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ELŐSZÓ A MAGYAR KIADÁSHOZ
A relativisztikus kvantumelmélet ma még távolról sem lezárt – még az alapját képező legfontosabb fizikai elvek
tekintetében sem. Ez különösen vonatkozik az erős és a gyenge kölcsönhatások elméletére.
Másrészt viszont, még L. D. Landau eredeti elképzelése szerint, ebben a sorozatban csak azok az eredmények
kaphatnak helyet, amelyek józan biztonsággal helytállóknak tekinthetők, és amelyek egy adott rendszerbe
foglalhatók. Más szóval, a tárgyalás nem közelítheti meg túlságosan az elméleti fizika „első sorait”. Ezt a
célkitűzést és az elmélet jelenlegi állapotát figyelembe véve, ebben a könyvben lényegében kénytelenek voltunk
megelégedni a kvantumelektrodinamika tárgyalásával.
Az elmélet konkrét alkalmazásait tekintve nem törekedtünk arra, hogy átfogjuk valamennyi ide tartozó
jelenséget. Csak az alapvetőket tárgyaltuk, viszont hivatkoztunk a részletesebb vizsgálatokat tartalmazó
dolgozatokra. A számítások elvégzésekor – amelyek általában túlságosan terjedelmesek – gyakran elhagytunk
közbenső képleteket, azonban igyekeztünk rámutatni minden nemtriviális lépésre. A sorozat többi kötetéhez
képest ez a könyv magasabb fokú előképzettséget tételez fel az olvasóról.
Ezt a könyvet tanítónk, L. D. Landau közvetlen részvétele nélkül írtuk meg. Arra törekedtünk viszont, hogy az a
szellem és az elméleti fizikához való olyan viszony vezessen minket, amire ő tanított bennünket, és amit ő
végigvezetett a sorozat többi kötetében. Gyakran feltettük magunknak a kérdést, vajon mi lenne a véleménye
Landaunak egyik vagy másik problémánkról, és megpróbáltunk úgy válaszolni, ahogy azt az ővele való sokéves
kapcsolatunk sugallta.
Az orosz kiadásban e könyv két kötetben jelent meg 1968–1971-ben. Sajnos nem volt lehetőségünk arra, hogy
lényeges változtatásokat és kiegészítéseket végezzünk e magyar kiadás számára, meg kellett elégednünk
bizonyos rövidítésekkel és apróbb hibák kijavításával.
Moszkva, 1975.
V. B. Bereszteckij, E. M. Lifsic, L. P. Pitajevszkij
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A SZOVJET KIADÁS ELŐSZAVÁBÓL
A sorozat általános tervének megfelelően ezt a kötetet a relativisztikus kvantumelméletnek szenteltük abban a
tágabb értelmezésben, hogy minden olyan jelenséggel foglalkozik, mely a fény véges sebességével függ össze,
tehát többek között a teljes sugárzáselmélettel.
Mint ismeretes, napjainkban az elméleti fizika ezen ága még távolról sem lezárt, sőt még azoknak a fizikai
elveknek a viszonylatában sem teljes, melyek az alapját. képezik. Különösen vonatkozik ez az erős és gyenge
kölcsönhatások elméletére. Még a kvantumelektrodinamika logikai szerkezete sem kielégítő, dacára az e
területen az elmúlt 20 évben elért fényes sikereknek.
A könyv anyagának válogatásakor csak azokat az eredményeket vettük figyelembe, amelyekről ésszerű keretek
között meggyőződhettünk, hogy eléggé biztos alapon nyugszanak. Természetes, hogy ily módon a könyv
nagyobbik részét a kvantumelektrodinamika alkotja. Igyekeztünk a levezetéseket reális szempontok szerint
végigvinni, aláhúzva az elméletben megalkotott fizikai hipotéziseket, de nem részletezve azokat a megalapozó
megfontolásokat, amelyeknek az elmélet jelenlegi állapotában úgyis pusztán formai jellege van.
Az elmélet konkrét alkalmazásainak áttekintésekor nem állítottuk magunk elé azt a célt, hogy felöleljük az
idevonatkozó, óriási mennyiségű effektust, csak az alapvetőeket vizsgáltuk, de kiegészítőleg megadtunk néhány
hivatkozást az eredeti munkákra, amelyek tartalmazzák a részletes gondolatmeneteket. A numerikus
levezetésekben, amelyek itt általában igen terjedelmesek, gyakran elhagytunk néhány mellékes formulát, de
igyekeztünk mindig rámutatni az összes alkalmazott, nem magától értetődő módszertani mozzanatra.
Sorozatunk többi kötetével összehasonlítva, jelen könyvünk előadásmódja az olvasótól magasabb fokú
felkészültséget kíván. Abból indultunk ki, hogy annak az olvasónak, aki elméleti fizikai tanulmányai során
eljutott a kvantumelmélethez, már nincs szüksége az anyag felesleges „szájbarágására”.
Ezt a könyvet kollektív munkában, mesterünk, L. D. Landau közvetlen részvétele nélkül írtuk, de igyekeztünk
az elméleti fizikának olyan felfogását és hangulatát megvalósítani, amelyre ő tanított bennünket, és amelyet meg
is valósított a sorozat többi kötetében. Gyakran kérdeztük magunktól, vajon mit szólna Dau egyik vagy másik
kérdéshez és olyan választ igyekeztünk adni, amit sokéves közös munkánk tapasztalata sugallt.
Köszönettel tartozunk V. N. Bajernak az 59. § és 94. §-ok, és V. I. Ritusznak a 98. § megírásában nyújtott
alaptvető segítségükért. Köszönetet mondunk A. Sz. Kompanyejecnek is, aki rendelkezésünkre bocsátotta L. D.
Landaunak az 1959/60-as tanévben a Moszkvai Állami Egyetemen tartott kvantumelektrodinamika előadásáról
készített jegyzeteit. Hálásak vagyunk B. E. Mejerovicsnak néhány számítás elvégzésében nyújtott segítségéért.
Köszönet illeti B. L. Joffét és I. Sz. Sapirót , akik átnézték a könyvet és egy sor hasznos javaslatot tettek.
Ugyancsak hálásak vagyunk Ja. I. Azimovnak és A. A. Varfolomejevnek néhány tanácsáért.
V. B. Bereszteckij E. M. Lifsic L. P. Pitajevszkij
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NÉHÁNY JELÖLÉS* 1
1. Négydimenziós jelölések
A négydimenziós tenzorindexeket
A használt négyesmetrika (

görög betűk jelölik, ezek a

értékeket veszik fel.

). A metrikus tenzor

A négyesvektor komponenseinek jelölése:

.

.

A képletek írásmódjának egyszerűsítésére a négyesvektorok komponenseit jelölő indexeket gyakran elhagyjuk. 2
Emellett a négyesvektorok skalárszorzatát egyszerűen
vagy
alakban írjuk:
.
A négyes helyvektor

. A négyes térfogatelem

A négyeskoordináták szerinti differenciálás operátora:
A négyes antiszimmetrikus egységtenzor
A négydimenziós

.
.

, miközben

-függvény:

.

.

2. Háromdimenziós jelölések
A háromdimenziós tenzorindexeket az
latin betűk jelölik, ezek az
értékeket veszik fel. A
háromdimenziós vektorokat kövér kurzív (dőlt) betűk jelölik. A háromdimenziós térfogatelem
.

3. Operátorok
Az operátorokat álló betűk jelölik.
A

-operátorokat kövér

betűk jelölik.

Két operátor kommutátora vagy antikommutátora:

Az operátor transzponáltja .
Az operátor hermitikus konjugáltja

.

A töltéstükrözés operátora C.3
A tértükrözés oprátora P.
Az időtükrözés operátora T.4

4. Mátrixelemek
* Megjegyzés.
arányosság jele.
nagyságrendi egyenlőség jele,
közelítő egyenlőség jele, kisebb vagy azonos nagyságrendű,
nagyobb vagy azonos nagyságrendű. (A szerk.)
2
Ezt az írásmódot széleskörűen alkalmazzák az irodalomban. Az ábécé végessége és a fizika szükségletei közötti kompromisszum az
olvasótól külön figyelmet igényel.
3
Az angol charge – töltés, parity – párosság szavak kezdőbetűi.
4
A T betű az operátorok időrendezett szorzatát is jelöli.
1
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NÉHÁNY JELÖLÉS*

Az

operátor mátrixeleme az

kezdeti állapotból az

végállapotba való átmenetre vonatkozóan:

vagy

jelölést használjuk az állapot általános szimbólumaként, függetlenül bármilyen konkrét

. Az

reprezentációtól, amelyben hullámfüggvénye kifejezhető. Az
szimbóluma.5
Az előbbieknek megfelelően

jelöli az

jel a („komplex konjugált”) végállapot

kvantumszámokkal jellemzett rendszer kifejtési együtthatóit az

kvantumszámú állapotok szerinti szuperpozícióban:

.

A szférikus tenzorok redukált mátrixelemei:

.

5. Dirac-egyenlet
A Dirac-mátrixok:
,
,
. Az
A spinor és a standard reprezentációbeli kifejezések: (21,3), (21,16), (21,20).

Négyesvektor és Dirac-mátrixok szorzata:
Dirac-féle konjugálás:

mátrixok:

,

.

.

.
[lásd (20,8)-at].

A Pauli-mátrixok:
Négyesspinor indexek:

és
, felvett értékek:

Bispinor indexek:

és

, ezek az

értékeket veszik fel.

.

6. Fourier-kifejtés
Háromdimenziós kifejtés:

a négydimenziós kifejtés ennek megfelelő.

7. Egységek
Mindenhol, ahol külön nem jelezzük, relativisztikus egységeket használunk, amelyben
egységrendszerben az elemi töltés négyzete,
Atomi egységek:
egységei:

,
,

,
és

. Ebben az

.

. Ezekben az egységekben

. A hossz, idő és energia atomi

mennyiség neve: Rydberg).

(az

A szokásos egységek – abszolút (Gauss-féle) egységrendszer.

5

,

Dirac jelölései.
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8. Állandók6
Planck-állandó:

.

Finomszerkezeti állandó
Bohr-sugár:
Klasszikus elektronsugár:
Az elektron Compton-hullámhossza:
Az elektron nyugalmi energiája:
Az energia atomi egysége:
Bohr-magneton:
Protontömeg:
A proton Compton-hullámhossza:
Magmagneton:

6

A szerzők e kötetben az elméleti fizikában megszokott egységrendszert használják, amelynek néhány mennyisége eltér az SI nemzetközi

mértékegység-rendszerben használhatótól. Ezek a következők:
J

T
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BEVEZETÉS
1. 1.§. A határozatlansági relációk relativisztikus
tartományban
E sorozat III. kötetében kifejtett kvantumelmélet nem relativisztikus jellegű, így nem alkalmazható a
fénysebességhez képest nem elhanyagolható sebességű mozgásokkal kísért jelenségek tárgyalására. Első
közelítésre azt várhatnánk, hogy a relativisztikus elméletre való áttérést a nemrelativisztikus kvantummechanika
eszközeinek többé-kevésbé közvetlen általánosításával valósíthatjuk meg. A figyelmes vizsgálódás azonban
megmutatja, hogy egy logikailag zárt relativisztikus kvantumelmélet felépítése új fizikai elveket követel.
Emlékeztetnünk kell néhány fizikai alapfeltevésre, melyek a nemrelativisztikus kvantumelmélet alapját képezik
(III. 1. §). Láttuk, hogy alapvető szerepet játszik a mérés fogalma, amely a kvantumrendszer és a „klasszikus
objektum” („mérőberendezés”) kölcsönhatását jelenti, s melynek eredményeként a kvantumrendszer dinamikai
változóinak egyike vagy másika határozott értékeket vesz fel (koordináta, sebesség stb.). Azt is láttuk, hogy a
kvantummechanika erősen korlátozza a különböző dinamikai változók egyidejű létezésének lehetőségét az
elektron esetében.1 Így az impulzus és a koordináta egyidejű létezését kísérő
és
bizonytalanságok a
relációval kapcsolhatók össze;2 minél nagyobb pontossággal mérjük e mennyiségek egyikét,
annál kisebb pontossággal mérhető azonos időpontban a másik.
Lényeges azonban, hogy az elektron bármely dinamikai változója önmagában tetszés szerinti pontossággal
megmérhető, tetszőlegesen rövid idő alatt. Ez a körülmény alapvető jelentőségű az egész nemrelativisztikus
elméletben. Csakis ennek köszönhető az elmélet használhatósága szempontjából alapvető hullámfüggvényfogalom bevezethetősége. A
hullámfüggvény fizikai tartalma ugyanis az, hogy abszolút értékének
négyzete meghatározza, mekkora valószínűséggel veszik fel ezt vagy azt az értéket az elektron koordinátái egy
adott időpillanatban elvégzett mérés eredményeként. Világos, hogy e fogalom bevezetésének szükséges
előfeltétele az az elvi lehetőség, hogy tetszőlegesen pontos és gyors méréseket végezhessünk el; ellenkező
esetben a fogalomnak megfelelő mennyiség nem lenne mérhető, és így elvesztené fizikai tartalmát.
A határsebesség (a fény
sebessége) létezése új elvi korlátozásokhoz vezet a fizikai mennyiségek
mérhetőségére vonatkozóan (L. D. Landau , R. Peierls , 1930). A (III. 44. §)-ban kaptuk a következő
összefüggést

1. egyenlet - (1,1)

amely az elektron impulzusa mérésének
bizonytalanságát a mérési folyamat időtartamának
bizonytalanságával köti össze; és
az elektron sebessége a mérés előtt és után. Ebből az összefüggésből
következik, hogy ha elég pontosan, elég rövid idő alatt kívánjuk megmérni az elektron impulzusát (azaz kis
és kicsiny
mellett), akkor ezért elég nagy sebességváltozással kell fizetnünk, amelyet a mérési folyamat
idéz elő. A nemrelativisztikus elméletben ez a körülmény mint az impulzusmérés rövid időközönkénti
megismételhetetlensége jelenik meg, de semmiképpen nem érinti a tetszőlegesen pontos egyszeri
impulzusmérés lehetőségét, minthogy a
különbség tetszőlegesen nagynak választható.
A határsebesség létezése gyökeresen megváltoztatja a dolgok állását. A
a sebességek, nem haladhatja meg

-t (pontosabban

-t). (1,1)-ben

különbség, csakúgy mint maguk
-t

-vel helyettesítve, a

2. egyenlet - (1,2)

1
2

Mint a (III. 1. §)-ban, a rövidség kedvéért elektronról beszélünk, amikor tetszőleges kvantumos rendszert tekintünk.
Ebben az szakaszban a szokásos mértékrendszert használjuk.

l
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összefüggést kapjuk, amely az impulzusmérés elvileg elérhető legnagyobb pontosságát határozza meg
ideig
tartó mérés során. Ily módon a relativisztikus elméletben elvileg lehetetlen a tetszőlegesen pontos és gyors
impulzusmérés. Az impulzus pontos ismerete
lehetséges.

csak végtelen hosszú ideig tartó mérés esetén

Nem kevésbé mélyreható változásokat szenved a koordináta mérhetősége is: a relativisztikus elméletben a
helykoordináták csak egy minimális határt meg nem haladó pontossággal mérhetők. Ezzel az elektron
lokalizálhatóságának fizikai tartalmát még erősebben korlátoztuk.
Az elmélet matematikai alakjában ez a körülmény abban nyilvánul meg, hogy a pontos koordinátamérés és a
szabad részecske pozitív energiájának követelménye összeférhetetlen egymással. A későbbiek során látni
fogjuk, hogy a szabad részecske relativisztikus hullámegyenlete sajátfüggvényeinek teljes rendszere (a „jó”
időfüggés mellett) negatív frekvenciás megoldásokat is magában foglal. Ezek a függvények általában jelen
vannak a kis térbeli méretekben lokalizált elektron hullámcsomagjának spektrális felbontásában.
A „negatív frekvenciájú” hullámfüggvények , amint azt majd megmutatjuk, antirészek – a pozitronok –
létezésével függnek össze. E függvények megjelenése a hullámcsomag kifejtésében azt fejezi ki, hogy az
elektron koordinátáinak mérése során elkerülhetetlenül keletkeznek elektron-pozitron párok. A folyamat során
ellenőrizhetetlen módon keletkező új részek nyilvánvalóan megfosztják tartalmától az „elektron koordinátájának
megmérése” fogalmat.
Az elektron nyugalmi rendszerében a koordináta mérése során lehetséges legkisebb mérési hiba

3. egyenlet - (1,3)

Ennek az értéknek megfelelő (dimenzionálisan egyedül megengedett) impulzusbizonytalanság
,
amely így a párkeltés minimális küszöbenergiájának felel meg. Abban a koordináta-rendszerben, amelyben az
elektron energiával mozog, (1,3) helyett a következőösszefüggésérvényes:

4. egyenlet - (1,4)

Speciálisan, ultrarelativisztikus határesetben az energia és impulzus közöttiösszefüggés

, és ekkor

5. egyenlet - (1,5)

azaz a

hiba a részecske de Broglie-hullámhosszával egyezik meg.

A fotonokra mindig az ultrarelativisztikus közelítés, azaz (1,5) érvényes. Ez azt jelenti, hogy a foton
koordinátáiról csak abban az esetben beszélhetünk, amikor a feladat karakterisztikus méretei nagyok a fény
hullámhosszához viszonyítva. De ez nem más, mint a geometriai optikának megfelelő „klasszikus” határeset,
amelyben a fény meghatározott pálya mentén – sugárban – terjed. A kvantumos esetben, mikor a hullámhossz
nem tekinthető kicsinek, a foton koordinátájának fogalma értelmetlenné válik. A továbbiakban 4 látni fogjuk,
hogy az elmélet matematikai megfogalmazásában a foton koordinátájának megmérhetetlensége már abban is
megnyilvánul, hogy hullámfüggvényéből lehetetlen olyan mennyiséget összeállítani, amely térbeli valószínűségsűrűségként értelmezhető lenne, s amely a relativisztikus invariancia szükséges követelményének eleget tenne.
A mondottakból világos, hogy a következetes relativisztikus kvantummechanikában a koordináták általában
nem szerepelhetnek dinamikai változóként, amely fogalom lényege, hogy pontosan értelmezhető. Nem őrizheti
meg korábbi értelmezését az impulzus sem. Minthogy az impulzus pontos mérése elegendően hosszú időt
igényel, így a folyamatok időbeli változásának követése megvalósíthatatlanná válik.
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Az e szakasz elején mondottakra visszaemlékezve, arra a következtetésre jutunk, hogy a nemrelativisztikus
kvantummechanika teljes apparátusa elveszti kézenfekvő jellegét a relativisztikus tartományra való áttérés
során. Az eredeti értelemben vett
hullámfüggvények mint megfigyelhetetlen információ hordozói, nem
fordulhatnak elő a következetes relativisztikus elméletben.
Az impulzust csak szabad részek jellemzésére használhatjuk, amelyekre megmarad, és így: tetszőleges
pontossággal mérhető. Ezért előre láthatjuk, hogy a kifejlesztendő elmélet lemond majd a folyamatok időbeli
lezajlásának leírásáról. Az elmélet megmutatja, hogy a részecskék közötti kölcsönhatások során nem létezik
pontosan meghatározható időbeli jellemző (még a szokványos kvantummechanikai pontosság keretein belül
sem), így a folyamat időbeli leírásának lehetősége legalább annyira illuzórikus, mint a klasszikus pálya fogalma
volt a nemrelativisztikus kvantummechanikában. Az egyedüli megfigyelhető mennyiségek a szabad részeket
jellemzők lesznek (impulzus, polarizáció) – azoké a kezdeti részeké, amelyek belépnek a kölcsönhatásba és a
végső részeké, melyek a folyamat következtében keletkeznek (L. Landau , R. Peierls , 1930).
A relativisztikus kvantumelmélet jellemző kérdésfeltevése az adott kezdeti és végállapotokat (azaz a
belieket) összekötő átmenetek valószínűségi amplitúdójának meghatározására vonatkozik. Ezeknek az
amplitúdóknak az összes lehetséges állapot közötti átmenetre tekintett halmaza alkotja a szórás- vagy
mátrixot . Ez a mátrix a részecskék kölcsönhatására vonatkozó mindazon információ hordozója, melynek
megfigyelhető fizikai tartalma van (W. Heisenberg , 1938).
Megjegyezzük még, hogy ebben az elméletben a korábbi, a részek „elemi” voltára vagy „összetettségére”
vonatkozó fogalmak hiányozni fognak, csakúgy mint az a kérdés, hogy mi miből áll. Ez a kérdés nem tehető fel
a részek közötti kölcsönhatások részletes vizsgálata nélkül, és az e vizsgálatról való lemondás tárgytalanná teszi
a kérdést magát is. Az összes részek, amelyek valamely fizikai jelenségben kezdő- vagy végállapotként
szerepelhetnek, egyenrangúként kell, hogy megjelenjenek az elméletben. Ebben az értelemben az a különbség,
melyet az ún. „elemi” és „összetett” részekről beszélve teszünk, tisztán kvalitatív jellegű, és visszavezethető
valamely „összetevő részekre” való bomlásra vonatkoztatott tömeghiány relatív nagyságára. Így a deuteron
„összetettségére” vonatkozó állítás (annak viszonylag kicsiny kötési energiájával a protonra és neutronra való
bomlásra vonatkoztatva) csak kvalitatívan különbözik attól az állítástól, miszerint a neutron protonból és mezonból áll.
Jelenleg még nem létezik teljes, logikailag zárt relativisztikus kvantumelmélet. Látni fogjuk, hogy a jelenlegi
elmélet az állapot leírásának új, a térelmélet bizonyos vonásaival rendelkező fizikai nézőpontját valósítja meg
(l. 10. §); jelentős mértékben a szokványos kvantummechanika mintájára és fogalmainak segítségével épül fel.
Ez a felépítés a kvantumelektrodinamika területén sikerhez vezetett. A teljes logikai zártság hiánya akkor
mutatkozik meg az elméletben, ha matematikai apparátusát közvetlenül alkalmazzuk. Ekkor divergens
kifejezésekre jutunk, de ezeknek megszüntetésére teljesen egyértelmű eljárások léteznek. Ezek a módszerek
azonban jelentős mértékben félempirikus előírások jellegét mutatják, és meggyőződésünk, hogy az ezúton
kapott eredmények helyessége végső soron csak a kísérlettel való gyönyörű egyezésen és nem az elmélet
alapelveinek belső konzisztenciáján és logikai „szépségén” alapszik.
Egészen más jellegű az a helyzet, amely a részek közötti ún. erős kölcsönhatások (magfizikai erők) területén
alakult ki. Itt a fenti módszereken alapuló elmélet kiépítése nem vezetett még a legkisebb mértékben
elfogadható, valós fizikai eredményekre sem. Az erős kölcsönhatásokat magába foglaló, teljes elmélet felépítése
valószínűleg elvileg új fizikai feltevéseket követel.
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1. fejezet - I. FEJEZET A FOTON
1. 2.§. A szabad elektromágneses tér kvantálása
Mivel az elektromágneses teret mint kvantumos objektumot kívánjuk vizsgálni, célszerű a tér olyan klasszikus
leírásából kiindulni, amelyben azt bár végtelen sok, de mégis diszkrét változósorozat jellemzi; az ilyen leírás a
kvantummechanika fegyvertárának közvetlen alkalmazását teszi lehetővé. Az elektromágneses térnek a tér
minden pontjában megadott potenciálok segítségével való leírása lényegét tekintve folytonos változósokaságot
használó módszer.
Legyen

a szabad elektromágneses teret jellemző vektorpotenciál, amely a

1.1. egyenlet - (2,1)

„transzverzalitási feltételt” kielégíti. A skalárpotenciált

-nak választjuk,így az

és

terek az

1.2. egyenlet - (2,2)

összefüggésekből számolhatók. A Maxwell-egyenletek ekkor a

1.3. egyenlet - (2,3)

hullámegyenletre vezetnek.
Mint ismeretes (l. II. 52. §), a klasszikus elektrodinamikában a tér leírása diszkrét változók sorozatával valamely
nagy, de véges térfogatra való korlátozódás révén válik lehetségessé.1 Most emlékeztetünk ennek menetére, a
részleteket azonban elhagyjuk. A véges térfogatban a teret haladó síkhullámokra bonthatjuk fel, így a potenciál a
következő sor alakjában írható:

1.4. egyenlet - (2,4)

ahol az

együtthatók

1.5. egyenlet - (2,5)

módon függenek az időtől. A (2,1) feltétel miatt az
hullámvektorokra:
.

komplex vektorok merőlegesek a megfelelő

A (2,4)-beli összegezést a hullámvektorok (azok három komponense
) végtelen diszkrét halmazán
kell elvégezni. A folytonos -eloszláson vett integrálra való áttérést úgy valósíthatjuk meg, hogy a

1

A képletek felesleges szorzótényezőkkel való nehézkessé tételét

választással kerüljük el.

1
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kifejezést beírjuk a
helyére.

-tér

térfogatelemében levő megengedett

értékek számának

Az
vektorok megadása teljesen meghatározza a teret a tekintett térfogatban. Így ezeket a mennyiségeket a
klasszikus „térváltozók” diszkrét halmazaként tekinthetjük. Hogy azonban a kvantumelméletre való áttérést
kellően megvilágítsuk, e változókon még bizonyos transzformációt kell végrehajtanunk, melynek
eredményeként a téregyenletek a klasszikus mechanika kanonikus (Hamilton-féle) egyenletével analóg alakot
öltenek. A tér kanonikus változóit a következő összefüggések definiálják:

1.6. egyenlet - (2,6)

(ezek nyilvánvalóan valósak). E kanonikus változókkal a vektorpotenciál kifejezése a következő:

1.7. egyenlet - (2,7)

A Hamilton-függvény megadásához ki kell számítanunk a tér teljes

energiáját a
és a
mennyiségekkel kifejezve.
-t a (2,7) felbontásban megadva,
szerint kiszámítva, és elvégezve az integrálást, azt kapjuk, hogy

-t és

-t (2,2)

Minthogy mind
, mind
merőleges -ra, így két-két független komponensünk van. E vektorok iránya a
hullám polarizációjának irányát is meghatározza. A
és
vektorok ( irányára merőleges síkban fekvő)
két komponensét
-val és
-val
jelölve a Hamilton-függvény a

1.8. egyenlet - (2,8)

alakban írható.
Így a Hamilton-függvény olyan független tagok összegére bomlik fel, melyek közül mindegyik csak egy
párt tartalmaz. Mindegyikük meghatározott hullámvektorú és polarizációjú haladó hullámnak felel
meg, és alakilag a harmonikus oszcillátor Hamilton-függvényével egyezik meg. Ezért ezt a felbontást a tér
oszcillátorokra való felbontásának hívják.
Térjünk rá a szabad elektromágneses tér kvantálására . A tér leírásának fent kifejtett módszere alapján
nyilvánvalóvá vált a kvantumelméletre való áttérés módja. Tekintsük az általánosított
koordinátákat és az
általánosított
impulzusokat – a klasszikus kanonikus változókat – mint operátorokat, melyekre a

1.9. egyenlet - (2,9)

2
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felcserélési relációérvényes (a különböző
indexű operátorok mind felcserélhetők egymással).
Egyidejűleg (2,9) révén az
potenciál és (2,2) miatt az és
térerősségek is operátorokká váltak.
A Hamilton-operátor következetes definíciója megköveteli, hogy a

1.10. egyenlet - (2,10)

integrált újból kiszámítsuk, -t és
-t
-val és
nem jelenik meg, mivel a
tényezők
integrálja nulla. Így a Hamilton-operátor kifejezése

-val kifejezve. Ezek fel nem cserélhetősége azonban
együtthatót kapnak, melyeknek a térfogatra vett

1.11. egyenlet - (2,11)

lesz, amely pontosan megegyezik a klasszikus Hamilton-függvénnyel, amint azt várni lehetett.
A fenti operátor sajátértékeinek meghatározása nem igényel külön számításokat, mivel visszavezethető a lineáris
oszcillátorok energiaszintjei meghatározásának ismert feladatára (l. III. 23. §). Ezért a tér energiaszintjeire
azonnal írhatjuk, hogy

1.12. egyenlet - (2,12)

ahol

egész szám.

A (2,12) összefüggés vizsgálatára a következő szakaszban még visszatérünk, itt csak közöljük a
mátrixelemeit, melyeket az oszcillátor koordinátájának ismert mátrixelemei révén (l. III. 23. §) azonnal lehet
tudni. A nullától különböző elemek:

1.13. egyenlet - (2,13)

mátrixelemei csak a

szorzóban térnek el

-éitől.

A további számításokban a
mennyiségek helyett kényelmesebb lesz lineáris kombinációkkal,
nevezetesen
-val számolni, melyeknek csak az
átmenetekre vannak nullától
különböző mátrixelemeik. Ennek megfelelően bevezetjük a

1.14. egyenlet - (2,14)

operátorokat [a
és
klasszikus mennyiségek egy
szorzó erejéig a (2,4)-beli
együtthatókkal egyeznek meg]. Ezeknek az operátoroknak a mátrixelemei:

1.15. egyenlet - (2,15)

3
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A

és

felcserélési szabálya a (2,14) definíciók és a (2,9) szabály segítségével adódik:

1.16. egyenlet - (2,16)

A vektorpotenciálban visszatérünk a (2,4) típusú kifejtésekhez, azonban az együtthatók itt operátorok lesznek:

1.17. egyenlet - (2,17)

ahol

1.18. egyenlet - (2,18)

Azokra az egységvektorokra , amelyek az oszcillátorok polarizációjának irányát mutatják, bevezettük az
jelölést, az
vektorok merőlegesek a hullámvektorra ; minden -ra két független polarizáció lehetséges.
Hasonló módon

és

operátoraira is írható, hogy

1.19. egyenlet - (2,19)

ahol

1.20. egyenlet - (2,20)

Az

vektorok kölcsönösen merőlegesek az

1.21. egyenlet - (2,21)

összefüggés értelmében. Valóban, ha
és
hullámvektorai különbözőek, akkor szorzatuk tartalmazza
az
tényezőt, amely a térfogatra integrálva nullát ad; ha a hullámok csak polarizációs vektoraikban
térnek el, akkor is nulla lesz járulékuk, mivel
, a független polarizációs irányok merőlegessége
miatt. Hasonlóösszefüggésekérvényesek az
és
vektorokra. Ezek normálását a következő alakban
vonhatjuk össze:

1.22. egyenlet - (2,22)
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(2,19) operátorait (2,10)-be behelyettesítve és (2,22) segítségével elvégezve az integrálást, megkapjuk a tér
Hamilton-operátorát a

és

operátorokkal kifejezve:

1.23. egyenlet - (2,23)

Az operátor ebben a reprezentációban (a (2,15)-beli és
operátorokéban) diagonális, és sajátértékei
természetesen a (2,12)-beli sajátértékspektrummal egyeznek meg.
A klasszikus elméletben a térimpulzust a

integrál határozza meg. A kvantumelméletre való áttéréskor, melyet
összefüggéssel történő helyettesítése valósít meg, könnyen kapjuk, hogy

-nek és

-nak a (2,19) operátor-

1.24. egyenlet - (2,24)

jó egyezésben a síkhullámok energiája és impulzusa közötti klasszikusösszefüggéssel. Ennek az operátornak a
sajátértékei:

1.25. egyenlet - (2,25)

A (2,15) mátrixelemekkel megvalósított operátor-reprezentáció, amelynek neve „betöltési szám reprezentáció ”,
megfelel annak, hogy a rendszer (a tér) állapotát az
számokkal (a betöltési számokkal ) írjuk le. E
reprezentációban a (2,19) operátorok (és velük a (2,11) Hamilton-operátor) az
független változóktól függő
hullámfüggvényre hatnak, melyet
-vel jelölünk. A (2,19) téroperátorok nem függnek explicit módon
az időtől. Ez a nemrelativisztikus kvantummechanikában az operátorok Schrödinger-reprezentációjának felel
meg. A
állapot lesz időfüggő, és ezt az időfüggést a Schrödinger-egyenlet határozza meg:

Ez a térleírás lényegében relativisztikusan invariáns, amennyiben a relativisztikusan invariáns Maxwellegyenleteken alapul. De ez az invariancia nem jelenik meg explicit módon, elsősorban azért, mert a leírásban a
térkoordináták és az idő aszimmetrikusak.
A relativisztikus elméletben célszerűnek látszik formailag is invariáns leírást alkalmazni. Erre a célra a
Heisenberg-reprezentációt kell használni, amelyben az explicit időfüggést az operátorokra hárítjuk át (l. III. 13.
§). Ekkor az idő- és a térkoordináták egyenrangúan szerepelnek a téroperátorokban, és a rendszer
állapota
csak a betöltési számoktól függ.
Az
operátor esetében a Heisenberg-reprezentációra való áttérést úgy végezhetjük, hogy a (2,17)-beli összeg
minden tagjában az
tényezőt
-vel helyettesítjük, azaz
időfüggő lesz,

1.26. egyenlet - (2,26)
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Erről könnyen meggyőződhetünk, ha észrevesszük, hogy az

átmenetnél a Heisenberg-operátor

mátrixeleme
szorzót tartalmaz, ahol
és
a kezdeti és végsőállapotok energiái (l.
III. 13. §).
-t -gyel növelő vagy csökkentőátmenetekre ez a tényező
-re és
-re redukálódik. Ezt a
követelményt vesszük figyelembe a fenti helyettesítés révén.
A továbbiakban (az elektromágneses tér és ugyanúgy a részecsketerek vizsgálata során) az operátorokat mindig
Heisenberg-reprezentációban tekintjük.

2. 3.§. Fotonok
Elemezzük a térkvantálás imént kapott formuláit.
Mindenekelőtt a tér energiáját adó (2,12) képlet okoz nehézséget. A legalacsonyabb energiájú állapothoz az
számok nulla értéke tartozik (ezt az elektromágneses tér vákuumállapotának hívják). Ám még ebben az
állapotban is minden oszcillátor
energiával rendelkezik. Ha összegezünk a végtelen számú oszcillátorra,
akkor a vákuum energiája végtelennek adódik. Így a jelenlegi elmélet logikai zártságának hiányából következő
„divergenciák” egyikébe ütközünk.
Míg csak a térenergia sajátértékeivel foglalkozunk, ezt a nehézséget a nullpontrezgések egyszerű levonásával2
győzhetjük le, azaz a tér energiájára és impulzusára egyszerűen azt írhatjuk, hogy

1.27. egyenlet - (3,1)

Ezek a képletek lehetővé teszik, hogy bevezessük az egész elektrodinamika egyik legalapvetőbb fogalmát: a
fénykvantumokét , avagy a fotonokét.3 Konkrétan, a szabad elektromágneses teret olyan részecskék halmazának
tekinthetjük, amelyek mindegyikének
energiája és
impulzusa van. A foton impulzusa
és energiája közötti kapcsolat egyezik azzal, amely a relativisztikus mechanika szerint egy nulla nyugalmi
tömegű, fénysebességgel haladó részre jellemző. Az
betöltési szám az adott
impulzusú és
polarizációjú fotonok számaként interpretálható. A foton polarizációjának fogalma hasonló a más részekre
bevezetett spin fogalmához (a foton speciális sajátságait ebből a szempontból később, a 6-ban vizsgáljuk).
Könnyen belátható, hogy az előző szakaszban kifejlesztett egész matematikai formalizmus – teljes összhangban
az elektromágneses térről mint fotonok halmazáról alkotott elképzeléssel – nem más, mint a fotonok rendszerére
alkalmazva a másodkvantálás módszere.4 E módszerben (l. III. 64. §) a független változók szerepét az állapotok
betöltési számai játsszák, az operátorok e számok függvényeire hatnak. A „keltő” és az „eltüntető” operátorok
alapvető jelentőségűek: rendre egységgel növelik, ill. csökkentik a betöltési számokat. A
éppen ilyenek: a

operátor „kelt” egy

állapotú fotont, a

és

operátorok

, „eltüntet” egyet.

A (2,16) felcserélési szabály a Bose-statisztikát követő részekre érvényes. így a fotonok bozonok, amint ezt a
korábbiak alapján várhattuk: a fotonok tetszőleges számban előfordulhatnak tetszőleges állapotban (erre még
az 5-ban visszatérünk.)
Az
síkhullámok (2,26), melyek az
operátor (2,17) kifejtésében fordulnak elő a „fotoneltüntető”
operátorok előtt, azoknak a fotonoknak a hullámfüggvényeiként kezelhetők, amelyeknek
impulzusuk és
polarizációjuk van. Ez a tárgyalásmód a -operátor, a részecske stacioner állapotai szerinti kifejtésének
Ezt a levonást formai szemszögből ellentmondásmentesen végezhetjük el, ha megegyezésszerűen a (2,10)-beli operátorok szorzatát
„normál”-szorzatoknak tekintjük, azaz olyanoknak, amelyekben a
operátorok mindig a operátoroktól balra helyezkednek el. A (2,23)
2

képlet ekkor a
alakot ölti.
3
A fotonelképzelést elsőként A. Einstein vezette be 1905-ben.
4
A másodkvantálás módszerét a sugárzási térre elsőként P. A. M. Dirac alkalmazta 1927-ben.
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felel meg a nemrelativisztikus másodkvantálási módszerben [azonban ez utóbbitól eltér annyiban hogy (2,17)
felbontásban az eltüntető operátorok mellett a részecskekeltők is jelen vannak; e különbség jelentését a
továbbiakban a 12-ban világítjuk meg].
A (2,26) hullámfüggvényt az

1.28. egyenlet - (3,2)

képlet normálja. Ez a „ térfogatban foton” előírásnak felel meg. Valójában a bal oldali integrál az adott
hullámfüggvényű foton energiájának kvantummechanikai várhatóértékét adja [ez az interpretáció nyilvánvaló a
Hamilton-függvény (2,23) első sora szerinti alakjából].5 A (3,2) egyenlőség jobb oldalán foton energiája áll.
A „Schrödinger-egyenlet” szerepét a foton esetében a Maxwell-egyenletek játsszák. Ez esetben [a (2,1) feltételt
kielégítő

potenciálra] a hullámegyenlet :

A foton tetszőleges stacioner állapotát leíró általános „hullámfüggvények” ennek az egyenletnek komplex
megoldásai, amelyeknek időfüggését az
tényező írja le.
Még egyszer aláhúzzuk, hogy a foton hullámfüggvényét nem szabad a foton térbeli lokalizációjának
valószínűségi amplitúdójaként értelmezni – ellentétben a nemrelativisztikus kvantummechanikával, ahol ez a
hullámfüggvény alapvető jelentése. Ez azzal kapcsolatos, hogy (mint azt az 1-ban megmutattuk) a foton
koordinátájának egyszerűen nincs fizikai tartalma. E körülmény matematikai vonatkozásaihoz a következő
szakasz végén visszatérünk.
Az

függvény

koordináták

szerinti

Fourier-transzformáltjának

komponensei

a

foton

impulzusreprezentációbeli hullámfüggvényeit adják; ezeket
jelöléssel látjuk el. Így a
határozott
impulzusú és
polarizációjú foton hullámfüggvényét impulzusreprezentációban egyszerűen
a (2,26)-beli exponenciális tényező együtthatója adja:

1.29. egyenlet - (3,3)

A szabad rész impulzusa mérhetőségének megfelelően, az impulzusreprezentációbeli hullámfüggvénynek
mélyebb fizikai jelentése van: ennek révén kiszámítható az a
valószínűség, amely adott állapotbeli
különböző impulzusok és polarizációk előfordulására vonatkozik. A kvantummechanika általános szabályainak
megfelelően,
-t megkapjuk, ha tekintjük az
függvény adott -val és
hullámfüggvényei szerinti kifejtésben az együtthatók abszolút értékeinek négyzetét:

-val rendelkező állapotok

(az arányossági tényezőt a függvény normálása befolyásolja). Ide behelyettesítve (3,3)-at,

1.30. egyenlet - (3,4)

5

Figyeljük meg, hogy a (3,2) integrálban előforduló
és
vektorok komplex voltából következik, az

együttható kétszerese a (2,10)-beli együtthatónak. Az eltérés végső soron az
és
operátorok valósak.
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adódik. A két polarizációra összegezve, a
állapotban:

impulzusú foton jelenlétének valószínűségét kapjuk meg az

1.31. egyenlet - (3,5)

3. 4.§. Mértékinvariancia
Mint ismeretes, a klasszikus elektrodinamikai potenciálok megválasztása nem egyértelmű: az
négyespotenciál komponenseit tetszőleges mérték- (avagy gradiens-) transzformációnak vethetjük alá, amely

1.32. egyenlet - (4,1)

alakú, ahol

a koordináták és az idő tetszőleges függvénye (l. II. 18. §).

Síkhullámok esetében a potenciál alakját [azaz az
tényezővel való azonosságot] változatlanul
hagyó transzformációkra szorítkozva, a fenti határozatlanság oda vezet, hogy az amplitúdóhoz egy
-vel
arányos tetszőleges négyesvektort adhatunk.
A potenciál megválasztásabeli határozatlanság megmarad a kvantumelméletben is – melyet vagy a
téroperátorok, vagy a hullámfüggvények megválasztása tükröz. Ha nem korlátozzák előre a potenciálok
megválasztását, akkor (2,17) helyett az
négyespotenciál-operátorra kell analóg kifejtést felírni:

1.33. egyenlet - (4,2)

ahol az

hullámfüggvények négyesvektorok, alakjuk:

vagy a rövidebb írásmód kedvéért elhagyva a vektorindexeket:

1.34. egyenlet - (4,3)

Itt a

négyesimpulzus (és

),

pedig a polarizáció négyes egységvektora .6

Ha a (4,3) függvény téridőfüggését változatlanul hagyó mértéktranszformációkra korlátozódunk, akkor ezek a
következőben foglalhatók össze:

1.35. egyenlet - (4,4)

ahol
tetszőleges függvény. A polarizáció transzverzalitása mindig lehetővé teszi olyan mérték
választását, amelyben az négyesvektor alakja a következő:

A (4,3) kifejezés nem teljesen relativisztikusan kovariáns, aminek oka az, hogy a
véges térfogatra való normálás nem invariáns. E
körülménynek azonban nincs elvi jelentősége, és a vele járó előnyök teljesen ellensúlyozzák ezt a hátrányát. A továbbiakban látni fogjuk,
hogy a mérhető fizikai mennyiségeket automatikusan és igen egyszerűen a szükséges relativisztikusan invariáns formában fejezhetjük ki.
6
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1.36. egyenlet - (4,5)

(ezt háromdimenziós transzverzális mértéknek nevezzük). Kovariáns alakban ezt az

1.37. egyenlet - (4,6)

négydimenziós transzverzalitási feltétel fejezi ki.
Vegyük észre, hogy ez a feltétel (csakúgy mint az
normálási feltétel) invariáns a (4,4)
transzformációval szemben, minthogy
. Másrészt az, hogy a részecske négyesimpulzusának négyzete
nulla, azt jelenti, hogy a részecske tömege zérus. Így világos a mértékinvariancia és a foton nulla tömege közötti
kapcsolat (e kapcsolat más vonatkozásaira a 14-ban mutatunk majd rá).
A folyamatban részt vevő fotonok hullámfüggvényének mértéktranszformációja során egyetlen fizikailag
mérhető mennyiség értéke sem változhat. A mértékinvariancia e követelménye nagyobb szerepet játszik a
kvantumelektrodinamikában, mint a klasszikusban. Nagyszámú példán mutatjuk majd be, hogy ez a
követelmény a relativisztikus invarianciával együtt, nagy hatású heurisztikus elvként jelenik meg.
Az elmélet mértékinvarianciája másrészt szorosan kapcsolódik az elektromos töltés megmaradási törvényéhez;
ezt a 43-ban taglaljuk.
Már az előző szakaszban emlékeztettünk arra, hogy a foton koordinátatérbeli hullámfüggvénye nem kezelhető
úgy, mint annak térbeli lokalizációját leíró valószínűségi amplitúdó . Matematikai szemszögből ez úgy
jelentkezik, hogy lehetetlen a hullámfüggvényből olyan mennyiséget alkotni, amely pusztán formai
tulajdonságai alapján valószínűségsűrűségként szerepelhetne. Ilyen mennyiséget
-ből és komplex
konjugáltjából,
-ból alkotott pozitív definit bilineáris alakban kellene kifejeznünk. Emellett a Lorentztranszformációval szemben meghatározott transzformációs tulajdonságokat kell mutatnia; egy négyesvektor
negyedik komponensének kell lennie (a részecskeszám megmaradását kifejező kontinuitási egyenlet
négydimenziós alakja ugyanis mint az áram-négyesvektor divergenciamentessége fejezhető ki; ennek
időkomponense a részecske lokalizációjának valószínűségsűrűsége, (l. II. 29. §)). Másrészt a mértékinvariancia
követelménye

szerint

az

áram

kifejezésében

az

négyesvektor

csak

az

antiszimmetrikus tenzor formájában fordulhat elő. Tehát az
áram-négyesvektort és
és
bilineáris alakjaként kell előállítani (szerepelhet benne még a
négyesvektor). Ilyen négyesvektor azonban nem létezik, mivel minden, a fenti követelményeket kielégítő
kifejezés (pl.

) a transzverzalitás követelménye alapján azonosan nulla, arról már nem is beszélve,

hogy nem lenne pozitív definit sem, mivel

páratlan hatványait tartalmazná.

4. 5.§. Az elektromágneses tér a kvantumelméletben
Az elektromágneses tér kvantumelméletbeli fizikai jelentésének egyedül a fotonok halmazával történő leírás
felel meg. Ez lép a klasszikus térerősségekkel való leírás helyére. Ezek a fotonkép apparátusában mint a
második kvantálás operátorai lépnek fel.
Mint ismeretes, a kvantumrendszerek viselkedése akkor közelítőleg klasszikus, mikor a stacionárius állapotokat
jellemző kvantumszámok nagyok. Szabad (adott térfogatbeli) elektromágneses tér esetén ez azt jelenti, hogy az
oszcillátorok kvantumszámainak , azaz az
fotonszámoknak nagyoknak kell lenniük. Ezért mély jelentése
van annak, hogy a fotonok Bose-statisztikával írhatók le. Az elmélet matematikai formalizmusában a Bosestatisztika és a klasszikus tér tulajdonságainak kapcsolata a
és
operátorok felcserélési szabályaiban
nyilvánul meg. Nagy
értékek esetén, mikor az operátorok mátrixelemei nagyok, a (2,16) felcserélési
reláció jobb oldalán az egységet elhanyagolhatjuk, és így a
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összefüggésre jutunk, azaz az operátorok felcserélhetők egymással csakúgy, mint a klasszikus térerősségeket
meghatározó

és

mennyiségek.

A tér kváziklasszikus jellege még további pontosításra szorul. Ha ugyanis az összes
szám nagy, akkor a
állapotokra való összegezés során a térenergia végtelenné válik, azaz a feltétel így értelmetlen.
A fizikailag átgondolt kérdésfeltevés, amely a kváziklasszikus jelleg feltételeire vonatkozik, a térerősség
értékeinek egy kis
időtartamra vett átlagát vizsgálja. Ha a klasszikus elektromos teret,
-t (vagy a
mágneseset,
-t) Fourier-kifejtés formájában adjuk meg, akkor a
időre való átlagolásakor az
középértékhez lényeges járulékot csak azok a Fourier-komponensek adnak, amelyek frekvenciái eleget tesznek
az
feltételnek; ellenkező esetben az
oszcilláló szorzótényező átlagoláskor lényegében nullát
ad. Ezért a kváziklasszikus viselkedés feltételeinek vizsgálata során csak azokat a kvantumoszcillátorokat kell
tekintetbe venni, amelyeknek frekvenciájára
oszcillátoroknak a kvantumszámai legyenek nagyok.

teljesül. Elegendő megkövetelni, hogy ezeknek az

Azoknak az oszcillátoroknak a száma, amelyeknek frekvenciája
vonatkoztatva) nagyságrendileg7:

és

közé esik (

térfogatra

1.38. egyenlet - (5,1)

Egységnyi térfogat teljes energiája
. Ha ezt a mennyiséget az oszcillátorok számával és a foton átlagos
energiájával (
) elosztjuk, akkor megkapjuk a fotonok számának nagyságrendjét ,

Ha ezt a számot nagynak követeljük meg, akkor a következő egyenlőtlenségre jutunk:

1.39. egyenlet - (5,2)

Ez az a keresett feltétel, amely a
időre átlagolt tér leírására a klasszikus közelítés jogosságát korlátozza.
Láthatjuk, hogy a térnek annál intenzívebbnek kell lennie, minél rövidebb a
intervallum. Változó terekre ez
az időtartam nyilván kisebb kell, hogy legyen a tér változását jellemző időtartamnál. Így az elég gyenge terek
semmi esetre sem kváziklasszikusak. Csak sztatikus (időbenállandó) terekre lehet
-t venni, mikor
is (5,2) jobb oldala nulla lesz, azaz a sztatikus tér mindig klasszikus.
Mint megmutattuk, az elektromágneses tér klasszikus síkhullámok szuperpozíciójaként való előállítását a
kvantumelméletben operátorkifejezésként kell tekinteni. Ezeknek az operátoroknak a fizikai jelentése azonban
erősen korlátozott. Például egy fizikailag konzekvens térerősség-operátor sajátértéke a foton–vákuum állapotban
nulla kellene, hogy legyen. Ugyanakkor az
téroperátor-négyzet átlagértéke az alapállapotban konstans
szorzótényező erejéig megegyezik a rendszer nullponti energiájával, tehát végtelennek adódik („átlagértéken”
kvantummechanikai átlagot , azaz az operátor megfelelő diagonális elemét értjük). Ezt a körülményt még
valamely formális levonási művelet segítségével sem lehet kiküszöbölni, mivel ehhez az
és
operátorokat
(és nem a négyzeteiket) kellene újra definiálni, ami nem lehetséges. Így a szokványos kvantummechanikával
szemben a kvantumelektrodinamikai operátorok nem feleltethetők meg semmiféle értelmes fizikai
mennyiségnek.

5. 6.§. A foton impulzusmomentuma és paritása
7

Ebben a szakaszban a szokásos egységekkel dolgozunk.
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Mint minden részecskének, a fotonnak is lehet határozott impulzusmomentuma. Hogy megvilágítsuk e
mennyiség tulajdonságait a foton esetében, emlékezetbe idézzük, milyen összefüggés van a részecske
hullámfüggvényének tulajdonságai és impulzusmomentuma között a kvantummechanika matematikai
apparátusában.
A részecske teljes momentuma az pálya- és az sajátmomentumból (spinből) adódik össze. Az spinű
részecske hullámfüggvénye
-edrendű szimmetrikus tenzor, azaz
komponens halmazát jelenti,
melyek a koordináta-rendszer elforgatásai során meghatározott módon transzformálódnak egymásba. A
pályamomentum a hullámfüggvény helyfüggésével kapcsolható össze: az pályamomentumú állapotoknak
olyan hullámfüggvények felelnek meg, amelyeknek komponensei
-edrendű gömbfüggvények lineáris
kombinációjaként állíthatók elő.
A spin- és pályamomentum következetes megkülönböztetése megköveteli a hullámfüggvény „spin”- és
„koordináta”-tulajdonságainak függetlenségét: a spinorkomponensek koordinátafüggését (adott időpillanatban)
nem korlátozhatja semmiféle mellékfeltétel.
Impulzusreprezentációban a hullámfüggvény koordinátafüggésének a
impulzustól való függés felel meg. A
foton hullámfüggvénye (a háromdimenziós transzverzális mérték használata esetén) az
vektor. A vektor
egy másodrendű spinorral ekvivalens, így a fotonhoz
spin rendelhető. De a vektorhullámfüggvény
kielégíti a
transzverzalitási mellékfeltételt , tehát az impulzusfüggés adott időpillanatban nem lehet
tetszőleges a vektor minden komponensére, ami miatt lehetetlen a spin- és a pályamomentum szétválasztása.
Megjegyezzük, hogy a foton esetében nem alkalmazható a spinnek az a definíciója sem, amely szerint az a
nyugvó részecske teljes impulzusmomentumával lenne egyenlő, minthogy a fénysebességgel haladó fotonra
nem létezik nyugalmi rendszer.
Így csak a foton teljes impulzusmomentumáról beszélhetünk. Eleve nyilvánvaló, hogy ez csak egész értékeket
vehet fel. Ez abból is következik, hogy a fotont jellemző mennyiségek között egyetlen páratlan rendű spinor sem
szerepel.
Mint minden részecskének, a foton állapotait szintén paritásukkal is jellemezzük, amely a hullámfüggvény
viselkedését adja meg a koordináta-rendszer tükrözése során (l. III. 30. §). Impulzusreprezentációban a
koordináta előjelének megváltozása
összes komponensének előjelváltását eredményezi. A tükrözés
operátorának hatása egy skalár
függvényre csak ebben a változásban nyilvánul meg:
.
A vektorfüggvényre való hatásnál figyelembe kell még venni, hogy a tengelyek irányváltása a vektor összes
komponensének előjelét megváltoztatja; ezért8

1.40. egyenlet - (6,1)

Bár a foton teljes impulzusmomentumának spinre és pályamomentumra való felbontása fizikailag tartalmatlan,
mégis kényelmes formálisan bevezetni az „spin” és az „pályamomentum” segédfogalmakat, amelyek a
hullámfüggvény forgatással szembeni viselkedését jellemzik: az
érték a hullámfüggvény
vektorjellegének felel meg,
pedig a kifejtésében jelen levő gömbfüggvények rendje. Itt a határozott
impulzusmomentumú fotonállapotok hullámfüggvényeit vettük figyelembe, melyek szabad részecske esetén
gömbhullámok. Az szám ekkor egyidejűleg meghatározza a fotonállapot paritását is, amely

1.41. egyenlet - (6,2)

Ebben az értelemben a teljes impulzusmomentum operátora előállítható az
összeg alakjában. Az
impulzusmomentum operátora, mint ismeretes, a koordinátarendszer infmitezimális elforgatásának operátorával
kapcsolatos; az adott esetben ennek az operátornak a vektortérre kifejtett hatásával. Az
összegben az
Az állapot paritását aszerint határozzuk meg, hogy mi a tükrözés operátorának hatása az olyan poláris vektorokra, mint amilyen
(vagy a
megfelelő elektromos vektor
). Ez előjelben különbözik a
axiális vektorra kifejtett hatástól, minthogy a
8

tükrözés az utóbbi irányát nem változtatja meg:

.
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operátor a vektori indexekre hat, a vektor különböző komponenseit egymásba transzformálja. Az
ezekre a komponensekre mint az impulzus (vagy koordináták) függvényeire hat.

operátor

Határozzuk meg azoknak az (adott energiájú) állapotoknak a számát, amelyek adott impulzusmomentum
esetén létrejöhetnek [eltekintve a momentum irányítása szerinti triviális (
)-szeres elfajulástól].
Független és esetén ezt egyszerűen az adja meg, hogy hányféle módon lehet a vektormodell szerint
és -et úgy összeadni, hogy éppen a kívánt értéket kapjuk. Az
spinű részecskére így ( adott, nem
nulla értéke esetén) három állapot adódik és
következő értékeivel:

Ha

, akkor csak egy állapotot kapunk (

), melynek paritása

.

