M.L.Goldberger, Phys.Rev. 165_, 1594 (1968)
/9/ P.S.Baranov, L.V.Fil'kov, G.A.Sokol, Fortsch.Physik 16,

595 (1963)
/10/ a, W.A.Bardeen, VTu Kl Tung, Phys.Hev. 173, 1423 (1968)

b. K.Yaaaaoto, Phys.Rev. 169, 1353 (1968)
/ll/ S.Rai Choudhury, D.Z.Freedraan, Phys.Rev. 168, 1739(1968)
/12/ V.Barashenkov, B.Kaiser, Fortscb.Physik lo, 33 (1962)
/13/ V.I.Goldanski si alţii, Kucl.Phys. 18, 473 (196o)
/14/ J.Bernabeu, T.E.O.Erlcson, C.Ferro Fontan, Mrys.Lett.

B4J», 381 (1974)
/IS/ P.Baranov si alţii, Phys.Lett. B52, 122 (1974)
/16/ V.Barashenkov, H.Kaiser, A.Ogreba, Phys.Lett. 2, 33

(1962)
/17/ K.Z.Lin, Nuov.Cin. 2A, 695 (1971)
/ W W.H.Shekhter, Iad,Fiz. 7, 1272 (1968)
/19/ I.Guiasu, E.E.Rădescu, va apare în Phys.Rev.
/20/ l.Guiagu, C.Poaponiu, E.E.Sădescu, va apare Xn Ann.Phys.
/21/ a. L.V.Filkov, Trudi Fiz.Intt.i» Lebedeva,v41, 3(1967)

b. P.Baranov, L.V.Fil'kov, Fi2.Elem.Ciast.At.Iad., T_
Io8 (1976)

/22/ W.Pfeil, H.Rollnik, S.Stankowski, Nucl.Phys. B73, 166
(1974) ~~

/23/ D.M.Akhmedov, L.V.Fil'kov, Nucl.Phys. B125, 53b
(18 iulie 1977) ~""~

/24/ a. I.Guiaşu, E.E.Rădescu, Phys.Rev. Olo, 357 (1974)
b. I.Guiasu, E.E.Rădescu, Phys.Rev. Dlo, 3o36 (1974)

/2S/ a. X.Gulasu, E.E.Rădescu, Phys.Lett. B62, 193 (1976)
b. I.Guiaşu, E.E.Rădescu, Phys.Rev. D14, 1335 (1976)

/26/ I.Guiasu, E.E.Rădescu, va apare Xn Phys.Rev.
/27/ R.E.Prange, Phys.Rev. llo, 24o (1958!
/28/ R.Koberle, Phys.Rev. 166, 1558 (1968)
/29/ V.E.Schroder, Phys.Rev. D12, 896 (1975)
/30/ J.D.Bjorken, S.D.Drell, Relativistic Quantusi Mechanics,

McGraw-Hill Company (1964)
/31/ J.Powell, Phys.Rev. 75, 32 (1949)
/32/ V.Barger, D.Cline, Phys.Rev.Lett. 1£, 913 (1966)
/33/ R.G.Moorhouse, H.Ctoerlack, A.H.Rosenfeld, Phys.Sev. D9,

1 (1974)

î j s z a i i « ^ --' •-' • • '"-



- 34 -

/34/ a. P.Noelle, W.Pfell, D.Schvela, Nucl.Phys. B26, 461
(1971); B45, 379 {1972}
b. P.Noelle, W.Pfeil, Hucl.Phys. B31, 1 (1971)

/35/ L.X.Lapidus, Chou Kuang-Chao 41, 294 (1961)
/36/ M.Danashek, F.J.Gilman, Phys.Rev,-Dl, 1319 (197o)
/37/ W.R.Frazer, J.R.Fulco, Phys.Rev. UJ, 16o3 (196o)
/38/ a. M.Gourdln, A.Martin, Nuov.Ci». 17, 224 (196o)

b. O.Babelon «1 alţii, Nucl.Pby». B114, 252 (1976)
/39/ a. J.Haailton, J.L.Peteraen, Mew developaents in

dispersion theory, Mordita 1973/74.
b. S.Pietarinen, Helsinki preprint 1975

c. G,Gustafson, H.Nielsen, G.C.Oades, Aarhus preprint,
1975.

/40/ J.S.Levinger, Nuclear Photo-disiDtcgration, Oxford
University Press. (196o)

/41/ S.Okubo, review at the 1972 Coral Gables Conference on

Fundamental Interactions at High Energy.
/42/ E.E.Rădescu, Phys.Rev. D5, 135 (1972)
/43/ E.E.Rădescu, Phys.Rev. £8, 513 (1973).