Ebben az összeszámolásban azonban
transzverzalitását még nem vettük figyelembe; mindhárom
vektorkomponenst mint függetlent tekintettük. Ezért a kapott értékből le kell még vonnunk a longitudinális
vektornak megfelelő állapotok számát. Ezt a vektort
alakban írhatjuk, és így látjuk, hogy
transzformációs tulajdonságai (forgatások szempontjából) egy skalár -vel ekvivalensek.9 Következésképpen
azt mondhatjuk, hogy a transzverzalitási feltétellel összeférhetetlen, felesleges állapot egy skalár
hullámfüggvényű részecskének felel meg (nulladrendű spinor) , azaz amelynek „spinje” 0. 10 Ebben az állapotban
a
impulzusmomentum értéke így egybeesik a -ben megjelenő gömbfüggvények rendjével. Az állapot
paritását a
tükrözésoperátornak a
vektorfüggvényre gyakorolt hatása határozza meg:

azaz
-nel egyenlő. így a fenti
le kell vonnunk.

paritású állapotok számából (kettő

, egy

esetén) egyet

Végül tehát azt az eredményt kapjuk, hogy nullától különböző impulzusmomentum esetén a fotonnak egy
páros és egy páratlan állapota létezik.
esetén nem kapunk egyetlen állapotot sem. Ez azt jelenti, hogy a
foton teljes momentuma nem lehet nulla, csak az
értékeket futhatja be. A
érték meg nem
valósíthatósága eleve nyilvánvaló, minthogy a nulla momentumú állapot hullámfüggvénye gömbszimmetrikus
kell, hogy legyen, amely transzverzális hullám esetén közismerten lehetetlen.
A foton különböző állapotaira a következő terminológia elfogadott. A

impulzusmomentumú

paritású

fotont elektromos
-pólusnak (vagy Ej-fotonnak ) hívjuk, míg a
paritásúakat mágneses
pólusoknak (vagy Mj-fotonoknak) . Így az elektromos dipólusfotonnak
-es páratlan állapot, az elektromos
kvadrupólusnak
-es páros, a mágneses dipólusnak
-es páros állapot felel meg.11

6. 7.§. A fotonok gömbhullámai
Miután megállapítottuk a foton teljes impulzusmomentumának lehetséges értékeit, most meg kell adnunk az
ezekhez tartozó hullámfüggvényeket.12
Először formálisan tekintjük a feladatot: határozzuk meg azokat a vektorfüggvényeket, amelyek a
és
operátorok sajátfüggvényei; de ne kössük ki előre, hogy ezek közül melyek alkothatják a bennünket érdeklő
foton-hullámfüggvényeket, és ne vegyük számításba a transzverzalitási feltételt sem.

9

Valójában, amikor egy mennyiség forgás során mutatott transzformációs tulajdonságairól beszélünk, akkor adott pontbeli, azaz fix

esetén vett transzformációról van szó. Így a transzformáció során
általában nem változik, tehát skalárként viselkedik.
10
Nem lehet elégszer hangsúlyozni, hogy itt nem valamiféle létező részecske állapotát tekintjük. A végrehajtott összeszámlálás formális
jellegű, és végeredményben matematikailag az egymásba transzformálódó mennyiségek halmazának a forgáscsoport irreducibilis
ábrázolásai szerinti osztályozását adja.
11
Ezek az elnevezések a klasszikus sugárzáselmélet terminológiájával egybehangzóak: a továbbiakban látni fogjuk ( 46, 47), hogy az
elektromos és mágneses típusú fotonok kisugárzását a töltésrendszer megfelelő elektromos és mágneses momentumai határozzák meg.
12
Ezt a kérdést elsőként W. Heitler tárgyalta (1936). A megoldás itt közölt formáját Bereszteckij adta meg 1947-ben.
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A függvényeket impulzusreprezentációban keressük. Ebben a reprezentációban a koordináta operátora
[l. III. (15,12)]. A pályamomentum operátora

ak azaz csak az
cserében különbözik a koordinátareprezentációbeli alaktól. Így a kitűzött feladat
megoldása formailag mindkét reprezentációban azonos.
Jelöljük a keresett sajátfüggvényeket
egyenleteket kell kielégíteniük:

-mel, és nevezzük őket gömbi vektoroknak. Ezeknek a következő

1.42. egyenlet - (7,1)

(a

tengely előre megadott térbeli irány). Megmutatjuk, hogy tetszőleges,

alakú függvény rendelkezik

ezzel a tulajdonsággal, ahol
valamilyen, az
egységvektorból képzett vektor,
(skalár) gömbfüggvényeket jelöli. Ez utóbbiak definíciója III. 28. § alapján:

a szokásos

1.43. egyenlet - (7,2)

(

irány gömbi polárszögei).13

az

A fenti állítás belátásához felidézzük a III. (29,4) felcserélési összefüggést:

Az egyenlőség jobb oldalát (
hatását egy vektorfüggvényre az

) alakban írhatjuk, ahol
az egységnyi spin operátora [ezen operátor
egyenlőség adja (l. III. 57. 2. feladat)]. Ezért

Ezt az egyenlőséget felhasználva adódik, hogy

Ebből következik, hogy

Minthogy az
és

függvény az

és

operátorok sajátfüggvénye, és a hozzájuk tartozó sajátértékek rendre

, így éppen a (7,1) egyenletekre jutunk.

Három lényegesen különböző típusú gömbi vektorra juthatunk, ha
választjuk:14

13

A további hivatkozások kedvéért megjegyezzük, hogy

14

A

operátor (

összetevője van:
jelöli, a következő:

) csak az

esetén (

a

vektorként a következő vektorokat

tengely irányába mutat) a függvények értéke:

iránytól függő függvényekre hat. Gömbi koordinátákban explicit alakjának csak két

. A későbbiek során

-nel jelölendő operátor, amely a Laplace-operátor szögfüggő részét

.

13
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1.44. egyenlet - (7,3)

Így a gömbi vektorokat a következőképpen definiáljuk:

1.45. egyenlet - (7,4)

Minden hullámfüggvénnyel egy sorban feltüntettük párosságát is. A három gömbi vektor kölcsönösen
ortogonális, közülük

longitudinális,

és

transzverzális az

A gömbi vektorok kifejezhetők a skalár gömbfüggvényekkel .

irányhoz viszonyítva.

egyetlen,

rendű gömbfüggvénnyel,

viszont
és
, az
rendű gömbfüggvényekkel fejezhető ki. Ez eleve világos, elegendő
a (7,4)-beli gömbi vektorok paritásait a vektortérnek a hullámfüggvényben található gömbfüggvények rendjével
kifejezett

paritásával összehasonlítani.

A gömbi vektorok páronként merőlegesek, és a következő egyenlettel normáltak:

1.46. egyenlet - (7,5)

Az
vektorokra (7,5) nyilvánvaló az
normaintegrál:

és minthogy
függvények normaintegrálja is.

gömbfüggvények normálása alapján. A

vektorokra a

, így (7,5)-re jutunk. Hasonló integrálra vezethető vissza az

Megjegyezzük, hogy a (7,4) vektorokhoz a (7,1) egyenlet fenti közvetlen megoldása nélkül is eljuthattunk volna
– pusztán a függvények alapvető transzformációs tulajdonságai alapján. Ilyen megfontolások vezettek
bennünket az előző szakaszban arra, hogy egy
alakú függvény tejes impulzusmomentumú állapotnak
felel meg, amely egyszerűen egyezik azoknak a gömbfüggvényeknek a rendjével, amelyek -t felépítik; így ha
-et választunk, akkor az

függvénynek egyúttal határozott

teljes impulzusmomentum-vetület

értéke lesz. Ezzel azonnal megkapjuk az
vektorokat. De a 6-beli megfontolások, melyek a transzformációs
tulajdonságokra vonatkoznak, nem változnak akkor sem, ha az
tényezőt az
szorzatban
vektorra
vagy
vektorra változtatjuk; így kapjuk a másik két típusú gömbi vektort.
Térjünk vissza a foton hullámfüggvényeihez. Az (
paritása

) elektromos típusú foton esetében az

kell, hogy legyen. Ilyen paritása van az

az első elégíti ki a transzverzalitási feltételt. Mágneses típusú (

és

vektor

függvényeknek; közülük azonban csak
) fotonra az

14
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; ilyennel csak az
vektor rendelkezik. Ezért a foton határozott
energiájú) állapotainak hullámfüggvényei:

momentumú és

vetületű (

1.47. egyenlet - (7,6)

ahol

helyén

vagy

az adott energiát a

írandó aszerint, hogy elektromos vagy mágneses típusú fotonról van-e szó;
tényező veszi figyelembe.

A (7,6) függvények a következőképpen normáltak:

1.48. egyenlet - (7,7)

A koordinátareprezentációbeli hullámfüggvényekre a (7,7) feltétel a következő alakú lesz:15

1.49. egyenlet - (7,8)

Valóban, a bal oldali integrált potenciálokkal kifejezve, a következő alakra jutunk:

Ide az

1.50. egyenlet - (7,9)

összefüggéseket behelyettesítve, a
szerinti integrál adja a
integrálás távolít el, és az integrál (7,7) alakú lesz.

függvényt, amelyet a

Mindeddig a potenciálok háromdimenziós transzverzális mértékét tételeztük fel, amely esetben a
skalárpotenciál zérusnak választható. A különböző alkalmazásokban kényelmesebb lehet a gömbhullámok
másféle mérték melletti felírása. A megengedett mértéktranszformáció impulzusreprezentációbeli alakja a
következő:

ahol
tetszőleges függvény. Ezt a szóban forgó esetben válasszuk meg úgy, hogy az új potenciálokat
gömbfüggvényekkel fejezhessük ki, és azoknak – az előzőekhez hasonlóan – határozott paritásuk legyen. Az
elektromos típusú fotonra ezek a feltételek a választást a következőképpen korlátozzák:

1.51. egyenlet - (7,10)
Ez a feltétel (2,22)-vel azonos jellegű. A
tényező megjelenése a jobb oldalon azzal kapcsolatos, hogy itt (gömbhullám lévén) a
teljes, végtelen teret kitöltő állapotot vizsgáljuk a véges
térfogat helyett.
15

15
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ahol
tetszőleges állandó. Mágneses típusú foton esetén a fenti hozzáadás megszüntetné
paritását, így arra a (7,6) választás egyértelmű.
Annak valószínűsége, hogy a határozott impulzusmomentumú és paritású fotont a
elhelyezkedő
irányban haladva észleljék, (3,5) és (7,6) alapján

határozott
térszögelemben

1.52. egyenlet - (7,11)

Itt a megfelelő kifejezést az
típusú fotonra írtuk fel. Minthogy
valószínűségeloszlás mindkét típusú fotonra egyforma.

,így a

Az
abszolút érték négyzet nem függ a azimutszögtől (a gömbfüggvényekben levő
szorzók
kiesnek). A
valószínűségeloszlás tehát szimmetrikus a tengelyre. Minthogy továbbá a gömbi vektorok
mindegyikének határozott a paritása, így az abszolút érték négyzetek tükrözésre, azaz a

polárszög

-ra

változtatására párosak; ez azt jelenti, hogy a
függvény Legendre-polinomok szerinti kifejtése csak a páros
rendű polinomokat tartalmazza. E kifejtés együtthatóinak meghatározása három gömbfüggvény szorzata
integráljának kiszámítására, továbbá a komponensek szerinti összegezésre vezet. Ezt is, azt is a III. 107. §-109.
§-okban kapott összefüggések segítségével végezhetjük el, és így a következő eredményre jutunk:

1.53. egyenlet - (7,12)

Végül megadjuk a gömbi vektorok komponenseinek gömbharmonikusokkal való kifejezését. Itt a vektor „gömbi
komponenseit” használjuk, melyeknek definíciója III. 107. § szerint a következő:

1.54. egyenlet - (7,13)

Ha bevezetjük a „cirkuláris bázisvektorokat”:

1.55. egyenlet - (7,14)

(

az

,

,

tengelyek irányába eső bázisvektorok), akkor

1.56. egyenlet - (7,15)

A gömbi vektorok gömbi komponenseit a
képletek segítségével fejezhetjük ki:

-szimbólumokkal és a gömbharmonikusokkal a következő

16
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1.57. egyenlet - (7,16)

Ezeket a képleteket a következő módon lehet levezetni. Mindhárom gömbi vektor
a (7,3) vektorok valamelyike. Ezért

alakú, ahol

és így a feladat az vektorok pályamomentum-sajátfüggvények között vett mátrixelemeinek meghatározására
redukálódik. III. 106. § szerint ezekre

ahol
. így elegendő az
ismerni. Ezekre a következő összefüggések állnak fenn:

redukált mátrixelemek nullától különböző elemeit

1.58. egyenlet - (7,17)

7. 8.§. A foton polarizációja
Az
polarizációs vektor a foton esetében a hullámfüggvény „spinrészének” szerepét játssza (azokkal a
megszorításokkal, amelyeket a foton spinjének bevezetésével kapcsolatban a 6. §-ban tettünk).
A különböző polarizációs fotonállapotok semmiben sem különböznek a klasszikus elektromágneses hullám
lehetséges polarizációs típusaitól (l. II. 48. §).
Tetszőleges
polarizáció,

polarizáció előállítható két meghatározott módon megválasztott, egymásra merőleges
és
összegeként (
). Az

1.59. egyenlet - (8,1)

kifejtésben az
, és
együtthatók abszolút érték négyzete adja meg az
polarizációjúállapotban való tartózkodás valószínűségét.

17
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és
vektorokként két, kölcsönösen merőleges lineáris polarizáció választható. Tetszőleges polarizáció
felbontható két ellenkező forgásirányú cirkuláris polarizáció összegére is. A bal és a jobb cirkuláris polarizáció
vektorait rendre
-gyel és
párhuzamos tengely esetén:

-gyel jelöljük; a

rendszerben, a foton irányával,

-val

1.60. egyenlet - (8,2)

A lehetőség, hogy a fotonnak adott impulzus mellett két különböző polarizációja lehet, más szóval azt jelenti,
hogy az impulzus minden sajátértéke kétszeresen degenerált . Ez a körülmény szoros kapcsolatban áll a
fotontömeg nulla voltával.
A nemzérus tömegű szabad rész nyugalmi rendszere mindig létezik. Nyilvánvaló, hogy a részecskének mint
olyannak, éppen ebben a rendszerben nyilvánulnak meg szimmetriatulajdonságai. Ezen az origó körüli összes
lehetséges forgással szemben (azaz a teljes forgáscsoporttal szemben) mutatott szimmetriát kell érteni. A
részecskének e csoportra vonatkozó szimmetriatulajdonságait jellemzi
spinje, amely a degeneráció fokát
határozza meg (
számú egymásba transzformálódó hullámfüggvény). Konkrétan, a vektoriális (három
komponensű) hullámfüggvénnyel rendelkező részecskének spin felel meg.
A nulla tömegű résznek nincs nyugalmi rendszere – minden vonatkoztatási rendszerben fénysebességgel mozog.
Ilyen részecske esetében mindig találunk a térben egy kitüntetett irányt – a
impulzus irányát (a tengelyt).
Világos, hogy ez esetben a hullámfüggvény nem lehet szimmetrikus a teljes háromdimenziós forgáscsoportra
nézve, csak a kitüntetett tengely körüli axiális szimmetriáról beszélhetünk.
Axiális szimmetria esetén csak a részecske helicitása – az impulzusmomentum tengelyre vett vetülete marad
meg; jelöljük
-val.16 Ha megköveteljük a
tengelyt tartalmazó síkokra való tükrözéssel szembeni
szimmetriát is, akkor a
előjelében különböző állapotok kölcsönösen degeneráltak lesznek;
esetén
ennek következtében kétszeres degenerációra jutunk.17 Az adott impulzusú foton állapota is ilyen kétszeresen
degenerált állapot valamelyikének felel meg. Azt egy „spin”-hullámfüggvény, a
síkban elhelyezkedő
vektor írja le; e vektor két komponense önmaguk lineáris kombinációjába transzformálódik tetszőleges
tengely körüli forgatás esetén és minden tükrözésre, amely -t tartalmazó síkokra történik.
A fotonpolarizáció különböző esetei egy-egyértelműen megfeleltethetők helicitása különböző értékeinek. Ezt a
megfeleltetést a (III. (57,9)) formulák segítségével kaphatjuk meg, amelyek a vektorhullámfüggvény
komponenseit összekapcsolják a vele ekvivalens másodrendű spinor komponenseivel.18 A
vagy
vetületű állapotoknak az
vagy az
irányú vektorok felelnek meg, azaz az
vagy
az
vektorok. Más szavakkal, a
és
értékek a jobb és bal cirkuláris polarizációknak
felelnek meg (a 16. §-ban ugyanezt az eredményt a spinvetület-operátor sajátfüggvényeinek közvetlen
kiszámításával fogjuk megkapni).
Ily módon, a foton impulzusmomentumának saját mozgásirányára eső vetülete csak két értéket vehet fel (
a nulla érték tiltott.

);

A határozott impulzusú és polarizációjú fotonállapot tiszta állapot (a III. 14. §-ban kifejtett értelemben); azt
hullámfüggvény segítségével írhatjuk le, és a részecske (a foton) állapota teljes kvantummechanikai leírásának
felel meg. Megvalósulhatnak a foton ún. kevert állapotai , ezek kevésbé teljes leírásnak felelnek meg, melyet
nem a hullámfüggvénnyel, hanem a sűrűségmátrixszal realizálhatunk.
Nézzük a fotonnak a polarizációját tekintve kevert, de határozott
impulzusú állapotait. Ez esetben (melyet
részleges polarizációnak neveznek) a „koordináta”-hullámfüggvény létezik.19

Az egy előre megadott tengelyre vett
vetülettől eltérően, amelyről az előző szakaszban volt szó.
Emlékeztetünk, hogy így osztályozhatók a kétatomos molekula elektronnívói (l. 111. 78. §).
18
Emlékeztetünk, hogy a hullámfüggvény komponenseinek mint a részecskekülönböző impulzusmomentum-vetületű állapotai valószínűségi
amplitúdóinak (melyekről itt szó van), kontravariáns spinorkomponensek felelnek meg.
19
Az elektron analóg mátrixát tekintettük a nemrelativisztikus elmélet keretein belül a III. 59. §-ban.
16
17
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Created by XMLmind XSL-FO Converter.

I. FEJEZET A FOTON

A polarizációs sűrűségmátrixot a másodrendű tenzorral adhatjuk meg, az
sík; az
indexek két értéket vehetnek fel). Ez a tenzor hermitikus:

vektorra merőleges síkban (a

1.61. egyenlet - (8,3)

és a

1.62. egyenlet - (8,4)

feltétellel normáit. (8,3) következtében a
és
választható függetlenül. A
elem komplex,és
paraméter jellemzi.

diagonális elemek valósak,és (8,4)értelmében csak egyikük
. Így a polarizációs sűrűségmátrixot három valós

Ha ismerjük a polarizációs sűrűségmátrixot , akkor megadhatjuk annak valószínűségét, hogy a foton tetszőleges
polarizációval rendelkezzék. Ezt a valószínűséget a
tenzornak az
vektor irányára vett „vetülete”,
azaz a

1.63. egyenlet - (8,5)

mennyiség adja meg. Így a
és
mennyiségek adják meg a
és
tengelyek menti lineáris
polarizációjúállapotok előfordulási valószínűségeit. A (8,2) vektorokra vett vetület pedig a két cirkuláris
polarizáció valószínűségét adja:

1.64. egyenlet - (8,6)

A
tenzor formai és lényegi tulajdonságai egyaránt megegyeznek a
, a részlegesen polarizált fény
tulajdonságait a klasszikus elméletben leíró tenzor tulajdonságaival (II. 50. §). Emlékeztessünk itt e
tulajdonságok némelyikére.
Tiszta állapot (határozott
redukálódik:

polarizáció) esetében a

tenzor az

vektor komponenseinek szorzatára

1.65. egyenlet - (8,7)

Ekkor a
determináns értéke nulla. Ellenkező esetben, polarizálatlan fotonra , az összes polarizációs irány
azonos valószínűségű, azaz

1.66. egyenlet - (8,8)

a determináns értéke

.

A részleges polarizáció általános esetében kényelmes a sűrűségmátrix megadása a három valós Stokesparaméter ,
segítségével:20

20

Nem keverendő össze a

tengely jelölésével!

19
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1.67. egyenlet - (8,9)

Mindhárom paraméter értéke a

és

közötti értékeken futhat végig. Polarizálatlan állapotra

; a teljesen polarizált fotonra

.

A
paraméter a és tengelyek menti lineáris polarizációt jellemzi; az a valószínűség, amely a foton e
tengelyek menti lineáris polarizációjú állapotbeli előfordulását adja meg:
vagy
. A
, ill.
érték így az e tengely menti teljes polarizációnak felel meg.
A

paraméter a

tengellyel a

szöget bezáró irány menti polarizációt jellemzi.

vagy

Annak valószínűségét, hogy a foton ilyen irányú polarizációval rendelkezzék, rendre
adja meg; erről könnyen meggyőződhetünk, ha a

, ill.
irányokra

tenzort az

vetítjük.
Végül a

paraméter a cirkuláris polározottság fokát adja; (8,6)-tal egyezésben annak valószínűsége, hogy a

fotonnak bal vagy jobb polarizációja legyen,
-vel vagy
polarizáció a
helicitásnak felel meg, így világos, hogy általában
Megjegyezzük még, hogy tiszta polarizációjú állapotban

-vel egyenlő. Minthogy a két
a foton átlagos helicitása .

1.68. egyenlet - (8,10)

Emlékeztetünk arra (II. 50. §), hogy Lorentz-transzformációkkal szemben
mennyiségek.

és

az invariáns

A továbbiakban a Stokes-paraméterek időtükrözés -operációja során mutatott viselkedésének kérdése is
felmerül. Könnyű belátni, hogy ezek e transzformációval szemben invariánsak. Ez a tulajdonság nyilvánvalóan
független a polarizációs állapottól, és így elegendő erről tiszta állapotok esetében meggyőződni. A
kvantummechanikában az időtükrözés a hullámfüggvény komplex konjugáltjával történő helyettesítésnek felel
meg (III. 18. §). A polarizált síkhullám esetében ez a 21

1.69. egyenlet - (8,11)

cserének felel meg. E transzformáció során a sűrűségmátrix szimmetrikus része

és ily módon
és
változatlanok. A
paraméter invarianciája (8,10)-ből látható; már nyilvánvalóvá teszi a
-nek mint átlagos helicitásnak a definíciója is. Valóban, a helicitás a
teljes momentum vetülete az
irányra, azaz a
szorzat; az időfordítás mindkét vektor előjelét megváltoztatja.
A további számítások során jobban kezelhető a foton négydimenziós formában írt sűrűségmátrixa , azaz amely
egy
négyestenzor alakját ölti. Polarizált fotonra, melyet az
négyesvektor ír le, ezt a tenzort természetes
a

1.70. egyenlet - (8,12)
Az
vektor jelváltása azzal kapcsolatos, hogy az időtükrözési operáció az elektromágneses tér vektorpotenciáljának előjelét is
megváltoztatja. A skalárpotenciál nem vált előjelet; így az
négyes-vektor időtükrözés során a következőképpen transzformálódik:
21

20
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kifejezéssel definiálni. Háromdimenziós transzverzális mérték használata esetén
térkoordináta-tengelyek egyikét
mentén választjuk, akkor e négyestenzor
komponensei (8,7)-tel esnek egybe.
Polarizálatlan fotonnak háromdimenziós transzverzális mérték esetén a következő

nullától

, és ha a
különböző

tenzor felel meg:

1.71. egyenlet - (8,13)

[ha a tengelyek egyike egybeesik az
tengellyel, akkor ez visszaadja (8,8)-at]. A
-tenzor közvetlen
felhasználása háromdimenziós alakjában elég kényelmetlen. Azonban kihasználhatjuk a mértéktranszformációt ;
ez a sűrűségmátrixra a következő alakú:

1.72. egyenlet - (8,14)

ahol

tetszőleges függvény. A

definícióval (8,13) helyett egyszerű négydimenziós alakot kapunk:

1.73. egyenlet - (8,15)

A részlegesen polarizált foton sűrűségmátrixának négydimenziós alakját könnyen megkaphatjuk, ha előzetesen
a kétdimenziós (8,9) tenzort háromdimenziós alakba írjuk:

ahol
a és tengelyek irányába mutató egységvektorok. A kívánt általánosítás e háromdimenziós
vektorokat a négydimenziós, térszerű
és
valós négyes egységvektorokkal helyettesítve érhető el,
amelyek egymásra és a foton négyesimpulzusára merőlegesek:

1.74. egyenlet - (8,16)

A speciális vonatkoztatási rendszerben:
sűrűségmátrixa:

. Ebből a foton négydimenziós

1.75. egyenlet - (8,17)
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Egyik vagy másik

és

négyesvektor előnyös volta a vizsgált feladat konkrét körülményeitől függ.

Figyelembe kell venni, hogy a (8,16) feltétel nem rögzíti egyértelműen az
és
választását. Ha valamely
négyesvektor kielégíti ezeket a feltéteket, akkor tetszőleges
alakú négyesvektor is kielégíti
(minthogy
). Ez a többértelműség a sűrűségmátrix mértékinvarianciájának következménye.
A (8,17) összefüggés első tagja a polarizálatlan állapotnak felel meg. Ezért azt (8,15)-nek megfelelően
vel helyettesíthetjük. Ez a helyettesítés újra csak valamely mértéktranszformációval ekvivalens.

-

A (8,17) alakú, két független négyesvektor szerint kifejtett négyestenzorokkal való műveletek során kényelmes
a következő formális eljárás alkalmazása. A (8,17) tenzort a

alakban írva, állítsuk elő a

együtthatót mint egy kétsoros mátrix komponenseit:

Mint minden hermitikus kétsoros mátrixot, ezt is ki lehet fejteni négy független kétsoros mátrix – a Pauli-féle
mátrixok és az egységmátrix szerint. E felbontás alakja

1.76. egyenlet - (8,18)

amelyről könnyen meggyőződhetünk, ha a fenti előállítást (8,17)-telösszehasonlítjuk, és a Pauli-mátrixok
ismert (18,5) előállítását használjuk (a
mennyiségek
vektorban történő egyesítésének
természetesen tisztán formális tartalma van, amely csak az írásmód célszerűségét tartja szem előtt).

7.1. Feladat
Írjuk fel a foton sűrűségmátrixát abban a reprezentációban, melyben a koordinátatengelyek a (8,2) cirkuláris
bázisvektorok.
Megoldás. A
tenzor komponensei az új bázisban
vett vetítésével adódnak:

a (8,9) tenzornak a (8,2) egységvektorokra

8. 9.§. A kétfotonos rendszer
A 6. §-beli megfontolásokhoz hasonló módon a bonyolultabb feladat, a két fotonból álló rendszer lehetséges
állapotainak összeszámlálása is elvégezhető (L. Landau, 1948).
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Tömegközépponti rendszerükben tekintjük a fotonokat; impulzusaikra a

összefüggés

érvényes. A kétfotonos rendszer hullámfüggvényét (impulzusreprezentációban) egy
háromdimenziós,
másodrendű tenzor alakjában állíthatjuk elő, amely a két foton vektorhullámfüggvénye komponenseinek
bilineáris alakja; az indexek mindegyike valamelyik fotonhoz rendelhető ( a
irányú egységvektor). A
fotonok transzverzalitását az
tenzor és az
vektor merőlegessége fejezi ki:
22

1.77. egyenlet - (9,1)

A fotonok kölcsönös felcserélése az
tenzor indexeinek és egyidejűleg
Minthogy a fotonok Bose-statisztikát követnek, ezért

irányának megcserélését jelenti.

1.78. egyenlet - (9,2)

tenzor indexeiben általában nem szimmetrikus. Bontsuk fel szimmetrikus (
) és antiszimmetrikus (
) részekre:
. A (9,2) összefüggést [és egyidejűleg a (9,1) ortogonalitási feltételt]
nyilvánvalóan, mindkét tagnak külön-külön ki kell elégítenie. Ebből adódik, hogy
Az

A koordináta-rendszer tükrözése nem változtatja meg a másodrendű tenzor komponenseinek előjelét, de
megváltoztatja
-ét. Ezért (9,3)-ből látható, hogy az
hullámfüggvény tükrözésre szimmetrikus, azaz a
fotonok páros paritású állapotainak felel meg, míg az
hullámfüggvény a páratlanokéinak.
Egy másodrendű antiszimmetrikus tenzor ekvivalens (duális) egy
tenzoréval az
II. 6. §). Az

axiális vektorral, melynek komponenseit a

összefüggés révén fejezhetjük ki, ahol
az antiszimmetrikus egységtenzor (l.
tenzor és az
vektor merőlegessége következtében az
és
vektorok párhuzamosak.23

Ezért írhatjuk, hogy

, ahol

skalár; (9,4)szerint

Ez az egyenlőség arra utal, hogy a
skalárt a csak páros,
kombinációjaként (ideértve a nulladik rendet is) állíthatjuk elő.

, ezért

-edrendű gömbfüggvények lineáris

Látjuk, hogy az
antiszimmetrikus tenzor (forgatással szemben mutatott) transzformációs tulajdonságai
szerint egy skalármennyiséggel ekvivalens (l. az I. fejezet9. lábjegyzetét). Ehhez nulla „spint” rendelve, az
állapot impulzusmomentumára
adódik. Tehát az
tenzor páros impulzusmomentumú és páratlan
paritású kétfotonos állapotnak felel meg.
Vizsgáljuk a szimmetrikus
tenzort. Minthogy
előjelváltásaival szemben páros, így páros paritású
kétfotonos állapotnak felel meg. Ebből az is következik, hogy
komponenseit páros rendű (
)
gömbfüggvényekkel fejezhetjük ki (
-t beleértve). Tetszőleges szimmetrikus másodrendű tenzor, mint
ismeretes, egy skalárra (

) és egy nulla nyomú

) redukálható.

szimmetrikus tenzorra (

Az
skalárhoz „spint” rendelünk, így a megfelelő állapotok impulzusmomentuma
, azaz páros. Az
sík tenzornak -es „spin” felel meg (l. III. 57. §). Az impulzusmomentum összeadásának szabályai szerint
összerakva ezt a spint és a páros „pályamomentumot”, azt látjuk, hogy adott páros
esetén három állapot (
), páratlan
esetén két állapot (
) lehetséges.
-nak kivételként egy
állapot felel meg (
) csakúgy, mint
-nek (
).
22

Ilyen vonatkoztatási rendszer mindig létezik, kivéve az egymással párhuzamosan, azonos irányban haladó fotonok esetét. Ekkor az eredő

fotonimpulzus
23

Ui.

és energia
összefüggés lenne érvényes.

közötti kapcsolat ugyanaz, mint egyetlen fotonra, így nem létezik olyan rendszer, ahol

, és az ortogonalitási feltétel szerint

.
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Az összeszámlálásnál azonban nem vettük még figyelembe, hogy
merőleges az
vektorra. Így az
állapotok eddigi számából le kell vonni az -nel „párhuzamos” szimmetrikus másodrendű tenzornak megfelelő
állapotok számát. Ezt a tenzort (jelöljük

ahol

-vel) a következő alakban írhatjuk:

valamely vektor. (9,3) szerint ez a vektor ki kell, hogy elégítse a

feltételt. Így a

felesleges állapotokért felelős
tenzor egy páratlan vektorral ekvivalens. Ennek következtében a vektort a
páratlan -edrendű gömbfüggvényekkel kell kifejeznünk. Minthogy a vektornak -es „spin” felel meg, látjuk,
hogy páros
impulzusmomentumhoz két állapot tartozik (
), a páratlan -khez állapot (
); különleges esetként kezelendő
, melyhez csak állapot tartozik (
).
Összeszedve a kapott eredményeket, a következő táblázatot kapjuk, amely a megengedett páros és páratlan
kétfotonos (nulla összimpulzusú) állapotok számát tünteti fel a
teljes impulzusmomentum különböző
értékeire:

1.79. egyenlet - (9,5)

( pozitív egész, nemzérus szám). Látjuk, hogy páratlan
állapot pedig egyáltalán nem létezhet.

esetén páratlanállapotok nem léteznek, és a

A kétfotonos rendszer
hullámfüggvénye a fotonok polarizációjának korrelációját is meghatározza. Annak
valószínűsége, hogy a két foton egyidejűleg , ill.
polarizációval rendelkezzék, arányos az

mennyiséggel. Más szavakkal, ha adott az egyik foton
arányos lesz az
vektorral,

polarizációja, akkor a másik foton polarizációja

1.80. egyenlet - (9,6)

A rendszer páratlan állapotaiban

megegyezik az

antiszimmetrikus tenzorral. Ekkor

azaz a két foton polarizációja kölcsönösen merőleges egymásra. Lineáris polarizáció esetén ez irányuk
merőlegességét jelenti, cirkuláris polarizáció esetén forgásirányuk ellentétességét.
A

páros állapot egy skalárra redukálódó szimmetrikus tenzorral írható le,

Ezért (9,6)-ból
-ra következtethetünk. Ez lineáris polarizáció esetén párhuzamos irányítottságot jelent,
cirkuláris polarizáció esetén viszont újra csak a forgási irányok ellentétességét. Az utóbbi körülmény előre
látható, minthogy
esetén a fotonok impulzusmomentumainak egy adott
irányra vett vetületeit
összegezve, az eredmény szükségszerűen nulla (az ellentétes
és
irányokra vett vetületek, a helicitások,
természetesen egyenlőek).
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2. fejezet - II. FEJEZET BOZONOK
1. 10.§. A nulla spinű részecskék hullámegyenlete
Az első fejezetben megmutattuk, hogyan lehet felépíteni a szabad elektromágneses tér kvantumelméletét. A
klasszikus térelméletben megismert tulajdonságokból indultunk ki, a közönséges kvantummechanika fogalmait
használtuk. A teret fotonok rendszereként tárgyaltuk; ez a módszer sok olyan eljárást tartalmaz, amely az elemi
részecskék relativisztikus kvantumelméletének felépítésénél is használható.
Az elektromágneses tér végtelen sok szabadsági fokú rendszer. A részecskeszám (fotonszám) megmaradásának
törvénye nem érvényes, a tér lehetséges állapotai között olyanok is vannak, amelyekben a részecskeszám
tetszőleges.1 Ez az a sajátosság, amit a relativisztikus elméletnek is tudnia kell, akármilyen részecskék
rendszeréről legyen szó. A nemrelativisztikus elméletben a részecskeszám megmaradása a
tömegmegmaradásból következik; a részecskék (nyugalmi) tömegének összege a kölcsönhatás során nem
változik, ez azt jelenti, hogy például elektronok rendszerében az elektronok száma sem változhat. A
relativisztikus mechanikában a tömegre nincs megmaradási törvény; a rendszer teljes energiája (ebben a
részecskék nyugalmi energiája is benne van) az, ami nem változik. A részecskeszám tehát változhat, s így a
relativisztikus elméletnek végtelen sok szabadsági fokú rendszert kell leírnia. Más szóval az ilyen
részecskeelméletnek térelmélet jellegűnek kell lennie.
A változó részecskeszámú rendszerek leírására szolgáló matematikai eszköz a másodkvantálás (III. 64. §, 65. §).
Az elektromágneses tér leírásakor az négyespotenciált vetjük alá másodkvantálásnak. A potenciált az egyes
részecskék (fotonok) hullámfüggvényeinek, valamint keltő és eltüntető operátorainak segítségével lehet
kifejezni. A részecskerendszerek leírásánál a kvantált hullámfüggvény
-operátora felel meg a
négyespotenciálnak. Megalkotásához mindenekelőtt a szabad részecske hullámfüggvényét kell ismerni,
valamint az egyenletet, amit a hullámfüggvény kielégít.
Hangsúlyozni kell, hogy a szabad részecske tere csupán segédfogalom. A valóságos részecskék kölcsönhatnak
egymással, az elmélet feladata, hogy a kölcsönhatást tanulmányozza. Minden kölcsönhatás ütközéshez vezet, az
ütközés előtt és után viszont a rendszer szabad részecskék összességének tekinthető. Az 1. §-ban láttuk, hogy
egyedül ez mérhető. Ezért a szabad részecskék terét a kezdeti és a végállapotok leírására használjuk.
A szabad részecskék relativisztikus tárgyalását a zérus spinű részecskékkel kezdjük. Matematikailag ez a
legegyszerűbb eset, itt lehet legkönnyebben bemutatni a leírás alapgondolatait és jellemző vonásait.
A szabad (spin nélküli) részecske állapotát a
energiájára fennáll, hogy
írásmódban):
2

(

hármasimpulzus egyértelműen meghatározza. A részecske
a részecske tömege), vagy négyesvektorokat használva (négyes

2.1. egyenlet - (10,1)

Ismeretes, hogy az energia- és impulzusmegmaradás törvénye a tér és idő homogenitásával, azaz a négyes
koordináta-rendszer tetszőleges párhuzamos eltolásával szembeni invarianciával függ össze. A
kvantumelméletben ez az invariancia azt jelenti, hogy adott négyesimpulzusú részecske hullámfüggvénye a
négyeskoordináták előbb említett transzformációja során csak (egységnyi abszolút értékű) fázisszorzóval
változhat. Ez csak olyan exponenciális függvényre teljesül, amelynek kitevője lineáris a négyeskoordinátában.
Más szóval, meghatározott

négyesimpulzusú szabad részecskeállapot hullámfüggvénye síkhullám:

2.2. egyenlet - (10,2)

(a kitevő előjele a relativisztikus elméleten belül önkényes; úgy választják meg, hogy összhangban legyen a
nemrelativisztikus esettel).
1
2

A fotonok száma természetesen csak a különböző kölcsönhatások során változik.
Az egyes részecskék energiáját -nal, a teljes rendszerét
-vel jelöljük.
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A (10,2) függvény a hullámegyenlet megoldása kell legyen tetszőleges
négyesimpulzusra, amely
kielégíti (10,1)-et. Az egyenletnek lineárisnak kell lennie a szuperpozíció elve szerint: a (10,2)függvények
tetszőleges lineáris kombinációja is lehetséges részecskeállapotot ír le, s ezért megoldása az egyenletnek. Végül
az egyenletnek a lehető legalacsonyabb rendűnek kell lennie, a magasabb rendek csak felesleges megoldásokat
hoznának be.
A spin a részecske nyugalmi rendszerében az impulzusmomentum. Ha a részecske spinje
, akkor
hullámfüggvénye a nyugalmi rendszerben háromdimenziós
-ed rendű spinor. Tetszőleges vonatkoztatási
rendszerben a hullámfüggvényt négydimenziós mennyiség formájában kell kifejezni.
A zérus spinű részecskét saját nyugalmi rendszerében háromdimenziós skalárral írjuk le. Ez a skalár különböző
négydimenziós mennyiségekből „származhat”: lehet négydimenziós skalár, de lehet egy olyan
(időszerű)
négyesvektor
komponense is, amelynek másik három komponense a nyugalmi rendszerben eltűnik. 3
A hullámegyenletben egyetlen operátor szerepelhet, ez a
idő szerinti differenciálás operátorai:

négyesimpulzus operátora . Komponensei a hely és

2.3. egyenlet - (10,3)

A hullámegyenletnek differenciális kapcsolatot kell kifejeznie
és
között; ez a operátorral valósítható
meg. A kapcsolatot természetesen relativisztikusan invariáns alakban kell felírni. A következő lehetőségek
vannak:

2.4. egyenlet - (10,4)

ahol m a részecskére jellemzőállandó.4
-t az első egyenletből a másodikba helyettesítve, azt kapjuk, hogy

2.5. egyenlet - (10,5)

(O. Klein , V. Á. Fok , 1926). Az egyenlet más alakja:

2.6. egyenlet - (10,6)

(10,2)-beli síkhullám alakját behelyettesítve,

A

adódik, tehát

a részecske tömege.

Megjegyezzük, hogy az egyenlet (10,5)-beli alakja közvetlenül látható, mivel
az egyetlen skalár operátor,
ami -ből megalkotható (ugyanezen meggondolás szerint tetszőleges spinű részecske hullámfüggvényének
minden komponense hasonló egyenletet elégít ki – erről a későbbiek során többször meggyőződhetünk).
A zérus spinű részecske leírására tehát egy (négydimenziós)

skalár elegendő, ez a (10,5) egyenletnek tesz

eleget. A (10,4) elsőrendű egyenletekben
és
együttesen játsszák a hullámfüggvény szerepét, a
négyesvektor lényegében a
skalár négyesgradiense. A részecske nyugalmi rendszerében a hullámfüggvény
nem függ a térkoordinátáktól, és ezért a

négyesvektor térszerű komponensei eltűnnek.

3

Lehetne magasabb rendű négyestenzor időszerű komponense is, ez azonban magasabb rendű egyenlethez vezetne.

4

Az

állandót úgy vezettük be (10,4)-ben, hogy

) bevezetése, mert

mindig elérhető

és
vagy

mértékegysége azonos legyen. Felesleges lenne különböző állandók (
definíciójának módosításával.
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A továbbiakban hasznos lesz, ha a részecske energiáját és impulzusát
és
megfelelő bilineáris
kombinációjának – ezeket tekintjük majd az energia és impulzus sűrűségének – térintegráljaként fejezzük ki.
Más szavakkal, megalkotjuk a (10,5) egyenletnek megfelelő
energia–impulzus-tenzort . E tenzor
segítségével az energia és impulzus megmaradásának törvénye a következő alakban írható:

2.7. egyenlet - (10,7)

A térelmélet általános előírásait követve (l. II. 32. §), a variációs elvet használjuk, amelyből a (10,5) egyenlet
származtatható. A variációs elv követelménye, hogy az

2.8. egyenlet - (10,8)

„hatásintegrál” minimális legyen;
a tér Lagrange-függvényének sűrűsége5, valós négyesskalár. A
(és a
operátor) segítségével a következő valós bilineáris skalár kifejezés írható fel:

skalár

2.9. egyenlet - (10,9)

ahol
állandó. Ha -t és
-ot független változóknak (a tér
könnyen láthatjuk, hogy a Lagrange-egyenletek,

„általános koordinátáinak”) tekintjük, akkor

2.10. egyenlet - (10,10)

a

-re és

-ra felírt (10,5) egyenleteket adják, és

a részecske tömege. Megjegyezzük még,

hogy a (10,9) bilineáris kifejezést úgy írtuk fel, hogy
előjele pozitív legyen; ellenkező esetben a
hatás nem lenne minimális (l. II. 27. §).
csak általános szorzótényező erejéig meghatározott (ezt a
hullámfüggvény normálása szabja meg; lásd alább).
Az energia–impulzus-tenzort a következő képlet adja:

2.11. egyenlet - (10,11)

(az összegezés a

általános koordinátákra vonatkozik). (10,9)-et behelyettesítve kapjuk, hogy

2.12. egyenlet - (10,12)

(ezek a mennyiségek, ahogy azt el is várjuk, valósak, mivel

valós). Néhány komponens részletesen:

2.13. egyenlet - (10,13)

Az
másodkvantált operátort a tér Lagrange-operátorának hívják. A terminológia egyszerűsítésére ezt fogjuk használni mind a
„kvantált”, mind a „nemkvantált” Lagrange-függvény sűrűségre.
5
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2.14. egyenlet - (10,14)

A tér négyesimpulzusa

2.15. egyenlet - (10,15)

azaz

és

az energia - és impulzussűrűség . Megjegyezzük, hogy

mindig pozitív.

A (10,3) összefüggés felhasználható a hullámfüggvény normálására . Az „egységnyi térfogatban egy részecske”
szerint normált síkhullám:

2.16. egyenlet - (10,16)

Ezt használva

, így az egységnyi térfogat energiája ténylegesen egy részecske energiájával egyenlő.

Az impulzusmomentum, melynek megmaradása a tér izotropiájával függ össze, szintén térintegrálként írható fel,
az explicit alakra azonban a továbbiakban nem lesz szükségünk.
A tér–idő szimmetriával közvetlen összefüggésben levő megmaradási törvények mellett a (10,4) egyenletekből
még egy megmaradási törvény következik. (10,4) (és a
-ra felírt hasonló egyenletek) alapján könnyen
látható, hogy

2.17. egyenlet - (10,17)

ahol

2.18. egyenlet - (10,18)

Ebből látszik, hogy

az áramsűrűség négyesvektora . (10,17)éppen a kontinuitási egyenlet, ami a

2.19. egyenlet - (10,19)

mennyiség megmaradását fejezi ki, ahol

Felhívjuk a figyelmet arra, hogy
nem pozitív definit mennyiség. Már ez a tény is arra mutat, hogy általános
esetben
-t nem értelmezhetjük a részecske térbeli lokalizációjának valószínűségsűrűségeként. A (10,17)
egyenlettel kifejezett megmaradási törvény jelentését a következő szakaszban vizsgáljuk.
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2. 11.§. Részecskék és antirészecskék
A másodkvantálás általános szabályai szerint tetszőleges hullámfüggvényt a szabad részecskeállapotok teljes
rendszere szerint kell kifejteni. Ha teljes rendszerként a síkhullámokat használjuk, akkor

A következő lépésben az
együtthatókat a
operátorának kellene tekintenünk.6

hármasimpulzusú részecskék

eltüntető és keltő

Ezen a ponton azonban a nemrelativisztikus elmélethez képest új, elvi jelentőségű körülménnyel találjuk
magunkat szemben. A (10,5) egyenletet kielégítő síkhullám energiájának adott
hármasimpulzus mellett csak
az
feltételt kell kielégítenie, azaz két értéket vehet fel:
. A síkhullám szabad
részecskét ír le, fizikai értelme csak a pozitív energiának van. A negatív energiás tagokat ennek ellenére nem
hagyhatjuk el: a hullámegyenlet általános megoldását csak az összes független megoldás szuperpozíciójaként
kapjuk. Ez arra mutat, hogy a
és a
kifejtésében fellépő együtthatók értelmezésekor körültekintően kell
eljárnunk.
A kifejtést írjuk a következő alakban:

2.20. egyenlet - (11,1)

ahol az elsőösszeg a pozitív , a második a negatív „frekvenciás”, (10,16) szerint normált síkhullámokat
tartalmazza;
mindig pozitív:
. Másodkvantáláskor az elsőösszeg
együtthatóit a
szokásos módon az
eltüntető operátorokkal helyettesítjük. A második összeg vizsgálatánál észre kell
vennünk, hogy mikor majd ennek mátrixelemeit képezzük, az összeg tagjainak időfüggése egy részecske
keltésének, nem pedig eltüntetésének felel meg: az

tényező a végállapotban megjelenő

energiájú részecskének felel meg (vö. a refS.22. § végével). Ezért az

együtthatókat valamilyen más

részecske
keltő operátoraival helyettesítjük. Ha (11,1) második tagjában a -re valóösszegezést
-re
valóösszegezésre írjuk át (hogy az exponenciális tényező
alakú legyen), a
-operátorokra a
következő kifejezés adódik:

2.21. egyenlet - (11,2)

(11,2)-ben azok a tagok, amelyekben az
mutatják, az

operátorok szerepelnek, a „helyes” (

) időfüggést

operátorok mellett álló exponenciális tényező az előzőnek komplex konjugáltja. Ez

lehetővé teszi azt, hogy
, ill.
keltő operátoraiként értelmezzük.

operátorokat

impulzusú,

energiájú részecskék eltüntető, ill.

Az eddigiekből azt látjuk, hogy két részecske együtt és egyenrangúan jelentkezik. Ezekről beszélünk úgy, mint
részecskéről és antirészecskéről (az elnevezés magyarázata a későbbiekben következik). Az egyik leírására
használjuk az
,
, a másikéra a
,
operátorokat. Ezek ugyanabban az
így a részecske és az antirészecske tömege egyenlő.

6

A

-függvényt a

jelöljük. Az

-operátorban szerepelnek,

négyesimpulzussal indexeljük, ügyelve arra, hogy a továbbiakban a „negatív frekvenciás” függvényeket

operátorokat a valódi részecskék állapotát teljesen meghatározó

hármasimpulzus indexeli.
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Ehhez az eredményhez a relativisztikus invariancia követelményeiből is eljuthatunk.
A Lorentz-transzformáció matematikailag a négydimenziós koordináta-rendszer olyan elforgatásait jelenti,
amelyek során az időtengely iránya megváltozik (a tiszta térbeli forgatásokkal – melyek nem változtatják meg
az időtengely irányát – együtt ezek a transzformációk csoportot alkotnak, ezt hívjuk Lorentz-csoportnak7). A
transzformációk közös tulajdonsága, hogy a időtengelyt nem vezetik ki a fénykúp megfelelő részéből; ezen
keresztül is kifejezésre jut az a fizikai elv, amely szerint tetszőleges jel terjedési sebessége nem léphet túl
bizonyos határsebességet .
Matematikai értelemben forgatást jelent az is, ha mind a négy koordináta előjelét egyidejűleg megváltoztatjuk
(négydimenziós tükrözés): minden más forgatáshoz hasonlóan e transzformáció determinánsa is
. Az ilyen
transzformáció során az időtengely a fénykúp egyik tartományából átkerül egy másikba. Noha ez a körülmény
azt jelenti, hogy a vonatkoztatási rendszer ilyen transzformációja fizikailag megvalósíthatatlan, matematikailag
csupán ahhoz vezet, hogy (a pszeudoeuklideszi metrika miatt) az elforgatás során komplex
koordinátatranszformációt is meg kell engednünk.
Természetes gondolat, hogy mivel négydimenziós invarianciáról van szó, ez a különbség nem lehet lényeges.
Ekkor minden, a Lorentz-transzformációval szemben invariáns kifejezésnek a négyestükrözéssel szemben is
invariánsnak kell lennie. A 13. §-ban tárgyaljuk, hogyan kell ezt a követelményt a skalár
-operátorra
pontosan megfogalmazni. Annyit azonban rögtön látunk, hogy a -operátor mindkét tagjának egyidejűleg jelen
kell lennie, hiszen a
transzformáció éppen a pozitív és negatív frekvenciás tagokat viszi át egymásba.
Visszatérünk a (11,2) kifejezésre, és meghatározzuk az

(és

) operátorok felcserélési törvényeit.

Fotonoknál ez (a
és
operátorokra) az oszcillátorokkal való analógiából, tehát lényegében a klasszikus
elektromágneses tér tulajdonságaiból származtatható. Most erre nincs lehetőség. Egyedül a Hamilton-operátor
alakja az, ami útmutatást ad a (Bose- vagy Fermi-) felcserélési összefüggések felállítására.
Az utóbbit megkapjuk (l. III. 64. §), ha a
helyére:

és

operátorokat beírjuk az

integrálban8

és

2.22. egyenlet - (11,3)

Könnyen látható, hogy csak akkor kapunk egyszerűen értelmezhető alakot, ha az operátorok felcserélési
törvénye Bose-típusú:

2.23. egyenlet - (11,4)

(bármely másik két operátor felcserélhető egymással, így többek között bármelyik
bármelyik

Az

részecskeoperátor

antirészecske-operátorral ). Ebben az esetben

és a

szorzatok sajátértékei

antirészecskék száma. A

és

nemnegatív egész számok, a részecskék és

végtelen nagy additív állandót (a „vákuum energiáját” ) elhagyhatjuk:

Megjegyezzük, hogy a háromdimenziós (térbeli) forgatások magukban is csoportot alkotnak, ez a Lorentz-csoport részcsoportja . A
Lorentz-transzformációk (időbeli forgatások) nem alkotnak csoportot: egymás utáni Lorentz-transzformációk eredménye lehet tiszta térbeli
forgatás is.
8
A nemrelativisztikus elméletben a sorrend is kötött: a
adjungált operátor megelőzi -t. Most ez nem kötelező, mivel
és
7

felcserélése az egyenrangú
operátorokat.

és

operátorok felcseréléséhez vezet. Fontos azonban, begy mindig azonos sorrendben írjuk le a
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2.24. egyenlet - (11,5)

[vö. (3,1)-gyel és a hozzáfűzött megjegyzésekkel]. Ez a kifejezés határozottan pozitív, és megfelel a kétféle,
valóságosan létező részecskéről alkotott elképzelésünknek. A részecskerendszer teljes impulzusát hasonló
módon kapjuk,

2.25. egyenlet - (11,6)

Ha (11,4) helyett Fermi-típusú felcserélési törvényt (antikommutátorokat kommutátorok helyett) róttunk volna
ki az operátorokra, akkor a Hamilton-operátorra a

(11,5)(11,5) helyett pedig a fizikailag értelmetlen
kifejezést kaptuk volna. Az utóbbi nem
pozitív definit, és így nem értelmezhető szabad részecskék rendszerének energiájaként.
Ezek alapján a zérus spinű részecskék bozonok.
A továbbiakban vizsgáljuk a (10,19)-beli
integrált. A
kifejezésben a
és
operátorokkal helyettesítjük, és elvégezzük az integrálást. Így azt kapjuk, hogy

függvényeket a

és

2.26. egyenlet - (11,7)

A

operátor sajátértékei (a

lényegtelen additív állandó levonása után):

2.27. egyenlet - (11,8)

azaz a részecskék és antirészecskék számának különbsége.
Mindaddig, amíg mindenféle kölcsönhatástól mentes szabad részecskéket vizsgálunk, a
mennyiségre
vonatkozó megmaradási törvény [ugyanúgy, mint a teljes energia és impulzus megmaradása (11,5), (11,6)] nem
mond túl sokat: ténylegesen nemcsak ez az összeg, hanem az
számok külön-külön is állandók. Hogy
valamilyen kölcsönhatás során is megmarad-e, az a kölcsönhatás jellegétől függ. Ha
megmaradó
mennyiség (azaz a
operátor felcserélhető a kölcsönhatás Hamilton-operátorával), akkor a (11,8) kifejezés
mondja meg, milyen szabály szerint változhat meg a részecskék száma: csak „részecske+antirészecske” pár
keletkezhet vagy tűnhet el.
Ha egy részecske elektromosan töltött, akkor antirészecskéjének töltése azonos nagyságú, ellentétes előjelű kell,
hogy legyen: ha töltésük azonos lenne, akkor páros keletkezésük vagy eltűnésük (szétsugárzásuk)
ellentmondana a természet szigorú törvényének, az elektromos töltés megmaradásának. A későbbiekben látni
fogjuk (32. §), hogy részecske és antirészecske ellentétes töltése (az elektromágneses tér és a részecskék
kölcsönhatásánál) az elmélet közvetlen következménye.
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A
mennyiséget néha az adott részecsketér töltésének nevezik. Elektromosan töltött részecskéknél
egyebek között meghatározza a rendszer teljes elektromos töltését (az
elemi töltésegységben mérve).
Hangsúlyoznunk kell azonban, hogy a részecskék és antirészecskék elektromosan semlegesek is lehetnek.
Az elmondottakból látjuk, hogy az energia és impulzus között fennálló relativisztikus összefüggés (az
egyenlet gyökének kétértékűsége), valamint a relativisztikus invariancia követelménye új
részecskeosztályozási elvhez vezet a kvantumelméletben – különböző részecskék párosával (részecske–
antirészecske) keletkezhetnek és tűnhetnek el. Ezt az igen jelentős állítást először Dirac fogalmazta meg 1930ban (feles spinű részecskékre), még az első antirészecske, a pozitron felfedezése előtt.

3. 12.§. Valódi semleges részecskék
A
-függvény (11,1) másodkvantálásakor az
együtthatókat mint más-más részecskére ható
operátorokat kezeltük. Ez nem általános törvényszerűség, egyes esetekben a -ben fellépő eltüntető és keltő
operátorok ugyanazokra a részecskére vonatkoznak [ez volt a helyzet a fotonoknál is, vö. (2,17)]. Bevezetve a
jelöléseket, a

-operátort a következő alakban írhatjuk:

2.28. egyenlet - (12,1)

Az így leírt tér azonos részecskék rendszerének felel meg, azt mondjuk, hogy a„részecske egybeesik saját
antirészecskéjével”.
A (12,1) operátor hermitikus
; azt mondhatjuk, hogy a tér valós. Az ilyen tér természetesen fele annyi
szabadsági fokkal rendelkezik, mint a komplex tér, ahol a
és
operátorok nem esnek egybe.
Az előzőekkel összhangban, a Lagrange-operátor a valós
szorzótényezőben különbözik:9

operátorral kifejezett (10,9)-től

2.29. egyenlet - (12,2)

Az energia–impulzus-tenzor

2.30. egyenlet - (12,3)

az energiasűrűség operátora ennek megfelelően

2.31. egyenlet - (12,4)

(12,1)-et az

integrálba helyettesítve, megkapjuk a tér Hamilton-operátorát :

2.32. egyenlet - (12,5)

Az
szorzótényező magyarázata ugyanaz, mint a (2,10) és (3,2) energiasűrűségek esetében. Ezt egyik esetben a valós
operátorokkal, másikban a komplex hullámfüggvénnyel fejeztük ki; vö. az I fejezet.5. lábjegyzetével.
9
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Látható, hogy ismét Bose-típusú felcserélési törvényt kell használnunk:

2.33. egyenlet - (12,6)

ekkor az energia-sajátértékek (az additív állandó levonása után):

2.34. egyenlet - (12,7)

Fermi-típusú felcserélési törvényt használva, fizikailag értelmetlen eredményt kapunk, azt, hogy

független

-től.
A vizsgált tér
„töltése” nulla. Ez nyilvánvaló, ha figyelembe vesszük, hogy részecske és antirészecske
felcserélésekor
előjelet vált, a jelen esetben pedig a részecske és antirészecske „azonos”. Ezzel összhangban
négyes áramsűrűség-vektor nem létezik. Valóban a

2.35. egyenlet - (12,8)

kifejezés, amely teljesíti az árammegmaradás követelményét ,
esetén eltűnik (a
vektor
önmagában nem divergenciamentes). Ez arra utal, hogy megmaradási törvény nem szabályozza a részecskeszám
változását. Az ilyen részecskék legalábbis elektromosan semlegesek.
Az olyan töltés nélküli részecskékkel szemben, amelyeknek van antirészecskéjük, a most tárgyaltakat valódi
semleges részecskéknek hívjuk. Az előbbiek csak párosával képesek szétsugárzódni (átalakulni fotonokká), az
utóbbiak egyenként is.
A -operátor (12,1) szerkezete ugyanolyan, mint az elektromágneses tér operátoraié [ (2,17)…(2,20)]. Ilyen
értelemben azt mondhatjuk, hogy a fotonok is valódi semleges részecskék. Az elektromágneses tér esetében az
operátorok hermitikussága szorosan összefüggött azzal, hogy a térerősségek mint (klasszikus határesetben)
mérhető fizikai mennyiségek, valósak. Most ilyen kapcsolat nem létezik, a
-operátornak nem felel meg
közvetlenül mérhető mennyiség. Ezzel kapcsolatban érdemes ismét megjegyezni, hogy a jelenlegi elmélet operátorai valószínűleg „kezdetleges fogalmak”, amelyek egy következetes elméletből el fognak tűnni.
Az, hogy megmaradó négyes áramsűrűség-vektor nem létezik, a valódi semleges, részecskék közös, spintől
független tulajdonsága (fotonokra is érvényes). Fizikailag azt jelenti, hogy nincs a részecskeszám változását
korlátozó törvény. A -operátor hermitikus, a tér valós, nincs megmaradó áram – ezek erősen összefüggő
állítások.
A komplex tér Lagrange-operátora

2.36. egyenlet - (12,9)

invariáns a

-operátornak tetszőleges fázistényezővel való szorzásával, azaz a

2.37. egyenlet - (12,10)
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transzformációval szemben.10 Másképpen ez azt jelenti, hogy a Lagrange-operátor nem változik a

2.38. egyenlet - (12,11)

infinitezimális átalakítás során.
A

„általános koordináták” infinitezimális megváltozásakor a Lagrange-operátor megváltozása:

(az összegezés

-ra vonatkozik). Az első tag a „mozgásegyenletek” (Lagrange-egyenletek) szerint nulla.

koordinátáknak a
kapjuk, hogy

és

operátorokat választva,

Látható, hogy a Lagrange-operátor nem változik (

helyettesítéssel

), ha a

2.39. egyenlet - (12,12)

négyesvektor divergenciamentes (
). Könnyű igazolni, hogy a (12,9) Lagrange-operátorból a (12,12)
képlettel a (12,8) áramsűrűség adódik. Matematikailag tehát a megmaradóáram létezése a Lagrange-operátornak
a (12,10) transzformációval szemben mutatott invarianciájával függ össze (W. Pauli , 1941) A valódi semleges
tér (12,2) Lagrange-operátora ezzel a szimmetriával nem rendelkezik.

4. 13.§. C, P, T transzformációk
A négyestükrözéssel ellentétben a hármas (térbeli) tükrözés nem ekvivalens a négyes koordináta-rendszer
valamilyen elforgatásával: a transzformáció determinánsa nem
, hanem
. A részecskék térbeli
tükrözéssel ( ) szemben mutatott szimmetriatulajdonságait a relativisztikus invariancia követelménye nem
határozza meg.11
A tükrözés operációjának skalár hullámfüggvényre való alkalmazása a következő transzformációt jelenti:

2.40. egyenlet - (13,1)

a jobb oldalon

vagy

előjel áll aszerint, hogy

skalár vagy pszeudoskalár.

A fentiekből következik, hogy a hullámfüggvény tükrözési tulajdonságainak vizsgálatakor két dolgot kell
megkülönböztetni. Az egyik a hullámfüggvény koordinátáktól való függésével van kapcsolatban. A
nemrelativisztikus kvantummechanikában csak ezt a szempontot vizsgáltuk – itt vezettük be az állapotok
paritásának fogalmát (ezt most pályaparitásnak fogjuk hívni), amely a részecske mozgásának
szimmetriatulajdonságát jellemzi. Ha az állapot pályaparitása meghatározott (
vagy
), ez azt jelenti,
hogy

Ezek a transzformációk alkotják a mértékcsoportot .
A térbeli tükrözésekkel kiegészített Lorentz-csoportot hívjuk kibővített Lorentz-csoportnak (az eredeti, amely -t nem tartalmazza, a
valódi Lorentz-csoport ). Ez minden olyan transzformációt tartalmaz, amely nem viszi ki a tengelyt a fénykúp megfelelő részéből.
10
11
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A másik szempont – a hullámfüggvény viselkedése (a koordinátatengelyek tükrözésekor) adott pontban (ezt
választhatjuk a koordináta-rendszer kezdőpontjának). Ez a részecske belső paritásának fogalmához vezet. A
vagy
belső paritás (a nulla spinű részecskére) a (13,1) definíció jobb oldalán szereplő
vagy
előjelnek felel meg. Részecskék rendszerének teljes paritása a belső paritásnak és a relatív mozgás
pályaparitásának szorzatával egyenlő.
A különböző részecskék „belső” szimmetriatulajdonságai magától értetődően csak a részecskék egymásba való
átalakulása során mutatkoznak. A nemrelativisztikus kvantummechanikai belső paritásnak megfelel a bonyolult
rendszerek (pl. atommag) meghatározott, kötött állapotainak paritása. A relativisztikus elméletben, amely nem
tesz elvi különbséget elemi és összetett részecske között, az ilyen belső paritás ugyanúgy jelentkezik, mint a
nemrelativisztikusan elemi részecskék belső paritása. A nem-relativisztikus tartományban, ahol a részecskék
nem változnak, belső paritásuk nem figyelhető meg, ezért vizsgálatuknak nincs fizikai jelentősége.
A másodkvantálás formalizmusában a belső paritást a -operátor tükrözéssel szemben mutatott viselkedése
fejezi ki. A skalár és pszeudoskalár terek transzformációja

2.41. egyenlet - (13,2)

A részecskét eltüntetőés keltő operátorok transzformációs tulajdonságaitúgy kell meghatározni, hogy azok
összhangban legyenek (13,2)-vel. Könnyű látni, hogy ezek

2.42. egyenlet - (13,3)

(és ugyanezek az adjungált operátorokra). Valóban, ha ezt a

2.43. egyenlet - (13,4)

kifejezésbe behelyettesítjük, és a

-re valóösszegezést átjelöljük

-et kapjuk. A transzformált operátort

-re valóösszegezésre, akkor

-rel jelölve, a következő egyenlőséget írhatjuk:

2.44. egyenlet - (13,5)

Megjegyezzük, hogy a (13,3) transzformáció jelentése magától értetődő: a tükrözés megváltoztatja a
vektor előjelét,
impulzusú részecskéből
impulzusú részecske lesz.

poláris

(13,3)-ban a transzformáció során vagy mindkét operátornál pozitív, vagy mindkettőnél negatív előjel áll. Ez azt
fejezi ki, hogy ( spinű) részecske és antirészecske belső paritása azonos. Ez már abból is következik, hogy a (
spinű) részecskét és antirészecskét ugyanaz a (skalár vagy pszeudoskalár) hullámfüggvény írja le.
A (13,4)
-operátor szimmetriatulajdonságot mutat olyan transzformációval szemben, amelynek nincs
nemrelativisztikus megfelelője; ezt töltéskonjugációnak hívjuk, és -vel jelöljük. Ha az
és
operátorokat
felcseréljük egymással (azaz a részecskét antirészecskével):

2.45. egyenlet - (13,6)

akkor

a

töltéskonjugált operátorba megy át, melyre

2.46. egyenlet - (13,7)
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Ez az egyenlőség a részecskéket és antirészecskéket leíró elmélet szimmetriáját mutatja.
Megjegyezzük, hogy a töltéskonjugáció transzformációjának fenti definíciójában lényegtelen formális önkény
maradt. A transzformáció jelentése nem változik, ha (13,6)-ban tetszőleges fázisszorzót vezetünk be:

Ekkor

és a transzformáció kétszeri alkalmazása ugyanúgy, mint előbb, azonossághoz vezet (
). A különböző
definíciók ekvivalensek. Minthogy egységnyi abszolút értékű fázisszorzó nem változtatja meg a -operátor
tulajdonságait (vö. 12. § vége), ezért
helyett
-t is használhatjuk, és így a töltéskonjugáció (13,6)–
(13,7) definícióját kapjuk.
Mivel a töltéskonjugáció a részecskét a vele nem azonos antirészecskére változtatja, így általában nem a
részecske vagy részecskerendszer valamilyen új jellegzetességéről ad számot.
Kivételt képeznek azok a rendszerek, amelyekben a részecskék és antirészecskék száma megegyezik. Az ilyen
rendszert a operátor önmagába viszi át, és ezért léteznek
-nek megfelelő sajátállapotok (az utóbbi
abból következik, hogy
). Hogy a töltésszimmetriát leírhassuk, a részecskéket és antirészecskéket
ugyanazon részecske különböző „töltésállapotainak” tekinthetjük, melyek csak a
töltéskvantumszámban különböznek. A rendszer hullámfüggvényét térbeli hullámfüggvény és „töltés”hullámfüggvény szorzataként állíthatjuk elő, s szimmetrikusnak kell lennie bármely részecskepár összes
változóinak (koordináták, töltések) egyidejű felcserélésével szemben. A „töltés”-hullámfüggvény szimmetriája
meghatározza a rendszer töltésparitását (lásd a feladatot).12
Amint azt az 1. §-ban hangsúlyoztuk, a relativisztikus tárgyalásmód nem tesz elvi különbséget „bonyolult” és
„elemi” részecskék között. Ezért a „valódi semleges” rendszerekben természetes módon jelentkező
töltésparitásról valódi semleges, „elemi” részecskék esetében is beszélhetünk. A másodkvantálási
formalizmusban ezt a

2.47. egyenlet - (13,8)

egyenlőség írja le, a

és

előjel a páros, ill. páratlan töltésparitású részecskének felel meg.

A 11. §-ban megmutattuk, hogy a relativisztikus invariancia magában foglalja a négyestükrözéssel szemben
mutatott invarianciát. A (négyeselforgatások tekintetében) skalár tér operátorára ez a

transzformációs szabályt jelenti, mindig
tekintve, a
azaz az

-nek

előjellel a jobb oldalon. Az

-re való cseréje (13,4)-ben

és
és

operátorok transzformációját
együtthatóinak felcseréléséhez,

2.48. egyenlet - (13,9)

helyettesítésre vezet. Az és operátorok kölcsönös cseréje a részecskék és antirészecskék kölcsönös cseréjét
jelenti. Látjuk, hogy a relativisztikus elméletben természetes módon lép föl az invariancia követelménye a

12

Jelenleg

spinű részecskéket vizsgálunk. A leírt módszer közvetlenül általánosítható más esetekre is – lásd pl. a 27 § feladatát.
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transzformációval szemben, amely a térbeli tükrözéssel ( ) és időbeli tükrözéssel (
töltéskonjugációt ( ) is tartalmazza; ezt az állítást hívják CPT-tételnek .13

) egyidejűleg a

Ezen a helyen hangsúlyoznunk kell, hogy bár az itt és a 11. és 12. §-okban elmondottak a közönséges
kvantummechanika és a klasszikus relativitáselmélet fogalmainak természetes továbbviteleként adódtak, mégis
túlmennek ezek keretein mind formailag ( -operátorok, amelyek egyidejűleg tartalmazzák a részecskét keltő
és eltüntető operátorokat), mind tartalmilag (részecskék, antirészecskék). Az eredményeket ezért nem lehet
tisztán logikai szükségszerűségnek tekinteni. Új fizikai elveket hordoznak magukban, melyeknek a helyességét
csak a tapasztalat döntheti el.
Ha a (13,4) operátorból a (13,9) transzformációval kapottat

-rel jelöljük, akkor írhatjuk, hogy

2.49. egyenlet - (13,10)

A négyestükrözés (13,9) transzformációjával együtt az időtükrözés transzformációs képleteit is meghatároztuk:
CP-vel kiegészítve (13,9)-et kell megkapnunk.14(13,3)-at és (13,6)-ot figyelembe véve,

2.50. egyenlet - (13,11)

[a
előjel jelentése ugyanaz, mint (13,3)-ban]. A transzformációértelme egészen természetes: nemcsak a
impulzust változtatja meg
impulzusra, hanem a mátrixelem kezdeti és végállapotait is felcseréli; ezért a
impulzusú részecskét eltüntető operátor
impulzusú részecskét keltő operátorba megy át. Ha (13,11)-et
beírjuk (13,4)-be, és átjelöljük az összegezést (
), azt kapjuk, hogy15

2.51. egyenlet - (13,12)

Ez az egyenlőség a kvantummechanikából ismert közönséges időtükrözési szabállyal analóg: ha valamely
állapot hullámfüggvénye
, akkor az „időben megfordított” állapoté
; a komplex konjugálásra
azért van szükség, hogy az „elrontott” időfüggést helyreállítsuk (E. P. Wigner , 1932).
A
(és vele együtt a CPT) transzformáció tehát felcseréli a kezdeti és végállapotokat, így ezeknek az
operátoroknak nincsenek sajátállapotai és sajátértékei. Általuk nem ismerkedünk meg a részecskék új
tulajdonságával. A szórásfolyamatok vizsgálatához azonban értékes információkat adnak, erről a 70. §-ban lesz
szó.
Megvizsgáljuk, hogyan változik
transzformáció a

,

és

transzformáció során a (12,8)

áramsűrűség-vektor . A (13,2)

helyettesítéssel együtt a következőt adja:

2.52. egyenlet - (13,13)

valódi négyesvektorokra ezt várjuk is. A (13,7) transzformáció egyszerűen adná, hogy

2.53. egyenlet - (13,14)

A CPT-tételt J. Schwinger (1953), G. Lüders (1954) és W. Pauli (1955) fogalmazták meg.
A CP-transzformációt kombinált tükrözésnek nevezik.
15
Ha a
operációt a többitől függetlenül definiáljuk, akkor ugyanolyan tetszőleges fázisszorzó lép fel, mint a töltéskonjugációnál. A CPTszimmetria megkövetelése már csak a
és
operációk egyikében hagy tetszőleges fázisszorzót.
13
14
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ha a

és

operátorok felcserélhetők lennének. Ez viszont nem teljesül, mégpedig azért, mert

és

(vagy
és
ugyanazon
-vel nem felcserélhetők; azonban a (11,4) szabály szerint ezeknek az
operátoroknak a kommutátora a betöltési számtól, azaz a tér állapotától független. Ezt a tagot [mint (11,5)-ben
és (11,6)-ban] elhagyva, kapjuk a (13,14) szabályt, amelynek természetes jelentése van: részecske és
antirészecske felcserélése, a töltéskonjugáció , a négyes áramsűrűség minden komponensének előjelét
megváltoztatja.
Mivel az időtükrözés a kezdeti és a végállapot felcserélésével függ össze, ezért tetszőleges operátorra való
alkalmazáskor megváltoztatja a tényezők sorrendjét. Így

Az adott esetben ez a körülmény nem lényeges: a
-operátorok (előbb említett értelemben vett)
felcserélhetősége miatt a tényezők eredeti sorrendjéhez való visszatérés nem változtatja meg az eredményt.
Figyelembe véve, hogy időtükrözéskor

, kapjuk az áram transzformációs szabályát:

2.54. egyenlet - (13,15)

A háromdimenziós

vektor – klasszikus értelmezésének megfelelően – előjelet vált.

Végül CPT transzformáció során

2.55. egyenlet - (13,16)

összhangban azzal, hogy ez az operáció négyestükrözésnek felel meg. Kiemeljük, hogy mivel a négyestükrözés
a négydimenziós koordináta-rendszer elforgatása, ezért ezzel kapcsolatban nem beszélhetünk kétfajta (valódi és
pszeudo) tetszőleges rendű négyestenzorról.
A részecskéket mindeddig szabadoknak tekintettük. A paritáskvantumszámoknak valódi értelme azonban csak a
részecskék kölcsönhatásának vizsgálatánál van, amikor meghatározott kiválasztási szabályok, különböző
folyamatok megengedettsége vagy tiltottsága kapcsolódik hozzájuk. Ilyen értelme azonban csak megmaradó
mennyiségeknek lehet, tehát olyan operátorok sajátértékeinek, amelyek felcserélhetőek a kölcsönható
részecskék Hamilton-operátorával .
A relativisztikus invariancia értelmében legalább a CPT transzformáció operátorának felcserélhetőnek kell
lennie a Hamilton-operátorral. A tapasztalat azt mutatja, hogy az elektromágneses és erős kölcsönhatás invariáns
külön-külön a ,
(és velük együtt a ) transzformációval szemben, a megfelelő paritáskvantumszám e
kölcsönhatások során megmarad. A gyenge kölcsönhatásban ezek a megmaradási törvények sérülnek. 16
Kissé előretekintve megemlítjük, hogy töltött részecskék és az elektromágneses tér kölcsönhatását az
és
négyesvektor-operátorok szorzata írja le. Mivel töltéskonjugáció során előjelet vált, ezért e transzformációval
szemben az elektromágneses kölcsönhatás csak úgy lehet invariáns, ha
is előjelet vált. Más szóval, a fotonok
töltésparitása
.
Az
operátor említett tulajdonságai összhangban vannak a klasszikus elmélet négyespotenciáljának
tulajdonságaival. Valóban a

transzformációkból következik, hogy
16

ElőszörT. D. Lee és C. N. Yang állapították meg, hogy a paritásmegmaradás gyenge kölcsönhatásban sérülhet (1956).
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ami megfelel az elektromágneses potenciálok időtükrözéssel szembeni klasszikus transzformációs szabályának.

4.1. Feladat
Határozzuk meg két
spinű részecskéből (részecske és antirészecske) álló rendszernek a térbeli és
töltésparitását , ha a részecskék relatív pálya-impulzusmomentuma .
Megoldás. A részecskék koordinátáinak felcserélése (a tömegközéppontra vonatkozó) tükrözéssel ekvivalens, és
így a pályafüggvényt

-nel szorozza; a töltésváltozók felcserélése töltéskonjugációval ekvivalens, ez a

hullámfüggvényt a keresett

-vel szorozza. A

feltételből

A rendszer térbeli paritása a pályaparitásnak és a részecskék belső paritásainak szorzata. Mivel részecske és
antirészecske belső paritása azonos, ezért a jelen esetben

a pályaparitással azonos:

.

5. 14.§. Az 1 spinű részecske hullámegyenlete
Az spinű részecskét saját nyugalmi rendszerében háromkomponensű hullámfüggvény – egy háromdimenziós
vektor írja le (ezeket gyakran vektoriális részecskéknek nevezik). Négydimenziós eredetét tekintve, ez lehet egy
(térszerű) négyesvektor három térkomponense, vagy egy másodrendű, antiszimmetrikus
négyestenzor
térkomponensei, melynek időkomponense
eltűnnek.17

, ill. térbeli komponensei

A hullámegyenletet – amely differenciális kapcsolat a
írjuk:

és

a nyugalmi rendszerben

mennyiségek között – a következő alakban

ahol
(A. Proca , 1936). A (14,2) egyenlet mindkét oldalára a
antiszimmetrikus), azt kapjuk, hogy

operációt alkalmazva (mivel

2.56. egyenlet - (14,3)

(14,1)-ből és (14,2)-ből
Felhasználva (14,3)-at,

kiküszöbölhető,

ha

az

első

egyenletet

a

másodikba

helyettesítjük.

2.57. egyenlet - (14,4)

adódik, amiből ismét látható (vö. 10. §), hogy
a részecske tömege. Ily módon az spinű szabad részecske
mindig leírható egy
négyesvektorral, melynek komponensei kielégítik a (14,4) másodrendű egyenletet,
valamint a (14,3) mellékfeltételt, amely
-ből a zérus spinű részt küszöböli ki.
A nyugalmi rendszerben, ahol
nem függ a térkoordinátáktól,
, ezért a nyugalmi rendszerben
, ahogy annak lennie kell.
eltűnnek.
17

Előre felhívjuk a figyelmet arra, hogy a
spinorok összességének;

négyesvektorok és
és

. Mivel ugyanakkor
-lal együtt a
komponensek is

négyestenzorok összessége megfelel a négydimenziós, másodrendű

szimmetrikus spinorok, amelyek tükrözéskor egymásba mennek át (l. 19. §).
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Az

spinű részecske belső paritása kétféle lehet,

ettől függően valódi vagy pszeudovektor. Az első esetben

a másodikban

A (14,1), (14,2) egyenletek variációs elvvel származtathatók a következő Lagrange-függvényből:

2.58. egyenlet - (14,5)

A független általános koordináták

.18

Az energia–impulzus-tenzor megalkotására a (10,11) képlet most nem teljesen kielégítő, mivel az így kapott
tenzor még további szimmetrizálásra szorulna. Helyette az

2.59. egyenlet - (14,6)

összefüggést használhatjuk, amelyben feltételeztük, hogy -et tetszőleges görbevonalú koordináta-rendszerre
vonatkozó alakban fejeztük ki [l. II. (94,4)]. Ha csak a
metrikus tenzor komponenseit tartalmazza (és
ennek koordináták szerinti deriváltjait nem), akkor az összefüggés egyszerűbb:

(emlékeztetünk, hogy

).

Mivel (14,6)-ban a differenciálást nem a
mennyiségek szerint végezzük, ezért ezeket nem kell
függetleneknek tekintenünk; felhasználhatjuk (14,1)-et, és a (14,5) Lagrange-függvényt az

2.60. egyenlet - (14,7)

alakban írhatjuk. Ekkor

2.61. egyenlet - (14,8)

Az energiasűrűséget a pozitív definit

2.62. egyenlet - (14,9)

Ha csak
szerint variálnánk [
-t kifejeznénk
bevezetni, a variációs elvhez nem kapcsolódna.
18

-vel (14,1) szerint], akkor a (14,3) egyenletet mellékfeltételként kellene
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kifejezés adja.
A megmaradó négyes áramsűrűség-vektor

2.63. egyenlet - (14,10)

Ezt a (12,12) képlet alapján kaphatjuk meg, a (14,5) Lagrange-függvényt
kell deriválni. Az időkomponens

differenciálhányadosok szerint

2.64. egyenlet - (14,11)

nem pozitív definit mennyiség.
A

térfogatban egy részecske szerint normált síkhullám:

2.65. egyenlet - (14,12)

ahol

a négyes polarizációs egységvektor [(14,3) miatt] az

2.66. egyenlet - (14,13)

feltételnek tesz eleget. (14,12)-t (14,9)-be és (14,11)-be helyettesítve, azt kapjuk, hogy

A fotonnal ellentétben a nemzérus tömegű vektorrészecskének három független polarizációs iránya van. Az
ezeknek megfelelő amplitúdókat lásd (16,21) alatt.
A részlegesen polarizált vektorrészecskék sűrűségmátrixát úgy határozzuk meg, hogy az tiszta állapotban a
szorzatba menjen át (a fotonokra vonatkozó (8,7) képlethez hasonlóan). A (14,12) és (14,13)
feltételeknek megfelelően
kielégíti a

2.67. egyenlet - (14,14)

egyenlőségeket. Teljesen polarizálatlan részecskékre
ből meghatározva

. Az

és

együtthatókat (14,14)-

2.68. egyenlet - (14,15)

adódik.
A vektortér kvantálása a skalár esettel teljesen megegyező módon lehetséges, az egyes meggondolásokat nem
szükséges újra megismételni. Az, hogy
(14,9) kifejezése pozitív definit és
szükségszerűen Bose-típusú kvantáláshoz vezet ugyanúgy, mint skalártér esetében.
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A valódi semleges vektortér és az elektromágneses tér tulajdonságai között szoros kapcsolat áll fenn. A
semleges vektorteret a valós -operátor írja le:

2.69. egyenlet - (14,16)

ahol
a bozonok eltüntetőés keltő operátorai (az
Lagrange-operátora:

index a három független polarizációt jelöli). A tér

2.70. egyenlet - (14,17)

Az elektromágneses térnek az
eset felel meg. Ekkor a
négyesvektorból az
négyespotenciál
lesz, a
négyestenzor – az
térerősségtenzor – pedig (14,1) szerint függ össze a potenciállal. A (14,2)
egyenlet alakja
, ami éppen a második két Maxwell-egyenlet. Ebből most nem következik a (14,3)
feltétel, amelynek ily módon nem is kell teljesülnie. A mellékfeltétel hiányában nem szükséges a Lagrangeoperátorban

-t és

-t független „koordinátáknak” tekinteni, ezért (14,17) egyszerűen az

2.71. egyenlet - (14,18)

alakban írható, ami éppen az elektromágneses tér Lagrange-függvényének jól ismert klasszikus kifejezése. Ez a
tenzorral együtt invariáns a „potenciál” tetszőleges mértéktranszformációjával szemben. Világosan
látható, hogy ez a zérus tömeggel függ össze: a (14,17) Lagrange-operátornak nincs meg ez a tulajdonsága az
tag miatt.

6. 15.§. Az 1-nél nagyobb egész spinű részecskék
hullámegyenlete
Mivel a részecske tömegének és spinjének ismeretében a (14,3), (14,4) hullámegyenletek közvetlenül adódnak,
ezért a Lagrange-operátort nem annyira ezeknek az egyenleteknek a származtatására, mint inkább a tér
energiájának, impulzusának és töltésének meghatározására használjuk.
Erre a célra, mint már említettük, (14,5) helyett a (14,7) kifejezés használható, az utóbbit pedig még tovább
lehet alakítani. (14,1)-et felhasználva, (14,7) az

alakban írható. Az utolsó tag (14,3) szerint eltűnik, az utolsó előtti pedig teljes differenciálhányados. Ezt
elhagyva kapjuk az új Lagrange-operátort:

2.72. egyenlet - (15,1)

Ennek szerkezete ugyanolyan, mint a zérus spinű részecskék (10,9) Lagrange-operátoráé, a különbség csupán
annyi, hogy a
hogy

skalár helyett a

térszerű vektor, úgyhogy

, négyesvektor szerepel, és az előjel ellentétes. Az utóbbi azzal függ össze,
, míg skalár részecskékre
42
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Ha a (15,1) Lagrange-függvény segítségével meghatározzuk az energia–impulzus-négyestenzort és az
áramsűrűség négyesvektorát , ugyanolyan jellegű kifejezéseket kapunk, mint (10,12) és (10,18) voltak skalártér
esetén:

Ezek (14,8)-tól és (14,10)-től szintén teljes differenciálhányadosban különböznek. A mennyiségek lokális
értékének azonban nincs mély fizikai tartalma (mint az már korábban kitűnt). Csupán a
(10,19) térfogati integrálok lényegesek, amelyek
és
mindkét alakjára megegyeznek.

(10,15) és a

Ez a leírás közvetlenül általánosítható tetszőleges (egész) spinű részecskére. Az
spinű részecske
hullámfüggvénye
-ed rendű irreducibilis négyestenzor , azaz olyan tenzor, amely minden indexében
szimmetrikus, és bármely két index összeejtésére eltűnik:

2.73. egyenlet - (15,4)

Ki kell elégítenie a

2.74. egyenlet - (15,5)

mellékfeltételt, valamint minden komponensének a

2.75. egyenlet - (15,6)

másodrendű egyenletet. A (15,5) feltétel szerint a tenzor minden olyan komponense, amelynek indexei között a
előfordul, a nyugalmi rendszerben eltűnik. Más szavakkal, a hullámfüggvény a nyugalmi rendszerben (azaz
nemrelativisztikus közelítésben) -ed rendű irreducibilis hármastenzor , amelyben a független komponensek
száma
.
Az

spinű

részecske

terének

Lagrange-függvénye

vektora (15,1)…(15,3)-tól csak annyiban különbözik, hogy

,

energia–impulzus-tenzora,

helyett mindenhol

áramsűrűség-

szerepel.

A normált síkhullám:

2.76. egyenlet - (15,7)

az amplitúdó kielégíti az

2.77. egyenlet - (15,8)

feltételt.

független polarizációs állapot van.

A tér kvantálása a

vagy

spinű esetek általánosításaként végezhető el.

Az ismertetett módszer teljesen kielégítő a kitűzött cél elérésére, a szabad részecskék terének leírására. Más a
helyzet, ha az elektromágneses térrel való kölcsönhatás leírása a feladatunk. A kölcsönhatást a Lagrange43
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függvényben kellene bevezetni úgy, hogy ebből utána minden egyenletet megkapjunk, mellékfeltételek kirovása
nélkül (lásd a IV. fejezet 3. lábjegyzetét). Ténylegesen azonban az látszik, hogy a kölcsönhatás ilyen leírása
csak elektronokra – feles spinű részecskékre alkalmazható (l. 32. §). Más spinű részecskékre a feladatnak csak
módszertani érdekessége lehetne.
Megjegyezzük, hogy
(egész és félegész) spinre nem lehetséges a variációs elvet egyetlen, az adott
spinnek megfelelő rendű függvény (tenzor vagy spinor) segítségével megfogalmazni. Ehhez alacsonyabb rendű
segédtenzorokat vagy -spinorokat szükséges bevezetni. A Lagrange-függvénynek emellett olyannak kell lennie,
hogy a segédmennyiségek automatikusan eltűnjenek a variációs elv segítségével származtatott, a szabad
részecskék terét leíró egyenletek értelmében.19

7. 16.§. A részecske helicitásállapotai20
A relativisztikus elméletben a mozgó részecske pálya-impulzusmomentuma és s spinje nem marad meg
külön-külön, megmaradási törvény csupán a teljes
impulzusmomentumra áll fenn. Nem marad meg
ezért a spinnek valamely adott irányra ( tengelyre) való vetülete sem, így ez a mennyiség nem jellemezheti a
mozgó részecske polarizációs (spin-) állapotait.
Megmarad azonban a spinnek az impulzus irányára való vetülete: mivel

, ezért

a megmaradó

szorzattal egyenlő (
). Ezt a mennyiséget hívjuk helicitásnak (a foton helicitásáról már volt szó
a (8-ban). Sajátértékeit -val jelöljük (
), a részecskének
meghatározott értékéhez tartozó
állapotát pedig helicitásállapotnak hívjuk.
Legyen

meghatározott

-vel és

-val rendelkező részecskeállapot hullámfüggvénye (síkhullám),

az amplitúdó; a jelölés rövidségének kedvéért nem írjuk ki a függvénykomponenseket jelölő indexet
(egész spinű részecskénél a négyestenzor-indexeket).
Az előző szakaszokban láttuk, hogy zérustól különböző (egész) spinű részecskék relativisztikus leírásához
-nél több komponensű hullámfüggvényt kell bevezetni. A független komponensek száma
marad; a „feleslegeseket” kiejtik a mellékfeltételek, amelyeknek értelmében ezek a komponensek a nyugalmi
rendszerben eltűnnek (a következő fejezetben ezt félegész -re is látni fogjuk).
Az impulzusmomentum transzformációs szabályai szerint (l. II. 14. §) a helicitás invariáns olyan Lorentztranszformációval szemben, amely irányát, melyre az impulzusmomentumot vetítettük, változatlanul hagyja.
Ezért
, ilyen transzformációk során megőrzi kvantumszám jellegét, és a helicitásállapotok
szimmetriatulajdonságainak vizsgálatához használható az a vonatkoztatási rendszer, amelyben az impulzus
(határesetben: a nyugalmi rendszer). Ebben

a nemrelativisztikus

komponensű

hullámfüggvény. Amplitúdóját
-nel jelöljük,
az impulzusmomentum kvantálási
tengelyének irányába mutató egységvektor.
az
operátor sajátfüggvénye:

2.78. egyenlet - (16,1)

Spinorelőállításban
összefüggése szerint a

-edrendű, szimmetrikus, kontravariáns spinor. Komponenseit a III. kötet (57,2)
spin rögzített
tengelyre vett vetületeinek értékeivel is indexelhetjük.21

Lásd M. Fierz , W. Pauli , Proc. Roy. Soc. A173, 211 (1939). Ez a dolgozat a
és spinű részecskéket tárgyalja.
E szakasz tartalma tetszőleges (egész vagy félegész) spinű részecskére vonatkozik.
21
Az elmondottak (ahogyan
megengedett értékei is) nemzérus tömegű részecskékre vonatkoznak. Zérus tömegű részecskéknek nyugalmi
rendszere nem létezik, a helicitás pedig csak két értéket vehet fel
. Az utóbbi a 8-ban már említett körülménnyel függ össze: az
ilyen részecskék állapotait aszerint osztályozzuk, hogyan viselkednek a tengely körüli forgatások szimmetriacsoportjával szemben, amely
csak kétszeresen degenerált szinteket enged meg (a hullámegyenlet szempontjából ez azt jelenti, hogy az
spinű részecskére felírt
egyenletrendszer
határesetben szétesik független, az
spinű, zérus tömegű részecskéket leíró egyenletekre). Mivel
fotonra
, ezért
szerepét a háromdimenziós
vektorok [l. (8,2)] játsszák.
19
20
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A vizsgált állapotok hullámfüggvényei impulzusreprezentációban lényegében egybeesnek az
amplitúdókkal. Nevezetesen:

2.79. egyenlet - (16,2)

ahol az impulzust mint független változót
, megkülönböztetésül

-val jelöltük, megkülönböztetésül a

sajátértéktől, és

-től. Nemrelativisztikus közelítésben
22

2.80. egyenlet - (16,3)

Ezt részletesebben a következő alakban kellett volna írni:

amelyben a

független diszkrét változót is feltüntettük.

Az
helicitásoperátor felcserélhető a
és
operátorokkal. Valóban, az impulzusmomentum-operátorf a
koordináta-rendszer végtelen kicsiny (infinitezimális) elforgatásaival függ össze, két vektor skalárszorzata pedig
tetszőleges elforgatással szemben invariáns. Ezért léteznek olyan stacionárius állapotok, amelyekben a részecske
impulzusmomentuma, annak
vetülete és
helicitása egyidejűleg jól meghatározott értéket
vesznek fel. Az ilyen állapotokat fogjuk gömbi helicitásállapotoknak nevezni.
Meghatározzuk az ilyen állapotok impulzusreprezentációbeli hullámfüggvényét. Ezt azonnal megtehetjük, ha
észrevesszük, hogy ilyen állapotokkal e könyvsorozat egy másik kötetében, a szimmetrikus pörgettyű
forgásának kvantálásánál már találkoztunk (III. 103. §). Nem ismételjük meg az ott elmondott gondolatmenetet
[vö. a III. kötet (103,8) képletének levezetésével], csak felírjuk a keresett függvényeket: 23

ahol

a részecske állapotát a „mozgó”

koordináta-rendszerben leíró hullámfüggvény; az

impulzusmomentum
tengelyre eső vetülete meghatározott
érték (a
tengely irányát a
vektor
jelöli ki); ez a függvény impulzusreprezentációban nyilvánvalóan megegyezik a korábban bevezetett
amplitúdóval. A normált (lásd alább) hullámfüggvény :

2.81. egyenlet - (16,4)

Itt felmerül a fázis megválasztásának kérdése, amely a következők miatt nem egyértelmű. A
koordinátarendszernek
-hez viszonyított elforgatását a három Euler-szög határozza meg:
; a részecske
hullámfüggvénye csak a iránytól függhet, ez viszont csak a két a
polárszögtől. Ezért -t
megállapodásszerűen kell választani. Mi
hogy

-t választjuk, azaz a

függvényt úgy határozzuk meg,

A
-függvény definíciója:
. (16,2)-ben [és a későbbi (16,4)-ben] elhagytuk az energia meghatározott értékét
beállító -függvényt.
23
A 103. §-ban található levezetés a hullámfüggvények véges forgatásra vonatkozó transzformációs képletein alapszik (l. III. 58. §). E
képleteket viszont egyedül a forgásokkal szemben mutatott szimmetriatulajdonságok határozzák meg. Ezért minden eredmény egyaránt
alkalmazható impulzus- és koordináta-reprezentációbeli függvényekre.
22
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2.82. egyenlet - (16,5)

A III. kötet (58,21) összefüggése értelmében a (16,5) függvény ortonormált:

2.83. egyenlet - (16,6)

(
a

függvények

). A

, szerinti ortogonalitását az

tényező biztosítja. Ily módon

függvények mindhárom indexükben ortogonálisak, és a (16,4) normálás szerint

2.84. egyenlet - (16,7)

Itt feltettük, hogy az

amplitúdók -re normáltak:

.

Megvizsgáljuk, hogyan viselkednek a helicitásállapotok hullámfüggvényei a koordináták tükrözésekor. A
poláris vektor és
axiális vektor szorzata pszeudoskalár. Nyilvánvaló tehát, hogy a
helicitású állapot
tükrözéskor
helicitású állapotba megy át; csupán a transzformáció során fellépő fázisszorzót kell
meghatározni.
Tükrözésnél

vektort két szög,
,
határozza meg, a
transzformáció a
helyettesítéssel jön létre. Ez az új
tengelyt is rögzíti, a
és
tengelyeket
azonban még nem, ezek a harmadik Euler-szögtől, -tól is függnek; pusztán és
transzformációja tehát
nem teszi lehetővé, hogy a koordináta-rendszer tükrözését megkülönböztessük a
tengely elforgatásától.
Mindhárom Euler-szöget figyelembe véve, a tükrözés a következő transzformáció:
. A

,

2.85. egyenlet - (16,8)

Ezért, ha
értjük, akkor

(16,5) szerint határozzuk meg

, a

2.86. egyenlet - (16,9)

A III. kötet (58,9) (58,16), és (58,18) összefüggéseinek felhasználásával

vagy

2.87. egyenlet - (16,10)

[

egész szám].
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Hasonló összefüggéseket kaphatunk a
megegyeznek a
-függvényekkel

spinorra, ha észrevesszük, hogy komponensei szorzótényező erejéig

2.88. egyenlet - (16,11)

Ténylegesen, ha a III. (58,7) transzformációs képletet a spin-sajátfüggvényekre alkalmazzuk, és feltételezzük,
hogy a spin vetülete a

tengelyre éppen

[azaz a III. (58,7) jobb oldalán

-val helyettesítjük],

-t

azt találjuk, hogy
éppen a spin-hullámfüggvény , meghatározott vagy komponenssel ( vagy ).
E függvények összessége (
) éppen egy
-ed rendű kovariáns spinor [a III. (57,6)
megfeleltetési képletek szerint]. A megfelelő kontravariáns spinor komponensei [amelyek a III. (57,2) képlet
szerint a
komponenseknek felelnek meg], az ugyanolyan rendű kovariáns spinor komponenseinek
komplex konjugáltjai.
A (16,10) és (16,11) képletből

2.89. egyenlet - (16,12)

[
egész szám]. A tükrözés operációjának
-ra való alkalmazása azonban nemcsak a
helyettesítést jelenti, hanem szorozni kell még azáltalános fázistényezővel is (a részecske „belső paritása”) ,
amit -val jelölünk:

2.90. egyenlet - (16,13)

A relativisztikus

amplitúdóra ez a transzformáció

2.91. egyenlet - (16,14)

ahol
valamilyen mátrix,
-nak
határesetben megmaradó komponenseire nézve egységmátrix.
Fontos, hogy az állapot kvantumszámaitól független, így a (16,13)és (16,14) közötti különbség ebben az
értelemben nem lényeges.24
(16,14)-et (16,2)-re alkalmazva, kapjuk az

állapot hullámfüggvényének transzformációs szabályát:

2.92. egyenlet - (16,15)

A gömbi (szférikus) helicitásállapotok transzformációs szabályát (16,10) és (16,12) felhasználásával kapjuk:

2.93. egyenlet - (16,16)

A
állapot (16,16) szerint a paritásoperátor sajátállapota, azaz meghatározott párosságú. Ha
csak az ellentétes helicitású állapotok szuperpozíciója meghatározott párosságú:

24

-re az

amplitúdó négyesvektor [l. (16,21)]; ekkor

(amint azt a következő fejezetben látjuk)

négyesvektor-indexek szerint egységmátrix:

bispinor; ekkor a fázisszorzó

,

pedig a Dirac-féle
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2.94. egyenlet - (16,17)

Tükrözéskor ezek önmagukba mennek át:

2.95. egyenlet - (16,18)

Felhívjuk a figyelmet arra, hogy ebben a szakaszban az adott impulzusmomentumú szabad részecskeállapotokat
pusztán a megmaradó mennyiségek felhasználásával osztályoztuk, és nem használtuk a pályaimpulzusmomentumot (a 6, (7-okban a fotonállapotok osztályozásánál például figyelembe vettük).
Példaként tekintsük az
spinű esetet. A nyugalmi rendszerben az
hármasvektorok lesznek, ezek játsszák most a
amplitúdók szerepét. Az
vektorfüggvényre:

(négyesvektor) amplitúdókból
-es spin operátorának hatása az

2.96. egyenlet - (16,19)

(III. 57. § 2. feladat). Így a (16,1) egyenlet mosta következő alakú:

2.97. egyenlet - (16,20)

Megoldásai (a
[l. (7,14)]:25

koordináta-rendszerben a

tengely

irányába mutat) éppen a szférikus egységvektorok

2.98. egyenlet - (16,21)

Abban a vonatkoztatási rendszerben, amelyben a részecske impulzusa
négyesvektorok:

, a helicitás-állapotok amplitúdói

2.99. egyenlet - (16,22)

Ha
poláris vektor, akkor
paritása:

. Ekkor a (16,17) függvények (

-re háromdimenziós vektorok)

A fázisszorzó megválasztását rögzíti az a követelmény, hogy a spinoperátornak a (16,21) sajátfüggvények segítségével számított
mátrixelemei megfeleljenek az általános definíciónak (III. 27.§. 107.§).
25
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A (7,4) gömbi vektorfüggvényekkel összehasonlítva látjuk, hogy ezek a függvények (fázisszorzó erejéig) rendre
megegyeznek az
,
,
függvényekkel. A fázisszorzót meghatározva (pl. a
értékek összehasonlításával) kapjuk a következő egyenlőségeket:

-nál felvett

2.100. egyenlet - (16,23)

(

egész szám!);
-ból a -tengely körüli

,
a tengelyeknek megfelelő cirkuláris bázisvektorok , amelyeket
-os elforgatással kapunk.

(16,23) utolsó egyenlősége ekvivalens a
másodikból) kaphatjuk

egyszerű kifejezését. Fennáll, hogy

Az egyenlőség jobb oldalán álló skalárszorzatot a

Az

-ra felírt III. (58,23) kifejezéssel. Az elsőből (vagy

rendszerben számoljuk, továbbá

függvény (7,2) definíciójából, valamint (16,5)-ből kapjuk a végeredményt:

2.101. egyenlet - (16,24)
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1. 17.§. Négydimenziós spinorok
A nemrelativisztikus elméletben egy tetszőleges
spinű részecske leírható egy
komponensű
mennyiséggel – egy
rendű szimmetrikus spinorral. Ezek – matematikai szemszögből nézve – a
háromdimenziós forgáscsoport irreducibilis ábrázolásait valósítják meg.
A relativisztikus elméletben ez a csoport csak a bővebb, négydimenziós forgáscsoport – a Lorentz-csoport –
részcsoportjaként szerepel. Ezért ki kell dolgozni a négydimenziós spinorok (négyesspinorok) elméletét. Ezek a
Lorentz-csoport irreducibilis ábrázolásait megvalósító mennyiségek. A 17–19-ok a négyesspinorok elméletét
tárgyalják. A 17 és 18 a térbeli tükrözést nem tartalmazó saját Lorentz-csoporttal foglalkozik, a 19 pedig a
térbeli tükrözéssel.
A négyesspinorok elmélete a háromdimenziós spinorokéhoz hasonlóan építhető fel (B. L. van der Waerden ,
1929; G. E. Uhlenbeck , O. Laporte , 1931).
A

spinor kétkomponensű mennyiség (

komponensei,

és

irányú vetületének

, rendre a spin

(saját) Lorentz-transzformáció során

spinű részecske hullámfüggvényének

, 2); az

és

, ill.

sajátértékeihez tartoznak. A

a következőképpen transzformálódik:

3.1. egyenlet - (17,1)

Az , , , együtthatók a négydimenziós koordináta-rendszer elforgatását jellemző szögek meghatározott
függvényei, és kielégítik az

3.2. egyenlet - (17,2)

feltételt, azaz a (17,1) bináris transzformáció determinánsa
transzformációinak determinánsa.
A (17,2) feltétel miatt a

, akárcsak a Lorentz-csoport koordináta-

bilineáris kifejezés (ahol

és

két spinor) invariáns a (17,1)

transzformációra nézve. (Ez két
spinű részecskéből „összetett” spinű részecskének felel meg.) A hasonló
invariáns kifejezések természetes leírására a spinor „kontravariáns”
komponensei mellett a „kovariáns”
et, komponenseket is bevezetik. Egyikről a másikra a
„metrikus tenzor” segítségével térhetünk át:1

3.3. egyenlet - (17,3)

ahol

3.4. egyenlet - (17,4)

azaz

1

A spinor indexeit a görög ábécé első betűivel fogjuk jelölni:
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3.5. egyenlet - (17,5)

Így a

invariáns

skalárszorzat alakban írható. Ugyanakkor

.

Az eddig felsorolt tulajdonságok formálisan megegyeznek a háromdimenziós spinorok tulajdonságaival.
Különböznek azonban egymástól, ha a komplex konjugált spinorokat tekintjük.
A nemrelativisztikus elméletben a

3.6. egyenlet - (17,6)

összegnek – amely a részecskék térbeli lokalizációjának valószínűségi sűrűségét határozza meg – skalárnak kell
lennie, ezért a
komponenseknek kovariáns spinorkomponensekként kell transzformálódniuk; más szóval,
a (17,1) transzformáció unitér (
,
). A relativisztikus elméletben a részecskesűrűség nem
skalár, hanem egy négyesvektor időkomponense.Így a fenti követelmény elesik, és a transzformáció együtthatóit
nem korlátozzák további feltételek [(17,2)-n kívül]. A négy komplex szám, , , , a (17,2) feltétel mellett
ekvivalens
valós paraméterrel– a négydimenziós koordináta-rendszer elforgatását jellemző szögek
számának megfelelően (hat koordinátasíkban történő elforgatás).
Így a komplex konjugált bináris transzformáció lényegesen különbözik az eredetitől, azaz a relativisztikus
elméletben kétféle spinor van. Hogy ezeket meg tudjuk különböztetni egymástól, a (17,1) képlet komplex
konjugáltja szerint transzformálódó spinorok indexében a számjegy fölé egy pontot teszünk (pontozott indexek) .
Tehát definíció szerint

3.7. egyenlet - (17,7)

ahol a
jel az „úgy transzformálódik, mint” szavakat helyettesíti. Más szóval, a pontozott spinorok
transzformációs képlete:

3.8. egyenlet - (17,8)

A pontozott indexek lehúzásátés felhúzását ugyanúgy végezzük, mint a pontozatlan indexekét:

3.9. egyenlet - (17,9)

A térbeli elforgatásokra nézve a négyesspinorok
hármasspinorokéval. Az utóbbiaknál, mint tudjuk,
forgatáskor úgy viselkedik, mint egy

transzformációs tulajdonsága megegyezik a
. Így a (17,7) definíció szerint az
négyesspinor

kontravariáns hármasspinor. Egy

hullámfüggvényének komponenseiként, a spin vetületének
kovariáns komponensek tartoznak.

és

spinű részecske

sajátértékeihez az

és

A magasabb rendű spinorok olyan több komponensű mennyiségek, amelyek úgy transzformálódnak, mint több
elsőrendű spinor komponenseinek szorzata. A magasabb rendű spinor indexei között lehetnek pontozatlanok és
pontozottak is. Így háromféle másodrendű spinor van:
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Ilyen értelemben a spinor rendjének megadása nem határozza meg egyértelműen a magasabb rendű spinor
fogalmát. Ezért a spinor rendjét szükség esetén egy
és pontozott indexek száma.

számpárral fogjuk jelölni – ahol

és

a pontozatlan

Mivel a (17,1) és (17,8) transzformációk algebrailag függetlenek, nem szükséges rögzíteni a pontozott és
pontozatlan indexek sorrendjét (ebben az értelemben például

és

egy és ugyanaz a spinor).

Ahhoz, hogy egy spinoregyenlőség invariáns jellegű legyen, mindkét oldalon azonos számú pontozott, ill.
pontozatlan indexet kell tartalmaznia; ellenkező esetben az egyenlőség általában nem teljesül, ha más
koordináta-rendszerre térünk át. Emlékeznünk kell azonban arra, hogy komplex konjugálás esetén a pontozott és
pontozatlan indexek szerepe felcserélődik. Így például az
egyenlőség invariáns. Spinorok vagy
szorzataik összeejtése (kontrakciója) csak azonos jellegű indexpárok szerint lehetséges – két pontozott vagy két
pontozatlan szerint. Különböző jellegű indexek szerinti összegezés nem invariáns művelet. Ezért a

3.10. egyenlet - (17,10)

spinorból, amely azonos típusú,
pontozatlan és
pontozott indexeiben teljesen szimmetrikus, nem
képezhetünk alacsonyabb rendű spinort (szimmetrikus indexek szerinti egyszerűsítés nullát eredményez). Ez azt
jelenti, hogy a (17,10) mennyiségekből nem lehet kisebb számú, olyan lineáris kombinációt képezni, hogy azok
a csoport tetszőleges transzformációjára csak egymásba transzformálódnának. Más szóval, a szimmetrikus
négyesspinorok a saját Lorentz-csoport irreducibilis ábrázolásait valósítják meg. Mindegyik
irreducibilisábrázolást egy

számpár jellemez.

Mivel mindegyik spinorindex két értéket vehet fel, így (17,10)-ben
ténylegesen különböző
sorozat van (ezek
egyest és
kettest tartalmaznak), és hasonlóan
különböző
sorozat. Tehát a
rendű szimmetrikus spinornak
komponense van; ez az általa megvalósított irreducibilis ábrázolás dimenziója.

független

2. 18.§. A spinorok és a négyesvektorok kapcsolata
Az egy pontozott és egy pontozatlan indexű
spinornak
független komponense van – éppen
annyi, ahány egy négyesvektornak. Ezért nyilvánvaló, hogy mindkettő a saját Lorentz-csoportnak ugyanazt az
irreducibilis ábrázolását valósítja meg, és így komponenseik között valamilyen megfeleltetés létesíthető.
Hogy ezt az összefüggést feltárjuk, vizsgáljuk először az analóg megfeleltetést a háromdimenziós esetben,
figyelembe véve azt, hogy a tiszta térbeli elforgatások során a hármas- és négyesspinorok egyformán
viselkednek.
A hármasspinorokra vonatkozó megfeleltetést (l. III. 57. §) a következő alakra írjuk át:

ahol

,

,

egy háromdimenziós

vektor komponensei. A négydimenziós esetre áttérve a

komponenseket
-tal kell helyettesítenünk, az
,
,
komponenseket pedig egy négyesvektor , ,
kontravariáns komponenseiként kell értelmeznünk. A vektor negyedik komponensének,
-nak az alakja
már eleve nyilvánvaló a 17-ban tett megjegyzésből: a (17,6) mennyiség úgy transzformálódik, mint . Ezért
, az arányossági tényezőt pedig úgy választjuk meg, hogy a
skalárral.
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Így a megfeleltetést a következő képletek írják le:

3.11. egyenlet - (18,1)

Az inverz képletek:

3.12. egyenlet - (18,2)

Ekkor

3.13. egyenlet - (18,3)

Megjegyezzük még, hogy

3.14. egyenlet - (18,4)

Az utóbbi egyenlőség abból következik, hogy a
és így arányos a metrikus spinorral.

másodrendű spinor antiszimmetrikus

indexeiben,

A
spinor és egy négyesvektor közötti kapcsolat egy általános szabály speciális esete: minden
rendű
szimmetrikus spinor ekvivalens egy szimmetrikus, irreducibilis (azaz bármely indexpárjában összeejtve nullává
váló), -adrendű négyestenzorral.
A spinorok és négyesvektorok kapcsolatát tömören leírhatjuk a

-es Pauli-mátrixok segítségével:

3.15. egyenlet - (18,5)

Ha szimbolikusan -val jelöljük a
felső indexes mennyiségek mátrixát (az első index pontozatlan), akkor
a (18,2) képleteket egyszerűbb alakba írhatjukát:

3.16. egyenlet - (18,6)

(a második tagban

-t természetesen az egységmátrixszal szorozzuk). Az inverz képletek:

3.17. egyenlet - (18,7)
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A (18,6), (18,7) képletek segítségével megállapíthatjuk a négyesvektor és a spinor transzformációja közötti
kapcsolatot, és így a spinor transzformációs szabályát kifejezhetjük a négydimenziós koordináta-rendszer
forgatási paramétereivel.
Írjuk fel a

spinor transzformációját

3.18. egyenlet - (18,8)

alakban, ahol
a bináris transzformáció együtthatóiból álló
transzformációja:

-es mátrix. Ekkor a pontozott spinor

3.19. egyenlet - (18,9)

így a
másodrendű spinor transzformációját szimbolikusan
alakban írjuk.2 Végtelen
kis transzformáció esetén
, ahol kis mátrix, és a végtelen kis mennyiségek szerint első rendig:

3.20. egyenlet - (18,10)

Tekintsünk először egy olyan Lorentz-transzformációt , amely végtelen kis
rendszerbe visz át (a térbeli tengelyek iránya változatlan marad). Ekkor az
következőképpen transzformálódik:

sebességgel mozgó koordinátanégyesvektor a

3.21. egyenlet - (18,11)

A (18,7) képletek segítségével

transzformációját felírhatjuk egyrészt mint

másrészt mint

kifejezést. E két kifejezés azonosan (azaz tetszőleges

Hasonlóan,

Ezeknek a

2

-ra) egyenlő. Innen a következő egyenlőséget kapjuk:

transzformációját tekintve:

-ra vonatkozó egyenleteknek a megoldása

A kovariáns komponensekre:
invariáns maradjon).

(úgy, hogy két spinor szorzata,
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Így

végtelen kis Lorentz-transzformációja a

3.22. egyenlet - (18,12)

mátrix segítségével valósítható meg, ahol
a
sebesség irányába mutató egységvektor. Innen könnyen
megkapható a transzformáció véges
sebesség esetére is. Emlékezzünk vissza, hogy a Lorentz-transzformáció
(geometriailag) a négydimenziós koordináta-rendszernek a
síkban
szöggel való elforgatását jelenti,
3
ahol
. Végtelen kis transzformációnak
szög felel meg, véges szöggel való elforgatás pedig
a
-vel való elforgatás
-szeres ismétlésével valósítható meg. A (18,12) operátort
emelve és a
határátmenetet tekintve,

hatványra

3.23. egyenlet - (18,13)

Vegyük észre, hogy
minden páros hatványa , és minden páratlan hatványa
. Figyelembe véve, hogy a
az argumentum páros, a
pedig páratlan hatványai szerint fejthető ki, a következő kifejezést kapjuk:

3.24. egyenlet - (18,14)

Megjegyezzük, hogy Lorentz-transzformáció esetén hermitikus mátrixot kaptunk:

.

Tekintsük most a térbeli koordináta-rendszer végtelen kis elforgatását. Ekkor a háromdimenziós

vektor

3.25. egyenlet - (18,15)

szerint transzformálódik, ahol
a végtelen kis elforgatás szöge . A spinor transzformációját az előzőkhöz
hasonló módon is megkaphatnánk, de erre most nincs szükség, mert a térbeli elforgatásokra nézve a
négyesspinorok viselkedése megegyezik a hármasspinorokéval. Az utóbbiak transzformációja eleve ismert a
spinoperátornak és a végtelen kis elforgatás operátorának általánosösszefüggéséből:

3.26. egyenlet - (18,16)

Véges szögre valóáttérés a (18,12)-ről (18,14)-re valóáttéréshez hasonló:

3.27. egyenlet - (18,17)

ahol a forgástengely irányába mutató egységvektor. Ez a mátrix unitér (
kell a térbeli elforgatások esetén.

3. 19.§. Spinorok tükrözése

3

Emlékeztetünk arra, hogy az időtengelyt tartalmazó síkokban a metrika pszeudoeuklidészi .
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A háromdimenziós spinorok elméletének tárgyalásakor a (III. kötetben) nem vizsgáltuk, hogyan viselkednek
ezek térbeli tükrözés esetén, mivel a nemrelativisztikus elméletben ez nem vezetett volna semmilyen új fizikai
eredményre. Most azonban elidőzünk ennél a kérdésnél, hogy a későbbiekben jobban megértsük a
négyesspinorok tükrözési tulajdonságait.
A tükrözés művelete nem változtatja meg az axiális vektorok előjelét. A spin is ilyen, és így nem változik meg
vetülete,
sem. Ebből következik, hogy a spinor bármelyik
komponense csak önmagába
transzformálódhat, azaz

3.28. egyenlet - (19,1)

ahol állandó együttható. Kétszer tükrözve, az eredeti koordináta-rendszerhez térünk vissza. Spinorok esetében
azonban a kezdeti helyzetbe való visszatérést kétféleképpen lehet értelmezni: a rendszer
-os vagy
-os
elforgatásaként. Spinorok esetén ez a két meghatározás nem ekvivalens, mert a
komponensek előjelet
váltanak
-os forgatás esetén. Így a tükrözés két, egymástól különböző módon fogható fel: egyik esetben

3.29. egyenlet - (19,2)

a másikban

3.30. egyenlet - (19,3)

Lényeges, hogy a tükrözés fogalmát minden spinorra egyformán határozzuk meg. Nem megengedett, hogy
különböző spinorok másképpen viselkedjenek tükrözéskor [(19,2) vagy (19,3) szerint], mivel akkor nem lehetne
bármely két spinorból skalárt (vagy pszeudoskalárt) összeállítani: ha
(19,2) szerint,
pedig (19,3) szerint
transzformálódna, akkor a
, mennyiség
-vel szorzódna tükrözés esetén, ahelyett, hogy változatlanul
maradna (vagy csak előjelet váltana).
Azt is meg kell jegyeznünk, hogy (a tükrözés bármely definíciója esetén) egy spinornak nem tulajdoníthatunk
abszolút értelemben vett
paritást, mivel a spinorok
-vel elforgatva, előjelet váltanak, és ezt a forgatást
mindig végrehajthatjuk a tükrözéssel egyidőben. Azonban abszolút jellege van két spinor „relatív paritásának”,
amelyet a belőlük összeállított
skalár paritásaként definiálunk; mivel
-vel elforgatva mindkét spinor
előjelet vált, az ezzel kapcsolatos határozatlanság nem tükröződik a fenti skalár paritásában.
Térjünk át most a négydimenziós spinorokra.
Mindenekelőtt megjegyezzük, hogy mivel a tükrözés a négy
koordinátából csak háromnak, (
)-nek az előjelét változtatja meg, így ez felcserélhető a térbeli elforgatásokkal, de nem cserélhető fel a
tengelyt is elforgató transzformációkkal. Ha az Lorentz-transzformáció a
sebességgel mozgó koordinátarendszerbe visz át, akkor
, ahol
a
sebességgel mozgó koordináta-rendszerbe visz át.
Innen következik, hogy tükrözéskor a négyesspinor
komponensei nem transzformálódhatnak önmagukba.
Ha a
spinor tükrözése most is a (19,1) transzformációt jelentené (azaz az egységmátrixszal arányos mátrix
jellemezné), akkor ez a transzformáció az összes Lorentz-transzformációval kommutálna, ami viszont nem
lehetséges (mert az és
operációk
-ra hatva, különböző eredményt adnak).
Ily módon a tükrözés a spinor

komponenseit más mennyiségekbe viszi át. Ilyen mennyiségek csak a

eltérő módon transzformálódó, valamilyen más spinor
megjegyeztük, a tükrözés nem változtatja meg a spin

-tól

komponensei lehetnek. Mint azt fentebb

vetületét, így a

és

komponensek tükrözéskor csak

az
és
komponensekbe mehetnek át; ezek felelnek meg ugyanazoknak az
és
értékeknek. Tükrözésen olyan műveletet értve, amely kétszer megismételve -et ad, hatását a következő
képletekkel adhatjuk meg:
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3.31. egyenlet - (19,4)

[a kovariáns

és a kontravariáns

komponensekre a transzformációk ellenkező előjelűek:

3.32. egyenlet - (19,4a)

mivel ugyanannak az indexnek a lehúzása és felhúzása különböző előjelet eredményez, lásd a (17,5)és (17,9)
képleteket].4 Ha a tükrözést úgy értelmezzük, hogy
, akkor a transzformációs képletek:

3.33. egyenlet - (19,5)

vagy ami ugyanaz:

3.34. egyenlet - (19,5a)

A tükrözés kétféle definíciója jellegében némileg különbözik egymástól. A második definíciót használva a
komplex konjugált spinorok az eredetiekhez hasonlóan transzformálódnak: ha
akkor (19,5) szerint
vonatkozik. A (19,4) definícióból a
és

,

, azaz ugyanaz a szabály, mint ami

,

,

-ra és

-ra

transzformációt kapnánk, ami előjelben különbözik

,

transzformációjától. E különbség lehetséges fizikai vonatkozásaira a 27. §-ban visszatérünk.

A továbbiakban mindenütt a (19,5) definíciót használjuk.
A térbeli elforgatások alcsoportjára, mint tudjuk,

és

egyformán transzformálódik. Az ezekből képezett

3.35. egyenlet - (19,6)

mennyiségek tükrözés esetén (19,1) szerint transzformálódnak,
nem minden Lorentz-transzformációval szemben viselkednek spinorként.

-vel. A fenti kombinációk azonban

Így ahhoz, hogy a térbeli tükrözést is belevegyük a szimmetriacsoportba, egy
spinorpárt kell
egyidejűleg tekintenünk; ezt (elsőrendű) bispinornak nevezzük. A bispinor négy komponense a kiterjesztett
Lorentz-csoport egy irreducibilis ábrázolását valósítja meg.
Két bispinor,

és

skalárszorzatát kétféle módon képezhetjük. A

3.36. egyenlet - (19,7)

mennyiség tükrözés esetén nem változik, tehát valódi skalár. A

3.37. egyenlet - (19,8)

4

A (19,4) definíció bizonyos értelemben feltételes. Ez a

bevezetve:

és

mennyiségek függetlenségével kapcsolatos. Így

, (19,4) helyett vele ekvivalens definíciót kapunk:
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mennyiség, szintén invariáns a négydimenziós koordináta-rendszer elforgatásával szemben, de tükrözéskor
előjelet vált; más szóval pszeudoskalár.
A másodrendű

spinort is kétféleképpen definiálhatjuk. Ha a

3.38. egyenlet - (19,9)

transzformációs képlettel definiáljuk, akkor tükrözés esetén

3.39. egyenlet - (19,10)

Ekkor az

négyesvektor, amely ezzel a spinorral ekvivalens [a (18,1) képleteknek megfelelően],
szerint transzformálódik, azaz valódi négyesvektor (a háromdimenziós

vektor poláris

vektor).
Definiálhatjuk azonban

-ot a következő módon is:

3.40. egyenlet - (19,11)

Ekkor5

3.41. egyenlet - (19,12)

Egy ilyen spinornak megfelelő négyesvektor
négyespszeudovektor (a háromdimenziós pedig axiális vektor).

szerint

transzformálódik,

azaz

Egyforma típusú indexekkel rendelkező másodrendű szimmetrikus spinorok definíciója a következő:

3.42. egyenlet - (19,13)

Ezek tükrözés esetén egymásba mennek át:

3.43. egyenlet - (19,14)

A
pár másodrendű bispinort alkot. Független komponenseinek száma
. Ugyanennyi
független komponense van az
másodrendű antiszimmetrikus tenzornak is. Ezért a kettő között valamilyen
kapcsolat áll fenn (a kiterjesztett Lorentz-csoport ekvivalens irreducibilis ábrázolásait valósítják meg).
Mivel a saját Lorentz-csoportra nézve
és
függetlenül transzformálódik, ezért az
négyestenzor
komponenseiből két olyan több komponensű mennyiséget állíthatunk össze, amelyek egymástól függetlenül
Hangsúlyozzuk, hogy a (19,10) és (19,12) transzformációs képletek, amelyeknek jobb oldalai előjelben különböznek, egyáltalán nem
ekvivalensek, mivel mindkét oldalon ugyanannak a spinornak a komponensei szerepelnek (lásd a III. fejezet 4. lábjegyzetét).
5
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transzformálódnak a négydimenziós koordináta-rendszer tetszőleges elforgatása esetén. Ez a felbontás a
következő módon valósítható meg.
Vezessük be a háromdimenziós poláris
vektort és a háromdimenziós axiális
négyestenzor komponenseivel való kapcsolata:

vektort, amelyeknek az

3.44. egyenlet - (19,15)

[a

kifejezést a fenti tenzor rövid jelölésére fogjuk használni]. Ugyanakkor

, és az

mennyiségek közül az első skalár, a második pszeudoskalár; a saját Lorentz-csoportra nézve mindkettő
invariáns. Velük együtt az

háromdimenziós vektorok hossza is invariáns. Ez azt jelenti, hogy

bármely elforgatás a négydimenziós térben az
vektorokra ekvivalens egy háromdimenziós, általában véve
komplex szögekkel való „elforgatással” (a négydimenziós koordináta-rendszer hat elforgatási szögének a
háromdimenziós tér három komplex „elforgatási szöge” felel meg). A térbeli tükrözés
előjelét
megváltoztatja,
-ét nem, így az
és a
vektorokat egymásba viszi át. E vektorok komponensei
alkotják az
tenzor komponenseinek két keresett csoportját.
Így nyilvánvalóvá válik az
négyestenzor és a
,
spinorok kapcsolata is. Mivel a térbeli
forgáscsoport a Lorentz-csoport részcsoportja, a spinor és a háromdimenziós vektor komponenseinek kapcsolata
szükségszerűen ugyanaz, mint háromdimenziós spinorok esetén:

3.45. egyenlet - (19,16)

3.1. Feladat
Határozzuk meg a páros rendű spinorok és négyestenzorok közti általános összefüggést.
Megoldás. Minden spinor, ahol
páros, a kiterjesztett Lorentz-csoport egyértékű, irreducibilis ábrázolását
valósítja meg, csakúgy mint a négyestenzorok, ezért ekvivalensek egymással. 6
Egy

rendű spinor tükrözéskor

3.46. egyenlet - (1)

szerint transzformálódik. Az ilyen spinor egy teljesen szimmetrikus, irreducibilis,
ekvivalens – az (19f,1)-ben szereplő előjeltől függően valódi vagy pszeudotenzorral.

Páratlan rendű spinorok a csoport kétértékű ábrázolásait valósítják meg:
előjelét, igy a csoport tetszőleges eleméhez két, ellenkező előjelű mátrix tartozik.
6

-adrendű négyestenzorral

-kal való térbeli elforgatás megváltoztatja a spinorok
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A
és
transzformálódnak:

rendű spinorok, amelyek bispinort alkotnak, tükrözéskor a következőképpen

3.47. egyenlet - (2)

Ha

, akkor a bispinor ekvivalens az

irreducibilis,

rendű négyestenzorral, amely

indexeiben antiszimmetrikus, a többiben pedig szimmetrikus. E tenzor irreducibilitása azt jelenti, hogy
bármely indexpárjábanösszeejtve nullát ad, és ugyancsak nullát kapunk, ha bármely három indexe szerinti
duálisát képezzük (azaz
); ez utóbbi egyenlőség azt jelenti, hogy a
harmadik index szerinti ciklikus összeg eltűnik.
Ha

, a bispinor ekvivalens egy irreducibilis,

következő tulajdonságú: antiszimmetrikus a

és

rendű

és egy (tetszőleges)

négyestenzorral, amely a

indexekben, és szimmetrikus az összes többiben,

szimmetrikus a
és
indexpárok felcserélésére, nullát ad, ha bármely indexpárjában összeejtjük, és ha
bármely indexhármasa szerinti duálisát képezzük.
Általában, ha
, a bispinor ekvivalens egy
rendű irreducibilis négyestenzorral, amely
indexpárjában antiszimmetrikus, a többi indexében pedig szimmetrikus.7

4. 20.§. A Dirac-egyenlet spinorreprezentációban
Egy
spinű részecskét nyugalmi rendszerében egy kétkomponensű mennyiséggel – egy háromdimenziós
spinorral írhatunk le. „Négydimenziós eredetét” tekintve, ez lehet pontozott vagy pontozatlan négyesspinor. Ha
a részecskét tetszőleges koordináta-rendszerben akarjuk leírni, mind a két négyesspinort használnunk kell;
val és
-tal jelöljük őket.8
Szabad részecske esetén a hullámegyenletben szereplő egyetlen operátor (amint ezt már a 10. §-ban
megjegyeztük) csak a négyesimpulzus
a
operátorspinor felel meg:

operátora lehet. Spinorjelölésekben ennek a négyesvektornak

3.48. egyenlet - (20,1)

A hullámegyenlet a
operátor segítségével létrehozott lineáris differenciális kapcsolat a spinorok
komponensei közt. A relativisztikus invariancia követelménye csak a következő egyenletrendszert engedi meg:

3.49. egyenlet - (20,2)

Olyan négyestenzorok, amelyek több (három, négy stb.) indexükben antiszimmetrikusak, ebben a rendszerezésben egyszerű oknál fogva
nem jelennek meg: egy harmadrendű antiszimmetrikus tenzor ekvivalens (duális) egy pszeudovektorral, negyedrendű antiszimmetrikus
tenzor visszavezethető egy skalárra (arányos az
egység-pszeudotenzorral); több indexében antiszimmetrikus tenzor pedig a
négydimenziós térben egyáltalán nem lehetséges.
8
Háromdimenziós elsőrendű spinor olyan magasabb páratlan rendű négyesspinorokból is „eredhet”, amelyek a részecske nyugalmi
rendszerében egy vagy több indexpárban antiszimmetrikussá válnak. Ez azonban magasabb rendű egyenletekre vezetne (lásd a II. fejezet
3. lábjegyzetét).
7

60
Created by XMLmind XSL-FO Converter.

III. FEJEZET FERMIONOK

ahol
dimenzióval rendelkezőállandó. Különböző
és
állandók bevezetése (vagy
előjelének
megváltoztatása) értelmetlen lenne, mert
és
megfelelőátdefiniálásával az eredeti alakra hozhatnánk az
egyenletet.
Küszöböljük ki a (20,2) egyenletekből az egyik spinort úgy, hogy a második egyenletből
helyettesítjük:

-ot az elsőbe

, így

Viszont (18,4) szerint

3.50. egyenlet - (20,3)

ahonnan látható, hogy

a részecske tömege.

Felhívjuk a figyelmet arra, hogy a tömeg bevezetése a hullámegyenletbe megköveteli a két spinor (
és
)
egyidejű jelenlétét; csupán egyikük segítségével nem írhatunk fel dimenziós paramétert tartalmazó
relativisztikusan invariáns egyenletet. Így a hullámegyenlet automatikusan tükrözésinvariáns, ha a
hullámfüggvény transzformációját

3.51. egyenlet - (20,4)

szerint definiáljuk. Könnyen látható, hogy ilyen helyettesítéssel [és egyidejűleg a
helyettesítéssel,
amint ez a (20,1) képletekből látható](20,2) két egyenlete egymásba megy át. Két spinor, amely tükrözéskor
egymásba megy át, egy négykomponensű mennyiséget – bispinort – alkot.
A (20,2) relativisztikus hullámegyenletet Dirac-egyenletnek nevezzük (Dirac állította fel 1928-ban). Az egyenlet
további vizsgálatának és felhasználásának céljából nézzük meg azokat a különböző alakokat, amelyekben az
egyenlet felírható.
A (18,6) képletek segítségével a (20,2) egyenleteket

3.52. egyenlet - (20,5)

alakra hozzuk. Itt a

és

szimbólumok kétkomponensű mennyiségeket – spinorokat – jelölnek:

3.53. egyenlet - (20,6)

(az első felső, a második alsó indexekkel); egy
mátrix és egy tetszőleges kétkomponensű
szorzatát közönséges mátrixszorzatkéntértelmezzük:

mennyiség

3.54. egyenlet - (20,7)

függőleges oszlopba írása annak felel meg, hogy

mindegyik sorát az
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A további hivatkozások megkönnyítésére még egyszer leírjuk a Pauli-mátrixokat:

3.55. egyenlet - (20,8)

és emlékeztetünk alapvető tulajdonságaikra:

3.56. egyenlet - (20,9)

(l. III. 55. §).
Írjuk le azt a hullámegyenletet is, amelynek a komplex konjugált hullámfüggvény tesz eleget. Ez utóbbit a

3.57. egyenlet - (20,10)

spinorok alkotják. Mivel mindegyik
operátor
szorzótényezőt tartalmaz, így
egyenletek komplex konjugálásakor figyelembe kell venni, hogy a mátrixok hermitikus volta (

. A (20,5)
) miatt

és így az egyenletek a következők:

3.58. egyenlet - (20,11)

Ebben az írásmódban a
operátort úgy értelmezzük, hogy a tőle balra álló függvényre hat. A
spinorokat vízszintes sorba írtuk – ez felel meg a fenti egyenletekben a mátrixszorzásnak: az
sort a
oszlopaival szorozzukössze:

és
mátrix

3.59. egyenlet - (20,12)

Tükrözéskor

és

transzformációját a (20,4) művelet komplex konjugáltjával definiáljuk:

3.60. egyenlet - (20,13)

5. 21.§. A Dirac-egyenlet szimmetrikus alakja
A Dirac-egyenlet legtermészetesebb alakja a spinoralak abban az értelemben, hogy ez szemmel láthatóan
relativisztikusan invariáns. A különböző alkalmazásokban azonban néha a hullámegyenlet más alakjait
kényelmesebb használni. Ezeket a hullámfüggvény négy független komponensének más választásával kapjuk.
A négykomponensű hullámfüggvényt
Spinorreprezentációban ez bispinor:

-vel fogjuk jelölni (a négy komponens

3.61. egyenlet - (21,1)
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Ugyanolyan joggal a
és
spinorok komponenseinek tetszőleges független lineáris kombinációit is
választhatjuk
komponenseiként.9 A megengedett lineáris átalakításokat csak az unitaritás követelményével
korlátozzuk; az ilyen transzformációk nem változtatják meg a
és
segítségével képezett bilineáris
kifejezéseket (28. §).
A komponensek tetszőleges választása esetén a Dirac-egyenletet

alakban írhatjuk, ahol
-es mátrixokat jelöl (Dirac-mátrixok ). Ezt az egyenletet
általában szimbolikus alakban fogjuk felírni, a mátrixindexeket elhagyva:

3.62. egyenlet - (21,2)

ahol

Így a (21,1) spinoralakban felírt egyenletnek a

3.63. egyenlet - (21,3)

mátrixok felelnek meg.10 Ez könnyen látható, ha a (20,5) egyenleteket

alakban írjuk, és összehasonlítjuk (21,2)-vel.
Általános esetben a mátrixoknak csak a
egyenlőségből következő feltételeket kell kielégíteniük.
Ezek meghatározása céljából szorozzuk meg a (21,2) egyenletet balról
-vel. Ekkor

Mivel

szimmetrikus tenzor (a

operátorok kommutálnak egymással), ezt az egyenlőséget

alakban is írhatjuk, ahonnan látható, hogy a

3.64. egyenlet - (21,4)

feltételnek kell teljesülnie. Tehát bármely két különböző

mátrix antikommutál egymással, négyzeteik pedig a

A négykomponensű
mennyiséget a rövidség kedvéért bispinornak fogjuk nevezni nemspinor reprezentációkban is.
Itt és a továbbiakban a
-es mátrixokat röviden
-es mátrixok segítségével jelöljük: (21,3)-ban minden mátrixelem egy
es mátrix.
9

10
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3.65. egyenlet - (21,5)

egyenlőségeknek tesznek eleget.
komponenseinek tetszőleges unitér transzformációja esetén (
mátrix) a
mátrixok

, ahol

egy

-es unitér

3.66. egyenlet - (21,6)

szerint transzformálódnak [tehát a
egyenlet a
A (21,4) felcserélési relációk természetesen változatlanok maradnak.

egyenletbe megy át].

A (21,3)-beli
mátrix hermitikus , a mátrixok antihermitikusak . Ezek a tulajdonságaik tetszőleges unitér
transzformáció esetén megmaradnak, így mindig igaz, hogy:11

3.67. egyenlet - (21,7)

Írjuk fel a
komplex konjugált függvényre vonatkozó egyenletet is. A (21,2) egyenletet komplex konjugálva
és a (21,7) tulajdonságokat felhasználva a

egyenletet kapjuk. Itt

-ot a többi tényezőn átemelhetjük a

szorozzuk be az egyenletet jobbról
bevezetve:

-lal, és felhasználva, hogy

egyenlőség alapján. Ezután
, valamint egy új bispinort

3.68. egyenlet - (21,8)

a következő egyenletre jutunk:

3.69. egyenlet - (21,9)

Akárcsak (20,11)-ben, a

operátor a tőle balra álló függvényre hat. A

függvényt a

konjugáltjának (vagy relativisztikus konjugáltjának) nevezik. A definíciójában szereplő
hogy (spinorreprezentációban) felcseréli a

és

spinorokat, és így

függvény Diracszorzóértelme az,

-ban az első helyen

(akárcsak
)-ben) a pontozatlan, a második helyen a pontozott spinor áll. Ez az oka annak, hogy
természetesebb „társa” -nek, mint
, mikor pl. együtt fordulnak elő különböző bilineáris kifejezésekben (l.
a 28. §-t).
A hullámfüggvény transzformációja tükrözés esetén

3.70. egyenlet - (21,10)

11

Ezeket az egyenlőségeket

alakban egyesíthetjük.
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A
spinorreprezentációjában a
mátrix a és komponenseket felcseréli, amint annak tükrözéskor lennie
kell. A Dirac-egyenlet invarianciája a (21,10) transzformációval szemben általános esetben is nyilvánvaló:
helyettesítésekkel

a (21,2) egyenletben a

Ezt az egyenletet balról
az eredeti egyenletet.

-lal megszorozva, továbbá

és

egyenletet balról

Szorozzuk meg a
adjuk össze őket:

antikommutativitását felhasználva, visszakapjuk

egyenletet jobbról

-sal, a

-vel, és

ahol a zárójelek arra utalnak, hogy a operátor melyik függvényre hat. A kapott egyenlőség a
kontinuitási egyenlettel azonos alakú, így a

3.71. egyenlet - (21,11)

mennyiség a részecskék áramsűrűségének négyesvektora. Megjegyezzük, hogy időkomponense,
pozitív definit.
A Dirac-egyenlet felírható az idő szerinti deriváltra megoldott alakban:

3.72. egyenlet - (21,12)

ahol
a részecske Hamilton-operátora .12 Ehhez elegendő a (21,2) egyenletet balról
Hamilton-operátor:

-lal megszorozni. A

3.73. egyenlet - (21,13)

ahol az általánosan elfogadott jelöléseket használjuk:

3.74. egyenlet - (21,14)

Megjegyezzük, hogy

3.75. egyenlet - (21,15)

tehát az ,
mátrixok mind antikommutálnak egymással, mindegyik négyzete
Spinorreprezentációban

,és mind hermitikusak.

3.76. egyenlet - (21,16)
12

Zérus spinű részecskék esetén a hullámegyenlet nem írható fel ilyen alakban: a

másodrendű, a
idő szerinti deriváltját.

skalárra vonatkozó (10,5) egyenlet az idő szerint

ötkomponensű mennyiségre vonatkozó (10,4) lineáris egyenletrendszer pedig nem tartalmazza minden komponens
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Kis sebességek határesetében a részecskének leírhatónak kell lennie – akárcsak a nemrelativisztikus elméletben
– egyetlen kétkomponensű spinor segítségével. Valóban, a (20,5) egyenletekben a
határátmenetet elvégezve, azt találjuk, hogy
, azaz a bispinort alkotó két spinor egybeesik. A Diracegyenlet spinoralakban való felírásának éppen ez a hiányossága: határátmenet esetén -nek mind a négy
komponense nullától különböző marad, bár csak kettő független. Kényelmesebb a
hullámfüggvényt olyan
reprezentációban megadni, amelyben határátmenet esetén két komponense nullává válik.
Ennek megfelelően vezessük be és

és

helyett lineáris kombinációikat, a

és

mennyiségeket:

3.77. egyenlet - (21,17)

Ekkor nyugvó részecskére
. A
hullámfüggvénynek ezt az előállításátstandard reprezentációnak
nevezik. Tükrözéskor és önmagukba transzformálódnak:

3.78. egyenlet - (21,18)

A

-re és

-re vonatkozó egyenleteket megkaphatjuk, ha a (20,5) egyenleteket összeadjuk és kivonjuk:

3.79. egyenlet - (21,19)

Innen látszik, hogy a standard reprezentációnak a

3.80. egyenlet - (21,20)

mátrixok felelnek meg.
Mivel (21,17)-ben

és

első és második komponensei külön-külön adódnak össze, így a standard

reprezentációban – akárcsak a spinorreprezentációban – a
pedig

és

komponensek a spinvetület

és

,

sajátértékéhez tartoznak.

Tehát mindkét reprezentációban az

mátrix, ahol

3.81. egyenlet - (21,21)

a spin háromdimenziós operátorát jelenti. Ha az

operátorral egy, csak

komponenseket tartalmazó bispinorra hatunk, a bispinor
tetszőleges reprezentációban

-del vagy
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3.82. egyenlet - (21,22)

alakban írható [a

mátrix definícióját lást alább, (22,14)].

5.1. Feladatok
1. Határozzuk meg a hullámfüggvény transzformációját
infinitezimális térbeli elforgatás esetén.

infinitezimális

Lorentz-transzformáció

és

Megoldás. Spinorreprezentációban infinitezimális Lorentz-transzformáció esetén

[lásd (18,8), (18,8a), (18,10)]. A két képletet

3.83. egyenlet - (1)

alakban egyesíthetjük. Infinitezimális elforgatás esetén hasonló módon adódik, hogy

3.84. egyenlet - (2)

A transzformációs képleteknek ugyanez az alakja tetszőleges reprezentációban, ha az
ugyanabban a reprezentációban írjuk fel.
Könnyű belátni, hogy az
tekinthetők:

és

és

mátrixokat

mátrixok egy antiszimmetrikus „mátrix négyestenzor” komponenseiként

[a komponenseket a (19,15) szabály szerint értelmezzük]. Vezessük be továbbá a
infinitezimális antiszimmetrikus tenzort. Ekkor

és az (21,1f), (21,2f) képleteket az alábbi egységes alakban írhatjuk:

3.85. egyenlet - (3)

2. Írjuk fel a Dirac-egyenletet olyan reprezentációban, hogy ne tartalmazzon képzetes együtthatókat (E.
Majorana , 1937).
Megoldás. Standard reprezentációban a
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egyenletben csak az
és
mátrixok képzetesek. A képzetes mátrixokat eltüntethetjük, ha olyan
transzformációt hajtunk végre, amely a képzetes
és a valós mátrixot felcseréli. Ehhez legyen

Ekkor

és a Dirac-egyenlet a

alakot veszi fel, ahol az összes együttható valós.

6. 22.§. A Dirac-mátrixok algebrája
A Dirac-egyenlettel kapcsolatos számítások során gyakran kell használnunk a
mátrixokat anélkül, hogy egyik
vagy másik konkrét reprezentációban felírt alakjukhoz fordulnánk. E mátrixokkal végzett műveletek szabályait
teljes mértékben meghatározzák a

3.86. egyenlet - (22,1)

felcserélési relációk.
Ebben a szakaszban felsoroljuk a
mátrixok algebrájának néhány olyan képletét és szabályát, amelyek
hasznosak a különböző számításokban.
A mátrixok önmagukkal való „skalárszorzata”:
komponensekkel analóg módon a
jelölést. Ekkor

. A rövidség kedvéért vezessük be a kovariáns

3.87. egyenlet - (22,2)

Ha
és
mátrixokat egy vagy több szorzótényező választja el, akkor a tényezőket egyszer vagy többször
felcserélve [a (22,1) szabály szerint],
-t és
-t egymás mellé lehet vinni, és ezután a
szerinti
összegezést (22,2) szerint elvégezhetjük. Így kaphatjuk a következő képleteket:

3.88. egyenlet - (22,3)

A
szorzótényezők általában különböző négyesvektorokkal együtt szerepelnek, „skalárszorzat”
alakjában. A továbbiakban gyakran fogjuk az

3.89. egyenlet - (22,4)
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jelölést használni. Ilyen skalárszorzatokra a (22,1) képletek

3.90. egyenlet - (22,5)

a (22,3) képletek pedig

3.91. egyenlet - (22,6)

alakot nyernek. Igen gyakran előfordul, hogy néhány

mátrix szorzatának nyomát kell képeznünk. Tekintsük a

3.92. egyenlet - (22,7)

mennyiségeket. A mátrixszorzatok nyomának ismert tulajdonsága szerint ez a tenzor szimmetrikus a
indexek ciklikus cseréjére nézve.
Mivel a
mátrixok bármilyen koordináta-rendszerben ugyanolyan alakúak, így
sem függ a koordinátarendszer kiválasztásától. Ezért
olyan tenzor, amely csak a fenti tulajdonsággal rendelkező
metrikus
tenzorból épül fel.
Viszont a másodrendű
tenzorból csak páros rendű tenzorok állíthatók össze. Már ebből következik, hogy
páratlan számú szorzatának nyoma zérus. Így például mindegyik -mátrix nyoma zérus:13

3.93. egyenlet - (22,8)

A
-es egységmátrix nyoma [ez áll hallgatólagosan a (22,1) csererelációk jobb oldalán] egyenlő -gyel.
Így (22,1)-ből – mindkét oldal nyomát képezve – következik, hogy

3.94. egyenlet - (22,9)

Négy mátrix szorzatának nyoma:

3.95. egyenlet - (22,10)

Ezt a képletet megkaphatjuk például úgy, hogy
-ban a
szorzótényezőt a (22,1) felcserélési
törvény segítségével a többi mátrixon„átemelve”, jobb oldalra visszük. Minden átemelés után megjelenik egy
a (22,10)-ben szereplő tagok közül:

A mátrix nyoma invariáns a
is.
13

transzformációra nézve. Ezért (22,8) nyilvánvaló a

69
Created by XMLmind XSL-FO Converter.

mátrixok (21,3) konkrét kifejezéseiből

III. FEJEZET FERMIONOK

stb. A felcserélések elvégzése után a jobb oldalon megjelenik
, és ezt átvisszük a bal
oldalra. Hasonlóképpen hat
mátrix szorzatának nyoma visszavezethető négy szorzótényező nyomára stb.
Tehát

3.96. egyenlet - (22,11)

Megjegyezzük, hogy a
nyomok mind valósak, és csak akkor különböznek nullától, ha a
mátrixok mindegyike párosan fordul elő. Mindkét állítás nyilvánvaló a fenti képletek alapján. Ezekből viszont
következik, hogy a nyom nem változik, ha a szorzótényezők sorrendjét megfordítjuk: 14

3.97. egyenlet - (22,12)

Mint már említettük, a mátrixok általában különböző négyesvektorokkal való „skalárszorzatok” alakjában
fordulnak elő. Ilyen esetekben például a (22,9) és (22,10) képletek azt jelentik, hogy

3.98. egyenlet - (22,13)

Különleges szerepe van a

szorzatnak. Erre külön jelölést vezettek be:

3.99. egyenlet - (22,14)

Könnyen belátható, hogy

3.100. egyenlet - (22,15)

mátrix az összes

azaz a

-vel antikommutál. Az

és

mátrixokra igaz, hogy

3.101. egyenlet - (22,16)

(az

-ra való felcserélhetőség abból következik, hogy

A

mátrix hermitikus. Valóban,

és mivel a

14

Mivel

sorrend a

tetszőleges

, két

mátrix szorzata).

sorrendből páros számú felcseréléssel kapható, így

mátrixra

,

így

(azt

is

felhasználva,

hogy

a

, mindegyik mátrix vagy hermitikus, vagy antihermitikus
párosan fordul elő, így (22,12) nyilvánvaló.
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3.102. egyenlet - (22,17)

Megadjuk ennek a mátrixnak az alakját két konkrét reprezentációban:

3.103. egyenlet - (22,18)

A

mátrix nyoma nulla:

3.104. egyenlet - (22,19)

[ez (22,8)-ból közvetlenül is látható]. Úgyszintén nulla a
mátrixszal szorozva,

szorzat nyoma is. A

mátrixot négy

3.105. egyenlet - (22,20)

Megemlítjük még a következő képletet:

3.106. egyenlet - (22,21)

ami

esetén érvényes.

6.1. Feladat
Számítsuk ki az

kifejezést.

(22,1) felcserélési törvényt és a (22,20) képletet felhasználva, a mátrix keresett nyomát a következő alakra
hozhatjuk:

ahol

A nyom ciklikus tulajdonságát és (22,12)-t felhasználva,

; így

7. 23.§. Síkhullámok
Adott impulzusú és energiájú szabad részecske állapotát egy síkhullám írja le, amelyet

3.107. egyenlet - (23,1)
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alakban írhatunk. A
bispinor.

index a négyesimpulzust jelöli; a hullám

amplitúdója egy megfelelő módon normált

A másodkvantálás elvégzésekor szükségünk lesz a (23,1) hullámfüggvény mellett a „negatív frekvenciás”
függvényekre is. Ezek a relativisztikus elméletben, mint azt a 11. §-ban megmagyaráztuk, a
négyzetgyök kétértelműsége miatt jelennek meg. Akárcsak a 11. §-ban,
-on mindenhol
pozitív mennyiséget fogjuk érteni, tehát a „negatív frekvencia”:
előjelét is megváltoztatva új függvényt kapunk, amit természetes módon
-vel jelölünk:

az

. Egyidejűleg

3.108. egyenlet - (23,2)

E függvények értelmét a 26. § világítja majd meg. A továbbiakban párhuzamosan adjuk meg a
re vonatkozóösszefüggéseket.
és

Az

-re és

-

bispinor amplitúdók komponensei kielégítik a

3.109. egyenlet - (23,3)

algebrai egyenletrendszert, amelyet a Dirac-egyenletből kapunk, ha (23,1)-etés (23,2)-et behelyettesítjük (a
operátor hatása
szorzótényezőt eredményez).15 Ahhoz, hogy a fenti egyenletrendszereknek nemtriviális
megoldásai legyenek, teljesülnie kell a

összefüggésnek. A bispinor amplitúdókat mindig az

3.110. egyenlet - (23,4)

invariáns feltételek szerint fogjuk normálni (a betű feletti vonás, mint mindig, a Dirac-konjugáltat jelöli:
). A (23,3) egyenleteket balról

, ahonnan látható,

-vel szorozva,

hogy

3.111. egyenlet - (23,5)

Megjegyezzük, hogy az
-re vonatkozó képletekből az
megváltoztatásával kaphatjuk meg.

-re vonatkozó képleteket

előjelének

Az áramsűrűség négyesvektora:

3.112. egyenlet - (23,6)

15

Megadjuk

a

komplex

konjugált

függvényre

vonatkozó (21,9)

Dirac-egyenletből
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azaz
részecske a

, ahol
a részecske sebessége. Innen látható, hogy a
térfogatban” konvenció szerint vannak normálva.

függvények az „egy

A (23,3) egyenletek miatt a hullám amplitúdójának komponensei bizonyos összefüggéseket elégítenek ki.
Ezeknek az alakja természetesen függ
konkrét reprezentációjától. Határozzuk meg őket a standard
reprezentációra.
A (21,19) egyenletekből síkhullámokra azt kapjuk, hogy

3.113. egyenlet - (23,7)

Innen kapjuk a

és

közötti összefüggést két, egymással ekvivalens alakban:

3.114. egyenlet - (23,8)

[a két képlet ekvivalenciája nyilvánvaló: az elsőt balról

-mel megszorozva és figyelembe véve,

hogy
és
, megkapjuk a másodikat]. A -ben és -ben szereplő közös tényezőt
úgy választjuk meg, hogy az amplitúdó kielégítse a (23,4) normálási feltételt. Így
-re (és hasonló módon
-re) a következő kifejezéseket kapjuk:

3.115. egyenlet - (23,9)

[a második képletet megkaphatjuk az elsőből, ha
előjelét megváltoztatjuk,és a
jelölést
bezetjük be]. Itt
a irányába mutató egységvektor,
pedig tetszőleges, kétkomponensű mennyiség, amely
eleget tesz a

3.116. egyenlet - (23,10)

normálási feltételnek.

-t (21,20)-ból véve] azt kapjuk, hogy

-ra [

3.117. egyenlet - (23,11)

és a szorzást elvégezve, meggyőződhetünk arról, hogy
A részecske nyugalmi rendszerében, azaz

.

esetén

3.118. egyenlet - (23,12)

tehát
az a háromdimenziós spinor, amelybe a hullám amplitúdója nemrelativisztikus közelítésben átmegy.
Megjegyezzük, hogy az
bispinorban a nyugalmi rendszerben az első két komponens tűnik el, nem a
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második kettő. A„negatív frekvenciás” Dirac-egyenletnek ez a tulajdonsága már eleve nyilvánvaló: ha (23,7)-be
-t helyettesítünk, és helyébe
-et írunk, akkor
-t kapunk.16
Egy síkhullám amplitúdója egy tetszőleges kétkomponensű mennyiséget tartalmaz. Más szóval, adott impulzus
esetén két független állapot létezik, a spinvetület két lehetséges értékének megfelelően. Azonban a spin
tetszőleges tengelyre eső vetületének nem lehet határozott értéke. Ez abból látszik, hogy adott
esetén a
részecske Hamilton-operátora (azaz a
mátrix) nem cserélhető fel a
mátrixszal. A 16. §-ban tett általános megállapításoknak megfelelően viszont megmarad a
spinnek irányára vett vetülete: a Hamilton-operátor felcserélhető az
mátrixszal.

helicitás – a

A helicitás-sajátállapotoknak olyan síkhullámok felelnek meg, amelyekben a háromdimenziós
spinor az
operátor sajátfüggvénye:

3.119. egyenlet - (23,13)

E spinorok konkrét alakja:

3.120. egyenlet - (23,14)

ahol

és

az

iránynak rögzített

tengelyekre vett polár- és azimutszöge.17

A
impulzusú szabad részecske két független állapotának egy másik lehetséges megválasztása (amely
egyszerűbb, bár kevésbé szemléletes) a részecske nyugalmi rendszerében meghatározott, -tengely irányú
spinvetület két értékének felel meg. Jelöljük ezt -val. A megfelelő spinorok:

3.121. egyenlet - (23,15)

A két lineárisan független „negatív frekvenciás” megoldásnak olyan síkhullámokat választunk, amelyben a
háromdimenziós spinorok:

3.122. egyenlet - (23,16)

(ennek a választásnak az értelmét a 26. §-ban látjuk majd meg).

7.1. Feladatok
1. Vezessük le a (23,9) hullámfüggvényt közvetlenül a nyugalmi rendszerből végzett Lorentz transzformációval.

Spinorreprezentációban ekkor
teljesül
helyett, amit a „pozitív frekvenciás” megoldásokra kaptunk a nyugalmi
rendszerben.
17
A (23,13) egyenlet megoldását megszorozhatjuk egy tetszőleges fázisszorzóval, ami az
tengely körüli tetszőleges elforgatásnak felel
meg. Ennek a szabadságnak felel meg az, hogy a III. (58,6) képletben a
szög tetszőleges [a (23,14) képleteket megkaphatjuk III. (58,6)16

ból, ha a spinor vesszős komponenseit
meg –, és ha az
szögek helyébe

-nak vagy
-nek vesszük – ez a
szögeket írunk].

tengely irányú spinvetület határozott értékeinek felel
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Megoldás. Egy
rendszerhez képest véges
sebességgel mozgó
rendszerre való áttérés transzformációs
képletét a 21. § 1. feladatának (21,1f) képletéből ugyanúgy kaphatjuk meg, mint ahogy (18,13)-at
kaptuk (18,12)-ből:

ahol a
irányába mutató egységvektor, és
. Ugyanezen képlet szerint transzformálódik az
bispinor amplitúdó. Ha
a részecske nyugalmi rendszere, és a
rendszerben az impulzusa , akkor
, ahonnan

Az
bispinort (23,12)-ből véve és az
kapjuk.

mátrixok standard reprezentációját felhasználva,

-re (23,9)-et

2. Szabad részecske nyugalmi rendszerében a spin megmarad, a részecske hullámfüggvényének pedig (standard
reprezentációban) mindössze két komponense van, amelyek a spin adott, tengely irányú vetülete
értékeinek felelnek meg. Keressünk olyan reprezentációt, amelyben a hullámfüggvénynek (síkhullámnak)
bármely vonatkoztatási rendszerben csak két komponense van, amelyek ugyanarra az állapotjellemzőre a
nyugalmi rendszerben definiált spinvetület határozott értékeinek felelnek meg (L. Foldy , S. A. Wouthuysen ,
1950).
Megoldás. A standard reprezentációban (23,9)-ben felírt
transzformációt
alakban keressük, ahol
a
mennyiség (mivel
véve, hogy

, ezért automatikusan

). Az exponenst sorba fejtve és figyelembe

-ra a következő kifejezést kapjuk:

,

Abból a feltételből, hogy az
hogy

amplitúdóból kiindulva, a megfelelő unitér
irányába mutató egységvektor, és
valós

transzformált amplitúdó utolsó két komponense eltűnik, azt kapjuk,

, vagy

Az új reprezentációban:

A részecske Hamilton-operátora az új reprezentációban:

(a

mátrixok mind standard reprezentációban szerepelnek). Ez a Hamilton-operátor kommutál a

mátrixszal, amely az új reprezentációban megmaradó fizikai mennyiség, a nyugalmi rendszerben definiált spin
operátora.

8. 24.§. Gömbhullámok
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Egy
spinű, meghatározott
impulzusmomentumú szabad részecske hullámfüggvénye egy spinorgömbhullám. Ahhoz, hogy ennek az alakját meghatározzuk, idézzük fel először a nemrelativisztikus elmélet
megfelelő képleteit.

A nemrelativisztikus hullámfüggvény egy háromdimenziós
(és vele együtt
impulzusa),18 pálya-impulzusmomentuma,
vetülete adott, akkor hullámfüggvénye

spinor. Ha egy részecske energiája
teljes impulzusmomentuma és annak

3.123. egyenlet - (24,1)

alakú.*19 Az
lehetséges

szögfüggő rész háromdimenziós spinor, amelynek komponenseit (az adott
-re) az

érték mellett

3.124. egyenlet - (24,2)

képletek adják meg (l. a III. 106. feladatát).
normálva, hogy kielégítsék az alábbi feltételt:

-et gömbi spinornak fogjuk nevezni. Ezek úgy vannak

3.125. egyenlet - (24,3)

Az

radiális függvény a spinor két komponensének közös szorzótényezője, és a III. (33,10) képlet szerint20

3.126. egyenlet - (24,4)

A radiális függvények normálása:

3.127. egyenlet - (24,5)

Visszatérve a relativisztikus esetre, először is emlékeztetjük az olvasót arra, hogy a spin és a pályaimpulzusmomentum külön-külön nem marad meg: az és operátorok nem cserélhetők fel a Hamiltonoperátorral. Azonban az előzőekhez hasonlóan (szabad részecskére) megmarad az állapot paritása. Ezért az

18
19
20

Ebben a szakaszban -vel
-t jelöljük.
* Megjegyzés. Ne tévesszük össze a gömbi spinor
Az

jelét a térszöget jelölő

függvények definíciója a III. kötetben a most használttól

-val. (A szerk.)

szorzótényezőben különbözik.
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kvantumszám elveszti a pálya-impulzusmomentumra utaló jelentését, de ez határozza meg (lásd alább) az
állapot paritását.

Tekintsük a keresett hullámfüggvényt (bispinort) standard reprezentációban:
szemben

és

. Térbeli forgatásokkal

háromdimenziós spinorként viselkedik. Ezért szögfüggésüket ugyanaz az

adja meg. Legyen

, ahol

és

a

gömbi spinor

értékek valamelyike. Tükrözéskor

[l. (21,18)], és mivel

, azért

A
komponensek tükrözéskor
szerint transzformálódnak. Hogy az állapot határozott
paritású legyen (tehát hogy komponensei tükrözéskor azonos tényezővel szorzódjanak), következésképpen az
szükséges, hogy
ezek
és

-ben az

gömbi spinor szerepeljen a másik

-gyel térnek el egymástól, így
radiális részei ugyancsak

.
és

lesznek (azzal az

gömbfüggvényben szerepel). Ez abból látható, hogy
másodrendű egyenletnek, amely adott

értékkel (a két lehetséges közül): mivel

és

értékkel, amely a megfelelő

mindegyik komponense eleget tesz a

érték mellett

alakú, tehát formálisan megegyezik a szabad részecskére felírt nemrelativisztikus Schrödinger-egyenlettel .
Így

3.128. egyenlet - (24,6)

ahol már csak az és állandó együtthatókat kell meghatároznunk. Tekintsünk ezért olyan távoli térrészt,
ahol a gömbhullámot síkhullámnak vehetjük. A III. (33,12) aszimptotikus képlet szerint

3.129. egyenlet - (24,7)

tehát
két olyan síkhullám különbsége, amelyek a
fennáll (23,8) szerint, hogy

irányban (

A fentiekből [(24,6) képletek] nyilvánvaló, hogy

) terjednek. Mindkettőre

, ahol

könnyen meg lehet határozni, ha összehasonlítjuk az egyenlőség két oldalát
irány a tengely irányával esik egybe. (7,2a) felhasználásával azt kapjuk, hogy

3.130. egyenlet - (24,8)

A fenti képletek és (24,6) alapján így
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Végül az

együtthatót

normálása határozza meg. Ha

-t az

3.131. egyenlet - (24,9)

feltétellel normáljuk, a következő végeredményt kapjuk:

3.132. egyenlet - (24,10)

Így adott

és

(és

energia) mellett két állapot lehetséges, amelyek paritásukban különböznek. Az utóbbit

egyértelműen meghatározza az

szám, amely

értékeket vehet fel: tükrözéskor a (24,10) bispinor az

tényezővel szorzódik. Ugyanakkor a bispinor komponensei egyaránt tartalmaznak és
rendű
gömbfüggvényeket – ez fejezi ki azt a tényt, hogy a pálya-impulzusmomentumnak nincs meghatározott értéke.
Ha
, akkor a tér kis részében a (24,7) gömbhullámokat
impulzusú síkhullámoknak is
tekinthetjük. Ezért nyilvánvaló, hogy impulzusreprezentációban a hullámfüggvény lényegében csak abban tér
el (24,10)-től, hogy hiányzik belőle a radiális rész, és az
vektort az impulzus irányaként értelmezzük.
Közvetlenül áttérhetünk az impulzusreprezentációra a Fourier-kifejtés segítségével:

3.133. egyenlet - (24,11)

Az integrál kiszámítható, ha felhasználjuk a síkhullám gömbhullámok szerinti kifejtését [lásd a III. (34,3)
képletet]:

3.134. egyenlet - (24,12)

A (24,11)-ben szereplő

tényezőt (24,12) alakban felírva és a (24,5) feltételt figyelembe véve, a

függvény Fourier-komponenseire a

kifejezést kapjuk. Az itt szereplő integrál megegyezik a (24,2) gömbi spinorokban található gömbfüggvények
együtthatóival , és az

tényezővel együtt ismét ugyanazt a gömbi spinort alkotja, de ennek már

az argumentuma:
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A fenti eredményt a (24,10) bispinor hullámfüggvényre alkalmazva, megkapjuk azt impulzusreprezentációban:

3.135. egyenlet - (24,13)

A

állapotok megegyeznek a

mindkettőhöz meghatározott
összefüggésben állnak a

16. §-ban vizsgált

állapotokkal (ahol

és paritás tartozik. Így az

):

gömbi spinorok meghatározott

függvényekkel (mindkettő argumentuma

). Ha

hullámüggvényből
háromdimenziós spinor lesz, amelynek paritása
(ahol
„belső paritása” ). A 16. § eredményeivel való összehasonlításból a következő képletet kapjuk:

, a (24,13)
a spinor

3.136. egyenlet - (24,14)

(

esetén), ahol

a (23,14) háromdimenziós spinorokat jelöli.

9. 25.§. A spin és a statisztika kapcsolata
Az
spinű részecskék terének (a spinortérnek) másodkvantálását ugyanúgy végezhetjük el, mint a 11. §-ban
skalártér esetén.
Anélkül, hogy megismételnénk az ottani teljes gondolatmenetet, írjuk fel rögtön a téroperátorok (11,2)-nek
megfelelő kifejtését:

3.137. egyenlet - (25,1)

ahol a
impulzus minden értékére és
-re kell összegezni. Az antirészecskék
eltüntető
operátorai (és a részecskék
eltüntető operátorai) olyan függvények együtthatóiként szerepelnek, amelyek
koordinátafüggésük szerint

adott

impulzusúállapotoknak felelnek meg.21

A spinortér Hamilton-operátorának kiszámításához nem szükséges meghatároznunk a tér energia–impulzustenzorát (mint azt a skalártér esetében tettük), mivel ebben az esetben létezik a részecske Hamilton-operátora ,
amelynek segítségével felírható a (21,12) hullámegyenlet (a Dirac-egyenlet ).
hullámfüggvénnyel rendelkező
állapotban a részecske átlagos energiáját az

3.138. egyenlet - (25,2)

integrál határozza meg. Felhívjuk az olvasó figyelmét arra, hogy az„energiasűrűség” (az integrál alatti kifejezés)
nem pozitív definit.

21

Mindkét eltüntető operátor mellett álló függvény a nyugalmi rendszerben definiált spinvetületnek ugyanahhoz a
függvényekre ezt a 26. §-ban fogjuk megmutatni – l. (26,10).

79
Created by XMLmind XSL-FO Converter.

értékéhez tartozik; a

III. FEJEZET FERMIONOK

A (25,2) kifejezésben a
és
függvényeket -operátorokkal helyettesítve, és figyelembe véve a különböző
-hez és
-hoz tartozó hullámfüggvények ortogonalitását, valamint a hullámamplitúdókra vonatkozó
összefüggést, a Hamilton-operátorra a következő kifejezést kapjuk:

3.139. egyenlet - (25,3)

Innen látszik, hogy az adott esetben a kvantálást a Fermi-statisztika szabálya szerint kell elvégezni:

3.140. egyenlet - (25,4)

és az ,
, ,
operátorok minden más párosításban antikommutálnak egymással (l. III. 65. §). Valóban,
a (25,3) Hamilton-operátor ekkor

alakra hozható, és így az energia-sajátértékek (mint mindig, egy végtelen additív állandó levonása után):

3.141. egyenlet - (25,5)

tehát, amint azt el is várjuk, pozitív definitek. Ha a Bose-statisztika szerint kvantáltunk volna, akkor (25,3)-ból
értelmetlen, nem pozitív definit

sajátértékeket kaptunk volna.
(25,5)-nek megfelelő kifejezést kapunk a rendszer impulzusára – az

3.142. egyenlet - (25,6)

A négyesáram operátora

3.143. egyenlet - (25,7)

és így a tér „töltésoperátorára” a következő kifejezést kapjuk:

3.144. egyenlet - (25,8)

és ennek sajátértékei
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3.145. egyenlet - (25,9)

Így ismét egy részecskéket és antirészecskéket leíró képhez jutottunk, amelyre igazak a 11. § ide
vonatkozóállításai.
A spinű részecskék bozonok, az
spinű részecskék viszont fermionok. Ha nyomon követjük ennek a
különbségnek a formális eredetét, azt találjuk, hogy ez a skalár- és spinorterek „energiasűrűségét” leíró
kifejezések különböző jellegéből származik. Az első esetben ez a kifejezés pozitív definit, ezért a (11,3)
Hamilton-operátorban mindkét tag (
és
) pozitív előjellel szerepel. Hogy az energia-sajátértékek
pozitivitását biztosítsuk, a
-ről
-re való áttéréskor nem szabad előjelet változtatnunk, tehát ez a Boseféle felcserélési szabály szerint kell, hogy történjék. Spinortér esetén az „energiasűrűség” nem pozitív definit,
ezért a (25,3) Hamilton-operátorban a
tag negatív előjellel szerepel, tehát hogy pozitív sajátértékeket
kapjunk, a
cserével egyidejűleg az előjelet is meg kell változtatnunk, azaz a Fermi-féle
felcserélési szabályt kell alkalmaznunk. Másrészről viszont az energiasűrűség alakja közvetlen kapcsolatban van
a hullámfüggvény transzformációs tulajdonságaival és a relativisztikus invariancia követelményével. Ilyen
értelemben azt mondhatjuk, hogy a spin és a statisztika kapcsolata, amelynek a részecskék eleget tesznek,
szintén a fenti követelmények egyenes következménye.
Abból a tényből, hogy az
spinű részecskék fermionok, következik egy általános állítás: minden félegész
spinű részecske fermion, minden egész spinű részecske pedig bozon (az utóbbi állítást spinre a 11. §-ban
bizonyítottuk be).22
A fenti tétel nyilvánvalóvá válik, ha észrevesszük, hogy egy spinű részecskét elképzelhetünk úgy, mintha az
számú
spinű részecskéből lenne összeállítva. A
szám félegész esetén páratlan, egész esetén
páros. Az olyan „összetett” részecske, amely páros számú fermiont tartalmaz, bozon, amely pedig páratlan
számú fermiont tartalmaz, fermion.23
Ha a rendszer különböző fajtájú részecskékből áll, akkor mindegyik fajta részecskére be kell vezetni a keltő és
eltüntető operátorokat. Ennek során a különböző bozonokhoz vagy pedig bozonhoz és fermionhoz tartozó
operátorok felcserélhetők egymással. Ami a különböző fermionokhoz tartozó operátorokat illeti, a
nemrelativisztikus elmélet keretei közt tekinthetjük őket kommutálóknak vagy antikommutálóknak (l. III. 65. §).
A relativisztikus elméletben, amely megengedi a récszeskék kölcsönös átalakulását, a különböző fermionokhoz
tartozó keltő és eltüntető operátorokat antikommutálóknak kell tekinteni, csakúgy, mint az ugyanazon fermion
különböző állapotaihoz tartozó operátorokat.

9.1. Feladat
Írjuk fel a spinortér Lagrange-operátorát .
Megoldás. A Dirac-egyenlethez tartozó Lagrange-függvényt az

3.146. egyenlet - (1)

valós skalár kifejezés adja meg. A

„általános koordinátákon”

és

komponenseit értve, könnyen

meggyőződhetünk arról, hogy a megfelelő (10,10) Lagrange-egyenletek a
-ra és
-re vonatkozó Diracegyenletet adják. A Lagrange-függvény előjele (akárcsak a benne szereplő közös együttható) az adott esetben

22
23

A részecske spinje és a részecskére vonatkozó statisztika kapcsolatának az eredetét elsőnek Pauli tárta fel 1940-ben.
Ez a gondolatmenet feltételezi, hogy azonos spinű részecskék azonos statisztikának tesznek eleget (attól függetlenül, hogy hogyan vannak

„összetéve”). Hogy ez tényleg így van, az hasonló érvelésből következik. Ha léteznének

spinű fermionok, akkor egy

spinű és egy

spinű fermionból összeállíthatnánk egy
spinű részecskét, amely bozonként viselkedne – ez pedig ellentmond az
részecskékre általánosan bebizonyított állításnak.
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önkényesen megválasztható. Mivel
lineárisan tartalmazza
úgysem lehet sem maximuma, sem minimuma. A
szélsőértékét, hanem csak stacionáris pontját határozza meg.

és
deriváltjait, az
hatásnak
feltétel ebben az esetben nem az integrál

A spinortér Lagrange-operátorát úgy kapjuk meg (25,1f)-ből, hogy benne -t a
operátorral helyettesítjük.
Erre a Lagrange-operátorra a (12,12) képletet alkalmazva, a (25,7) áramoperátort kapjuk.

10. 26.§. Töltéskonjugáció és a spinorok időtükrözése
A (25,1) kifejezésben szereplő
szorzótényező, amely az
, operátor mellett áll, egy
impulzusú és polarizációjú részecske (a továbbiakban elektront fogunk mondani) hullámfüggvénye:

A
operátor mellett álló
szorzótényezőt egy ugyanazon
-hez és
-hoz tartozó pozitron
hullámfüggvényének kell tekinteni. Ezek az elektron és pozitron hullámfüggvények azonban különböző bispinor
reprezentációban vannak kifejezve. Ez abból látható, hogy
és
különböző transzformációs tulajdonságú,
komponenseik pedig különböző egyenletrendszereknek tesznek eleget. Hogy ezt a hiányosságot eltüntessük,
komponensein olyan unitér transzformációt kell végrehajtanunk, hogy az új, négykomponensű
függvény ugyanannak az egyenletnek tegyen eleget, mint
.24 Et a hullámfüggvényt fogjuk a ( impulzusú
és
polarizációjú) pozitron hullámfüggvényének nevezni.
-vel jelölve a keresett unitér transzformáció
mátrixát:

3.147. egyenlet - (26,1)

Azt a
műveletet, amelynek segítségével ezt a hullámfüggvényt
-ból megkapjuk, a hullámfüggvény
töltéskonjugációjának nevezzük. Ez a fogalom természetesen nincsen csupán a síkhullámokra korlátozva.
Bármely
függvénynek létezik „töltéskonjugáltja”:

3.148. egyenlet - (26,2)

amely ugyanúgy transzformálódik, mint
Az

, és ugyanannak az egyenletnek tesz eleget.

mátrix tulajdonságai ebből a meghatározásból következnek. Ha

megoldása, akkor

Dirac-egyenlet

kielégíti a

egyenletet. Szorozzuk meg ezt az egyenletet balról

és követeljük meg, hogy az

-vel:

függvény ugyanazt az egyenletet elégítse ki, mint

A két egyenletet összehasonlítva, az

és a

spinű részecskére ez a kérdés fel sem merült, mivel a skalár
egyszerűen megegyzik
-vel.
Megemlítjük az ebből következő

:

mátrixokra a következő „felcserélési szabályt” kapjuk:25

24

25

a

és

-függvények ugyanazt az egyenletet elégítik ki, és

egyenlőséget.
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3.149. egyenlet - (26,3)

Feltesszük továbbá, hogy a hullámfüggvények spinor- vagy standard reprezentációban vannak megadva (a
tetszőleges reprezentációra vonatkozó általános esetre csak e szakasz végén térünk majd vissza). Ezekben a
reprezentációkban

3.150. egyenlet - (26,4)

Ekkor a (26,3) feltételeket az

mátrix elégíti ki, ahol

feltételből következik, hogy
, így az
továbbiakban
-et fogjuk használni, így

tetszőleges állandó. A

mátrix egy fázisszorzótól eltekintve meghatározott. A

3.151. egyenlet - (26,5)

Észrevéve, hogy

,a

operátor hatását a következő alakban is felírhatjuk

3.152. egyenlet - (26,6)

A (26,6) transzformáció explicit alakban spinorreprezentáció esetén:

3.153. egyenlet - (26,7a)

vagy, ami ugyanaz

3.154. egyenlet - (26,7b)

A

síkhullámok töltéskonjugálását könnyű elvégezni, ha felhasználjuk a (23,9)-ben felírt alakjukat és az
mátrixot standard reprezentációban:

3.155. egyenlet - (26,8)

Észrevéve, hogy

meghatározásakor (23,16) szerint azt kapjuk, hogy:

3.156. egyenlet - (26,9)
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Így

3.157. egyenlet - (26,10)

tehát a
függvény, amely a (25,1) -operátorban a
operátor mellett szerepel, tényleg egy
impulzusúés polarizációjúállapotban levő részecske hullámfüggvényének felel meg. Az is látható, hogy az
elektron és pozitron állapotokat egyazon függvények írják le:

Ez egészen természetes, hiszen a
információt.

függvény csak a részecske impulzusáról és polarizációjáról tartalmaz

Hasonló módon vizsgálhatjuk az időtükrözés műveletét. Az idő előjelének megváltoztatásával együtt a
hullámfüggvényt komplex-konjugálni kell. Hogy az „időben tükrözött”

hullámfüggvényt ugyanabban a

reprezentációban kapjuk meg, mint a kezdeti -t,
(vagy ) komponensein még egy unitér transzformációt
kell végrehajtanunk. Tehát (26,2)-höz hasonló módon a operátor hatását -re a következő alakban írjuk fel:

3.158. egyenlet - (26,11)

ahol

unitér mátrix.

Írjuk fel ismét a

és a

-re vonatkozó Dirac-egyenletet

-ra vonatkozó egyenletet:

Az utóbbi egyenletben hajtsuk végre a

Azt szeretnénk, hogy az

cserét, majd szorozzuk be balról

-vel:

függvény ugyanazt az egyenletet elégítse ki, mint

Ezeket az egyenleteket összehasonlítva, azt kapjuk, hogy az
feltételeket:

mátrixnak ki kell elégítenie a következő

3.159. egyenlet - (26,12)

Spinor- és standard reprezentációban az

3.160. egyenlet - (26,13)
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mátrix eleget tesz ezeknek a feltételeknek.26
Így tehát a

operátor hatását a következő képlet írja le:

3.161. egyenlet - (26,14)

Spinorreprezentációban e transzformáció explicit alakja:

3.162. egyenlet - (26,15a)

vagy

3.163. egyenlet - (26,15b)

Standard reprezentációban:

3.164. egyenlet - (26,16)

Írjuk fel

,

és

együttes hatását

-re. Az operációkat egymás után alkalmazva:

vagy

3.165. egyenlet - (26,17)

Spinorreprezentációban

3.166. egyenlet - (26,18)

[amint arról könnyen meggyőződhetünk közvetlenül a (20,4), (26,7a)/(26,7b), (26,15a)/(26,15b) transzformációs
képletekből is].27
Az
és
mátrixokra felírt fenti képletek
spinor- vagy standard reprezentációjában érvényesek.
Vizsgáljuk meg végül, hogy a fenti kifejezéseknek milyen tulajdonságai maradnak meg
tetszőleges
reprezentációjában.
Ha

-n unitér transzformációt hajtunk végre:

(26,13)-ban a fázisszorzó megválasztása összefügg a (26,5) választással, amint majd arra a III. fejezet 27. lábjegyzete rávilágít.
A CPT írásmódban az operátorok hatásának sorrendje jobbról balra értendő. (26,17) és (26,18) előjele függ az operátorok sorrendjétől,
mivel a
operátor nem cserélhető fel -vel és -vel (egy bispinorra való hatásukban).
26
27
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3.167. egyenlet - (26,19)

akkor az új reprezentációban

Összehasonlítva ezt az új reprezentációban felírt

mátrix definíciójával [

], azt kapjuk, hogy

3.168. egyenlet - (26,20)

A (26,20) transzformáció a mátrixok transzformációjával csak valós
mátrixok esetén esik egybe. Ezért
a (26,5) kifejezés csak olyan reprezentációkban igaz, amelyek a spinor- vagy a standard reprezentációból valós
transzformációval kaphatók.
A (26,5) mátrix unitér, transzponáláskor pedig előjelet vált:

3.169. egyenlet - (26,21)

Ezek a tulajdonságok invariánsak a (26,20) transzformációra nézve, ezért bármely reprezentációban érvényesek.
A (26,5) mátrix hermitikus is, de ezt a tulajdonságot a (26,20) transzformáció az általános esetben elrontja.
A fenti kijelentések [(26,21)-et is beleértve] az

mátrix tulajdonságaira is vonatkoznak.

A másodkvantálás keretei között a -operátorok , ,
transzformációit a keltő és eltüntető operátorok
megfelelő transzformációs szabályainak segítségével kell megadni. Ezek a szabályok meghatározhatók
(akárcsak a 13. §-ban spinű részecskék estére) abból a feltételből, hogy a transzformált -operátorok

3.170. egyenlet - (26,22)

alakúak legyenek.

10.1. Feladat
Határozzuk meg a töltéskonjugáció operátorát a Majorana-reprezentációban (lásd a 21. § 2. feladatát).
Megoldás. A Majorana-reprezentációban felírt

mátrix a standard reprezentáció

mátrixából

a (26,20) transzformáció segítségével kapható meg, ahol
. Az eredmény:
(
és
a standard reprezentáció mátrixai). A Majorana-reprezentációban felírt mennyiségeket vesszővel jelölve:
, és mivel

, így

azaz a töltéskonjugáció ekvivalens a komplex konjugálással.

11. 27.§. A részecskék és antirészecskék belső
szimmetriája
86
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Egy
spinű részecske hullámfüggvénye a részecske nyugalmi rendszerében egy háromdimenziós spinorrá
egyszerűsödik (jelöljük ezt
-val). A részecske belső paritásának fogalma azzal kapcsolatos, hogy ez a spinor
hogyan viselkedik térbeli tükrözés esetén. Bár (amint arra a 19. §-ban már utaltunk) a háromdimenziós spinorok
két lehetséges transzformációs törvénye (
) nem ekvivalens egymással, mégsem lehet egy
spinorhoz abszolút értelemben paritást rendelni. Így nincs értelme egy
spinű részecske paritásáról
önmagában beszélni. Beszélhetünk azonban két ilyen részecske relatív belső paritásáról .
Két (háromdimenziós) spinorból
-ből és
-ből képezhetjük a
skalárt. Ha ez valódi skalár,
akkor azt mondják, hogy a spinorok által leírt részecskék azonos belső paritásúak; ha ez pszeudoskalár, akkor a
részecskék ellenkező belső paritásáról beszélnek.
Most megmutatjuk, hogy (
Bereszteckij , 1948).

spin esetén) a részecskék és antirészecskék ellenkező belső paritásúak (V. B.

Ehhez vegyük észre, hogy ha a (19,5) -transzformáció (spinorreprezentációban),

3.171. egyenlet - (27,1)

mindkét oldalára alkalmazzuk a (26,7a)/(26,7b)

műveletet, akkor

ahol a index a
bispinor komponenseit jelöli, amely a
Komplex konjugálás és az indexek áthelyezése után azt kapjuk, hogy:

bispinor töltéskonjugáltja.

3.172. egyenlet - (27,2)

Látható, hogy a töltéskonjugált bispinorok egyformán transzformálódnak.
Legyen
a részecske (elektron),
pedig az antirészecske (pozitron) hullámfüggvénye. Az utóbbi egy
olyan bispinor, amit a Dirac-egyenlet valamelyik „negatív frekvenciás” megoldásából töltéskonjugáció
segítségével kaptunk. A nyugalmi rendszerben mindkettő háromdimenziós spinorrá válik:

(27,1) és (27,2) szerint a

és a

spinorok térbeli tükrözés esetén egyaránt a

3.173. egyenlet - (27,3)

szabály szerint transzformálódnak. A
bebizonyítottuk.

szorzat előjelet vált, és ezzel a fenti állításunkat

A másodkvantálás keretei közt a részecskék és antirészecskék ellenkező paritása abban nyilvánul meg, hogy
térbeli tükrözés esetén eltüntető operátoraik szorzata előjelet vált:

. [l. (26,23)].

Valódi semlegesnek neveznek egy részecskét akkor, ha az „megegyezik” a saját antirészecskéjével (12. §). Az
ilyen részecskék terének -operátora kielégíti a
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feltételt.

spinű részecskékre ez a következő feltételeket jelenti (spinorreprezentációban):

3.174. egyenlet - (27,4)

Mint minden olyan összefüggés, amely valamilyen fizikai tulajdonságot fejez ki, ezek a feltételek is invariánsak
a CPT transzformációra nézve.28 Könnyen meggyőződhetünk arról, hogy nemcsak a CPT transzformációval
szemben invariánsak, hanem mind a hárommal szemben külön-külön is.
A 19. §-ban a spinorok térbeli tükrözését olyan műveletként határoztuk meg, amelyre
, és eddig ezt a
definíciót használtuk. Könnyű belátni, hogy a részecskék és antirészecskék belső paritására vonatkozó eredmény
nem függ attól, hogy hogyan definiáljuk a térbeli tükrözést.
Ha a

feltétellel definiáljuk, akkor (27,1) helyett

3.175. egyenlet - (27,5)

adódik. A töltéskonjugált függvény ekkor a

szabály szerint transzformálódik – ez (27,5)-től előjelben különbözik. Ennek megfelelően a háromdimenziós (
spinorok transzformációja:

tehát a

szorzat most is pszeudoskalár.

A térbeli tükrözés két felfogása, fizikai következményeit tekintve, csak egy dologban különbözhet egymástól.
Ha a (27,5) definíciót használjuk, akkor a tér valódi semlegességének feltétele nem invariáns erre a
transzformációra (vagy CP-re): a (27,4) egyenlőségek két oldalának előjele egymáshoz képest megváltozik.
Valódi semleges
spinű részecskéket nem ismerünk, és ma még nem lehet megmondani, hogy a térbeli
tükrözés két definíciója között fennálló különbségnek van-e valóságos fizikai tartalma.29

11.1. Feladat
Határozzuk meg a pozitrónium (elektronból és pozitronból álló, a hidrogénatomhoz hasonló rendszer)
töltésparitását.
Megoldás. Két fermionból álló rendszer hullámfüggvénye antiszimmetrikus kell, hogy legyen a részecskék
koordinátáinak, spin- és töltésváltozóinak egyidejű felcserlésével szemben (lásd a 13. § feladatát). Az ezeknek
megfelelő szorzótényezők sorra

,

(ahol

vagy , a rendszer teljes spinje) és a keresett

feltételből azt kapjuk, hogy

.A

Mivel az elektron és a pozitron ellentétes belső paritásúak, így (a rendszer paritása
paritás:

. A kombinált

.

12. 28.§. Bilineáris kifejezések
Pontosabban, a CPT-transzformációt úgy kell meghatározni, hogy a (27,4) típusú kifejezéseket változatlanul hagyja. Ezt az
definíciójában fellépő fázisszorzó konkrét választásával értük el (lásd a III. fejezet 25. lábjegyzetét).
29
Arra, hogy a térbeli tükrözés két definíciója nem teljesen ekvivalens, G. Racah mutatott rá (1937).
28
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Vizsgáljuk meg a
és
függvények komponenseiből összeállítható bilineáris kifejezések transzformációs
tulajdonságait. Az ilyen kifejezéseknek nagy szerepe van a kvantummechanikában, ezek közé tartozik például
az áramsűrűség (21,11)-ben felírt négyesvektora.
Mivel
és
négy-négy komponenssel rendelkezik, összesen
független bilineáris kombinációt
képezhetünk belőlük. E mennyiségek transzformációs tulajdonságai nyilvánvalóak a 19. §-ban tárgyaltak
alapján, ahol felsoroltuk két tetszőleges bispinor (ami most
és
) összeszorzásának lehetséges módjait.
Eszerint képezhetünk egy skalárt (jelöljük ezt -sel), egy pszeudoskalárt ( ), egy kevert másodrendű spinort,
amely ekvivalens egy valódi
négyesvektorral ( független mennyiség), egy kevert másodrendű spinort,
amely ekvivalens egy
négyes pszeudovektorral ( mennyiség) és egy másodrendű bispinort, amely
ekvivalens egy
antiszimmetrikus négyestenzorral ( mennyiség).
Szimmetrikus alakban (
fel:

tetszőleges reprezentációja esetén) ezek a kombinációk a következőképpen írhatók

3.176. egyenlet - (28,1)

ahol

3.177. egyenlet - (28,2)

[(28,2)-ben a komponensek felsorolása (19,5) szerintértendő].30 A fenti mennyiségek mind valósak.
Az, hogy

skalár,

pedig pszeudoskalár, nyilvánvaló a spinorreprezentációban:

ami éppen megfelel a (19,7) és (19,8) kifejezéseknek. Ezután a
Dirac-egyenlet alapján: a

egyenlőséget balról

mennyiségek vektorjellege is nyilvánvaló a
-sal beszorozva azt kapjuk, hogy

mivel a jobb oldalon skalár áll, így a bal oldalnak is skalárnak kell lennie.
A (28,1) mennyiségek képzési szabálya nyilvánvaló: úgy képezzük őket, mintha a

mátrixok négyesvektort

alkotnának,
pszeudoskalár lenne, a két oldalon álló
és
pedig együtt skalárt alkotna.31 A szimmetrikus
négyestenzor jellegű mennyiségek hiánya, ami nyilvánvaló a spinorreprezentációban, ebből a szabályból is
rögtön következik; mivel a
mátrixok szimmetrikus kombinációja
, ezért az ilyen
kifejezés skalárrá egyszerűsödne.
Másodkvantált bilineáris kifejezéseket úgy kaphatunk, ha (28,1)-ben a
-függvényeket
-operátorokkal
helyettesítjük. A nagyobb általánosság kedvéért a két
-operátort különböző részecskékhez tartozónak
tekintjük majd, ezért és indexekkel látjuk el őket. Vizsgáljuk meg, hogyan transzformálódnak az ilyen,
operátort tartalmazó kifejezések töltéskonjugáció esetén. Észrevéve, hogy32

unitér

30

transzformációja

esetén

(a

reprezentáció

megváltoztatásakor)

a

különböző

mennyiségek

szerint transzformálódnak, és a bilineáris kifejezések erre nézve nyilvánvalóan invariánsak.
31
32

„pszeudoskalár” jellege maga is ezt a szabályt követi, mivel
A
második
kifejezést
megkaphatjuk

az

elsőből

a

következő

módon:

[felhasználtuk a (26,3), (26,21) összefüggéseket és
azt, hogy

hermitikus].
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3.178. egyenlet - (28,3)

(26,3)és (26,21) felhasználásával azt kapjuk, hogy

Mikor az operátorokat felcserélve visszatérünk az eredeti sorrendhez (a -operátor -től balra áll), a Fermiféle (25,4) felcserélési szabály szerint a szorzat előjelet vált (és ezenkívül megjelennek a tér állapotától
független tagok, amiket elhagyunk, akárcsak a 13. § hasonló levezetéseinél). Így végül

Hasonlóan átalakítva a többi bilineáris kifejezést is, azt kapjuk, hogy33

3.179. egyenlet - (28,4)

Hasonló módon állapíthatjuk meg e bilineáris kifejezések viselkedését az időtükrözés esetén. Itt emlékeznünk
kell arra, hogy ez az operáció (l. 13. §) felcseréli az operátorok sorrendjét, így például

Behelyettesítve ide a

3.180. egyenlet - (28,5)

összefüggéSt, azt kapjuk, hogy

A többi bilineáris kifejezést is ugyanúgy vizsgálva, a következőket kapjuk:

3.181. egyenlet - (28,6)

[ és

háromdimenziós vektorok, amelyek (19,15) szerint

komponenseivel ekvivalensek].

Térbeli tükrözés esetén a mennyiségek tenzorjellegének megfelelően

3.182. egyenlet - (28,7)

Végül a három művelet együttes alkalmazása esetén34

33

Felhívjuk a figyelmet arra, hogy

-függvényekből (és nem a

transzformációk előjele ellenkező lenne, mivel a

és

-operátorokból) képezett bilineáris kifejezések esetében a (28,4)

eredeti sorrendjéhez való visszatérés nem járna az előjel megváltoztatásával.

90
Created by XMLmind XSL-FO Converter.

III. FEJEZET FERMIONOK

3.183. egyenlet - (28,8)

ami éppen megfelel annak, hogy ez a transzformáció négyestükrözést jelent. Mivel a négyestükrözés ekvivalens
a négydimenziós tér elforgatásával, ezért erre nézve a (tetszőleges rendű) valódi és pszeudotenzorok nem
különböznek.
Tekintsük most a négy különböző
,
,
,
függvényből páronként képzett bilineáris kifejezések
szorzatát. Attól függően, hogy e függvények közül melyeket szorzunk meg egymással, különböző eredményeket
kapunk. Minden ilyen szorzatot vissza lehet azonban vezetni rögzített párokból képzett bilineáris kifejezések
szorzataira (W. Pauli , M. Fierz , 1936). A következőkben levezetjük azt az összefüggést, amin ez alapul.
Tekintsük az alábbi

-es mátrixokat:

3.184. egyenlet - (28,9)

( az egységmátrix). Ezt a

) mátrixot valamilyen sorrendben megszámozva,

(

val jelöljük (
); ugyanezeket a mátrixokat lehúzott
Ezeknek a következő tulajdonságaik vannak:

tenzorindexekkel pedig

-val.

3.185. egyenlet - (28,10)

Az utóbbi tulajdonság következtében a
-es

-es mátrix elemeinek számával, a
mátrix kifejthető:

mátrixok lineárisan függetlenek. Mivel számuk megegyezik a
mátrixok teljes rendszert alkotnak, amely szerint tetszőleges

3.186. egyenlet - (28,11)

vagy a mátrixindexeket kiírva (

):

Feltéve, hogy a mátrixnak egyetlen eleme különbözik nullától (
feltételét” ) kapjuk:

), a keresett összefüggést (a „teljesség

3.187. egyenlet - (28,12)

A félreértések elkerülése végett emlékeztetünk arra, hogy a
a (22,6)–(22,8)
kifejezések
jobb
oldalai
(a
34

- és -transzformációk a függvények argumentumát is megváltoztatják;
transzformált
kifejezések)
ennek
megfelelően
az
változók függvényei, a bal oldalak viszont az

függnek.
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A fenti egyenlőség mindkét oldalát

-vel megszorozva,

3.188. egyenlet - (28,13)

Ez a fentebb említett egyenlőségek közé tartozik: két skalár, bilineáris kifejezés szorzatát visszavezeti más
párokból álló, bilineáris kifejezések szorzatára.35
Más hasonló egyenlőségeket úgy kaphatunk (28,13)-ból, hogy a

helyettesítéseket hajtjuk végre, és felhasználjuk a

kifejtést (l. a feladatokat).
A további hivatkozások kedvéért felsoroljuk a

-es mátrixokra vonatkozó, (28,12)-vel analóg

összefüggéseket. Itt a

3.189. egyenlet - (28,14)

-es mátrixok lineárisan függetlenek, és teljes rendszert alkotnak. Ezekre fennáll, hogy

3.190. egyenlet - (28,15)

A teljesség feltétele:

3.191. egyenlet - (28,16)

(

), vagy másképpen:

3.192. egyenlet - (28,17)

12.1. Feladatok
1. Vezessünk le a (28,13)-nak megfelelő képleteket két (
szorzatára.

,

,

,

típusú) bilineáris kifejezés skaláris

A félreértések elkerülése végett megjegyezzük, hogy itt -függvényekből álló bilineáris kifejezésekről van szó. Antikommutáló
operátorokból képezett kifejezések esetén az átalakítás fordított előjelű lenne.
35

92
Created by XMLmind XSL-FO Converter.

-

III. FEJEZET FERMIONOK

Megoldás. Vezessük be a következő jelöléseket:

és ugyanezek a betűk vesszővel ellátva jelentsék a
leírt módszerrel azt kapjuk, hogy

és

felcserélésével kapott kifejezéseket. A szövegben

[az első sor a (28,13) képlet szerint].
2. Mutassuk meg, hogy

ahol

Megoldás. A vizsgált
mennyiségek skalárok a négyesforgatásokra nézve, de a térbeli tükrözésre nézve nincs
meghatározott paritásuk. A fenti egyenlőség legegyszerűbben spinorreprezentációban kapható meg. Észrevéve,
hogy

és

látjuk, hogy a

„skalár” kifejezhető a

másodrendű spinorok segítségével, és ezért

alakúnak kell lennie.
A

és

indexeket felcserélve, és figyelembe véve, hogy

a kívánt eredményt kapjuk.

93
Created by XMLmind XSL-FO Converter.

III. FEJEZET FERMIONOK

13. 29.§. A polarizációs sűrűségmátrix
Egy
impulzusú részecske szabad mozgását leíró
hullámfüggvény (síkhullám) koordinátafüggését az
szorzótényező tartalmazza, az
amplitúdó a spin-hullámfüggvény szerepét játssza. Ilyen (tiszta) állapotban a
részecske teljesen polarizált (l. 59. §). A nemrelativisztikus elméletben ez azt jelenti, hogy a részecske
spinjének meghatározott iránya van a térben (pontosabban, létezik olyan irány, amelyre vonatkoztatva a
spinvetület
határozott értéket vesz fel). A relativisztikus elméletben, tetszőleges vonatkoztatási
rendszerben nem lehet így jellemezni az állapotokat, mivel (mint azt a 23. §-ban már megjegyeztük) a spin
vektora nem marad meg. Az állapot tisztasága csak annyit jelent, hogy a részecske nyugalmi rendszerében a
spinnek határozott iránya van.
Részlegesen polarizált állapothoz nem tartozik meghatározott amplitúdó; csak a
indexek) polarizációs sűrűségmátrix . Úgy definiáljuk ezt a mátrixot, hogy tiszta állapotban a

bispinor

3.193. egyenlet - (29,1)

szorzattá egyszerűsödjék. Ennek megfelelően a

mátrixot a

3.194. egyenlet - (29,2)

feltétellel normáljuk [l. (23,4)].
Tiszta állapotban a spin átlagértékét az

3.195. egyenlet - (29,3)

kifejezés határozza meg. Részlegesen polarizált állapotban a megfelelő kifejezés:

3.196. egyenlet - (29,4)

Az
,
amplitúdók a
Ezért a (29,1) mátrix kielégíti a

és

algebrai egyenletrendszereknek tesznek eleget.

3.197. egyenlet - (29,5)

egyenleteket. Ugyanezeket a lineáris egyenleteket kell kielégítenie a sűrűségmátrixnakáltalános esetben (spin
szerint) kevert állapot esetén is (lásd a hasonló levezetést III. 14. §-ban).
Ha a szabad részecskét nyugalmi rendszerében tekintjük, akkor alkalmazhatjuk rá a nemrelativisztikus
elméletet. Viszont ebben az elméletben egy részlegesen polarizált állapot teljesen meghatározható három
paraméter, a spinvektor átlagértékének három komponense segítségével (l. III. 59. §). Így nyilvánvaló, hogy
ugyanezek a paraméterek határozzák meg a részlegesen polarizált állapotot tetszőleges Lorentz-transzformáció
elvégzése után, tehát mozgó részecske esetén is.
Jelöljük a nyugalmi rendszerbeli spinvektor kétszeresét -val (tiszta állapotban
, kevertben
).
A polarizációs állapot négydimenziós leírásához célszerű bevezetni az
négyesvektort, amely a nyugalmi
rendszerben egybeesik a háromdimenziós
vektorral; mivel axiális vektor, így
négyes pszeudovektor.
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Ez a négyesvektor a nyugalmi rendszerben merőleges a négyesimpulzusra [itt
tetszőleges vonatkoztatási rendszerben

], így

,

3.198. egyenlet - (29,6)

Ugyancsak tetszőleges rendszerben igaz, hogy

3.199. egyenlet - (29,7)

Az
négyesvektor komponenseit egy olyan vonatkoztatási rendszerben, amelyben a részecske
sebességgel mozog, a nyugalmi rendszerből való Lorentz-transzformációval kaphatjuk meg:

3.200. egyenlet - (29,8)

ahol a és
indexek a és
vektoroknak a
iránnyal párhuzamos és arra merőleges komponenseit
jelölik.36 A fenti képleteket vektoralakban is felírhatjuk:

3.201. egyenlet - (29,9)

Tekintsünk kezdetben egy polarizálatlan állapotot
. A sűrűségmátrix ekkor csak a
tartalmazhatja paraméterként. Egy ilyen mátrix, ha a (29,5) egyenleteket is kielégíti, csak

négyesimpulzust

3.202. egyenlet - (29,10)

alakú lehet (I. E. Tamm , 1930, H. B. G. Casimir , 1933). Az együtthatót úgy választottuk meg, hogy a (29,2)
normálási feltétel is teljesüljön.
Ha az állapot részlegesen polarizált (

), a sűrűségmátrixot

3.203. egyenlet - (29,11)

alakban keressük, amely automatikusan kielégíti a (29,5) egyenleteket.
egységmátrixba kell átmennie; mivel
Továbbá a
mátrixnak lineárisan kell tartalmaznia az

esetén a

mátrixnak az

, (29,11) ekkor megegyezik (29,10)-zel.
négyesvektort, azaz

A spinvektor
átlagértékének (mint minden impulzusmomentum jellegű mennyiségnek) a komponensei, transzformációs
tulajdonságaikat tekintve, a relativisztikus mechanikában egy antiszimmetrikus
tenzor térkomponenseiként írhatók fel. Az
36

négyesvektor
négyesvektor

szerint fejezhető ki ezzel a tenzorral. Aláhúzzuk, hogy az
térbeli része egy tetszőleges koordináta-rendszerben egyáltalán nem egyezik meg a
vektorral. Könnyű belátni, hogy
.
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3.204. egyenlet - (29,12)

alakúnak kell lennie (a második tagban az
négyespszeudovektor”„skalárszorzata” szerepel). Az
sűrűségmátrixot a nyugalmi rendszerben:

pszeudovektor és a
együttható meghatározásához

„mátrixértékű
írjuk fel a

és számítsuk ki (29,4) alapján a spin átlagértékét. A 22. §-ban felsorolt szabályokat felhasználva, könnyen
látható, hogy a mátrix keresett nyomában az egyetlen, zérustól különböző tag:

Ezt a kifejezést

-val egyenlővé téve, azt kapjuk, hogy

hogy (29,12)-t (29,11)-be helyettesítjük, majd a
így
antikommutál
-val:

és emiatt

kommutál

és

. A

végleges alakját úgy kapjuk meg,

tényezőket felcseréljük;

és

merőlegesek,

sűrűségmátrix ismert, akkor az állapotot jellemző

négyesvektort

-pal.

Tehát a részlegesen polarizált elektron sűrűségmátrixa:

3.205. egyenlet - (29,13)

(L. Michel , A. S. Wightman , 1955). Ha a
(és vele együtt a
vektort) az

3.206. egyenlet - (29,14)

képlet segítségével határozhatjuk meg.
A pozitron sűrűségmátrixára vonatkozó képletek hasonlóak az elektronra levezetett képletekhez. Ha a pozitront
(amelynek négyesimpulzusa

)

pozitronamplitúdóval írnánk le, és a

mátrixot ennek

megfelelően vezetnénk be, minden ugyanaz lenne, mint az elektron esetében, és a
mátrixot a (29,13)
képlet adná meg. A tényleges számításokban azonban, amikor pozitronok részvételével végbemenő szórási
folyamatok hatáskeresztmetszeteit határozzuk meg, nem az
fogjuk) az

, hanem (mint azt a későbbiekben látni

„negatív frekvenciás” amplitúdó jelenik meg. Az ennek megfelelő polarizációs

sűrűségmátrixot (jelöljük
kifejezéssel egyezzék meg.

-szal) úgy kell meghatározni, hogy tiszta állapot esetén az

(26,1) szerint a pozitronamplitúdó

. Fordítva:

[l. (28,3)]. Ha
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a fenti képletek segítségével azt kapjuk, hogy

3.207. egyenlet - (29,15)

helyébe a (29,13) kifejezést írva és [(26,3), (26,21) segítségével] egyszerűátalakításokat végezve, a
következő eredmény adódik:

3.208. egyenlet - (29,16)

Speciális esetben, polarizálatlan állapotra

3.209. egyenlet - (29,17)

A továbbiakban, ha a pozitron sűrűségmátrixáról beszélünk, a
elhagyjuk a (

mátrixotértjük majd ezen, és a

indexet

mátrixra gyakorlatilag nem lesz szükségünk).

A különböző számításokban gyakran kell spinállapotok szerint átlagolni
alakú
kifejezéseket, ahol
valamilyen (
-es) mátrix, pedig egy adott négyesimpulzushoz tartozó bispinor
amplitúdó. Az ilyen átlagolás ekvivalens azzal, hogy az
szorzatot a részlegesen polarizált állapot
sűrűségmátrixával helyettesítjük.
Speciális esetben, ha teljesen átlagolunk a két független spinállapotra, ez ekvivalens azzal, hogy polarizálatlan
állapotot tekintünk; ekkor (29,10) szerint

3.210. egyenlet - (29,18)

A negatív frekvenciás hullámfüggvényekre ehhez hasonlóan

3.211. egyenlet - (29,19)

Ha nem átlagolnunk, hanem összegeznünk kell a spinállapotok szerint, akkor az eredmény a fentieknek
kétszerese lesz.
Kövessük nyomon, hogy határesetben hogyan megy át a (29,13) sűrűségmátrix a megfelelő nemrelativisztikus
kifejezésbe. Térjünk át ezért az elektron nyugalmi rendszerére. A hullámfüggvények standard reprezentációja
esetén ebben a rendszerben az
amplitúdók kétkomponensűekké válnak; velük együtt a sűrűségmátrixnak is
egy
-es mátrixba kell átmennie. Valóban, a nyugalmi rendszerben

és a

mátrixokra vonatkozó (21,20) és (22,18) kifejezésekkel azt kapjuk, hogy
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3.212. egyenlet - (29,20)

(a nullák
-es nullamátrixokat jelölnek). Ha a nemrelativisztikus elméletben
helyett – a szokásos
módon – egységre normáljuk a sűrűségmátrixot (
), akkor a fenti kifejezést
-mel osztani
kell; tehát a nemrelativisztikus sűrűségmátrix

ami megegyezik a III. (59,4), (59,5) képletekkel.
Hasonlóképpen a pozitron sűrűségmátrixának nemrelativisztikus határesete:

Végül nézzük meg, hogyan egyszerűsödik a sűrűségmátrix ultrarelativisztikus esetben . Ha (29,8)-ban

-

t írunk [ezzel elhanyagoljuk az
relatív nagyságrendű mennyiségeket], majd ezeket a
kifejezéseket (29,13)-ba vagy (19,16)-ba helyettesítjük, és az -tengelyt irányában vesszük fel, azt kapjuk,
hogy

ahol a felső előjel az elektron, az alsó a pozitron esetére vonatkozik. A szorzat felbontása után a vezető tagok
kiesnek, a következő nagyságrendű tagok pedig a

kifejezést eredményezik. Ha

helyett ismét

-ot írunk, akkor

3.213. egyenlet - (29,21)

Ez a sűrűségmátrix keresett kifejezése az ultrarelativisztikus esetben. Felhívjuk a figyelmet arra, hogy a
képletben a

polarizációs vektor mindhárom komponense azonos nagyságrendű. Itt

komponensét jelenti, amely paralel (ha

) vagy antiparalel (ha

Speciális esetben, ha a részecske helicitás-sajátállapotban van,
különösen egyszerű alakot kap:37

a vektornak azt a

) a részecske impulzusával.
; ekkor a sűrűségmátrix

3.214. egyenlet - (29,22)

14. 30.§. A neutrino
Az a tény, hogy egy
spinű részecske leírásához két spinort ( és ) kell használni, amint azt a 20. §-ban
láttuk, a részecske tömegével áll kapcsolatban. Ez az ok elesik, ha a részecske tömege nulla. Egy ilyen
Ez megegyezik, amint annak lennie kell, a neutrinó vagy az antineutrinó sűrűségmátrixával – ezek nulla tömegű és adott helicitású
részecskék (lásd alább, 30. §).
37
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részecskét leíró hullámegyenletet már egyetlen spinor (például egy pontozott spinor,
írni:

) segítségével is fel lehet

3.215. egyenlet - (30,1)

vagy ugyanez más alakban:

3.216. egyenlet - (30,2)

A 20. §-ban azt is megjegyeztük, hogy az
-et tartalmazó hullámegyenlet automatikusan szimmetrikus a
térbeli tükrözésre nézve (
transzformáció). Ha a részecskét egyetlen spinorral írjuk le, ez a szimmetria
elvész. Azonban nincs is rá szükség, mert a tükrözéssel szembeni szimmetria a természetnek nem univerzális
tulajdonsága.
tömegű részecske energiája és impulzusa között fennáll az

Egy

összefüggés. Így síkhullám (

) esetén a (30,2) egyenletből azt kapjuk, hogy

3.217. egyenlet - (30,3)

ahol

a

(

irányú egységvektor. Ugyanilyen egyenletnek tesz eleget a „negatív frekvenciás” hullámfüggvény ,
) is:

3.218. egyenlet - (30,4)

A másodkvantált téroperátor:

3.219. egyenlet - (30,5)

Innen következik, mint általában, hogy
A

az antirészecske hullámfüggvénye.

operátorok (20,1) definíciójából látható, hogy

kielégíti a

. Így a komplex konjugált

spinor

egyenletet, vagy ami ugyanaz,

Vezessük be az
jelölést, azt a tényt fejezve ki ezzel, hogy a komplex konjugálás pontozott spinorból
pontozatlant csinál. Tehát az antirészecske hullámfüggvénye eleget tesz a

3.220. egyenlet - (30,6)
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vagy a

3.221. egyenlet - (30,7)

egyenletnek. Innen síkhullámra

3.222. egyenlet - (30,8)

Viszont
a spin mozgásirányú vetületének operátora. Ezért a (30,3)és (30,8) egyenletek azt jelentik, hogy
adott impulzusúállapotok automatikusan helicitás-sajátállapotok – a spin mozgásirányú vetületének határozott
értéke van. Ha a részecske spinje az impulzussal ellentétes irányú (
spinje az impulzus irányába mutat (

helicitás), akkor az antirészecske

helicitás).

Úgy tűnik, hogy ilyen tulajdonságú részecskék a természetben létező neutrinók. Megállapodás szerint a
helicitású részecskét neutrinónak, a

helicitású, részecskét antineutrinónak nevezzük.38

Azzal kapcsolatban, hogy a neutrinoállapotok a spin iránya szerint nem degeneráltak, emlékeztetünk a 8. §-ban
tett megjegyzésre, amely szerint egy
tömegű részecskére csak az impulzus irányára vonatkozó axiális
szimmetria jellemző. Valódi semleges részecske – a foton – esetén ez a szimmetria tartalmazza a tengely körüli
elforgatásokat és a tengelyen átmenő síkokban történő tükrözéseket. Neutrino esetén a tükrözési szimmetria
hiányzik, csak a tengely körüli elforgatások csoportja marad meg, amely megőrzi az impulzusmomentum
tengelyirányú vetületét, és az előjelét sem változtatja meg. A tükrözési szimmetria csak akkor létezik, ha
egyidejűleg a részecskét antirészecskére cseréljük.
Azt is meg kell jegyeznünk, hogy a kötelezően longitudinális polarizáció azt jelenti, hogy a neutrino spinje
egyáltalán nem választható szét a pálya-impulzusmomentumtól (akárcsak a foton esetében, ahol a polarizáció
feltétlenül transzverzális, l. 6. §).
Egyetlen egy
(vagy
négyesvektort alkotnak:

) spinorral mindössze négy bilineáris kombináció képezhető. Ezek együtt

3.223. egyenlet - (30,9)

Könnyű belátni, hogy a

egyenletek miatt teljesül a
négyesvektorát jelenti.

kontinuitási egyenlet, azaz

a részecskék áramsűrűségének

A neutrinót leíró síkhullámokat célszerű úgy normálni, ahogy azt a 23. §-ban a tömeggel rendelkező
részecskékkel tettük:

3.224. egyenlet - (30,10)

ahol a spinoramplitúdók az
A neutrino létezését Pauli jósolta meg elméleti alapon, a -bomlás tulajdonságainak magyarázatára (1931). A (30,1) egyenletet először
H. Weyl vizsgálta (1929). A neutrino elméletét a fenti egyenletek alapján L. D. Landau , T. D. Lee és C. N. Yang , A. Salam fogalmazták
meg (1957).
38
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3.225. egyenlet - (30,11)

invariáns feltétel segítségével vannak normálva. Ekkor a részecskék sűrűsége és áramsűrűsége:

,

.
Mivel egy adott impulzusú, szabad neutrino mindig teljesen polarizált, ebben az esetben értelmetlen (spin
szerinti) kevert állapotról beszélni. Ennek ellenére néha célszerű lehet a
-es polarizációs
„sűrűségmátrixot” használni, amelyen egyszerűen a

3.226. egyenlet - (30,12)

másodrendű spinort értjük (ekkor

). Vegyük észre, hogy ennek a mátrixnak ki kell elégítenie az

egyenleteket. Innen látszik, hogy

3.227. egyenlet - (30,13)

Mikor különböző kölcsönhatási folyamatokat vizsgálunk, a neutrinók más, tömeggel rendelkező (
spinű)
részecskékkel együtt léphetnek fel. Az utóbbiakat négykomponensű hullámfüggvényekkel kell leírni. Az ilyen
esetekben az egységes jelölésmód céljából a neutrinóra is érdemes formálisan bevezetni egy „bispinor”
hullámfüggvényt, amelynek két komponense nulla:
. Azonban -nek ez az alakja általában véve
nem marad meg, ha más (nem spinor) reprezentációra térünk át. Ezt a nehézséget megkerülhetjük, ha
észrevesszük, hogy a spinorreprezentációban azonosan igaz, hogy

ahol tetszőleges „ballaszt” spinor, amely az eredményekből kiesik [a
mátrixot (22,18)-ból vettük]. Így a
neutrino valódi „kétkomponensű jellege” minden reprezentációban fennáll, ha az őt leíró
hullámfüggvény a
Dirac-egyenlet megoldása
esetén:

3.228. egyenlet - (30,14)

amely ezenkívül az

, vagyis a

3.229. egyenlet - (30,15)

kiegészítő feltételnek is eleget tesz.
Ezt a feltételt figyelembe vehetjük, ha mindenütt, ahol
kifejezéseket írjuk:

-nek és

-nak szerepelnie kell, helyettük a következő

3.230. egyenlet - (30,16)
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Így az áramsűrűség négyesvektora a következő alakot ölti [a

kifejezésben a (30,16) helyettesítéssel]:

3.231. egyenlet - (30,17)

Hasonlóképpen a neutrino

-es sűrűségmátrixa:

3.232. egyenlet - (30,18)

Spinorreprezentációban, amint azt várható, ez a (30,13)

Az antineutrinóra vonatkozó megfelelő képletek

-es mátrixra redukálódik:

előjelében különböznek.

A neutrino elektromosan semleges részecske. A fenti tulajdonságú neutrino azonban nem valódi semleges
részecske. Ezzel kapcsolatban megjegyezzük, hogy a kétkomponensű spinor segítségével leírt „neutrinotér” a
számára lehetséges részecskeállapotokat tekintve (de természetesen nem a többi fizikai tulajdonságában)
ekvivalens egy négykomponensű bispinorral leírt valódi semleges térrel. Adott helicitású részecskék és
antirészecskék helyett egy részecskénk lenne, két lehetséges helicitásállapotban, és a tükrözési szimmetria
automatikusan fennállna. Megjegyzendő azonban, hogy a „négykomponensű” neutrino zérus tömege „véletlen”
jellegű volna, mivel ez nem lenne kapcsolatban a részecskét leíró hullámegyenlet szimmetriatulajdonságaival
(amely nemzérus tömeget is megengedne). Ezért egy ilyen részecske esetén a különböző kölcsönhatások
figyelembevétele automatikusan ahhoz vezetne, hogy a részecskének kicsi, de mégsem szigorúan zérus
nyugalmi tömege jelenne meg.

15. 31.§. A 3/2 spinű részecskék hullámegyenlete
Egy
spinű részecskét nyugalmi rendszerében egy háromdimenziós, harmadrendű szimmetrikus spinor
(amelynek
független komponense van) ír le. Ennek megfelelően, tetszőleges vonatkoztatási
rendszerben a részecske leírásában a
,
és a
,
négyesspinorok szerepelhetnek, amelyek
szimmetrikusak az egyforma (pontozott vagy pontozatlan) indexeikben; tükrözéskor az első és a második párban
levő spinorok egymásba mennek át.
Ahhoz, hogy a nyugalmi rendszerben a
és
hármasspinorokba menjenek át, eleget kell tenniük a

négyesspinorok mindhárom indexükben szimmetrikus

3.233. egyenlet - (31,1)

feltételeknek. Valóban, a nyugalmi rendszerben

[amint ez (20,1)-ből látható]. Ezért a (31,1) feltételek a
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egyenlőségekhez vezetnek, ahol a vesszős mennyiségek a megfelelő háromdimenziós spinorokat jelentik; más
szóval, ezek a spinorok az
indexeket összeejtve nullát adnak, ez pedig azt jelenti, hogy szimmetrikusak
ezekben az indexeikben, tehát mindhárom indexükben is.
A

és

spinorok között differenciális kapcsolatot létesítenek a következő összefüggések:

3.234. egyenlet - (31,2)

A fenti egyenletek bal oldalainak szimmetrikus voltát (a , vagy az , indexekben) a (31,1) feltételek
biztosítják – ezeket az indexeket összeejtve, nullát kapunk. A (31,2) egyenletek miatt a nyugalmi rendszerben a
és
háromdimenziós spinorok, amint az várható is, egybeesnek. A (31,2) egyenletekből -t vagy -t
kiküszöbölve, azt találjuk, hogy a és spinorok mindegyik komponense kielégíti a

3.235. egyenlet - (31,3)

másodrendű egyenletet.
A (31,1), (31,2) egyenletek egy
spinű részecske hullámegyenleteinek teljes rendszerét alkotják.39 A
spinorok hozzávétele semmi újat nem hozna. Ezek a következőképpen adhatók meg:

A

és

spinű részecskékre vonatkozó egyenleteket olyan alakban is megfogalmazhatjuk, amely a spinorok

vektortulajdonságait használja fel (W. Rarita , J. Schwinger , 1941; A. Sz. Davidov , I. E. Tamm , 1942).Az
spinorindexeknek egy négydimenziós vektorindex feleltethető meg. Így a
helyettesíthető a

harmadrendű spinor

„kevert” mennyiséggel, amelynek egy vektor- és egy spinorindexe van. Az

spinornak is megfeleltetünk egy
mennyiséget, a két spinor együttesének pedig a
„vektor”-bispinort (a
bispinorindexet nem írjuk ki). A hullámegyenlet ekkor az egyes vektorkomponensekre felírt „Dirac-egyenlet”
lesz:

3.236. egyenlet - (31,4)

és teljesülnie kell még a következő kiegészítő feltételnek is:

3.237. egyenlet - (31,5)

A
mátrixok spinorreprezentációban felírt kifejezését, valamint a spinorok és vektorok komponensei közti
kapcsolatot leíró (18,6), (18,7) képleteket felhasználva, könnyen meggyőződhetünk arról, hogy (31,4)
tartalmazza a (31,2) egyenleteket, és a (31,5) feltétel ekvivalens azzal a követelménnyel, hogy a
spinorok szimmetrikusak legyenek a
miatt azt kapjuk, hogy

39

, ill. a

indexekben. A (31,4) egyenletet

-vel szorozva,(31,5)

A fenti egyenletek Lagrange-függvényes megfogalmazásáról lásd Fierz és Pauli II. fejezet, 19. lábjegyzetben idézett cikkét.
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vagy a

mátrixok felcserélési szabályát felhasználva,

3.238. egyenlet - (31,6)

A második tag (31,5) miatt zérus, tehát az elsőből

3.239. egyenlet - (31,7)

Könnyen látható, hogy ez a feltétel, amely automatikusan következik (31,4)-bőlés (31,5)-ből, ekvivalens
a (31,1) feltételekkel.
Végül, a hullámegyenletet úgy is meg lehet fogalmazni, hogy bevezetjük a három bispinorindexszel rendelkező,
mindhárom indexében szimmetrikus
1948). A
komponensek összessége ekvivalens a , ,
hullámegyenlet „Dirac-egyenletek” rendszereként írható fel:

mennyiséget (V. Bargmann , E. P. Wigner ,
, spinorok komponenseinek összességével. A

3.240. egyenlet - (31,8)

Könnyű belátni, hogy ezek az egyenletek már a szükséges számú (négy független)
komponenst
eredményezik, így nem kell kiegészítő feltételeket kiróni. Valóban, a nyugalmi rendszerben (31,8) a

egyenlőségekre vezet, amelyek következtében (standard reprezentációban) az összes
eltűnik, azaz
háromdimenziós harmadrendű spinorba megy át.
A fentebb tárgyalt eredmények nyilvánvaló módon általánosíthatók tetszőleges félegész

komponens
spinű részecskére.

A (31,4) és (31,5) képlethez hasonló leírásban a hullámfüggvény
rendű szimmetrikus négyestenzor
lesz, egy bispinorindexszel. A (31,8) alakú egyenletek használata esetén a hullámfüggvénynek
bispinorindexe van, és ezekben szimmetrikus.
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1. 32.§. Az elektron Dirac-egyenlete külső térben
A szabad részek hullámegyenletei lényegében csak azokat a tulajdonságokat fejezik ki, amelyek a téridőbeli
szimmetria általános követelményeivel kapcsolatosak. Az ugyanezen részecskékkel lezajló fizikai folyamatok a
kölcsönhatás tulajdonságaitól függenek.
A relativisztikus elméletben az erősen kölcsönható részecskéknek a hullámegyenlet valamely egyszerű
általánosításán alapuló leírása nem lehetséges, mivel ez a leírás túllépi a szabad részecskék egyenleteiben
tükröződő ismeretek korlátait.
A hullámegyenletek módszerét azonban alkalmazhatjuk a nem erősen kölcsönható részecskék elektromágneses
kölcsönhatásainak leírására. Ide tartoznak az elektronok (pozitronok), és így az elmélet leírhatja az elektron
kvantumelektrodinamikájának óriási területeit. Az erős kölcsönhatásban nem tudnak részt venni a müonok sem,
melyek instabil részecskék; ezek viselkedését az élettartamukhoz (melyet a gyenge kölcsönhatás határoz meg)
képest rövid időtartamok során végbemenő kölcsönhatások esetén szintén a kvantumelektrodinamikával írhatjuk
le.
E fejezetben a kvantumelektrodinamika azon feladatkörét vizsgáljuk meg, melyet egyetlen részecske
elektromágneses kölcsönhatásai alkotnak. Ezek olyan feladatok, melyek során a részecskeszám változatlan
marad, a kölcsönhatást pedig a külső elektromágneses tér fogalma segítségével vezethetjük be. A külső terek
adottságát megengedő feltételek mellett, az elmélet alkalmazhatóságának határait az ún. sugárzási korrekciók is
megszabják (ezeket a könyv második részében fogjuk vizsgálni).
Az adott külső térben mozgó elektron hullámegyenleteit ugyanúgy kaphatjuk, mint a nemrelativisztikus
elméletben (III. 111. §). Legyen
a külső tér négyespotenciálja (
a vektor-,
a
skalárpotenciál). A keresett egyenletet úgy kapjuk, hogy a négyesimpulzus operátorát a Dirac-egyenletben a
különbséggel helyettesítjük, ahol a részecske töltése:1

4.1. egyenlet - (32,1)

Az egyenlethez tartozó Hamilton-függvényt úgy kapjuk, hogy a (21,13) egyenletben azonos cserét végzünk:

4.2. egyenlet - (32,2)

A Dirac-egyenletnek az elektromágneses tér potenciáljainak mértéktranszformációi során mutatott invarianciája
abban jut kifejezésre, hogy alakja az
helyettesítéskor (
tetszőleges skalárfüggvény)
változatlan marad, ha a hullámfüggvényt egyidejűleg a

4.3. egyenlet - (32,3)

transzformációnak vetjük alá (lásd a Schrödinger-egyenlet analóg transzformációját a III. 111.9-ben).
Az áramsűrűséget a hullámfüggvények segítségével ugyanaz a

1

A töltéshez előjelét is hozzáértjük, így az elektronra:

.
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(21,11) kifejezés adja meg, mint a külső tér nélküli esetben. Ui. a (21,11) levezetése során alkalmazott lépéseket
a (32,1) egyenlettel [és az alábbi (32,4)-gyel] elvégezve, a külső tér kiesik, és a kontinuitási egyenletet az előző
alakú áramra vezethetjük le.
Végezzük el a töltéskonjugáció műveletét a (32,1) egyenleten. Komplex konjugálással a

4.4. egyenlet - (32,4)

egyenlet adódik csakúgy, mint ahogy annak idején(21,9) (vegyük figyelembe, hogy
az egyenletet átírhatjuk a

alakba, majd balról megszorozva az

valós négyesvektor). Ezt

mátrixszal, és felhasználva a (26,3) egyenletet, azt kapjuk, hogy

4.5. egyenlet - (32,5)

Így a töltéskonjugált hullámfüggvény az eredetitől csak a töltés előjelében különböző egyenletet elégít ki.
Másrészt a töltéskonjugáció művelete viszát a részecskeállapotból az antirészecskébe. Látjuk, ha a
részecskéknek van elektromos töltése, akkor az elektron és a pozitron töltéseinek nagysága automatikusan
ellentétes.
A (32,1) elsőrendű egyenlet másodrendűvé alakítható, ha rá a

A

ahol

szorzatot helyettesítjük:

a (28,2)

antiszimmetrikus

antiszimmetrizálást , azaz

„mátrix-négyestenzor”.

-vel

szorozva

elvégezhetjük

az

-t az

kifejezéssel helyettesíthetjük (
következő másodrendű egyenletet kapjuk:

az elektromágneses tér tenzora ). Végeredményben a

4.6. egyenlet - (32,6)

Az

operátort alkalmazzuk:

szorzatot háromdimenziós jelölésben is írhatjuk, azt a

mennyiségekkel kifejezve. Ekkor

4.7. egyenlet - (32,7)
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avagy a szokásos egységekben írva:

4.8. egyenlet - (32,7a)

Az
és
tereket tartalmazó tagok megjelenése a részecske spinjével kapcsolatos, ennek vizsgálatára a
következő szakaszban térünk ki.
A másodrendű egyenlet megoldásai között természetesen „feleslegesek” is találhatók, amelyek a kiindulási
egyenletet nem teljesítik (ezek az előtti előjel megváltoztatásával adódó
Diracegyenletet elégítik ki). A kellő megoldások kiválasztása a konkrét esetekben általában nyilvánvaló, és nem okoz
gondot. A kiválasztás következetes módszere abban áll, hogy ha
a másodrendű egyenlet tetszőleges
megoldása, akkor az elsőrendű egyenlet helyes megoldását

4.9. egyenlet - (32,8)

adja. Valóban ezt az egyenlőséget balról a
nulla lesz, ha kielégíti a (32,6) egyenletet.

kifejezéssel szorozva, látjuk, hogy a jobb oldal

Hangsúlyozzuk, hogy a külső térnek a relativisztikus egyenletbe
cserével való bevezetése nem
magától értetődő. A bevezetés során mi valójában arra a kiegészítő elvre támaszkodtunk, amely szerint a fenti
csere az elsőrendű egyenletben hajtandó végre; éppen ennek következtében (32,6)-ban kiegészítő tagok jelentek
meg, amelyek nem lépnek fel, ha a helyettesítést közvetlenül a másodrendű egyenletben végeztük volna el. 2
A Dirac-egyenlet külső térbeli stacionárius megoldásai között a folytonos és a diszkrét spektrumba tartozó
állapotok egyaránt megtalálhatók. Csakúgy, mint a nemrelativisztikus esetben, a folytonos spektrumbeli
megoldások végtelenbe nyúló mozgásnak felelnek meg, amelynek során a részecske a végtelenben is
tartózkodhat, ahol azt szabadnak is tekinthetjük. Minthogy a szabad részecske Hamilton-operátorának
sajátértékei
-tel egyenlőek, így világos, hogy a folytonos spektrum az
vagy
intervallumban található. Ha
, akkor a részecske nem tartózkodhat végtelenben, azaz a mozgás
véges, és az állapot diszkrét spektrumhoz tartozik.
Csakúgy, mint szabad részekre, a „pozitív frekvenciás” (
) és a „negatív frekvenciás” (
) megoldások
meghatározott módon jelennek meg a másodkvantálás sémájában. A külső térbeli részecskére ez a séma
természetes módon általánosítható a (25,1)-beli síkhullámoknak a Dirac-egyenlet normált sajátfüggvényeivel (
) való helyettesítésével, melyek a pozitív, ill. a negatív frekvenciákhoz tartoznak:

4.10. egyenlet - (32,9)

Ezzel az elvvel összhangban kellene bevezetni az egyéb spinű részek hullámegyenleteibe is a kölcsönhatást, mialatt az egyenletek
alakjának azonosnak kell lennie azzal, ahogy a variációs elvből adódnak, a mellékfeltételek alkalmazása előtt. Így
spin esetén a
cserét a (14,1), (14,2) egyenletekben kell elvégezni. Megjegyezzük, hogy ez a helyettesítés (az spin esetére) a (14,4)
2

másodrendű egyenletben és a (14,3) mellékfeltételben általában ellentmondásos egyenletrendszerre vezetne [
spin esetén az
ellentmondás már a (31,2) egyenletriek a (31,1) mellékfeltétellel való egyidejű felhasználása esetén fellépne]. Nulla spin esetében a
helyettesítés a (10,4) elsőrendű egyenletekben egyenértékű a (10,5) másodrendű egyenletekben elvégzett helyettesítéssel. E
kérdések elemzésére nem térünk ki részletesebben, minthogy nincs közvetlen fizikai jelentésük. Ugyanis az
részecskék elektromágneses kölcsönhatása nem tárgyalható hullámegyenletekkel.
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Ez a kvantálási előírás azonban nehézségekhez vezethet. Ugyanis a potenciálgödör mélységének növekedésével
az energiaszintek átléphetik a
határt, azaz a pozitívból negatívvá (vagy ellenkező előjelű potenciál esetén
negatívból pozitívvá) válhatnak. Folytonossági meggondolások alapján azonban továbbra is elektronnak és nem
pozitronnak kell e nívókat tekintenünk. Ezért, szigorúbban véve, az összes állapotot amelyek a tér végtelen lassú
bekapcsolása során ráhúzódnak a folytonos spektrum pozitív határára (
), az elektron állapothoz kellene
viszonyítani. Ekkor azonban az elektron energiája negatív is lehet, így a vákuum nem lesz a legalacsonyabb
energiájú állapot, ez pedig a tér feltett jellege alapján elektron–pozitron pár keletkezésére vezethet.3 A
potenciálgödör további mélyítése során az elektronnívó a folytonos spektrum negatív határát is elérheti. Ekkor a
párkeltéshez szükséges küszöbenergia (amelynek értéke
) éppen nulla lesz, azaz megindul a
spontán párképződés – amely semmiképpen sem az egyrészecskés elmélet keretei közt tárgyalható folyamat.
Mindez azt mutatja, hogy a relativisztikus elméletben a külső tér fogalmának alkalmazhatósága korlátozott.
Például tilos túl mély potenciálgödröket vizsgálni. Ezt a kérdést a sokrészecskés elméletben eddig még nem
vizsgálták.

1.1. Feladat
Határozzuk meg az elektron energiaszintjeit állandó homogén mágneses térben .
Megoldás. A vektorpotenciál választása:
,
(a
tér párhuzamos a tengellyel). Az
energia mellett az általános impulzus
és
komponensei maradnak meg. Használjuk a segédfüggvényre
vonatkozó másodrendű egyenletet [l. (32,8)], és tegyük fel, hogy
a
operátor sajátfüggvénye (a
sajátértékekkel), valamint a
és
operátoroké is. Ekkor a -re vonatkozó egyenlet a következő alakú lesz:

Ez az egyenlet formailag megegyezik a lineáris oszcillátorra vonatkozó Schrödinger-egyenlettel. Sajátértékeit
így a következő képlet adja:

(l. III. 112. §). Megjegyezzük, hogy a
hullámfüggvény, amelyet
-ből a (32,8) egyenlettel lehet
meghatározni, nem sajátfüggvénye
-nek, annak megfelelően, hogy mozgó részekre a spin nem megmaradó
mennyiség.

2. 33.§. Sorfejtés 1/c hatványai szerint4
Mint a 21. §-ban láttuk, nemrelativisztikus határesetben
a
komponensei közül kettő
zérussá válik. Ezért kis elektronsebességek esetén
. Az egyenlőtlenség révén közelítő egyenletre
juthatunk, amely csak a kétkomponensű
mennyiséget tartalmazza, amennyiben a hullámfüggvényt formálisan
sorba fejtjük

hatványai szerint.

Induljunk ki az elektronra külső térben érvényes Dirac-egyenletből

4.11. egyenlet - (33,1)

3
4

Például ez történik két igen mély, ellenkező előjelű potenciálgödör jelenléte esetén.
Ebben a szakaszban a szokásos mértékegységeket használjuk.
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A részecske relativisztikus energiakifejezése annak
nyugalmi energiáját is tartalmazza.
nemrelativisztikus határátmenet előtt ezt a tagot ki kell küszöbölnünk, ezért
helyett bevezetjük a

összefüggéssel definiált

A

hullámfüggvényt. Ekkor

alakban előállítva, a következő egyenletrendszerre jutunk:

-t a

(az alábbiakban -ről és -ről a vesszőket elhagyjuk; ez azonban nem vezethet félreértésekre, mivel ebben a
szakaszban csak a transzformált
mennyiséggel dolgozunk).
Az első közelítésben (33,3) bal oldalán csak a

tag marad vissza, és így az adódik, hogy

4.12. egyenlet - (33,4)

(megjegyzendő, hogy

). Ezt a kifejezést (33,2)-be helyettesítve, kapjuk, hogy

A Pauli-mátrixokra a következő összefüggés érvényes:

4.13. egyenlet - (33,5)

ahol
,
tetszőleges vektorok [lásd (20,9)]. A vizsgált esetben
vektorszorzat nem nulla, mivel és
nem feleserélhetők:

Ennek alapján

4.14. egyenlet - (33,6)

(ahol

a mágneses térerősség), és

-re és következő egyenlet adódik:
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4.15. egyenlet - (33,7)

Ez a Pauli-egyenlet . A nemrelativisztikus Schrödinger-egyenlettől a Hamilton-operátor utolsó tagjában
különbözik, amely a külső mágneses térbe helyezett mágneses dipólus potenciális energiájával egyező alakú
(összehasonlításul l. III. 111. §). Így az
viselkedik, melynek töltése mellett

hatványai szerinti első közelítésben az elektron olyan részecskeként

4.16. egyenlet - (33,8)

mágneses momentuma van. A giromágneses tényező (
kapcsolt mágneses momentum esetén lenne.5

) kétszerte nagyobb, mint a pályamozgással

A
sűrűségben a második tag első közelítésben elhagyható, így
Schrödinger-egyenlet megköveteli.

, amint azt a

Az áramsűrűség alakja

(33,4)-ből behelyettesíthetjük a

alakokat, egyidejűleg kihasználjuk, hogy a
következőképpen alakíthatók át:

szorzókat tartalmazó tagok a (33,5) képlet segítségével a

4.17. egyenlet - (33,9)

A végeredmény:

4.18. egyenlet - (33,10)

amely megegyezik a III. (115,4) kifejezéssel, melyet a nemrelativisztikus elméletből kaptunk.
Adjuk most meg a második közelítést az
hogy csak elektromos külső tér van jelen (
Először is vegyük észre, hogy az

hatványok szerinti sorfejtést folytatva.6 Ennek során feltesszük,
).

-es tagok figyelembevételével a

sűrűségre a

alak adódik. Ez a kifejezés eltér a Schrödinger-félétől. Figyelembe véve, hogy célunk egy, a Schrödingeregyenlettel analóg egyenlet megtalálása (második közelítésben), be kell vezetnünk
helyett egy másik
Ezt a figyelemreméltó eredményt Dirac vezette le 1928-ban. A (33,7) egyenletet kielégítő kétkomponensű mennyiségeket W. Pauli vezette
be 1927-ben, még a Dirac-egyenlet felfedezése előtt.
6
Az alábbiakban V. B. Bereszteckij és L. D. Landau módszerét követjük (1949).
5
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(kétkomponensű) mennyiséget,
-t, amellyel az időben állandó integrál
azt a Schrödinger-egyenlet megköveteli.

alakú lesz, amint

A szükséges transzformáció megvilágítására írjuk fel az előbbi integrált:

és végezzük el a következő parciális integrálást:

(ugyanez adódik

és

felcserélésével is). Így

ahonnan látszik, hogy

4.19. egyenlet - (33,11)

Az egyszerűség kedvéért tegyük fel, hogy az állapot stacionárius, azaz a
operátor helyére az energia
írható (levonva belőle a nyugalmi energiát). Ekkor a (33,4)-re a következő közelítésben (33,3)-ból -re a

kifejezést kapjuk. Ezt behelyettesítve (33,2)-be, majd
elhagyva az
vezethetünk le

-t

-rel (33,11) szerint kifejezve, mindvégig

-nél magasabb rendű tagokat, egyszerű számolással
-re, melynek Hamilton-operátora

alakú egyenletet

A kapcsos zárójelbeli kifejezés a következő egyenletek segítségével átalakítható:

(ahol

az elektromos térerősség ). A Hamilton-operátor végleges alakja:

4.20. egyenlet - (33,12)

Az utolsó három tag a keresett

rendű korrekciót adja. Közülük az első a mozgási energia relativisztikus

impulzusfüggésének következménye (a
különbség sorfejtése). A második tag, amelyet
a spin–pálya kölcsönhatás energiájának is szokás nevezni – a mozgó mágneses momentum és az elektromos tér
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kölcsönhatásának energiája.7 Az utolsó tag csak azokban a pontokban különbözik nullától, ahol a külső teret
létrehozó töltés található [így
G. Darwin , 1928)].

töltésű pontszerű részecske Coulomb-tere esetén:

(C.

Ha az elektromos tér gömbszimmetrikus (centrális), akkor

és a spin–pálya kölcsönhatás operátorát a következő alakban állíthatjuk elő:

4.21. egyenlet - (33,13)

Itt a pályamomentum-operátor,
potenciális energiája .8

az elektron spinoperátora,

pedig az elektron külső térbeli

3. 34.§. A hidrogénatom finomszerkezete
Határozzuk meg a hidrogénatom – a mozdulatlan mag Coulomb-terében mozgó elektron – energiaszintjeinek
relativisztikus korrekcióit.9 A hidrogénatomban az elektron sebességének nagyságrendje
. Ezért a
keresett korrekciókat a perturbációelmélet alkalmazásával – mint a közelítő (33,12) Hamilton-operátor
relativisztikus tagjainak a perturbálatlan állapotokon (azaz a nemrelativisztikus hullámfüggvényen) vett várható
értékét – adhatjuk meg. A nagyobb általánosság kedvéért a mag töltését
-nek vesszük, feltéve eközben, hogy
.
A mag terének erőssége
, amelyhez tartozó potenciál kielégíti a
egyenletet.
Ezt (33,12) utolsó három tagjába helyettesítve és figyelembe véve, hogy az elektron töltése negatív, a következő
alakú perturbáló Hamilton-operátort kapjuk:

4.22. egyenlet - (34,1)

Minthogy a Schrödinger-egyenlet alapján

(ahol

7

a perturbálatlan nívó ,

Bevezetve a (33,8) mágneses momentumot és a

a főkvantumszám), így a

sebességet, ezt az energiát

alakban írhatjuk. Első pillantásra az

eredmény természetellenesnek tűnhet, minthogy a részecskével együtt mozgó rendszerre áttérve,
mágneses tér lép fel,
amelyben a mágneses momentum energiája
. Ez az okoskodás azonban még nem veszi kellő módon figyelembe a részecskével
együtt mozgó vonatkoztatási rendszer gyorsuló jellegét. Az
szorzó megjelenése (L. Thomas , 1926) a relativisztikus invariancia
általános, az elektronnak mint „spinor” részecskének specifikus tulajdonságait (így giromágneses faktorát) figyelembe vevő
követelményének következménye. (l. 41. §).
8
A (33,13) képletet használtuk III. 72. §-ban.
9
A mag mozgásának e korrekciók nagyságára gyakorolt hatása kisebb rendű, így ezzel itt nem foglalkozunk.
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várható érték adódik az első tagra. Ezt az átlagot, csakúgy, mint (34,1) második tagjáét, a következő képletek
segítségével számítjuk ki (l. III. 36. §):

4.23. egyenlet - (34,2)

(ez utóbbi nyilván csak

esetén érvényes); míg az

operátor sajátértékei:

Végül a harmadik tagot a következő képletek segítségével átlagolhatjuk:

4.24. egyenlet - (34,3)

A fenti összefüggések alapján egyszerű számítással a következő képlet adódik

és

minden értékére:

4.25. egyenlet - (34,4)

A (34,4) egyenlet adja meg a hidrogénnívók relativisztikus korrekcióit – a finomszerkezet energiáit.10
Emlékeztetünk arra a körülményre, mely szerint a nemrelativisztikus elméletben a nívók a spinirány és értéke
szerint egyaránt elfajultak. A finomszerkezet (a spin–pálya kölcsönhatás ) megszünteti ezt a degenerációt, de
nem teljesen: az azonos

és

értékű, de eltérő

értékűállapotok kétszeres elfajulást mutatnak (viszont

az adott
esetén lehetséges maximális
kvantumszámmal jellemzett állapot
nem elfajult).11Így a hidrogén energiaszintjei a finomszerkezet figyelembevételével a következők lesznek:

Az

főkvantumszámú szint tehát a finomszerkezet

komponensére bomlik fel.

A továbbiakban látni fogjuk, hogy az itt fennmaradt elfajulást az úgynevezett sugárzási korrekciók szüntetik
meg (Lamb-eltolódás) , amelyet az egyelektronos feladat Dirac-egyenlete nem vesz figyelembe.

Ezt a képletet csakúgy, mint a pontosabb (36,10) egyenletet elsőként A. Sommerfeld vezette le a régi Bohr-elméletből, még a
kvantumelmélet felfedezése előtt.
11
Ez a degeneráció a Coulomb-tér esetében fennálló speciális megmaradási tétel következménye: a Dirac-egyenlet Hamilton-függvénye
10

felcserélhető az

operátorral (M. H. Johnson , B. A. Lipman ,

1950).Nemrelativisztikus határátmenetben
, ahol
ami a Coulomb-térbeli klasszikus mozgás
integráljának megfelelő operátor (l. I. 15. §). A Coulomb-térbeli nemrelativisztikus, véletlenszerű degeneráció az
mennyiség
megmaradásával kapcsolatos.
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Előretekintve, már itt rámutatunk arra, hogy ezek a korrekciók

nagyságrendűek. A spin–

pálya kölcsönhatásból származó másodrendű korrekció

nagyságrendű lenne, így a sugárzási

korrekciókhoz viszonyított aránya
. Hidrogén esetén (
) ez a hányados nyilván igen
kicsiny, és ezért az egyelektronos Dirac-egyenlet pontos megoldásának nincs értelme. Nagyobb -jű magok
esetén azonban ez a feladat értelmessé válik (36. §).

4. 35.§. Mozgás centrális erőtérben
Vizsgáljuk az elektron mozgását centrális elektromos térben.
Minthogy centrális térben történő mozgás során az impulzusmomentum és a paritás (a tér középpontjára mint
origóra vonatkoztatva) megmarad, így e mozgás hullámfüggvényeinek szögfüggésére mindaz érvényes, amit
a 24. §-ban a szabad részek gömbhullámaira vonatkozólag elmondtunk. Csak a radiális függvények változnak
meg. Ennek megfelelően a stacionárius állapotok hullámfüggvényét (a standard reprezentációban) a következő
alakban keressük:

4.26. egyenlet - (35,1)

ahol

, és

,

hatványát a későbbi előnyös írásmód kedvéért vezettük be.

A Dirac-egyenlet standard reprezentációban a következő egyenletrendszert jelenti

-re és

-re:

4.27. egyenlet - (35,2)

ahol
az elektron potenciális energiája a sztatikus térben. A (35,1) kifejezés behelyettesítése
a (35,2) egyenletek jobb oldalának kiszámítására redukálódik.
Az

gömbharmonikust

segítségével kifejezve,

[l. (24,8)] adódik, és így

írható. A

adódik, ahol
operátor sajátértékei:

szorzatot a (33,5) kifejezés segítségével átírva, a vektorműveletek elvégzése után

a pályamomentum operátora ; a vessző

szerinti differenciálást jelent. A

A képletek egységes írásmódja kedvéért kényelmes a következő jelölést bevezetni:
114
Created by XMLmind XSL-FO Converter.

IV. FEJEZET RÉSZECSKE
MOZGÁSA KÜLSő TÉRBEN

4.28. egyenlet - (35,3)

szám a

A

érték kivételével befutja az összes egész számot (miközben a pozitív számok a

esetnek, a negatívok a

esetnek felelnek meg). Ekkor

, így

E kifejezést a (35,2) egyenletek közül az elsőbe behelyettesítve, az
gömbi spinor mindkét oldalon
egyszerűsödik. Hasonló módon eljárva a második egyenlette1, 12 a radiális függvényekre a következő
egyenletrendszert kapjuk:

4.29. egyenlet - (35,4)

vagy

4.30. egyenlet - (35,5)

Vizsgáljuk az

és

függvények viselkedését kis távolságok esetén, feltéve, hogy az

ra gyorsabban nő, mint

. Így kis

függvény

-

-ekre a (35,4) egyenletek a következő alakúak lesznek:

Ezeknek van valós megoldásuk:

4.31. egyenlet - (35,6)

ahol
tetszőleges állandó. Ezek a függvények
esetén oszcillálnak, anélkül, hogy határértékhez
tartanának. Könnyen belátható, hogy ez a helyzet a részecske centrumba „esésének” felel meg.
Mindenekelőtt megjegyezzük, hogy a vizsgált esetben a hullámegyenletnek tetszőleges mellett folytonos
spektruma van, még
esetén is. Valóban, a kis távolságok tartománya ekkor semmiféle megkötést nem
ró ki a megoldás kiválasztására: a határfeltételek
-nál az oszcilláló függvényekre lényegében nem
léteznek, így a fázisszög kiválasztása önkényes marad. Ezért a hullámfüggvény nagy -ekre való megfelelő
viselkedése [amely a (35,8) függvénnyel összeilleszthető] tetszőleges
esetén
megfelelő választásával
megvalósítható.
A folytonos spektrumú esetben azonban tetszőleges hullámcsomag idővel kifolyik a tér bármely véges részéből
(amint ezt a III. 10. § végén közölt megfontolások mutatják). Minthogy
12

esetén a részecske nem

Nem szükséges megismételni a számításokat. Elegendő észrevenni, hogy az első egyenletből a másodikra [mint ezt a (35,1), (35,2)

egyenletekből láthatjuk] az

helyettesítéssel térhetünk át.
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távolodhat el végtelen messzire, így az origóba kell mennie, azaz beesik az erőcentrumba. A mozgás mintegy a
kis -ek felé közelítve végtelen. Ám a fent leírt helyzet a relativisztikus kvantumelmélet szemszögéből teljesen
megengedhetetlen. A helyzet az, hogy a spektrum
esetén való folytonossága miatt a pozitív és negatív
frekvenciás megoldások nem válnak szét. Ez lehetetlenné teszi a rendszer valamiképpen is ésszerű leírását.
Például a rendszer teljesen instabil: bármely perturbáció végtelen számú részecske–antirészecske pár keltésére
vezet. Ezért az olyan tereket, amelyeknek potenciálja
esetén
-nél gyorsabban növekszik, a Diracelméletben egyáltalán nem szabad vizsgálni. Hangsúlyozzuk, hogy ez tetszőleges előjelű potenciálokra igaz. Bár
„bezuhanásról” csak vonzás esetén beszélhetünk, az
potenciál előjele az töltés előjelétől függ, és
így egyik esetben az elektron-, a másikban a pozitronnívók fognak anomálisan viselkedni.
Vizsgáljuk a továbbiakban a hullámfüggvények viselkedését nagy távolságokra. Ha az
tér elég gyorsan
csökken
esetén, akkor a hullámfüggvény aszimptotikus alakjának meghatározásakor teljesen el lehet
hanyagolni a teret az egyenletekben. Így
esetén, azaz a folytonos spektrumú tartományban, a szabad
mozgás egyenletére jutunk, azaz a hullámfüggvények aszimptotikus alakja (egy gömbhullám) csak kiegészítő
„fáziseltolás” megjelenésében különbözik a szabad részecskéétől, amelynek értékét a tér kis távolságokon
mutatott viselkedése határozza meg.13 Ezek a fáziseltolások és , vagy ami ugyanaz, az előbb bevezetett
szám értékétől (és természetesen az energiáétól) függenek. Ezeket
-val jelölve és felhasználva a szabad
gömbhullám (24,7) kifejezését, azonnal megadhatjuk a keresett aszimptotikus kifejezést:

4.32. egyenlet - (35,7)

(ahol

). A közös együtthatót a radiális függvények (24,5) szerinti normáltsága határozza meg.

A diszkrét spektrum (

) hullámfüggvényei

esetén exponenciálisan csökkennek az

4.33. egyenlet - (35,8)

törvény szerint, ahol

állandó.

Csakúgy, mint a nemrelativisztikus elméletben, a
fáziseltolások (pontosabban az
mennyiségek) a
szórásamplitúdót adják meg az adott térben (erről részletesebben a 37. §-ban lesz szó). Nem elemezzük itt e
mennyiségek analitikus tulajdonságait (vö. III. 128. §), de megjegyezzük, hogy
, mint az energia
függvénye, az eddigiekhez hasonlóan pólusokkal rendelkezik a részecske kötött állapotainak megfelelő
pontokban. Az
függvény reziduuma e pontokban meghatározott módon kapcsolódik a diszkrét spektrum
hullámfüggvényeinek aszimptotikus kifejezésében előforduló állandóhoz. E kapcsolat megadására általánosítsuk
a III. (128,17) nemrelativisztikus összefüggést. Az ehhez szükséges számítások teljesen hasonló módon
végezhetők el, mint III. 128. §-ban.
Differenciáljuk (35,5) egyenleteket az energia szerint:

Szorozzuk e két egyenletet rendre
-vel és
-fel, a (35,5) két egyenletét pedig rendre
fel, azután a négy egyenletet adjuk össze. Az összes egyszerűsítés után a
Vö. III. 33.§. Csakúgy, mint a nemrelativisztikus esetben,
a 36. §-ban külön vizsgáljuk.
13

gyorsabban kell, hogy csökkenjék, mint
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egyenlet adódik. Integráljuk ezt

szerint:

majd térjünk át az
határesetre. A normálási feltétel értelmében a jobb oldali integrál értéke -hez tart.
A bal oldalon vegyük figyelembe, hogy az aszimptotikus tartományban az
és függvényeket a következő
egyenlőség köti össze:

[ez (35,5)-ből az
egyenlőség:

és az

-et tartalmazó tagok elhanyagolásával adódik]. Ekkor igaz a következő

4.34. egyenlet - (35,9)

Ez a képlet csak egy együtthatóban (
a
helyett) különbözik az analóg nemrelativisztikus (a
függvényre vonatkozó) összefüggéstől. Ezért nem szükséges a további számítások megismétlése, hanem azonnal
a végső alakot adjuk meg, amely az
pont körül érvényes ( a szint energiája):

4.35. egyenlet - (35,10)

ahol

a (35,8) aszimptotikus kifejezés együtthatója.

4.1. Feladat
Adjuk meg a hullámfüggvény aszimptotikus alakját kis

térben.

-ekre az

Megoldás. Szabad részecske esetén kis -ekre:
, azaz
esetén
, viszont
esetén
. Tegyük fel (amint azt majd az eredmény igazolja), hogy ez a reláció fennáll a vizsgált tér esetén
is.

(azaz

hagyni, így mint előbb,
módon vizsgálhatjuk az

) esetén (35,4) első egyenletében a
. A második egyenletből ekkor
esetet. Az eredmény:

, azaz

5. 36.§. Mozgás Coulomb-térben
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A legfontosabb speciális eset, a Coulomb-térben való mozgás tanulmányozását a hullámfüggvény kis
távolságokon mutatott viselkedésével kezdjük. A határozottság kedvéért vonzó teret választunk:
.14
Kis

esetén a (35,5) egyenletekben az

-mel arányos tagok elhagyhatók; ekkor

Az
és
függvények egyenrangúan lépnek be az egyenletrendszerbe. Ezért mindkettőre -nek azonos
hatványfüggvényét tételezzük fel:
. Az egyenletekbe való behelyettesítéssel az

egyenletre jutunk, ahonnan

4.36. egyenlet - (36,1)

Legyen
. Ekkor valós, és a két érték közül a pozitívat kell választanunk: az ennek megfelelő
megoldás vagy nem divergál az
pontban, vagy a másiknál kevésbé gyorsan teszi azt.15 Ily módon:

4.37. egyenlet - (36,2)

Bár a hullámfüggvény
Ha

, akkor

oszcillálnak [

esetén divergálhat (ha

),

integrálja konvergens marad.

(36,2)-ből vett mindkét értéke képzetes. A megfelelő megoldások

esetén

szerint], ami megint csak, mint azt korábban már megmutattuk, a relativisztikus

elméletben megengedhetetlen vonzócentrumba-esésnek felel meg. Minthogy
, eszerint a Diracelméletben a tisztán Coulomb-térben való mozgás vizsgálatának csak
, azaz
esetén van
értelme.
A valóságos helyzetben természetesen a mag véges mérete miatt kis távolságokon a mag potenciáljának menete
eltér a Coulomb-potenciáltól. Ez elvileg a nagyobb -jű magok létezését is lehetővé teszi.16
Meg kell jegyeznünk, hogy a sugárzási korrekciók miatt a potenciál menete kis távolságokra még pontszerű mag
esetén is eltér a Coulomb-félétől, ami szintén megváltoztatja a fenti eredményt. -hez közeli
-k esetére
azonban ezeket a korrekciókat mindeddig nem tanulmányozták.
Fogjunk hozzá a hullámegyenlet pontos megoldásához (G. Darwin , 1928; W. Gordon , 1928).
a) Diszkrét spektrum (

). Az

és

függvényeket az

4.38. egyenlet - (36,3)
A szokásos egységekben
. A relativisztikus egységekre való áttérés során -t dimenziótlan
helyettesítjük.
A kevésbé divergens megoldás választását egy valamely értéknél „levágott” potenciál vizsgálatával és az
határátmenet későbbi
elvégzésével lehet megalapozni, amint azt III. 35. §-ban tettük.
16
Ezt a kérdést „levágott” potenciálok esetére V. Sz. Popov tanulmányozta (Jagyernaja Fizika, 12, 429 (1970); ZSETF, 59, 965 (1970)).
14
15
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alakban keressük, ahol

,

ismeretlen függvények; bevezettük a

4.39. egyenlet - (36,4)

jelöléseket. Ez az alak természetes választásnak tűnik, minthogy ismerjük a függvény (36,2)
és exponenciális csillapodását
egyformán viselkednek, ezért

a
esetén. Minthogy
-re várhatóan
.

esetén az

viselkedését
és

függvények

(36,3)-at (35,4)-be helyettesítve, a következő egyenletekre jutunk:

(a vessző

szerinti deriválást jelent). Összegük és különbségük a következő egyenletekre vezet:

4.40. egyenlet - (36,5)

vagy

, illetve

kiküszöbölésével

[vegyük figyelembe, hogy
véges megoldásai:

]. Ezeknek az egyenleteknek

esetén

4.41. egyenlet - (36,6)

ahol
véve, az

és

az elfajult hipergeometrikus függvény. A (36,5) egyenletek valamelyikét a
állandók között a következőösszefüggés adódik:

4.42. egyenlet - (36,7)
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Mindkét (36,6)-beli hipergeometrikus függvénynek polinommá kell redukálódnia (ellenkező esetben
növekednének, és velük
-ként növekedne a teljes hullámfüggvény is). Az
redukálódik polinommá, ha az
paraméter negatív egész vagy nulla. Vezessük ezért be a

ként

függvény akkor

4.43. egyenlet - (36,8)

jelölést. Ha

, akkor mindkét hipergeometrikus függvény polinom. Ha azonban

csak egyikük viselkedik polinomként. Az

, akkor

-nak felel meg, és ekkor, mint az

eset azonban

könnyen belátható,
. Ha
, akkor a
együttható nulla, azaz
azonos aszimptotikájára vonatkozó korábbi követelmény teljesül. Ha
, akkor
esetben divergenssé válik. Így az
kvantumszám következőértékei megengedettek:

, és az
, és

és
az

4.44. egyenlet - (36,9)

A (36,8) definícióból a diszkrét spektrum megengedett energiaértékeire a következő kifejezés adódik:

4.45. egyenlet - (36,10)

Ha

, a sorfejtés első tagjai a következők:

Bevezetve az
jelölést és figyelembe véve, hogy
, a (34,4) képletre
jutunk, melyet korábban a perturbációszámítás segítségével kaptunk meg. Mint erre már a 34. §-ban
rámutattunk, e sorfejtés további tagjai értelmetlenek, minthogy azokat a sugárzási korrekciók mindenképp
felülmúlják. A (36,10) képlet
esetén pontos formájában értelmes marad. Megjegyezzük, hogy az
energiaszinteknek a (34,4) képletben jelenlevő kétszeres elfajulását a pontos összefüggés is őrzi, minthogy csak
jelenik meg benne, így a különböző -ekhez tartozó szintek azonos
A hullámfüggvényben már csak az

esetén egybeesnek.

normálási állandó meghatározása marad vissza. A diszkrét spektrum

hullámfüggvényét, mint mindig, az
ez az

feltétellel normáljuk; az

feltétellel ekvivalens. A megadása legegyszerűbb az

és

függvény szempontjából

esetén adódó aszimptotikus alakok révén. Az
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aszimptotikus alak [l. III. (d,14)] segítségével adódik, hogy

Ezt a későbbi, (36,22) kifejezéssel összehasonlítva,

-ra a következő kifejezést kapjuk:

Végül összegyűjtjük a kapott képleteket, és leírjuk a normált hullámfüggvények végleges alakját:

4.46. egyenlet - (36,11)

(a felső előjelek

-re, az alsók

-re vonatkoznak).

b) Folytonos spektrum (
). Nem szükséges a hullámegyenleteket újból megoldani a folytonos spektrum
állapotaira. A diszkrét spektrum hullámfüggvényeiből ez az eset a következő helyettesítéssel adódik: 17

4.47. egyenlet - (36,12)

(
analitikus folytatása során az előjelválasztásra vonatkozó tudnivalókat l. III. 128. §-ban). A
függvények normálását azonban újra el kell végeznünk.
(36,11)-ben elvégezve a fenti helyettesítést,

ahol

és

a következő alakú lesz:

az új normálási állandó, és bevezettük a következő jelöléseket:

4.48. egyenlet - (36,13)

[

valós, mivel

].

Az ismert

összefüggés szerint [l. III. (d,10)]:

17

E szakaszban a továbbiak során

a

-et jelöli.
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Ezért írható, hogy

4.49. egyenlet - (36,14)

E függvények aszimptotikus alakját a III. (d,14) képlet révén adhatjuk meg, amelyből ez esetben csak az első tag
marad vissza, mivel a második tag

magasabb hatványával csökken:18

4.50. egyenlet - (36,15)

ahol

4.51. egyenlet - (36,16)

vagy

4.52. egyenlet - (36,17)

A későbbi utalásokhoz jegyezzük meg a fázis ultrarelativisztikus határesetbeli kifejezését (

):

4.53. egyenlet - (36,18)

(36,15)-öt összehasonlítva a (35,7) általános összefüggéssel, amely a normált gömbhullám kifejezését adja meg
[figyelembe véve még és (35,1) definícióját], lehetségessé válik az
normáló konstans meghatározása:

Ezzel a folytonos spektrum hullámfüggvényeinek végleges alakja: 19

4.54. egyenlet - (36,19)
Csakúgy, mint a Schrödinger-egyenlet esetén, a Coulomb-potenciál csökkenésének lassúsága a hullám fázisának deformációjára vezet, a
fázis az lassan változó függvényévé válik.
19
Taszító tér esetében a hullámfüggvényeket
előjelének (és egyúttal előjelének) megváltoztatásával kapjuk.
18
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Analitikusan folytatva az

tartományba, a (36,17) kifejezés a következő alakotölti:

4.55. egyenlet - (36,20)

Ennek a kifejezésnek pólusai vannak a
pontokban (a számlálóbeli
-függvény pólusai), valamint a
pontban (amennyiben egyidejűleg
); amint azt
elvárjuk, e pontok egybeesnek a diszkrét energiaértékekkel.
Így valamely pólus közelében (

)

A -függvény alakját pólushelye körül a közismert
határozhatjuk meg:

(

összefüggés segítségével

az energiaszint). Ily módon20

4.56. egyenlet - (36,21)

Az előző szakasz végén olyan összefüggést vezettünk le, amely kapcsolatot teremt az
függvény
pólushelyén vett reziduuma és a megfelelő kötött állapot hullámfüggvénye aszimptotikus kifejezésének
együtthatója között. Coulomb-tér esetében azonban a (35,10) képlet valamelyest megváltozik, amely változás
azzal kapcsolatos, hogy a (35,7)-beli állandó
fáziseltolás helyett (36,15)-ben
áll.
Ezért (35,10) bal oldalán nem
írandó, hanem

A (36,21) összefüggést felhasználva és az
együtthatót (35,10)-ből meghatározva (amely
hatványfüggvénye lesz ez esetben), adódik a diszkrét spektrumbeli normált hullámfüggvény aszimptotikus
alakja:

4.57. egyenlet - (36,22)

Ezt a képletet használtuk fel a (36,11)-beli együttható meghatározására.

20

Könnyen meggyőződhetünk arról, hogy ez a képlet

esetén is érvényes marad.
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6. 37.§. Szórás centrális erőtérben
A rögzített erőcentrum terében szóródó részecske hullámfüggvényeinek aszimptotikus kifejezését írjuk

4.58. egyenlet - (37,1)

alakban.21 Itt
a beeső síkhullám bispinor amplitúdója . Az
bispinor az
szórásirány függvénye,
alakjára nézve (de természetesen nem normáját tekintve) minden adott
értékre megegyezik az
irányban
terjedő síkhullám bispinor amplitúdójával.
A 24. §-ban láttuk, hogy a síkhullám bispinor amplitúdóját egyértelműen meghatározza a háromdimenziós
spinor – egy kétkomponensű mennyiség –, amely a részecskének a nyugalmi rendszerbeli nemrelativisztikus
hullámfüggvényét adja meg. Ezzel a spinorral kifejezhetjük a részecske áramát is: az arányos
-vel (az
arányossági együttható csak az
energiától függ, tehát azonos a beeső és a szórt részecskére). Ezért a
hatáskeresztmetszet,
normáljuk,

Vezessük be az

, vagy ha (mint a 24. §-ban) a beeső hullámot a

feltétellel

szórási operátort a következő definíció szerint:

4.59. egyenlet - (37,2)

Minthogy
kétkomponensű mennyiségek, az ily módon definiált operátor teljesen analóg azzal a szórási
operátoramplitúdóval, amely a spines részek nemrelativisztikus szórását írja le (III. 140. §). Ezért közvetlenül
áthozhatók az ott kapott összefüggések, melyek az operátort a hullámfüggvénynek a szóró térben elszenvedett
fáziseltolásai segítségével fejezik ki. Csak ezeket a fáziseltolódásokat kell átjelölni, a III. 140. §-ban bevezetett
élt és

és

fázisokat

pályamomentumúés a

segítségével kifejezve. Emlékeztetünk arra, hogy és
, ill.

teljes impulzusmomentumú részek fáziseltolását jelölte.

A (35,3) definíciónak megfelelően
, ha
módon kell átjelölnünk a nemrelativisztikus fázisokat:

(ne feledjük, hogy

indexei ezentúl

, és

, ha

ahol

A 37. §, 38. §-okban

a

. Ezért a következő

értékeit jelölik). Így a következő összefüggésekre jutunk:

4.60. egyenlet - (37,3)

21

az

-t jelöli, és az amplitúdók indexeként

-t és

-t külön kiírjuk.
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Minthogy
a nyugalmi rendszerbeli hullámfüggvény, ezért a szórás polarizációs tulajdonságait
a III. 140. §-beli összefüggésekkel azonos képletek írják le.
Coulomb-tér esetén
és
szükséges számítások menetét.22
Coulomb-térbeli szórás esetén a

segítségével

egy közös függvény segítségével fejezhető ki. Röviden vázoljuk a
fázisokat (36,17) adja meg, amelyet a következő alakban írhatunk:

4.61. egyenlet - (37,6)

(megjegyezzük, hogy
, ha
, és
, ha
mennyiségekkel a (37,4), (37,5) sorokat a következő alakbanírhatjuk:

. Az íly módon bevezetett

4.62. egyenlet - (37,7)

ahol

4.63. egyenlet - (37,8)

A
sor átalakításához a következő, a Legendre-polinomok közöttérvényes, rekurzív összefüggéseket
alkalmaztuk:

Másrészt az

4.64. egyenlet - (37,11)

azonosság értelmében az

22

és

függvények a következő módon függnek össze:

R. L. Gluckstern , S. R. Lin , J.Math. Phys. 5, 1594 (1964).
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4.65. egyenlet - (37,12)

Ezáltal maguk az

,

függvények is az egyetlen

függvény segítségével fejezhetők ki.23

7. 38.§. Szórás ultrarelativisztikus határesetben
Külön vizsgáljuk az ultrarelativisztikus szórás esetét (

). Első közelítésben teljesen elhanyagoljuk

a hullámegyenletben. Ekkor -t érdemes spinorreprezentációban használni,
re és -ra vonatkozó egyenletek szeparálódnak

esetén a

-et
-

4.66. egyenlet - (38,1)

(„neutrino” alakúak lesznek, l. 30. §).

A

irányban polarizált elektron helicitásállapotát a

függvény írja le, a

irányúét pedig

. A -re és -ra vonatkozó egyenlet szeparálhatósága miatt nyilvánvaló, hogy a szórás során ez a
tulajdonság változatlanul megmarad. Más szavakkal, ultrarelativisztikus elektronok szórása során a helicitás
megmarad . Szimmetriamegfontolásokból (longitudinális polarizáció ) nyilvánvaló, hogy az azimutális
aszimmetria határozott helicitású részecskék szórása során eltűnik. Az is világos, hogy a határozott helicitású
elektronok szórási hatáskeresztmetszete független a helicitás előjelétől; ez annak következménye, hogy a
centrális tér invariáns inverzió (középpontos tükrözés) esetén, a helicitás viszont ekkor előjelet vált.
A (37,3)…(37,5) képletek ultrarelativisztikus
D. G. Ravenhall , R. N. Wilson , 1954).
Legyen a beeső elektron az

esetben

jelentősen

egyszerűsíthetők

irányban polarizált. Síkhullámot tekintve, határozott

(D. R. Yennie
érték esetén a

,

[

] spinor ugyanazzal a háromdimenziós
spinorral arányos, amely a standard
reprezentációban fordul elő. Ezért a beeső és szórt hullámok amplitúdói közötti összefüggést az új
reprezentációban is ugyanaz az operátor adja meg.
A szórás eredményeként a polarizáció az impulzussal együtt az
irányba fordul. Az operátornak az elektron
spin-hullámfüggvényére való hatása így a spinnek a
tengely körüli szögű elforgatására ( az
és
közötti szög) redukálódik. Ezt az elforgatást a koordináta-rendszer azonos tengely körüli
szöggel, tehát ellentétes irányú elforgatásával helyettesíthetjük. Ebből következik, hogy az operátornak meg
kell egyeznie a hullámfüggvényt az említett koordinátatranszformáció során a megfelelő módon transzformáló,
azaz a (18,17) operátorral a
helyettesítés elvégzése után. (37,3)-at (18,17)-tel összehasonlítva, a
következő kapcsolatot találjuk
és
között:

4.67. egyenlet - (38,2)

Így ultrarelativisztikus határesetben

Az
függvény nem fejezhető ki elemi függvények segítségével zárt alakban. Azonban kettős, határozott integrál formájában felírható
(l. a IV.22. lábjegyzetet).
23
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4.68. egyenlet - (38,3)

(37,4) kifejezését szintén egyszerűbb alakra hozhatjuk, felhasználva a
és
fázisok között ebben a
határesetben fellépő összefüggést. Levezetéséhez vegyük észre, hogy a (35,4) egyenlet az
-mel arányos tagok
elhagyása után invariáns a következő helyettesítésre:

amely nem érinti a részecskének vagy a térnek egyetlen paraméterét sem. Ezért az
összefüggésnek fenn kell állnia, amelyből az aszimptotikus kifejezések behelyettesítése után

adódik, amiből következik, hogy

4.69. egyenlet - (38,4)

Ezt az összefüggést felhasználva [és az (37,4)-beli összeg első tagjában az összegező indexet
változtatva] kapjuk, hogy24

-ről

-re

4.70. egyenlet - (38,5)

(38,2)-ből
következik. Ez azt jelenti, hogy a vizsgált közelítésben a hatáskeresztmetszet
független a kezdeti polarizációs állapottól, és a polarizálatlan nyaláb polarizálatlan marad a szórás után is
[l. a III. (140,8)…(140,10) összefüggéseket]. Megjegyezzük még, hogy

esetén

kifejezése
-ként tart nullához [vegyük figyelembe, hogy
tart a hatáskeresztmetszet is,

]. Ezzel együtt nullához

(38,5)-beli

4.71. egyenlet - (38,6)

A felsorolt tulajdonságok természetesen nem maradnak érvényben az
többek között megmutatja, hogy

esetén a hatáskeresztmetszet

szerinti közelítés során. Az elemzés
-tel arányos határértékhez tart.

Coulomb-tér esetén ultrarelativisztikus határesetben a fázisok energiafüggetlenek, amint az (36,18)-ból látható.25
Ezért a tisztán Coulomb-térben a hatáskeresztmetszet
esetén

4.72. egyenlet - (38,7)
(37,5) analóg transzformációjával újra (38,2)-re jutunk. Ennek bizonyítása során fel kell használnunk a Legendre-polinomokra
vonatkozó (37,10) rekurzív összefüggést is.
24

Ez közvetlenül látható a (38,1) egyenletekből is, minthogy Coulomb-tér esetén
egyenletből.
25
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alakú, ahol

csak

függvénye.

8. 39.§. A folytonos spektrumbeli hullámfüggvények
rendszere Coulomb-térbeli szórás során
A későbbiekben (93. §) különböző rugalmatlan folyamatokat fogunk vizsgálni nehéz magok (
)
erőterében szóródó ultrarelativisztikus elektronok esetében. A megfelelő mátrixelemek kiszámításához
szükségünk van azokra a hullámfüggvényekre, amelyeknek aszimptotikus (
) alakja egy sík- és egy
gömbhullámból tehető össze.
Látni fogjuk, hogy ultrarelativisztikus esetben (mikor az elektron energiájára
fő szerepet a

érvényes) a szórásban a

impulzusátadások játsszák. Ennek az impulzusátadás-értéknek a

„szórásparaméter” érték felel meg, az elektron pedig

4.73. egyenlet - (39,1)

szöggel hajlik el.26 A centrumtól mért

távolság és a

koordináták segítségével kifejezve ez a

4.74. egyenlet - (39,2)

tartományt jelenti. Mivel

, a nagy távolságok tartományát kell leírnunk.

Írjuk a Dirac-egyenletet a következő alakban:

4.75. egyenlet - (39,3)

Alakítsuk másodrendű egyenletté, azaz alkalmazzuk (39,3)-ra az

operátort:

4.76. egyenlet - (39,4)

Mivel a vizsgált tartományban
elhanyagolható. A visszamaradó egyenlet

, azért

. Első közelítésbenígy (39,4) jobb oldala

4.77. egyenlet - (39,5)

amely formailag egyezik a Coulomb-térbeli nemrelativisztikus Schrödinger-egyenlettel ,

26

Ebben a szakaszban

jelöli

-t.
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attól csak annyiban tér el, hogy a paraméterek értéke más (a „potenciális energiában” van egy felesleges
szorzó). Így a kívánt aszimptotikus alakú megoldást azonnal felírhatjuk (l. III. 136. §). A megoldás, amely
aszimptotikusan egy sík- (
) és egy kifutó gömbhullámot tartalmaz, a következő:

4.78. egyenlet - (39,6)

ahol
az elfajult hipergeometrikus függvény,
a (23,4)-beli feltétellel normálunk:

pedig a síkhullám állandó bispinor amplitúdója, melyet

4.79. egyenlet - (39,7)

A (39,6) hullámfüggvény normálása olyan, hogy aszimptotikus alakjából a síkhullámot a szokásos

alakban választhassuk le, ami az „egy részecske az egységnyi térfogatban” esetnek felel meg. Minthogy
, így (39,6)-ban

ultrarelativisztikus esetben

-val helyettesíthetünk, és így

4.80. egyenlet - (39,8)

Felhívjuk a figyelmet arra, hogy bár a
egyenlőtlenségnek eleget tevő távolságokat vizsgáljuk, ám
ennek ellenére nem helyettesíthetjük a hipergeometrikus függvényt aszimptotikus alakjával, mivel
argumentumában nem

szerepel, melynek nagy értékét nem feltételeztük.27

, hanem

Az alkalmazások szempontjából a következő közelítés is érdekes, melynek spinorstruktúrája a (39,8)-beli
től eltérő. Kiszámításához -t a következő alakban írjuk:

A (39,4) egyenlet jobb oldalán ekkor az
adódik:

-ban elsőrendű tagot megőrizzük, és

-re a következő egyenlet

4.81. egyenlet - (39,9)

Ennek megoldását, figyelembe véve, hogy

27

A III. 135. §-ban tetszőlegesen nagy

kielégíti a

-ekkel foglalkoztunk, így a fenti cserét tetszőleges
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egyenletet [amelyről (39,6)-ot (39,5)-be helyettesítve győződhetünk meg], a következő módon kaphatjuk.
Alkalmazzuk a
operációt az előző egyenletre; az adódik, hogy

Hasonlítsuk ezt össze (39,9)-cel; azonnal látjuk, hogy

Ezután megadhatjuk

és az aszimptotikus alakjában bejövő gömbhullámot tartalmazó

végső alakját:

4.82. egyenlet - (39,10)

(W. H. Furry, 1934). Felírjuk a megfelelő (

) függvényeket is, amelyeket„negatív frekvencia” jellemez,

és amelyek a pozitronokat tartalmazó folyamatok leírásához szükségesek. Ezeket a

függvényekből

és
cserével kaphatjuk, miközben
változatlan marad [ez utóbbi miatt a
hipergeometrikus függvény
paramétere jelet vált, amint ez a kiindulási (39,6) kifejezésből látható, ebben a
paraméter
alakban szerepel]. Így az adódik, hogy

4.83. egyenlet - (39,11)

Még egy megjegyzés helyénvaló a fenti számításokkal kapcsolatban. Az általunk kiszabott aszimptotikus feltétel
egymagában ugyanis (mint ez már abból is látszik, hogy -hez mindig hozzá lehet adni az aszimptotika sértése
nélkül egy Coulomb-módon csökkenő, kifelé haladó gömbhullámot) nem határozza meg egyértelműen az
egyenlet megoldását. A (39,5) egyenlet megoldását (39,6) alakban írva, hallgatólagosan kiválasztottuk az
pontban véges megoldást. Ez a feltevés III. 135. § és 136. §-okban szükséges volt, minthogy a
Schrödinger-egyenlet pontos, a teljes térben érvényes megoldását kerestük. 28 A most vizsgált esetben azonban
a (39,5) egyenlet csak nagy távolságokra érvényes, így a választást ebből a szempontból is meg kell indokolni.
Az indokolás azon a tényen alapszik, hogy a
pályamomentum értékek és kis

a

nagy „szórásparaméter” értékekhez nagy

szórásszögek tartoznak, ui.

esetén

szöget kváziklasszikus módszerrel becsülhetjük meg:

A megoldás III. 135. §-ban bemutatott menetében a (135,1) partikuláris integrált választva az általános integrálok
vett összege helyett, biztosítottuk ezt a feltételt.
28
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Ez azt jelenti, hogy
gömbhullámok szerinti kifejtésében ( és vizsgált tartományában) a fenti nagy -lel
rendelkező hullámok vesznek részt. Ám a nagy -ű gömbhullám (hála a centrifugális gátnak) kis amplitúdójúra
csökken le, mire a koordináta-rendszer kezdőpontját a „klasszikusan elérhetetlen” tartomány átmérője
nagyságrendjébe eső távolságra megközelíti:

. Ezért ha a (39,5) egyenlet és a pontos (39,4) egyenlet

megoldásainak „összeillesztését” kis távolságokon,
körül végezzük el, ahol
, akkor
a (39,5) egyenlet megoldására adódó határfeltétel annak kicsinységét követeli, ami az általunk választott
megoldást részesíti előnyben.

8.1. Feladat
Határozzuk meg vonzó Coulomb-tér esetén (
relatív nagyságrendű) korrekcióját .

) a diszkrét spektrum hullámfüggvényének (

Megoldás. Az elektron kötött állapotbeli sebessége,
hullámfüggvény nemrelativisztikus, azaz

, tehát

esetén nulladik közelítésben a

ahol
a Schrödinger-hullámfüggvény , az
bispinor
polarizációs állapotát leíró spinor. A következő közelítésben

alakú, ahol
az elektron
, és ezt (39,4)-be helyettesítve,

-re az

egyenlet adódik, ahol
a nemrelativisztikus diszkrét energianívó. Itt a
nagyságrendű tagokat
elhagytuk (figyelembe kell venni, hogy a nemrelativisztikus esetben a karakterisztikus távolság – a Bohr-sugár:
). Az egyenlet megoldása

, azaz

9. 40.§. Az elektron állapotai elektromágneses
síkhullám terében
A Dirac-egyenletet zárt alakban meg lehet oldani elektromágneses síkhullám terében mozgó elektron esetére
(D. M. Volkov, 1937).
A
hullámvektorú síkhullám csak a
helyvektortól, azaz a vektorpotenciál

kombináción keresztül függhet a négyes

4.84. egyenlet - (40,1)

alakú, és eleget tesz a

Lorentz-feltételnek (a vessző
vessző elhagyható, és a feltétel

szerinti deriválást jelent). Mivel

-ban a konstans tagok lényegtelenek, a

4.85. egyenlet - (40,2)
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alakban írható.
Induljunk ki a (32,6) másodrendű egyenletből, amelyben a térerőtenzor helyébe az

4.86. egyenlet - (40,3)

kifejezést kell írni.
A négyzetre emelés elvégzésekor
összefüggést. Ezután a

esetében figyelembe kell venni a

4.87. egyenlet - (40,4)

egyenletre jutunk (

).

A megoldást keressük

4.88. egyenlet - (40,5)

alakban, ahol

állandó négyesvektor. Ha

változatlan marad [csak
kiróható egy mellékfeltétel:

-hez egy tetszőleges,

alakú vektort hozzáadunk, akkor

-t kell megfelelően újra definiálni]. Így

-re az általánosság megsértése nélkül

4.89. egyenlet - (40,6)

Tehát az elektromágneses tér kikapcsolásakor a
kvantumszámok átmennek a szabad részecske
négyesimpulzusának komponenseibe. A
négyesvektor komponenseinek jelentése elektromágneses tér
jelenléte esetén szemléletesebb, ha olyan speciális vonatkoztatási rendszert választunk, ahol
. Legyen
ebben a rendszerben
irányú,
pedig mutasson az
irányba (azaz a tér elektromos komponense ,
mágneses komponense pedig
irányú, maga a hullám
haladási irányú). Ekkor (40,5) a

operátorok sajátfüggvénye, a hozzájuk tartozó sajátértékek rendre
(maguk az operátorok, mint
ez könnyen látható, felcserélhetők a Dirac-egyenlet Hamilton-operátorával ). Így az adott koordinátarendszerben
az általánosított impulzuskomponensek az
teljes energia és; az
menti általánosított impulzus különbsége.

és

Ha (40,5)-öt (40,4)-be helyettesítjük, észrevehetjük, hogy

így az

-re vonatkozó egyenlet:
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Ennek az egyenletnek az integrálját az

összefüggés adja, ahol

tetszőleges állandó bispinor (amelynek formájáról alább még szó lesz).

-nak összes, az elsőnél magasabb fokú hatványa nullát ad, mivel

Ezért a következő helyettesítés végezhető el:

Így

a következő alakú:

4.90. egyenlet - (40,7)

ahol29

4.91. egyenlet - (40,8)

A konstans bispinorra kiszabott feltételek megvilágítására tételezzük fel, hogy a hullámnak egy tetszőlegesen
kicsiny csillapodása van. Ekkor
, ha
, és
-nek át kell mennie a szabad Dirac-egyenlet
megoldásába , azaz

-nek ki kell elégítenie a

4.92. egyenlet - (40,9)

egyenletet. Ezzel a megkötéssel a másodrendű egyenlet „felesleges” megoldásait elvetjük. Minthogy
független a koordinátáktól, ez a feltétel véges -re isérvényes marad, ahol a hullám kicsiny csillapítása nincs
hatással
alakjára.Így
megegyezik a szabad síkhullám bispinor amplitúdójával; feltesszük, hogy azonos
módon a (23,4) feltétellel normált:
.
A fenti megfontolások rögtön lehetővé teszik a (40,7) hullámfüggvény normálását. A folytonos spektrum
hullámfüggvényeinek normaintegrálját a tér távoli tartományai szabályozzák. A tér enyhe csillapodását
bevezetve, ezekben a tartományokban a hullámfüggvény a szabad mozgást leíró függvényekkel esik egybe.
Ebből következik, hogy a (40,7) függvények ugyanazt a normafeltételt elégítik ki, mint a szabad hullámok:

4.93. egyenlet - (40,10)

29

Megjegyezzük, hogy

megegyezik a hullám terében mozgó részecske klasszikus hatásfüggvényével (l. II. 47. § 2. feladat).
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Adjuk meg a (40,7) függvényeknek megfelelő áramsűrűséget. Figyelembe véve, hogy

közvetlen szorzással kapjuk, hogy

4.94. egyenlet - (40,11)

Ha

periodikus függvény, amelynek középértéke nulla, akkor a közepesáramsűrűség:

4.95. egyenlet - (40,12)

Adjuk meg a kinetikai impulzus átlagértékét a
állapotra. A kinetikai impulzus operátora a
különbség. Közvetlen számítással adódik, hogy

4.96. egyenlet - (40,13)

Ennek a négyesvektornak az időátlaga, melyet

-vel jelölünk,

4.97. egyenlet - (40,14)

négyzete pedig

4.98. egyenlet - (40,15)

az elektron „effektív tömege” szerepét játssza. (40,14)és (40,12)összehasonlításával látjuk, hogy

4.99. egyenlet - (40,16)

Megjegyezhetjük még, hogy a (40,10) normafeltétel kifejezhető a

vektor segítségével,

4.100. egyenlet - (40,17)
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[a (40,10) képlet (40,17)-re valóátalakítását legegyszerűbb a fentebb már használt speciális vonatkoztatási
rendszerben elvégeznip].

10. 41.§. Spin mozgása külső térben
A Dirac-egyenlet esetében a kváziklasszikus közelítésre való áttérést ugyanúgy végezzük el, mint a
nemrelativisztikus elméletben. A (32,7a) másodrendű egyenletben -t a

alakban helyettesítjük be30 (ahol

skalár,

lassan változó bispinor). Eközben feltételezzük, hogy a

kváziklasszikusság feltétele teljesül: a részecske impulzusa a
lassan változhat.

hullámhossz-nagyságrendű távolságon csak

A
szerinti sorfejtésben nulladik közelítésben a szokásos klasszikus, relativisztikus Hamilton–Jacobiegyenletet kapjuk az
hatásra. Ekkor az összes spint tartalmazó (és
-sal arányos) tag kiesik a
mozgásegyenletből. Más szavakkal, az elektron mágneses momentumának az elektron mozgására gyakorolt
hatása mindig a kvantumos korrekciók nagyságrendjébe esik. Ez teljesen természetes a spin tisztán kvantumos
természete miatt, melynek nagysága -sal arányos.
Ezzel a helyzettel kapcsolatban nyer értelmet az a kérdés, amely a külső térben meghatározott kváziklasszikus
mozgást végző elektron spinjének viselkedésére vonatkozik. Ennek a feladatnak a megoldását a Dirac-egyenlet
megoldása következő,
szerinti közelítésének megadása jelenti. Ehelyett azonban egy szemléletesebb és a
Dirac-egyenlethez közvetlenül nem kapcsolódó megoldást mutatunk be. Ennek előnye, hogy tetszőleges
részecske mozgására alkalmazható, többek között az anomális giromágneses hányadossal rendelkezőkére is,
melyeket a Dirac-egyenlet nem ír le.
Célunk a részecske spinje mozgásegyenletének felírása a részecske tetszőleges, előre megadott mozgása esetén.
Kezdjük a nemrelativisztikus esettel.
A külső térben elhelyezett részecske Hamilton-operátora

4.101. egyenlet - (41,1)

ahol

-ben a spint nem tartalmazóösszes tagot összefoglaltuk (l. III. 111. §),

momentuma. Ez az alak független a részecske fajtájától. Elektronokra
!), nukleonokra

-be még egy anomális részt is befoglaltunk,

a részecske mágneses
(az elektron töltése

31

4.102. egyenlet - (41,2)

A kvantummechanika általános szabályainak megfelelően a spinre vonatkozó operátor-mozgásegyenletet az

4.103. egyenlet - (41,3)

alakban írhatjuk. Ebbe (41,1)-et behelyettesítve,
30
31

Egyelőre a szokásos egységrendszert használjuk.
Figyelembe véve a sugárzási korrekciókat, az elektron mágneses momentuma is tartalmaz egy igen kicsiny anomális részt.
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4.104. egyenlet - (41,4)

Átlagoljuk ezt az operátorkifejezést egy adott pálya mentén haladó hullámcsomagra. Ez a művelet a spinnek az
átlagértékkel, a
vektornak a
függvénnyel (amely a mágneses tér változását írja le pontról pontra a
részecske pályamenti mozgása során) való helyettesítését jelenti. Nemrelativisztikus közelítésben (azaz a Pauliegyenlet keretei között) a részecske nyulgami rendszerében
a 29. §-ban

a spin operátora, melynek középértékét

-vel jelöltük. Így a

4.105. egyenlet - (41,5)

egyenletre jutunk. Ebben a formájában az egyenlet tisztán klasszikus jellegű. A mágneses momentum
vektorának a mágneses tér iránya körüli,
momentum nagysága változatlan marad.32

szögsebességgel történő precesszióját írja le, miközben a

Ugyanebben a nemrelativisztikus esetben a részecske sebessége a

egyenlet szerint változik, azaz a

vektor

iránya körül

sebességgel forog. Ha

, akkor

, és a szögsebesség egybeesik a vektor forgásának
szögsebességével; más szavakkal, a
polarizáció vektora állandó szöget zár be a mozgás irányával (alább meglátjuk, hogy ez az eredmény
relativisztikus esetben is érvényben marad).
Végezzük most el (41,5) relativisztikus általánosítását. A polarizáció kovariáns leírására a 29. §-ban bevezetett
négyesvektort használjuk, a spin mozgásegyenletének a spinnek a részecske sajátideje szerinti deriváltját,
kell meghatároznia.33
A keresett egyenlet alakját már a relativisztikus invariancia követelménye meghatározza, ha figyelembe
vesszük, hogy a jobb oldalnak lineárisan és homogén módon kell tartalmaznia az elektromágneses térerősség
négyestenzorát
-t, az
vektort, és mellettük még tartalmazhatja az
Ezekkel a feltételekkel az egyenlet alakja csak a következő lehet:

négyes sebességvektort.

4.106. egyenlet - (41,6)

ahol
(azaz

32

állandó együtthatók. Könnyű belátni, hogy az
feltétel és az
tenzor antiszimmetrikussága
) nem teszi lehetővé a fenti követelményeknek megfelelő egyéb alak felírását.

Klasszikusan a (41,5) egyenletet közvetlenül a

mágneses momentuma;
kapjuk.
33
Az alábbiakban újra a

egyenletből kaphatjuk, ahol

a rendszerre ható forgatónyomaték.
egységrendszert használjuk.
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A

határátmenetben

ennek

az

egyenletnek (41,5)-tel

kell

megegyeznie.

Ez

esetben

behelyettesítésével

adódik. Ezt (41,5)-tel összehasonlítva:

.

meghatározásához vegyük figyelembe, hogy
külső térbeli klasszikus mozgásegyenletét,

. Ezt az egyenlőséget

szerint deriválva és a töltés

(l. II. 23. §) felhasználva, kapjuk az

egyenlőséget. Ezért (41,6)-ot mindkét oldalról
majd az

-vel szorozva és az

egyenlőséget figyelembe véve,

közös szorzótényezővel egyszerűsítve,

adódik.
Ezzel a spin mozgásának relativisztikus egyenletére adódó végső alak:

4.107. egyenlet - (41,7)

V. Bargmann , L. Michel , V. Telegdi , 1959).34
Térjünk át az
négyesvektorról
„pillanatnyi” nyugalmi rendszerében;

-ra, amely a részecske polarizációját közvetlenül jellemzi annak
és
között (29,7)…(29,9) ad kapcsolatot. Azonnal megjegyezzük:

(41,7)-ből automatikusan következik, hogy
, tehát
. Minthogy
,
így ennek természetes jelentése: a részecske mozgása során a
polarizáció abszolút nagysága változatlan
marad.
A polarizáció változását meghatározó egyenletet (41,7)-ből háromdimenziós jelölésekre áttérve kapjuk meg.
Ennek térszerű komponenseit írjuk ki:

Ebbe behelyettesítjük (29,9)-et, figyelembe véve a differenciálásnál a
és a

4.108. egyenlet - (41,8)

34

Hasonló egyenletet, más alakban elsőként Ja. I. Frenkel vezetett be (1926).
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mozgásegyenleteket. Elemi, bár elég hosszú számítás a következő egyenletre vezet: 35

4.109. egyenlet - (41,9)

A polarizáció térbeli irányának abszolút változása kevésbé érdekes, mint a mozgás irányához viszonyított
változás. Ezért -t a

4.110. egyenlet - (41,10)

alakban írjuk (ahol
, és a
vetületre írjuk fel a mozgásegyenletet. A számítást (41,8)—(41,9)
segítségével elvégezve, a következő eredményre jutunk:36

4.111. egyenlet - (41,11)

Példák sorát mutatjuk be a szakasz feladatai között a kapott egyenletek alkalmazására. Itt csak azt jegyezzük
meg, hogy a tisztán mágneses térben lejátszódó mozgás során az anomális mágneses momentum nélküli
részecske polarizációja állandó szöget zár be a sebességgel (
nemrelativisztikus esetre vezettünk le, teljesen általános jellegű.

). Így ez az eredmény, melyet fentebb a

Határoljuk jobban körül a kapott egyenletek érvényességi tartományát. A szakasz elején említett feltétel, amely
a részecske impulzusának elegendően lassú változását követeli, az
és
térerősségek nagyságára vonatkozó
meghatározott feltétellé alakítható; például a Larmor-sugárnak mágneses térben (
) elég nagynak kell
lennie a részecske hullámhosszához viszonyítva. Emellett, szigorúan véve, a térerősségek nem túl gyors térbeli
változásának követelményét is teljesíteni kell: a térnek a kváziklasszikus hullámcsomag méretein belül lassan
kell változnia. Így a térerősség lassan változik a részecske hullámhossza (
nagyságrendjébe eső távolságokon.

), sőt a Compton-hullámhossz37

Egyébként a makroszkopikus terekben való mozgás esetében a terek lassú változásának feltétele nyilvánvalóan
teljesül, így csak elegendő kicsiny voltukat kell megkövetelnünk.
A 33. §-ban megadtuk a külső térben mozgó elektron Hamilton-operátorának első relativisztikus korrekcióit.
Elektronra, amely elektromos térben mozog, a közelítő Hamilton-operátor a következő alakú (l. (33,12)]:

4.112. egyenlet - (41,12)

Ha bevezetjük, mint gyakran teszik, a töltött részek
giromágneses együtthatóját (Landé-faktor) a
szerint,
akkor
az
egyenlet
a
következő
35

alakot

definíció
ölti:

Valamivel rövidebben megkapható ez az egyenlet, ha (41,7) időkomponensét írjuk ki.
Ez utóbbi követelmény annak következménye, hogy a sebességdiszperziónak a hullámcsomagon belül, annak nyugalmi rendszerében hez képest kicsinynek kell lennie; ellenkező esetben ebben a rendszerben nem lehetne a nemrelativisztikus képleteket használni. Ha a tér túl
gyorsan változik, az egyenletekben lényeges kiegészítő tagok léphetnek fel, melyek a tereknek térkoordináták szerinti deriváltjait
tartalmazzák.
36
37
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ahol

-ben gyűjtöttük össze a spint nem tartalmazó tagokat. Esetünkben a tér lassú változása miatt

-ben az

deriváltjaitól függő tagokat (így pl.
-t) el lehet hagyni, hasonlóan a
-nel arányos tagot is, amelynek
nincs köze a bennünket itt érdeklő effektusokhoz, így
(mágneses tér távollétében) a következő
nemrelativisztikus Hamilton-operátorrá redukálódik:

.

A (41,12) képletet (41,9)-ből kiindulva is megkaphatjuk, nem utalva közvetlenül a Dirac-egyenletre.
Általánosítása ugyanígy végezhető el a kváziklasszikus esetben anomális mágneses momentummal rendelkező
részecskékre is.
A sebességben elsőrendű tagokat megtartva (41,9)-ből az elektromos térben mozgó részecske mozgásegyenlete
a következőnek adódik:

Ha megköveteljük, hogy ez az egyenlet kvantummechanikailag a spinoperátornak a Hamilton-operátorral való
[((41,3) szerinti] felcseréléséből következzék, akkor könnyen ellenőrizhető, hogy

4.113. egyenlet - (41,13)

írandó Hamilton-operátorként. Ez éppen a keresett összefüggés.
Felhívjuk a figyelmet arra, hogy az

esetén visz-szakapjuk (41,12)-t.

„normális” mágneses momentum az anomálishoz képest egy

szorzóval jelenik meg (41,13)-ban.38

felesleges

10.1. Feladatok
1. Határozzuk meg a részecske polarizációjának változását egy olyan síkban való haladásakor, amely merőleges
a homogén mágneses térre (
).
Megoldás. (41,9) jobb oldalán csak az első tag marad, azaz a

szögsebességgel precesszál. Ugyanezzel a szögsebességgel forog az
-gyel). A

vektor ugyanebben a síkban

mozgásegyenletből látható). Ebből világos, hogy

iránya (a

vektor

síkban a

tengely) körül

vektor vetülete (jelöljük

szögsebességgel forog (amint ez a
a

iránya körül

szögsebességgel forog.

2. A fenti feladat, a mágneses térrel párhuzamos haladás esetén.
Megoldás. Párhuzamos

azaz

a közös

és

és

esetén a (41,9) egyenlet a következő alakú:

irány körül

szögsebességgel forog.

3. A fenti feladat, homogén elektromos térbeli mozgás esetére.
Megoldás. Legyen
párhuzamos az
tengellyel, a részecske mozogjon az
A (41,9)-ből látható, hogy a tengely körül forog

38

Ez az a „Thomas-féle

síkban (

” amelyről a IV. fejezet 7. lábjegyzetében szó esett. Az itt bemutatott levezetés tisztán rámutat eredetére.

139
Created by XMLmind XSL-FO Converter.

).

IV. FEJEZET RÉSZECSKE
MOZGÁSA KÜLSő TÉRBEN

szögsebességgel. Bontsuk fel

(41,11)-ből adódik, hogy

és (az

-t

a

síkba eső)

összetevőkre. Ekkor

iránya körül

pillanatnyi szögsebességgel forog.

11. 42.§. Neutronok szóródása elektromos térben
Neutronok magokkal történő ütközése során a nagyszögű szórást az alapvető kölcsönhatás – a magerők
határozzák meg. A kisszögű szórásoknál azonban, mint azt látni fogjuk, a neutron mágneses momentumának és
a mag elektromos terének kölcsönhatása a lényeges (J. Schwinger , 1948).
A neutront nemrelativisztikusan kezeljük, ezért a kölcsönhatást a (41,13) közelítő Hamilton-operátorral írjuk le.
Az elektromosan semleges részecske teljes mágneses momentuma „anomális”; a
operátor ebben az esetben
a kinetikus energia operátorává redukálódik:39

4.114. egyenlet - (42,1)

Figyelembe véve a neutron elektromágneses kölcsönhatásának kicsiny voltát, azáltala létrehozott szórás
amplitúdóját Born-közelítésben lehet számolni:

,

(l. III. 126. §), avagy

4.115. egyenlet - (42,2)

( és
a neutron impulzusai a szórás előtt, illetve után;
operátorként hat a spinváltozóra.

). Az itt megadott formában

Mielőtt a további számításokhoz kezdenénk, a következőket jegyezzük meg. A (42,1) képletet a 41. §-ban
lassan változó terekre vezettük le (ami ténylegesen a Hamilton-operátor olyan tagjainak elhanyagolását jelenti,
amelyek a térerősségek térderiváltjait tartalmazzák). Ennek a mag Coulomb-terére való alkalmazása azt jelenti,
hogy a
hullámhossznak kicsinek kell lennie az
hosszúsághoz képest, amely az
integrál
karakterisztikus hossza. Ebből
, így a
szórásszögre,
. Tehát a követelmény csak
kisszögű szórás esetén teljesül.
A

39

Coulomb-térre a térerősség Fourier-transzformáltja

Ebben a szakaszban a szokásos egységekkel dolgozunk;

pedig a neutron tömegét jelenti.
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[l. II. (51,5)]. Ezt (42,2)-be helyettesítve,

Kis szögű szóráskor
felhasználva,

,

, ahol

a

irányába mutató egységvektor. Ezt

Ehhez az amplitúdóhoz kell hozzáadnunk a magszórás amplitúdóját. A magerők gyors csökkenése miatt ez
utóbbi amplitúdó kis szögekre véges (energiafüggő) komplex értékhez tart, amelyet -val jelölünk. Tehát a
teljes amplitúdó

4.116. egyenlet - (42,3)

Láthatjuk, hogy az elektromágneses kölcsönhatás dominál elég kis szögű szórás esetén.
A (42,3) kifejezés a III. 140. §-ában kapottal egyezik. Ezért közvetlenül alkalmazhatjuk az ottani képleteket. A
szórás hatáskeresztmetszete, melyet az összes lehetséges polarizációs végállapotra felösszegzünk, a következő:

4.117. egyenlet - (42,4)

ahol a beeső neutronnyaláb polarizációja (P, III. 140. §-ban). Ha a kezdetiállapot polarizálatlan (
szórás utáni polarizáció

4.118. egyenlet - (42,5)

Ez a polarizáció

-ra maximális, ekkor
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5. fejezet - V. FEJEZET SUGÁRZÁS
1. 43.§. Az elektromágneses kölcsönhatás operátora
Az elektronok és az elektromágneses tér kölcsönhatását a perturbációszámítás segítségével vizsgálhatjuk. Ez
azzal függ össze, hogy az elektromágneses kölcsönhatás viszonylag gyenge, amit a megfelelő, dimenzió nélküli
„csatolási állandó” – az
finomstruktúra állandó kicsinysége fejez ki. Az utóbbi tény alapvető
szerepet játszik a kvantumelektrodinamikában.
A klasszikus elektrodinamikában (l. II. 28. §) a kölcsönhatást a „tér + töltések” rendszer Lagrangefüggvényében fellépő

5.1. egyenlet - (43,1)

tag írja le (
a tér négyespotenciálja,
emellett eleget tesz a

a részecskék négyesáramsűrűség-vektora). Az áramsűrűség-vektor

5.2. egyenlet - (43,2)

kontinuitási egyenletnek, mely a töltésmegmaradás törvényét fejezi ki. Emlékeztetünk (l. II. 29. §), hogy az
elmélet mértékinvarianciája éppen e törvénnyel függ szorosan össze. Valóban, a (4,1)-beli
helyettesítéskor (43,1) a

és ezért az

taggal bővül, amely (43,2)értelmében négyesdivergenciaként írható:

hatás már nem tartalmazza, az integrálás során eltűnik.

A kvantumelektrodinamikában a
Az áramsűrűség-vektort a
„koordináták” szerepét az

és

négyesvektorokat a megfelelő másodkvantált operátorok helyettesítik.

-operátorokkal fejezhetjük ki,

. A

,

és

játsszák a

általános

Lagrange-operátorban. Mivel
csak a
„koordinátáktól” függ (ezek
szerinti deriváltjaitól nem),
ezért (10,11) szerint a Hamilton-operátor sűrűsége a Lagrange-operátor sűrűségének
-szerese.1 Ily módon az
elektromágneses kölcsönhatás operátora (a kölcsönhatási Hamilton-operátor sűrűségének tér szerinti integrálja)

5.3. egyenlet - (43,3)

A szabad elektromágneses tér operátora ,

5.4. egyenlet - (43,4)

A fenti megfontolástól függetlenül utalunk rá, hogy minden, a Lagrange-operátort módosító, elsőrendűen kicsi korrekció a Hamiltonoperátorban ellentétes előjellel lép fel (l. I. 40. §).
1
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a különbözőállapotú ( indexszel jelölt) fotonok keltőés eltüntető operátorait tartalmazza. Ezeknek csak olyan
mátrixelemei különböznek nullától, ahol a kezdeti állapotban az
betöltési szám eggyel kisebb, ill. nagyobb,
mint a végállapotban (a többi betöltési szám nem változhat). Ezért az
operátornak is csak olyan el nem tűnő
mátrixelemei lehetnek, amikor is az átmenet során a fotonok száma eggyel változik. Más szavakkal kifejezve, a
perturbációszámítás első közelítésében csak egyetlen foton emisszióját vagy abszorpcióját vizsgálhatjuk.
(2,15) szerint

5.5. egyenlet - (43,5)

Előfordulhat, hogy a kezdeti állapotban nincs ( típusú) foton, ekkor az előző mátrixelem
A (43,3) operátor mátrixeleme fotonemissziós folyamatra

.

5.6. egyenlet - (43,6)

ahol

a kisugárzott foton hullámfüggvénye,

kezdeti és

végállapota között.2 A

a

operátor mátrixeleme a fotont kisugárzó rendszer

négyesvektor neve átmeneti áram .

Hasonlóan kapjuk a fotonabszorpciós folyamat mátrixelemét

5.7. egyenlet - (43,7)

Ez (43,6)-tól csupán annyiban különbözik, hogy

helyett

jelenik meg.

A
mátrixelemek a idő függvényei. A hullámfüggvények időtől függő tényezőjét kiemelve, a szokásos
módon áttérhetünk az időfüggetlen mátrixelemre:

5.8. egyenlet - (43,8)

( ,
a sugárzó rendszer kezdeti és végállapotbeli energiája; a kitevőben
kisugárzott vagy elnyelt egy
energiájú fotont).
Adott

áll aszerint, hogy a rendszer

impulzusú és adott polarizációjú foton hullámfüggvénye

5.9. egyenlet - (43,9)

[lásd (4,3); az időfüggő tényezőt elhagytuk]. Ezt (43,6)-ba helyettesítve, kapjuk a fotonemisszió mátrixelemét

5.10. egyenlet - (43,10)

A (43,6) jelölés kissé következetlen:
indexei a teljes „sugárzó + tér” rendszerre vonatkoznak,
kisugárzó objektum kezdeti és végállapotát jelölik.
2
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ahol

az átmeneti áram impulzusreprezentációban

5.11. egyenlet - (43,11)

Hasonlóan kapjuk a fotonabszorpció mátrixelemét

5.12. egyenlet - (43,12)

Az árammegmaradást impulzusreprezentációban az átmeneti áram és a négyes impulzus ortogonalitása fejezi ki:

5.13. egyenlet - (43,13)

Az ebben a szakaszban felírt összefüggések, melyekben az áramsűrűség-operátor explicit alakja nem szerepelt,
általános érvényűek, és tetszőleges töltött részecskék elektromágneses kölcsönhatásaira fennállnak. A jelenleg
ismert elmélet csak elektronra képes az áram operátoralakját megadni (és mátrixelemét elvileg meghatározni).
Erősen kölcsönható részecskék rendszerére (az atommagot is beleértve) való alkalmazás során csak
félfenomenologikus elméletre támaszkodhatunk, melyben az átmeneti áramok a tapasztalatból vett, a téridő
szimmetria általános követelményeit és a kontinuitási egyenletet kielégítő mennyiségek.

2. 44.§. Emisszió és abszorpció
A perturbáló potenciál hatására végbemenő átmenet valószínűségét első közelítésben a perturbációszámítás
ismert képletei adják (III. 42. §). Tartozzék a sugárzó rendszer kezdeti és végállapota a diszkrét spektrumhoz. 3
Ekkor a fotonemisszióval járó
átmenet (egy másodpercre eső) valószínűsége

5.14. egyenlet - (44,1)

ahol
-vel jelöltük a foton állapotára jellemző mennyiségek összességét, ezek értékkészlete folytonos
(feltevésszerűen a foton hullámfüggvénye a „ skálában” -függvényre normált).
Ha a kisugárzott foton impulzusmomentuma meghatározott értéket vesz fel, akkor az egyetlen folytonosan
változó mennyiség az
frekvencia. (44,1)-et
szerint integrálva, a -függvény eltűnik ( helyébe
értéket kell írni), és az átmeneti valószínűség

5.15. egyenlet - (44,2)

Ha a kisugárzott foton impulzusa adott

érték, akkor

feltételeztük, hogy a foton hullámfüggvénye

. Emellett az előzőek szerint

-ra normált. E könyvben azonban minden síkhullámot

„egységnyi térfogatban egy részecske” szerint normáltunk. A kétfajta normálás egymástól
szorzótényezőben különbözik. Ezért a mi normálásunk szerint adott impulzusú foton emissziójának
valószínűsége4

3
4

Ezzel feltételeztük, hogy a rendszer mozdulatlan és a visszalökődést elhanyagoljuk.
Ez annak felel meg, hogy a „
térfogatban egy foton” normáláskor (44,1)-ben

állapotok számát,

-t kell használni.
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5.16. egyenlet - (44,3)

vagy

szerinti integrálás után:

5.17. egyenlet - (44,4)

A

mátrixelemet (43,10) adja meg.

E képletek segítségével a következő szakaszban kiszámítjuk az emisszió valószínűségét különböző konkrét
esetekben. Most a különböző sugárzási folyamatok néhány általános összefüggését vizsgáljuk meg.
Ha a tér kezdeti állapotában már zérustól különböző, adott
mátrixelemet még meg kell szorozni az

számú foton volt, akkor az átmeneti

5.18. egyenlet - (44,5)

tényezővel, az átmeneti valószínűséget tehát
-gyel. A második tag, az , a spontán emissziónak felel
meg, amely
esetén is végbemegy. Az első tag,
a kényszerített (vagy indukált) emisszióval
kapcsolatos: látjuk, hogy fotonok jelenléte a kezdeti állapotban ugyanilyen fotonok további emisszióját segíti
elő.
A rendszer fordított irányú átmenetének
hogy benne (44,5) helyett az

mátrixeleme,

a

mátrixelemtől abban különbözik,

szorzótényező szerepel (és a többi mennyiség helyett azok komplex konjugáltját kell venni). Ez a fordított
átmenet abban áll, hogy a rendszer elnyel egy fotont, miközben az
energiájú szintről az
szintre megy át. Így a fotonemisszió és a fotonabszorpció valószínűségei között (adott ,
végállapot mellett) a

energiájú
kezdeti és

5.19. egyenlet - (44,6)

összefüggés áll fenn5 (ezt először A. Einstein mutatta meg 1916-ban).
A fotonok számát a rendszerre kívülről eső sugárzási intenzitással kapcsoljuk össze. Legyen

5.20. egyenlet - (44,7)

annak az
frekvenciája a

felületre
alatt beeső sugárnyalábnak az energiája, amelynek polarizációs vektora ,
intervallumba, hullámszámvektorának iránya a
térszögbe esik. A megadott

intervallumnak a tér
számú oszcillátora felel meg, mindegyikre
jut. Így a (44,7) energiát a következő szorzat adja meg:
5

Ebben a szakaszban a továbbiakban a szokásos egységeket használjuk.
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Innen a keresett összefüggés:

5.21. egyenlet - (44,8)

Legyen

az

polarizációjú foton

jelölje
, ill.
következő összefüggés:

térszögbe való spontán emissziójának valószínűsége; ugyanezt

indukált emisszióra, ill. abszorpcióra. (44,6) és (44,8) szerint fennáll a

5.22. egyenlet - (44,9)

Ha a beeső sugárzás izotrop és polarizálatlan (
nem függ és irányától), akkor a (44,9) összefüggést
szerint integrálva és -re összegezve, a (rendszer adott és állapotai közötti) sugárzási átmenetek teljes
valószínűségei között hasonló összefüggéseket kapunk:

5.23. egyenlet - (44,10)

a beeső sugárzás teljes spektrális intenzitása .

ahol

Ha a sugárzó (vagy elnyelő) rendszer és
állapotai elfajultak, akkor adott fotonok kisugárzásának (vagy
elnyelésének) teljes valószínűségét úgy kapjuk, hogy az elfajult végállapotokra összegzünk, a lehetséges kezdeti
állapotokra átlagolunk. Az és
állapotok elfajultságának fokát (statisztikus súlyát) jelölje
és
. A
spontán és indukált emisszió kezdeti állapotai az , az abszorpcióé az állapotok. Feltéve, hogy a vagy
kezdeti állapotok mind egyformán valószínűek, (44,10) helyett a következő összefüggést kapjuk:6

5.24. egyenlet - (44,11)

3. 45.§. A dipólussugárzás
A kapott képleteket alkalmazzuk arra az esetre, amikor a fotont adott külső térben (általában relativisztikusan)
mozgó elektron sugározza ki. Az átmeneti áram ez esetben a

operátor mátrixeleme, amelyben a -operátorokat az adott térben mozgó elektron stacionárius állapotainak
hullámfüggvényei szerint fejtettük ki 32(32. §). Az elektron
állapotból
állapotba való átmenetét a
mátrixelem írja le. A betöltési szám ilyen változását az

operátor valósítja meg, az

átmeneti áramra a

6

Az irodalomban gyakran használják az úgynevezett Einstein-együtthatókat , ezek

,

a sugárzás térbeli spektrális energiasűrűsége). Ezek között a

,

(
összefüggés áll fenn.
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5.25. egyenlet - (45,1)

kifejezést kapjuk, ahol

és

az elektron kezdeti és végállapotának hullámfüggvényei.

A foton hullámfüggvényét (háromdimenziós transzverzális mértékben) Coulomb-mértékben adjuk meg [a
polarizációs négyesvektor
kapjuk az polarizációjú foton

]. Ekkor (43,10)-ben
, térszögbe való kisugárzásának (

.
-t (44,4)-be helyettesítve
alatti) valószínűségére, hogy

5.26. egyenlet - (45,2)

ahol

5.27. egyenlet - (45,3)

A foton polarizációjára úgy összegzünk, hogy először
irányaira (az adott
vektorra merőleges
síkban) átlagolunk, majd az eredményt -vel szorozzuk, a foton két lehetséges transzverzális polarizációjának
megfelelően.7 Így kapjuk, hogy

5.28. egyenlet - (45,4)

Fontos az az eset, amikor a foton

hullámhossza nagy a sugárzó rendszer

méretéhez képest. Ez általában

azzal függ össze, hogy a részecske sebessége kicsi a fénysebességhez képest.
-ban első rendig számolva (a
dipólussugárzásnak megfelelően – vö. II. 67. §), a (45,3) átmeneti áramban az
tényező, mely csak
keveset változik abban a tartományban, ahol
vagy
lényegesen különbözik nullától, -nek vehető. Más
szavakkal kifejezve ez azt jelenti, hogy a foton impulzusát a rendszerbeli részecskék impulzusához képest
elhanyagoljuk.
Ebben a közelítésben
nemrelativisztikus alakjával helyettesíthető, ami azt jelenti, hogy az elektron
sebességének
mátrixelemét kell kiszámítani Schrödinger-képbeli hullámfüggvények között. Ez a
mátrixelem,
, és
, ahol
az elektron (pályamozgásból származó)
dipólusmomentuma. Így kapjuk a dipólussugárzás valószínűségére a következő képletet:

5.29. egyenlet - (45,5)

(az
irány implicit módon fordul elő: az
összegezve kapjuk, hogy

vektornak merőlegesnek kell lennie

5.30. egyenlet - (45,6)

Az átlagoláshoz az
összefüggés használható, ahol
7

,

állandó vektorok [l. II. (78,6)].
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Tekintve, hogy a fenti összefüggés nemrelativisztikus (az elektronra nézve), könnyű általánosítani tetszőleges,
elektronokból álló rendszerre:

-n a rendszer teljes dipólusmomentumának mátrixelemét kell érteni.

Ha (45,6)-ot az irány szerint kiintegráljuk, megkapjuk a sugárzás teljes valószínűségét:

5.31. egyenlet - (45,7)

vagy a szokásos egységekben:

5.32. egyenlet - (45,7a)

A sugárzás

intenzitásátúgy kapjuk, hogy a valószínűséget

-val szorozzuk:

5.33. egyenlet - (45,8)

Ez a képlet közvetlen analógiát mutat a periodikusan mozgó részecskékből álló rendszer dipólussugárzásának
intenzitását megadó klasszikus képlettel [lásd II. (67,11)]: az
( a mozgó részecskék frekvenciája,
egész szám) frekvenciájú sugárzás intenzitása

5.34. egyenlet - (45,9)

ahol

a dipólusmomentum megfelelő Fourier-komponense , azaz

5.35. egyenlet - (45,10)

A (45,8) kvantumelméleti összefüggést (45,9)-ből úgy kapjuk, hogy a Fourier-komponenst a megfelelőátmeneti
mátrixelemmel helyettesítjük. E szabály (amely a Bohr-féle korrespondencia-elv megnyilvánulása) speciális
esete a klasszikus mennyiségek Fourier-komponensei és a kvantumelméleti mátrixelemek között
kváziklasszikus közelítésben fennállóáltalános megfeleltetésnek (lásd III. 48. §). Magas kvantumszámúállapotok
közötti átmenet esetén a sugárzás kváziklasszikus. Ekkor az átmeneti frekvencia,

kicsi a

sugárzó és
energiaszintjeihez képest. Ez a körülmény azonban nem okoz semmiféle változást a (45,8)
összefüggésben, amely tetszőleges átmenetre érvényes. Ezzel magyarázható az a (bizonyos értelemben véletlen)
tény, hogy a korrespondencia-elv a sugárzás intenzitására vonatkozóan nem csak a kváziklasszikus esetben,
hanemáltalánosan is érvényes.

4. 46.. Az elektromos multipólus-sugárzás
A továbbiakban adott irányú (tehát adott impulzusú) foton kisugárzása helyett azt az esetet vizsgáljuk, amikor a
kisugárzott foton impulzusmomentuma és annak valamilyen kiválasztott tengelyre való
vetülete vesz
fel meghatározott értéket. A 6. §-ban láttuk, hogy az ilyen fotonok elektromos vagy mágneses típusúak
lehetnek; először az elektromos típusúakkal foglalkozunk. A sugárzó rendszer méreteit ismét kicsinek tekintjük
a hullámhosszhoz képest.
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A számítás során előnyös, ha a foton hullámfüggvényének impulzusreprezentáció-beli alakját használjuk, tehát
az

négyesvektort Fourier-integrálként állítjuk elő. A mátrixelem ekkor

5.36. egyenlet - (46,1)

(az írásmód egyszerűsítése érdekében a foton hullámfüggvényéből elhagytuk az
Az

-foton hullámfüggvényét (7,10)-ből vesszük, a

indexeket).

tetszőleges állandót a következőképpen választjuk:

Ennek az a célja, hogy a hullámfüggvény térszerű komponenseiben a
tartalmazó tagok eltűnjenek [ez (7,16)-ból látszik]. Így

-ban csak

-edrendű gömbfüggvényeket
-edrendű gömbfüggvények

maradnak, ezek járuléka
-hez (amint az a továbbiakból látható) egy nagyságrenddel kisebb (
magasabb
hatványát tartalmazza), mint az
komponensből adódó járulék, mivel
alacsonyabb, -edrendű
gömbfüggvényeket tartalmaz. Tehát feltesszük, hogy

(

). Ezt (46,1)-be helyettesítve és a

szerinti integrálást elvégezve kapjuk,

5.37. egyenlet - (46,2)

A belső integrál kiszámításához (24,12)-t használjuk a következő alakban:

5.38. egyenlet - (46,3)

ahol8

5.39. egyenlet - (46,4)

(46,2)-be helyettesítve azt kapjuk, hogy

A
függvény csak a
szorzattól függ, így azonnal látható, hogy (46,3) a
és vektorokban szimmetrikus. Ezért mindegy,
hogy a két gömbfüggvény közül melyiknek vesszük a konjugáltját. A
függvényt ügy normálják, hogy
esetben aszimptotikus
8

alakja a következő:

149
Created by XMLmind XSL-FO Converter.

V. FEJEZET SUGÁRZÁS

(a többi tag a gömbfüggvények ortogonalitása miatt eltűnik). Az
integrálban csak az a tartomány jelentős, amelyre
tagjával lehet helyettesíteni:9

. Ezért a

feltevés, következtében a
függvényt

szerinti sorának első

5.40. egyenlet - (46,5)

A végeredmény:

5.41. egyenlet - (46,6)

ahol

5.42. egyenlet - (46,7)

[
]. Ezt a megfelelő klasszikus mennyiség analógiájára (l. II. 41. §) a rendszer átmeneti
elektromos multipólus-momentumának hívják.10
Külső térben mozgó elektronra

, és ekkor (46,7) a

klasszikus mennyiség mátrixelemeként számítható.
Ha a részecskék sebessége nemrelativisztikus, az átmeneti momentum elvileg hasonló módon számítható
egymással kölcsönható részecske tetszőleges rendszerére. Az átmeneti sűrűség a hullámfüggvény segítségével a

5.43. egyenlet - (46,8)

alakban írható, ahol az integrálás a teljes konfigurációs térre kiterjed. 11
A foton hullámfüggvénye az -skálán ( -függvényre normált (koordinátareprezentációban), ahogy azt (44,2)
levezetésekor feltételeztük. Behelyettesítve az utóbbiba (46,6)-ot, megkapjuk az
-sugárzás valószínűségét12

5.44. egyenlet - (46,9)
kitevője éppen az
gömbfüggvény rendje. Jogos volt tehát
térkomponenseinek elhagyása, mivel ezek magasabb rendű
gömbfüggvényeket tartalmaznak.
10
A multipólus-momentumot az szorzótényező nélkül definiáltuk ugyanúgy, ahogyan az áramokat.
11
A feltevésnek, mely szerint a részecskék sebessége kicsi, nincs elvi jelentősége; haszna abban áll, hogy a rendszer hullámfüggvénnyel
leírható. Előfordulhat, hogy az átmeneti valószínűség csak közelítő kiválasztási szabály szerint tűnik el, ami csak akkor érvényes, ha az
elektronok spin–pálya kölcsönhatását elhanyagoljuk. Ilyen esetben akkor kapunk nullától különböző eredményt, ha figyelembe vesszük a
hullámfüggvények relativisztikus korrekcióit, melyek éppen erről a kölcsönhatásról adnak számot.
12
Első pillantásra úgy tűnik, hogy a tér izotropiája következtében a fotonkibocsátás teljes valószínűsége nem függhet
értékétől. Hogy ez
nincs így, megérthetjük, ha észrevesszük, hogy különböző
impulzusmomentum-vetületű fotonok kisugárzása után a rendszer különböző
végállapotokban marad vissza (adott kezdeti állapot mellett); lásd a (46,16) szabályt.
9
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A

esetben

5.45. egyenlet - (46,10)

az elektromos dipólusmomentum vektorkomponenseivel a következőképpen függ rössze:

5.46. egyenlet - (46,11)

Ha (46,10)-ben
lehetséges értékeire összegzünk, a már ismert (45,7) képlethez jutunk, amely megadja a
dipólussugárzás teljes valószínűségét.
A multipólus-sugárzás összegeloszlását (7,11) határozza meg. Ha ezt a sugárzás teljes valószínűségére,
normáljuk, akkor azt kapjuk, hogy

-re

5.47. egyenlet - (46,12)

A

esetben

ahol
és
az
iránynak a
tengelyhez viszonyított polár- és azimutszöge. A gradienst kiszámítva, a
dipólussugárzás szögeloszlására adott
mellett a következő képleteket kapjuk:

5.48. egyenlet - (46,13)

Ezeket természetesen (45,6)-ból is megkaphattuk volna, abba egyszer (
értékeket, másszor (

esetben):

nagyságrendje általában

,

értékeket helyettesítve.

,

Ha a rendszer (atom vagy atommag) méretének nagyságrendje

esetben):

, akkor az elektromos multipólusmomentum

. A multipólussugárzás valószínűsége

5.49. egyenlet - (46,14)

Látható, hogy ha

1-gyel nő, akkor a sugárzás valószínűsége

szorzótényezővel csökken.

Az impulzusmomentum és a paritás megmaradása kiválasztási szabályokhoz vezet, ezek korlátozzák a sugárzó
rendszer állapotának lehetséges változásait. Ha a rendszer impulzusmomentuma kezdetben
, akkor
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impulzusmomentumú foton kisugárzása után csak olyan
szabály (

impulzusmomentuma lehet, amit az összeadási

) megenged:

5.50. egyenlet - (46,15)

Ha
és
adottak, akkor a fenti szabály meghatározza a foton lehetséges impulzusmomentumát. Mivel
azonban a sugárzás valószínűsége növekedésével gyorsan csökken, általában a lehetséges legkisebb rendű
multipólus-sugárzás megy végbe.
A
és
impulzusmomentumok
és
vetülete, valamint a foton impulzusmomentumának
vetületei nyilvánvalóan kielégítik az (impulzusrnoinentum összeadási szabályából következő)

5.51. egyenlet - (46,16)

összefüggést.
A sugárzó rendszer kezdeti és végállapota
és
paritásainak teljesíteniük kell a
feltételt, ahol
a kisugárzott foton paritása; mivel a paritás csupán a
értéket veheti fel, ezért a feltételt a

5.52. egyenlet - (46,17)

alakban is felírhatjuk. Elektromos típusú fotonra
multipólus-sugárzásra:

, ezért a kiválasztási szabály elektromos

5.53. egyenlet - (46,18)

A teljes impulzusmomentum és a paritás megmaradásából adódó kiválasztási szabályok teljesen általánosak,
tetszőleges rendszer sugárzására teljesülnek. Ezek mellett más, erősebb megszorításokat követelő, a konkrét
sugárzó rendszer tulajdonságaival összefüggő szabályok lehetnek érvényesek. Ezek elkerülhetetlenül többé vagy
kevésbé közelítő jellegűek: a fejezet további szakaszaiban foglalkozunk velük.
Hogy az emisszió valószínűsége hogyan függ az

,

kvantumszámoktól, azt a multipólus-momentum

,

tenzorjellege teljesen meghatározza. Adott
mellett a
mennyiségek -edrendű tenzort alkotnak.
Mátrixelemeiknek az említett kvantumszámoktól való függését a következő összefüggés adja meg:

5.54. egyenlet - (46,19)

[l. III. (107,6)], ahol

jelenti a rendszer állapotának többi kvantumszámait együttesen. A (46,19) egyenlőség

jobb oldalán álló redukált mátrixelem nem függ az
hogy az átmeneti valószínűség a

,

,

számoktól. (46,9)-be helyettesítve látható,
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tényezőn keresztül függ az említett kvantumszámoktól (természetesen hallgatólagosan feltettük, hogy nincs
külső tér; ekkor az,

átmeneti frekvencia nem függ

-től és

-től).

Adott frekvenciájú foton emissziójának teljes valószínűségét úgy kapjuk, hogy (adott
mellett)
összes
értékére összegezünk. A tér izotropiája miatt eleve nyilvánvaló, hogy ez a mennyiség az
kezdeti értékétől
sem függ. Az összegezés a

5.55. egyenlet - (46,20)

összefüggés segítségével végezhető el [l. III. (107,11)].

5. 47.§. A mágneses multipólus-sugárzás
A mágneses típusú foton hullámfüggvénye
helyettesítve, kapjuk az átmeneti mátrixelemet:

, ahol

-t a (7,6) képlet adja meg. Ezt (46,1)-be

5.56. egyenlet - (47,1)

-edrendű gömbfüggvényekkel fejezhetők ki. Ismét

Az
vektor komponensei (7,16) szerint a
felhasználjuk a (46,3) kifejtést; ezzel a belső integrál:

majd

-t (46,5)-ből behelyettesítve azt kapjuk, hogy13

(7,4) szerint

Az integrandust átalakítjuk:

ezzel

5.57. egyenlet - (47,2)

ahol

13

Ne tévesszük össze a

áramot a

impulzusmomentummal!
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5.58. egyenlet - (47,3)

Az utóbbit hívjuk a rendszer átmeneti

mágneses multipólus-momentumának .

Tekintettel a (47,2) és (46,6) összefüggések hasonlóságára, a sugárzási valószínűség (46,10)-től csupán
annyiban különbözik, hogy az elektromos multipólus-momentumot mágnesessel kell helyettesíteni. A
szögeloszlást (46,12) adja meg [ez már (7,11)-ből is látható].
Vizsgáljuk a (47,3) kifejezés szerkezetét

gradienseik pedig a (7,14)-beli

,

-re. Ez esetben:

gömbi bázisvektorok . Ezért az

mennyiségek éppen a

5.59. egyenlet - (47,4)

vektor szférikus komponensei.
szerkezetileg a klasszikus mágneses momentummal analóg (l. II. 44.§). A
következőkben megvizsgáljuk (47,4)-nek és a mágneses momentum operátora ismert nemrelativisztikus
alakjának kapcsolatát.
Az átmeneti áram nemrelativisztikus alakja (l. III. 115. §):

5.60. egyenlet - (47,5)

ahol

és

a részecske mágneses momentuma és spinje. Így

5.61. egyenlet - (47,6)

A második tagban

Az utóbbi integrál végtelen távoli felületen vett felületi integrállá alakítható át, és eltűnik. Ezért (47,6) első két
tagja azonos. A harmadik tagban szereplő integrált átalakítjuk (átmenetileg az
be):
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A felületi integrál eltűnik, a második tagban az integrandus

. Így

Ezzel a végeredmény:

5.62. egyenlet - (47,7)

ahol

a részecske pálya-impulzusmomentumának operátora. Látható, hogy

a

5.63. egyenlet - (47,8)

operátor mátrixeleme.
A mágneses multipólus-sugárzás kiválasztási szabályai hasonlóak, mint az elektromos esetben: a teljes
impulzusmomentumra a (46,15), (46,16) feltételek érvényesek, a paritásra pedig

5.64. egyenlet - (47,9)

amit úgy kaphatunk meg, hogy (46,17)-be az

paritását helyettesítjük.

-foton

6. 48.§. A sugárzás szögeloszlása és polarizációja
A 46. § és 47. §-okban levezetett összefüggések arra az esetre vonatkoztak, amikor a kisugárzott foton
impulzusmomentuma és annak
vetülete meghatározott értéket vesznek fel. Ennek megfelelően feltevés volt
az is, hogy a sugárzó rendszernek (például atommagnak) nemcsak
impulzusmomentuma, hanem
polarizációja, azaz
értéke is meghatározott a sugárzás előtt és után.
Vizsgáljuk most az általánosabb esetet, a részlegesen polarizált mag sugárzását (a mag méreteit a
hullámhosszhoz képest kicsinek tételezzük fel ugyanúgy, mint korábban). A kisugárzott foton
impulzusmomentuma legyen most is adott, polarizációja azonban csak részleges. Azt keressük, hogyan függ az
emisszió valószínűsége a foton
irányától. Ezt a mag és a foton polarizációs állapotait leíró
sűrűségmátrixokkal lehet kifejezni.
Előkészítésképpen felírjuk az emisszió valószínűségét, mint a foton
függvényét arra az esetre, amikor a mag kezdeti és végállapotában

irányának és
és

Adott és
értékekkel rendelkező foton emisszióját leíró mátrixelem a mag
multipólus-momentumának mátrixelemével arányos:

helicitásának (

)

meghatározott értékek.
(elektromos vagy mágneses)

5.65. egyenlet - (48,1)

A kibocsátott foton hullámfüggvénye (impulzusreprezentációban)
-nel vagy
-nel arányos.
Az
impulzusirányúés
helicitású foton hullámfüggvénye csak arányossági tényezőként tartalmazza az
polarizációs vektort. Az
-val adott foton emissziójának mátrixelemét (48,1)-bőlúgy kapjuk, hogy azt
megszorozzuk a

állapot hullámfüggvényének az

állapot hullámfüggvényére való vetületével:
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(16,23) szerint mindkét típusú fotonra

5.66. egyenlet - (48,2)

A multipólus-momentum mátrixelemét a szokásos módon a redukált mátrixelemmel fejezzük ki. Így az átmenet
valószínűségi amplitúdójára a

5.67. egyenlet - (48,3)

alakot kapjuk, ahol

redukált mátrixelemet jelöli.

a

Most áttérhetünk az általános esetre, amikor a polarizációs állapot kevert. A kvantummechanika általános
szabályai szerint az átmeneti valószínűség a következő kifejezéssel arányos:14

5.68. egyenlet - (48,4)

itt

,

,

a mag kezdeti állapotának, végállapotának és a kisugárzott fotonnak a sűrűségmátrixa; az (

) szimbólum azt jelenti, hogy összegezni kell minden kétszer előforduló
A (48,4)-be (48,3)-at kell behelyettesíteni.

indexre (

).

Jelöljük a foton
térszögbe való kisugárzásának valószínűségét
-val. A teljes valószínűség, irány
szerint, ill. a foton és a végállapotbeli mag polarizációjára összegezve, nyilvánvalóan nem függ a mag kezdeti
polarizációs állapotától. Ez a már ismert képletekkel kifejezhető; számunkra ez most nem érdekes. Tegyük fel
ezért, hogy a

14

Ha

a

rendszer

valószínűség -re normált. így adódik, hogy15

és

végállapota
,

szuperponált,
és

,

akkor

a

négyzete

mátrixelem
.

helyettesítéssel

térünk

át

kevert

állapotokra,

Az
ekkor

.
15

Az előjelszorzó átalakításakor felhasználtuk, hogy

,

,

,

azonos párosságúak,
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(a normálás helyességéről alább meggyőződünk). A két
[III. (110,2)] szerint a következő:

(

,

,

egész szám,

-függvény szorzatának sorba fejtett alakja

). A végső eredmény:

5.69. egyenlet - (48,5)

ismét összegezést jelent minden (kétszer előforduló)
indexre. Nem szabad elfelejteni, hogy a ,
indexek különböznek a többi
indextől: nem
lehetséges értékre összegezünk (adott
mellett),
hanem csupán kétértékre: ,
, a foton két polarizációs állapotának megfelelően.
(48,5) tartalmaz minden szükséges információt a kisugárzott fotonok szögeloszlásáról , a foton és a másodlagos
mag polarizációjáról. Természetesen feltételeztük, hogy a kezdeti sűrűségmátrixok ismertek.

6.1. Szögeloszlás
A fotonok szögeloszlását úgy kaphatjuk meg, hogy összegezünk a foton és a végállapotbeli mag polarizációjára.
A polarizációra úgy átlagolunk, hogy a polarizálatlan állapot sűrűségmátrixát helyettesítjük be:

5.70. egyenlet - (48,6)

az összegezés -vel való szorzást jelent a foton,
összegezésnek a

-gyel való szorzást a mag esetében. Más szóval az

5.71. egyenlet - (48,7)

helyettesítés felel meg. Így a szögeloszlás
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Az

indexekre való összegezés lényegesen egyszerűsíti a fenti alakot. Felhasználjuk, hogy

5.72. egyenlet - (48,8)

és így

Az
szerinti összegben így csak a páros tagok maradnak meg, csak a páros rendű
gömbfüggvények
jönnek be. Ez az eredmény előre látható: a paritás megmaradása miatt az átmeneti valószínűségnek tükrözéssel,
azaz az
helyettesítésel szemben invariánsnak kell lennie.
Ily módon

Megjegyezzük, hogy a normáltságot most könnyű igazolni: az

összefüggés értelmében, az integrálás után csak az

tag marad meg; a

összefüggések segítségével meggyőződhetünk arról, hogy ez a tag .
Az
szerinti összegezést
következő eredményt kapjuk:

belső összegében a III. (108,4) képlet segítségével végezhetjük el. A

5.73. egyenlet - (48,9)
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ahol

5.74. egyenlet - (48,10)

(48,9)-ben a második összegezés a

értékekre megy, az első minden páros

-re, melyre igaz, hogy

5.75. egyenlet - (48,11)

(ezek éppen azok a háromszög-egyenlőtlenségek, melyeket a (48,9), (48,10) alakúösszefüggések
szimbólumaiban előforduló indexeknek teljesíteniük kell.) Ezért az összegekben a tagok száma általában nem
nagy. Ha például

vagy

, akkor csupán az

izotrop (könnyen kiszámítható, hogy az
vagy
, az
szerintiösszegben az
sűrűségmátrix diagonális (

tag marad meg, ami azt jelenti, hogy a sugárzás

tag
és

, ami a normáltságból is következik). Ha
,
tagok maradnak meg. Megjegyezzük még, hogy ha a

), akkor

, és a (48,9) eloszlásfüggvény Legendre-polinomok

szerint fejthető ki [(16,5)és III. (58,23) szerint a
Végül, ha

azaz a kezdeti mag polarizálatlan, akkor

függvények a

, minden más

függvényekre vezetnek].

.16

A
mennyiségeket, amelyek a mag polarizációs állapotára jellemzőek, polarizációs momentumoknak
hívjuk. A (48,10) összefüggés megadja, hogyan fejezhetők ki a
sűrűségmátrixszal. A fordított irányú
összefüggések könnyen meghatározhatók:

5.76. egyenlet - (48,12)

Legyen
valamilyen szférikus tenzor, amely a mag polarizációs állapotától függ . Középértékét az általános
szabályok szerint [l. III. (14,8)] fejezhetjük ki a
sűrűségmátrixszal:

5.77. egyenlet - (48,13)

16

Valóban,

felhasználva,

hogy

,

kapjuk,

hogy
,

amiből a (48,10) definíció alapján kapható a végeredmény.
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mátrixelemét a

redukált mátrixelemmel fejezhetjük ki:

és a polarizációs momentumok (48,10) definícióját használva kapjuk, hogy

5.78. egyenlet - (48,14)

6.2. A foton polarizációja
Ha a
és
mátrixok (
-vel együtt) adottak, akkor (48,5) megadja azt az átmeneti valószínűséget,
amikor meghatározott polarizációjú foton kibocsátása után a mag meghatározott polarizációs állapotban marad.
Ezek az állapotok valójában nem magára a sugárzási folyamatra jellemzőek, hanem a foton és a visszalökött
magot regisztráló detektorokra, ezek választják ki a meghatározott polarizációkat. Természetesebb a kérdés
másfajta feltevése: a mag + foton rendszer végállapotát nem rögzítjük, és pusztán a kisugárzott foton irányát
rögzítve határozzuk meg az állapot polarizációs sűrűségmátrixát .
A választ ismét a (48,5) képlet adja meg. Ezt

5.79. egyenlet - (48,15)

alakban felírva, az
kifejezés éppen a keresett sűrűségmátrix, minthogy a
kvantummechanika általános szabályai szerint az adottállapotba való átmeneti valószínűséget ennek az ismert
-re való„vetülete” adja meg. A
szokásos legyen:

tényezőt azért választottuk le (48,15)-ben, hogy a normálás a

Ha csak a foton polarizációjára vagyunk kíváncsiak, akkor

-re összegezni kell:

(48,9)-hez hasonlóan

5.80. egyenlet - (48,16)

(

), összegezni kell

-nek azokra az egész értékeire, amelyek (48,11)-et kielégítik.

Speciálisan a cirkuláris polarizációt a
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Stokes-paraméter határozza meg (lásd a 8. § feladatát). (48,8) értelmében ebből a különbségből a páros -et
tartalmazó tagok kiesnek, a (48,9) kifejezéstől csak annyiban különbözik, hogy az összegezést
páratlan
értékeire kell végezni.

6.3. A visszalökött mag polarizációja
Ha csak a végállapotbeli mag polarizációja iránt érdeklődünk, akkor a
helyettesítést kell végeznünk.
Ha emellett még a foton irányára is integrálunk, megkapjuk a mag polarizációs mátrixát:

Ennek segítségével a mag polarizációs momentumai a következők:

5.81. egyenlet - (48,17)

Ha a kezdeti mag polarizálatlan, akkor a visszalökött mag is az marad. Fellép azonban egy ún. korrelációs
polarizáció, ha a sugárzás adott irányú. A
(ennek megfelelően
helyettesítést elvégezve, (48,9)-hez hasonló módon kapjuk az ezt a polarizációt leíró sűrűségmátrixot:

5.82. egyenlet - (48,18)

Az ennek megfelelő polarizációs momentumok

5.83. egyenlet - (48,19)

Csak a páros rendű momentumok jönnek be (ez is a paritásmegmaradás következménye).
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Ha a visszalökött mag tovább sugároz, akkor polarizált lévén, a kisugárzott fotonok eloszlása anizotrop. Mivel
a (48,19) polarizációs momentumok az először kibocsátott foton
irányának függvényei, így az egymás után
kisugárzott fotonok iránya között meghatározott korreláció lesz (ha a kezdeti mag polarizálatlan). Hasonló
módon más korrelációs jelenségek is vizsgálhatók ilyen kaszkád folyamatokban (pl. a polarizációk közötti
korreláció).17

6.4. Feladat
Fejezzük ki a
,
polarizációs momentumokat a
kvadrupólusmomentum-tenzor várható értékének segítségével.
Megoldás. A

vektor és

impulzusmomentum-vektor és a

tenzor redukált mátrixelemeit a

egyenlőségek határozzák meg [l. III. (107,10), (107,11)]. A
III. (75,2) szerint fejezhető ki:

operátor az impulzusmomentum operátorával

Ebből az átlagérték:

A redukált mátrixelemek:

A (48,14) kifejezésből látható, hogy a

vektor,

polarizációs momentum a

pedig a

tenzor szférikus komponenseivel egyezik meg.

7. 49.§. Atomok sugárzása. Az elektromos típus18
Az atomok külső (az optikai sugárzási átmenetekben részt vevő) elektronjainak energiája hozzávetőleges
becslés szerint

nagyságrendű, így a kisugárzott hullámhossz

atom mérete a
egyenlőtlenség. A
17
18

. Az atomok optikai spektrumában tehát fennáll az
hányados is

nagyságrendű, ahol

az optikai elektronok sebessége.

E kérdéseket részletesen vizsgálja A. Z. Dolginova tanulmánya a Gamma-sugárzások c. könyvben (AN SZSZSZR, 1961).
A 49. §–51. §, 53. §–55. §-okban a szokásos egységeket használjuk.
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Így az atomok optikai spektrumában érvényes a feltétel, mely szerint az elektromos dipólussugárzás
valószínűsége (a kiválasztási szabály teljesülése esetén) lényegesen felülmúlja a multipólus-átmenetek
valószínűségét.19 Így érthető, hogy az atomspektroszkópiában a legfontosabb szerepet az elektromos
dipólusátmenetek játsszák.
Mint már láttuk, ezek az átmenetek teljesítik az atom
szigorúan érvényes kiválasztási szabályokat20

teljes impulzusmomentumára és a

paritásra

A
egyenlőtlenség szerint a
impulzusmomentum változása
lehet: a
egyenlőtlenség megtiltja a
átmenetet. A kezdeti és végállapot paritása ellentétes kell, hogy legyen.21
Az
átmenet közben létrejövő sugárzás valószínűségét az atom dipólusmomentumának
mátrixeleme határozza meg:

5.84. egyenlet - (49,3)

Ha (49,3)-ban (adott
mellett)
egész értékeire összegezünk, megkapjuk az
atomi szint
adott frekvenciájú sugárzásának teljes valószínűségét. Az összegezést (46,20) segítségével végezhetjük el:22

5.85. egyenlet - (49,4)

Az itt fellépő redukált, mátrixelem abszolút értékének négyzetét néha az átmenet vonalerősségének hívják; ez a
mennyiség a kezdeti és a végállapotra nézve szimmetrikus.
Az atomspektrum átmeneteinek valószínűségeiről további kijelentéseket csak úgy tehetünk, ha megadjuk az
atom állapotának egyik vagy másik jellemzőjét. Nem foglalkozunk itt a mátrixelemek kiszámításának
módszereivel, az alkalmazott közelítések elméletileg nem mindig megalapozottak. Csupán néhány összefüggést
vezetünk le, melyek az állapotok elég széles osztályában érvényesek (különösen könnyű atomokban), ahol is a
csatolás
típusú (l. III. 72. §). Ezekben az állapotokban a teljes impulzusmomentum mellett az
pályaimpulzusmomentum és az
spin is meghatározott megmaradó értéket vesz fel.
Mivel a dipólusmomentum operátora tisztán pályamennyiség, ezért felcserélhető a spin operátorával, azaz
mátrixa
szerint diagonális. Az
szerinti kiválasztási szabályok ugyanazok, mint amik tetszőleges spintől
független vektorra érvényesek (l. III. 29. §). Így
-csatolás esetén a következő kiegészítő kiválasztási
szabályok is, érvényesek [(49,1), (49,2) mellett]:

Még egyszer hangsúlyozzuk, hogy ezek a szabályok közelítő jellegűek, és nem teljesülnek, ha a spin–pálya
kölcsönhatást is figyelembe vesszük.
A dipólusátmenetek valószínűsége a spektrum optikai tartományában
nagyságrendű.
A kezdeti és végállapot kvantumszámait most vesszőtlen és vesszős betűkkel jelöljük.
és
fogja jelenteni a maradék
kvantumszámok összességét (az expliciten kiírtakon kívül) a rendszer meghatározott állapotában.
21
A paritásra érvényes kiválasztási szabályokat először O. Laporte állapította meg 1924-ben.
22
A sugárzás megfigyelt intenzitását úgy kapjuk, hogy -t megszorozzuk
-val, és a forrás adott gerjesztett szinten levő atomjainak
19
20

számával (
).
hőmérsékletű gázban
szint statisztikus súlya.

; a
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Megjegyezzük, hogy a (49,5) szabály (amely különböző multiplicitású állapotok között tiltja meg az átmenetet)
nemcsak dipólusátmenetre, hanem minden elektromos típusú átmenetre igaz: minden rendű elektromos
multipólus-momentum spintől független tenzor, mátrixa a spin szerint diagonális. Így elektromos
kvadrupólusátmenetre az általános

5.86. egyenlet - (49,7)

szabályok mellett,

-csatolás esetén az

5.87. egyenlet - (49,8)

kiválasztási szabályok is fennállnak.
A sugárzási valószínűség , ,
függése egyszerűen meghatározható. Használhatjuk a szférikus tenzorok
mátrixelemeire vonatkozó általános képleteket. III. (109,3) szerint:23

5.88. egyenlet - (49,9)

Ezt (49,4)-be helyettesítve kapjuk, hogy

5.89. egyenlet - (49,10)

.24

ahol

A valószínűségekre összegszabályokat írhatunk fel. A
(l. III. (108,7)]

-szimbólumok négyzetösszegére fennáll, hogy

5.90. egyenlet - (49,11)

Ennek felhasználásával (49,10)-ből következik, hogy

5.91. egyenlet - (49,12)

Megjegyezzük, hogy e mennyiség értéke

-től független.

Olyan gázban, amelynek hőmérséklete jóval nagyobb, mint az atomi
szintek finomszerkezetében levő
nívókülönbségek, a különböző
értékű állapotok populációja egyenletes, azaz minden
egyformán
23

A III. 109. § képleteiben az „

és

alrendszerek impulzusmomentumai” helyébe az atom pálya-impulzusmomentumát és spinjét kell

helyettesíteni; a kettő közötti kölcsönhatást elhanyagoljuk. Az
mennyiség szerepét a
vektor játssza.
24
A mátrixelemek kiszámítása során elhanyagolva a spin–pálya kölcsönhatást, egyúttal elhanyagoljuk a frekvencia függését
től, azaz a kezdeti és a végső atomi szintek finomszerkezetétől.
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valószínű. Ebben az esetben annak valószínűsége, hogy az atom valamelyik meghatározott
van,

értékű szinten

5.92. egyenlet - (49,13)

azaz a szint statisztikus súlyának és az
term teljes statisztikus súlyának hányadosa. Ha a (49,10)
vagy (49,12) kifejezést átlagolni akarjuk, akkor (49,13)-mal kell szorozni; az átlagolást felülvonással jelöljük.
Egy spektrális multiplett összes vonalai kisugárzásának teljes valószínűsége (az
,
termek
finomszerkezeteinek komponensei között lehetséges összes átmenet) a következőösszeg:

5.93. egyenlet - (49,14)

Mivel
, ezért a teljes valószínűségre éppen a (49,12) kifejezést kapjuk. Így
az egyes vonalak relatív valószínűsége (vagy ami ugyanaz, a relatív intenzitás)

5.94. egyenlet - (49,15)

Az összefüggést numerikusan vizsgálva megállapíthatjuk, hogy egy multipletten belül azoknak a vonalaknak az
intenzitása a legnagyobb, amelyekre
(ezeket hívják fő vonalaknak , a multiplett többi tagját
szatelliteknek ). A fő vonalak intenzitása annál nagyobb, minél nagyobb
kezdeti értéke.
Ha (49,15)-öt

vagy

szerint összegezzük, kapjuk hogy

5.95. egyenlet - (49,16)

Ily módon egy spektrális multiplett olyan vonalainak összintenzitása, amelyekre a kezdeti (vagy a végső) szint
ugyanaz, arányos a kezdeti (vagy végső) szint statisztikus súlyával.
Vizsgáljuk meg még az atom spektrális vonalainak hiperfinom szerkezetét . Emlékezzünk vissza, hogy az atomi
szintek hiperfinom felhasadása az elektron és a mag–spin kölcsönhatásának következménye (l. III. 122. §). Az
atom
teljes impulzusmomentuma (a magot is beleértve) az elektronok
és a mag
impulzusmomentumából tevődik össze. Az
szint hiperfinom szerkezetének komponenseit az
kvantumszám értéke jellemzi.
Az impulzusmomentum megmaradás szerint az
teljes impulzusmomentumra a következő szigorú kiválasztási
szabály érvényes: elektromos dipólussugárzás esetén

5.96. egyenlet - (49,17)

Mivel az elektronnak a magspinnel való kölcsönhatása rendkívül gyenge, ez a megkötés az elektronhéj
elektromos (és mágneses) momentumai mátrixelemeinek számításakor teljesen elhanyagolható. Ezért a
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impulzusmomentumra és az elektronhéj paritására vonatkozó kiválasztási szabályok is érvényben maradnak.
Nevezetesen, az utóbbi szerint egy term hiperfinom szerkezetéhez tartozó komponensek között elektromos
dipólusátmenet nem lehetséges: e szintek paritása azonos, és mint láttuk, átmenet csak különböző
paritásúállapotok között jöhet létre.
Mivel a dipólusmomentum operátora a magspinnel felcserélhető, a mátrixelemek -től és -től való függése
explicit alakban írható; a levezetések csak jelölésben különböznek az
-csatolásra korábban elvégzettektől. A
sugárzási valószínűség , az
teljes impulzusmomentum vetületének végállapotbeli értékeire összegezve:

5.97. egyenlet - (49,18)

ahol a redukált mátrixelem négyzete:

5.98. egyenlet - (49,19)

7.1. Feladat
Az alkálifémek spektrumának legtöbb vonala leírható egy külső (optikai) elektron átmenetével a zárt
konfigurációt alkotó atomi maradék önkonzisztens terében; a csatolás
típusú. E feltevésekkel határozzuk
meg a spektrumvonalak finomszerkezeti komponenseinek relatív intenzitását.
Megoldás. Az atom

teljes impulzusmomentuma és

spinje megegyezik az optikai elektron pálya-

impulzusmomentumával és spinjével. Az állapot paritása ezért
(az atomi maradék zárt
konfigurációjának paritása pozitív). A paritásra vonatkozó kiválasztási szabály tiltja az
dipólusátmenetet, ezért csak
átmenet lehetséges. Az
és
dublettek komponensei
közötti átmenetek a -re vonatkozó kiválasztási szabály szerint három vonalat adnak (1. ábra).

1. ábra.
Relatív intenzitásuk (jelöljük
, ,
betűvel) egyszerűen meghatározható [(49,15)-öt nem használjuk
közvetlenül] a (49,16) szabályból. Két egyenlőséget kapunk, ha a különböző kezdeti (vagy végső) állapotokra
felírjuk az összegezett intenzitások hányadosát:
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innen

Ha

, az alsó szint nem hasad fel,

vonal nincs és

.

8. 50.§. Atomok sugárzása. A mágneses típus
Az atom mágneses momentuma Bohr-magneton nagyságrendű:

. Ez a szorzótényezővel

különbözik az elektromos dipólusmomentum nagyságrendjétől:

(mivel

, így

, amint az várható). Ebből következik, hogy az atom mágneses dipólussugárzásának (
)
valószínűsége körülbelül
-szer kisebb az (azonos frekvenciájú) elektromos dipólussugárzás valószínűségénél.
Igy a mágneses sugárzás ténylegesen csak olyan átmeneteknél játszik szerepet, amelyekre a kiválasztási
szabályok az elektromos átmenetet tiltják.
Az elektromos kvadrupólussugárzás (

) és az

-sugárzás valószínűségeinek aránya nagyságrendileg:

5.99. egyenlet - (50,1)

(a kvadrupólusmomentum
az atomi energia,
az energiaváltozás az átmenet
során). Látjuk, hogy átlagos atomi frekvenciákra (azaz, ha
) az
- és
-sugárzás valószínűsége
azonos nagyságrendű (feltéve természetesen, hogy a kiválasztási szabályok egyiket sem tiltják). Ha
(például egy term finomszerkezetének komponensei közöttiátmeneteknél), az
-sugárzás valószínűbb, mint
az
-sugárzás.
A mágneses dipólusátmenetekre vonatkozó szigorú kiválasztási szabályok a következők:

5.100. egyenlet - (50,2)

5.101. egyenlet - (50,3)

-csatolás esetén további kiválasztási szabályok lépnek fel, melyek korlátozóbbak, mint az elektromos
esetben. Ez az atom mágneses momentumának specifikus túlajdonságával kapcsolatos, ami onnan ered, hogy a
rendszer részecskéi (elektronok) azonosak. Nevezetesen, a mágneses momentum operátora a teljes pályaimpulzusmomentum és a spin operátorával a

5.102. egyenlet - (50,4)
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alakban fejezhető ki, ahol
a Bohr-magneton (l. III. 113. §). Tekintve, hogy a teljes
impulzusmomentum megmarad, a
operátornak egyáltalán nincs az energia szerint nemdiagonális
mátrixeleme; így a sugárzási átmenetek vizsgálatánál írhatjuk, hogy
.25
Ha a spin–pálya kölcsönhatást elhanyagoljuk, akkor
és
külön-külön megmarad. Ezért az
operátor
diagonális az
kvantumszámok szerint. Átmenet csak úgy lehetséges, ha
változik. A kiválasztási
szabályok:

5.103. egyenlet - (50,5)

azaz átmenet csak ugyanazon term finomszerkezetének komponensei között lehetséges.
A sugárzás valószínűsége explicit alakban megadható. A (49,10) képletnek megfelelően

A redukált mátrixelem kifejezhető a csupán spint tartalmazó következő képlettel [III. (29,13)]:

5.104. egyenlet - (50,6)

A szükséges

-szimbólum értéke a következő:

5.105. egyenlet - (50,7)

(l. a III. 108. §-ban levő táblázatot). A végeredmény:

5.106. egyenlet - (50,8)

Egy szint hiperfinom szerkezetének komponensei közötti átmenetek (frekvenciájuk a rádióhullám tartományba
esik) nem lehetnek elektromos dipólusátmenetek, mivel az egyes komponensek paritása azonos: Paritásváltozás
nélkül az
és
átmenetek mennek végbe.Azonban a hiperfinom szerkezetben levő energiakülönbségek
igen kicsinyek, így az
-sugárzás valószínűsége kisebb, mint az
-sugárzásé [vö. (50,1)], tehát az
átmenetek mágneses dipólusátmenetek.

8.1. Feladatok
1. Határozzuk meg egy szint hiperfinom szerkezetének komponensei közötti

Kivételt képeznek azok az esetek, mikor az elektronok
külső tér jelenlétekor stb. (Lásd a feladatokat.)
25

átmenet valószinűségét.

impulzusmomentuma nem marad meg: a hiperfinom szerkezet számításakor,
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(49,18), (49,19) képletek adják; ezekben most a mágneses momentum diagonális redukált mátrixeleme,
szerepel. Ennek értékét rögtön megmondhatjuk, ha észrevesszük, hogy a teljes (nem redukált)
mátrixelem határozza meg a Zeeman-effektusban egy adott szint felhasadását
(l. III. 113. §), és értéke
, ahol a Landé-faktor . A redukált mátrixelem [l. III. (29,7) ]:

A keresett valószínűség:26

Ez (50,8)-tól csak a

tényezőben és a nyilvánvaló

változócserében különbözik.

2. Határozzuk meg egy atomi szint Zeeman-komponensei közötti
Megoldás. Az
(

átmenetről van szó,
a Landé-faktor). A
vektor

átmenet valószínűségét.

változatlan; az átmenet frekvenciája [lásd alább (51,3)]:
szférikus komponensének mátrixeleme:

[l. 111. (27,12)-t és a megelőző feladatot]. Az átmeneti valószínűség

9. 51.§. Atomok sugárzása. A Zeeman- és a Starkeffektus
Külső
szint

mágneses térben (amelyről feltételezzük, hogy gyenge) minden

teljes impulzusmomentumú atomi

-szeresen felhasad,

5.107. egyenlet - (51,1)

ahol
a perturbálatlan energiaszint,
a Bohr-magneton , a Landé-faktor,
a impluzusmomentum
vetülete a külső tér irányára (l. III. 113. §). Az impulzusmomentum iránya szerinti degeneráltság tehát teljesen
megszűnik.

26

Érdekes példa a hidrogénatom

alapállapota hiperfinom szerkezetének komponensei közötti átmenet, az

szigorúan tiltott (az utóbbi kvadrupólusátmenet
hullámhossz

).

Behelyettesítve

és

átmenet is

mellett tiltott). Az átmenet frekvenciája
a

értékeket,

.
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Ennek megfelelően felhasadnak azok a spektrumvonalak is, amelyek két felhasadt szint közötti átmenetek
eredményei. Egy vonal komponenseinek számát az
-re vonatkozó kiválasztási szabály határozza meg, amely
szerint dipólussugárzásnál:27

5.108. egyenlet - (51,2)

átmeneteknek megfelelő vonalakat

Az
, ill.
Frekvenciájuk:

-, ill.

-komponenseknek nevezik.

5.109. egyenlet - (51,3)

Abban az esetben, ha

:

5.110. egyenlet - (51,4)

értékétől függetlenül; más szavakkal, ebben az esetben a vonal tripletté hasad fel, a -komponens nem
változik, ennek két oldalán szimmetrikusan helyezkedik el a két -komponens (ezt hívják „normális”Zeemaneffektusnak) .
A sugárzás teljes (irány szerint összegezett) valószínűsége
spektrumvonal egyes Zeeman-komponenseinek relatív intenzitása (46,19) szerint

-tel arányos. Így a
mellett:

5.111. egyenlet - (51,5)

Normális Zeeman-effektusnál csak három komponens van, ezek mindegyike úgy jön létre, hogy adott
mellett összegezzük a lehetséges átmeneteket minden kezdeti -re. Minthogy

5.112. egyenlet - (51,6)

[l. III. (106,12)], ezért mindhárom komponens sugárzása egyenlően valószínű.
Érdekesebb kérdés a Zeeman-komponensek relatív intenzitása megadott irányban (a mágneses tér irányához
képest). (45,5) szerint adott
irányban a sugárzás valószínűsége (és ezzeregyütt a vonal intenzitása)
-tel arányos, ahol az adott
Ha

párhuzamos a külső tér irányával (

mellett lehetséges két független

polarizációs vektorra összegezünk.

tengely), akkor az összeg

vagy áttérve szférikus komponensekre:

Ehhez kiegészítésképpen járul az, hogy
esetén az
mátrixelemének III. (29,7) általános kifejezéséből.

átmenet tiltott. Ez közvetlenül látható egy tetszőleges vektor

27
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Ez azt jelenti, hogy a térrel párhuzamos irányban csak a két
Intenzitásuk arányos a

-komponens figyelhető meg

.

5.113. egyenlet - (51,7)

kifejezéssel. Ha az impulzusmomentumnak a terjedés irányára való vetülete meghatározott érték, akkora vonal
jobbra (
) vagy balra (
) cirkulárisan polarizált (lásd 8. §).
A külső tér irányára merőlegesen (legyen ez pl. az

Tehát mind a két
tényezők rendre:

-komponens, mind a

tengely) az intenzitás a következőösszeggel arányos:

-komponens megfigyelhető, az intenzitásukban fellépő arányossági

5.114. egyenlet - (51,8)

(a -komponens intenzitása félakkora, mint a külső tér irányában). Emellett a -komponens a
tengely
irányában lineárisan polározott, az
tengely mentén megfigyelhető -komponensek szintén lineárisan
polározottak az tengely irányában.
Megjegyezzük, hogy a Zeeman-komponensek relatív intenzitását
meghatározza, függetlenül a szint többi jellemzőjétől.

és

kezdeti és végső értéke teljesen

Ugyanannak a szintnek a Zeeman-komponensei közötti elektromos dipólusátmenetet a kiválasztási szabályok
tiltják, mivel a komponensek paritása azonos. Ugyanilyen okoknál fogva, melyeket az előző szakasz végén
említettünk egy szint hiperfinom szerkezetének komponensei közötti átmenetek vizsgálatánál, az átmenetek
mágneses dipólus típusúak. Az
-re vonatkozó kiválasztási szabály értelmében átmenet csupán szomszédos
komponensek között lehetséges

.28

Az atomi szinteknek gyenge elektromos térben való felhasadása (Stark-effektus ), eltérően a mágneses térben
való felhasadástól, nem szünteti meg teljesen az impulzusmomentum iránya szerinti elfajultságot. Az
szint kivételével mindegyik szint kétszeresen elfajult marad, a két állapotban az impulzusmomentum vetülete
és
.
A spektrumvonalak Stark-komponenseinek relatív intenzitása ugyanúgy számítható, mint előbb a Zeemaneffektusnál.29 Emellett figyelembe kell venni, hogy a
-komponensek intenzitását (
esetén) az
és
, a
-komponensekét az
adják. Ezért például a külső tér irányára merőleges síkban a

kifejezéssel, a

és
komponensek intenzitása a

átmenetek

-komponensek intenzitása az

Az átmeneti frekvenciák a centiméteres tartományba esnek, és abszorpcióban és indukált emisszióban figyelhetők meg (elektron
paramágneses rezonancia , EPR), az abszorbeáló atomok erős állandó mágneses térben (ez Zeeman-felhasadást okoz) és gyenge
rádiófrekvenciás térben vannak, az utóbbi a rezonanciafrekvenciával rezeg.
29
Most a négyzetes Stark-effektussal foglalkozunk, mely a hidrogénatom kivételével minden atomra jellemző (l. III. 76. §). A külső tér
feltevésszerűen olyan gyenge, hogy a szintek felhasadásal még a finomszerkezet szintkülönbségeihez képest is kicsi.
28
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kifejezéssel arányos (emlékezzünk vissza, hogy ha a
-szimbólum második sorban, levő elemeinek előjelét
megváltoztatjuk, az csak a
-szimbólum előjelét változtatja meg).
A teljes impulzusmomentum szigorúan véve még gyenge külső térben sem marad meg; homogén térben csak
az
vetület marad állandó. Ezért gyenge térben valósugárzási átmeneteknél nem kötelező szigorúan az
impulzusmomentum megmaradása, az atomok spektrumában felléphetnek olyan vonalak, melyeket a szokásoskiválasztási szabályok tiltanak.
Hogy e vonalak intenzitását kiszámíthassuk, tudnunk kell a dipólusmomentum mátrixelemeinek korrekcióit,
ehhez pedig a stacionárius állapotok hullámfüggvényeinek korrekcióit. A perturbációszámítás első közelítésében
(gyenge külső tér esetén) a hullámfüggvényben korrekciós tagok jelennek meg, a perturbáció (elektromos térnél
) mátrixeleme ezek és az eredeti állapotok között nullától különbözik: valamely
állapot járuléka a
állapothoz

Végeredményben a „tiltott” átmenet mátrixelemében a nullától különböző

tag jelenik meg, ha megengedett az átmenet a „közbenső”

állapotból az

kezdeti ,és a

végállapotba.

10. 52.§. Atomok sugárzása. A hidrogénatom
A hidrogénatom az egyetlen, amelyre vonatkozóan az átmeneti mátrixelemek kiszámítása analitikus módon
végigvihető (W. Gordon , 1929).
A hidrogénatom egy állapotának paritása
, azaz az elektron pálya-impulzusmomentuma egyértelműen
meghatározza (emlékeztetünk rá, hogy az kvantumszám ezt a szerepét relativisztikus esetben, azaz a spin–
pálya kölcsönhatás figyelembevétele után is megőrzi). Ezért a paritásra vonatkozó kiválasztási szabály
szigorúan tiltja az
változása nélküli elektromos dipólusátmenetet; csak az
átmenetek
megengedettek. Az főkvantumszám tetszőlegesen megváltozhat.
A hidrogénatom dipólusmomentuma az elektron helyvektorával kifejezve:
. Mivel az atomi elektron
hullámfüggvénye a szögfüggő és a radiális rész (
függvények) szorzataként állítható elő, ugyanez fennáll a
rádiuszvektor redukált mátrixelemeire is:

ahol

az

irányú

egységvektor redukált mátrixeleme. Az utóbbira fennáll, hogy

(l. a III. (29,14) képletet). Így

5.115. egyenlet - (52,1)
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A hidrogénatom diszkrét spektrumának nemrelativisztikus radiális hullámfüggvényeit III. (36,13) adja meg:30

5.116. egyenlet - (52,2)

Két elfajult hipergeometrikus függvény szorzatának (52,1) integrálját a III. f. §-ban használt képletek
segítségével számíthatjuk ki.31 Az eredmény:

5.117. egyenlet - (52,3)

ahol
hipergeometrikus függvények. Mivel az adott esetben az
egész számok, a függvények polinomok.32
Megadjuk az (52,3) mátrixelemet néhány speciális esetben (
szimbólumokat használjuk):

paraméterek nempozitív

jelölésére a spektroszkópiai

,

,

,

5.118. egyenlet - (52,4)

(52,3) nem használható olyan átmenetekre, ahol az

főkvantumszám nem váltózik (egy szint

finomszerkezetének komponensei közötti átmenetekre). Ez esetben
általánosított Laguerre-polinomokkal kifejezett alakjából indulunk ki:

a radiális hullámfüggvények

5.119. egyenlet - (52,5)

30

Ebben a szakaszban atomi egységeket használunk. A koordináták mátrixelemeinek a szokásos egységekben felírt kifejezéseit

tel való szorzással kapjuk (ha hidrogénatomszerű,

rendszámú ionról van szó, akkor a szorzótényező

-

).

Az ottani jelöléseket használva a
integrált kell kiszámítani. Ezt az (f,12)–(f,16) képletek segítségével
végezhetjük el.
32
A hidrogénatomra vonatkozó átmeneti valószínűségek és mátrixelemek táblázatos formában megtalálhatók H. Bethe , E. Salpeter : Egy- és
kételektronos atomok kvantummechanikája c. könyvében, M., 1960.
31
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Az

integrálban az egyik polinomot a generátorfüggvénnyel kifejezett alakjában írjuk be (l. III. d. §):

)-szer parciálisan integrálva, a következő alakot kapjuk:

(

ahová a Laguerre-polinom

explicit alakját helyettesítjük. Differenciálás után három tag marad meg, az integrálás ezután elemi. A következő
egyszerű végeredmény adódik:

5.120. egyenlet - (52,6)

Az

integrál az
függvény
ortogonális függvények szerinti kifejtésének együtthatóit
adja meg. A kifejtési együtthatók abszolút értékeinek négyzetösszege a függvény négyzetének integrálját adja. 33
Ezért

5.121. egyenlet - (52,7)

Felhasználva
-nek az
következőösszegszabályt kapjuk:

állapotban

vett

várhatóértékére

ismert

5.122. egyenlet - (52,8)

33

Összegezni kell a diszkrét és a folytonos spektrum állapotaira egyaránt.
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Adott

mellett

nagy értékeire az

átmenet mátrixeleme

5.123. egyenlet - (52,9)

szerint csökken, amiről az (52,4) speciális kifejezésekből vagy az (52,3)általános képletből meggyőződhetünk.
Az eredmény természetes: az
Coulomb-energiaszintek nagy
mellett kvázifolytonosan
helyezkednek el, és valamelyik, a
intervallumba eső szintre valóátmenet valószínűsége arányos a
nívósűrűséggel, ami pedig
-nal arányos.
A hidrogénatom Stark-effektusának sajátságos, ismert tulajdonsága (l. III. 77. §), hogy a felhasadás az
elektromos erőtér nagyságával arányos. Feltevés szerint a tér bár nem erős (hogy a perturbációszámítás
használható legyen), de olyan, hogy a szintek felhasadása nagy a finomszerkezethez képest. Az
impulzusmomentum általában nem marad meg, a szinteket az
,
,
parabolikus kvantumszámok szerint
kell osztályozni. Az utóbbi – az
mágneses kvantumszám – ugyanúgy, mint korábban, a pályaimpulzusmomentum tengelyre (a tér irányára) vett vetületét határozza meg, ami az adott feltételek mellett (a
spin—pálya kölcsönhatást elhanyagolva) megmarad. Ezért rá a szokásos kiválasztási szabály érvényes:

5.124. egyenlet - (52,10)

Az

,

kvantumszámok változására nincs korlátozás.

A dipólusmomentum mátrixeleme parabolikus koordináták mellett analitikus módón is számítható. A képletek
azonban igen terjedelmesek, azokkal most nem foglalkozunk. 34

10.1. Feladat
Határozzuk meg a hidrogénatom szintjeinek Stark-felhasadását abban az esetben, ha a felhasadás mértéke kicsi a
finomszerkezet intervallumaihoz képest (de nagy a Lamb-eltolódáshoz képest).
Megoldás. A mondott feltételek mellett az
perturbálatlan szintek kétszeres degenerációja megmarad,
így a Stark-felhasadás lineáris az elektromos térben. Nagysága ( ) a

szekuláris egyenletből határozható meg (az , indexek az
állapotokat jelölik, adott
mágneses
kvantumszám mellett; a
perturbáció
szerint diagonális mátrix, -ben diagonális mátrixeleme
nincs).
mátrixelemét a III. (29,7), III. (109,3) képletek segítségével számíthatjuk:

; az

34

redukált mátrixelemet (52,6) adja meg. A végeredmény

A képletek és a megfelelő táblázatok H. Bethe , E. Salpeter már idézett könyvében megtalálhatók.

175
Created by XMLmind XSL-FO Converter.

V. FEJEZET SUGÁRZÁS

11. 53.§. Kétatomos molekulák sugárzása.
Elektronszínképek
A molekulaszínképek sajátságait elsősorban az energia eloszlása határozza meg, nevezetesen, hogy mennyit
hordoznak az elektronok, mennyi jut a rezgésekre és forgásokra. Ez egyúttal a nagyságrendi sorrend is,
mindegyik rész kisebb az előtte levőnél. A kétatomos molekulák nívószerkezetét részletesen a III. kötet
XI. fejezete tárgyalja. Most a spektrumról kialakított kép tisztázásával és az egyes vonalak intenzitásának
kiszámításával foglalkozunk.35
Az általános esettel kezdjük, amikor is az átmenetnél megváltozik a molekula elektronszerkezete (és ezzel
együtt általában a rezgés- és forgásállapot is). Ezeknek az átmeneteknek a frekvenciái a színkép látható és
ultraviola tartományába esnek, összességüket a molekula elektronszínképének hívjuk. Kizárólag elektromos
dipólusátmenetekkel foglalkozunk, a többi átmenet jelentősége a molekulaspektroszkópiában kicsi.
Dipólusátmenetről lévén szó, a molekula

teljes impulzusmomentumára a

5.125. egyenlet - (53,1)

kiválasztási szabály érvényes.
A paritásra vonatkozó szigorú kiválasztási szabály az adott esetben a szint előjelére vonatkozó kiválasztási
szabálynak felel meg; emlékeztetünk, hogy a molekulaspektroszkópiában elfogadott szóhasználat szerint pozitív
vagy negatív állapotoknak nevezik azokat, amelyeknek hullámfüggvényei inverzió (az elektronok és magok
koordinátái előjelének megváltoztatása) során előjelüket megtartják vagy megváltoztatják. Ily módon a szigorú
kiválasztási szabály:

5.126. egyenlet - (53,2)

Ha a molekula azonos atomokból áll (ugyanazon izotóp magjai), az egyes szinteket a magok koordinátáinak
felcserélésével szemben mutatott tulajdonságaik szerint osztályozhatjuk: a szimmetrikus (
) szintek
hullámfüggvényei nem váltanak előjelet, az antiszimmetrikus ( ) szinteké igen. Mivel az elektromos
dipólusmomentum operátora a fenti transzformáció során nem változik, ezért csak az azonos szimmetriájú
állapotok közötti mátrixelemei nem tűnnek el:36

5.127. egyenlet - (53,3)

Ez a szabály azonban nem abszolút érvényességű. Egy szint szimmetriája vagy antiszimmetriája azzal függ
össze, hogy a molekulában a magok spinjének összege valamilyen meghatározott értéket vesz fel. Az
elektronoknak a magok spinjével való rendkívül gyenge kölcsönhatása következtében az
spin nagy
pontossággal megmarad, de mégsem szigorúan. Ha a kölcsönhatást figyelembe vesszük, értéke nem lesz
meghatározott, a szimmetria ( vagy ) nem marad meg, és az (53,3) kiválasztási szabály nem érvényes.
Azonos atomokból álló molekula elektrontermjeinek másik jellemzője a paritás-(
vagy
) – a
hullámfüggvény viselkedése az elektronok (a molekula középpontjától számított) koordinátáinak
előjelváltásával szemben, miközben a magok koordinátái változatlanok. Szoros összefüggés van egyfelől az
35
36

A továbbiakban a III. kötet 78. §, 82. §–88. §-ainak anyagára támaszkodunk, az állandó hivatkozásoktól eltekintünk.
Ez a szabály tetszőleges multipólusátmenetre is érvényes.
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elektronterm e tulajdonsága, másfelől a magszimmetria és a term rotációs szintjeinek előjele között. Páros ( )
elektron-termhez tartozó szint lehet
vagy
, páratlan ( ) termhez tartozó pedig
vagy
típusú.
Az (53,2) és (53,3) szabályokból következik a

5.128. egyenlet - (53,4)

szabály.
(53,4) mint közelítőleg érvényes szabály, ugyanannak az elemnek különböző izotópjaiból felépülő molekulákra
is igaz. Mivel a magtöltések egyenlőek, az elektronfelhő szimmetria-középponttal rendelkező elektromos térben
van (a középpont a két mag távolságának felezőpontja, a magokat mozdulatlannak tekintjük). Az elektronhullámfüggvénynek a középpontra való tükrözéssel szemben mutatott szimmetriája megszabja a term paritását,
és mivel az elektromos dipólusmomentum vektora a transzformáció során előjelet vált, közvetlenül adódik
az (53,4) szabály. A levezetés során a magokat mozdulatlannak tekintettük. A szabály ezért sérül, ha figyelembe
vesszük az elektronállapotok és a molekula forgása közötti kölcsönhatást.
További kiválasztási szabályok a molekulán belüli különböző kölcsönhatások relatív erősségére (azaz a csatolás
típusára) vonatkozó konkrét feltevésekből adódnak. Ezek természetüktől fogva csak közelítő jellegűek.
A kétatomos molekulák elektrontermjeinek többsége az vagy típusú csatoláshoz tartozik. Mindkettőre az
jellemző, hogy a pálya-impulzusmomentum és a tengely csatolása (a molekula két atomjának elektromos
kölcsönhatása) nagy, minden más kölcsönhatáshoz képest. Ennek megfelelően a jó kvantumszámok
és (az
elektronok pálya-impulzusmomentumának vetülete a molekula tengelyére és a teljes elektronspin). A pályaimpulzusmomentum operátora felcserélhető a spin operátorával, így

5.129. egyenlet - (53,5)

változását a

5.130. egyenlet - (53,6)

kiválasztási szabály korlátozza, emellett a

( -termek) állapotok közöttiátmenetekre a

5.131. egyenlet - (53,7)

szabály érvényes (emlékeztetünk, hogy a
és
állapotok abban különböznek, hogy másképp viselkednek
a molekula tengelyén átmenő síkra való tükrözésnél). Az (53,6), (53,7) szabályokat a magokhoz rögzített
koordináta-rendszerben könnyű származtatni (l. III. 87. §); (53,6) megfelel a mágneses kvantumszámra
vonatkozó kiválasztási szabálynak , atomok esetében.
Az
és típusú csatolás között a különbség a „spin–tengely” kölcsönhatás energiája és a forgási energia
(forgási nívók különbsége) egymáshoz való viszonyában van. Az esetben az első a nagyobb, a esetben a
második. A továbbiakban a két esetet külön-külön tárgyaljuk.
eset. Ebben az esetben használható a kvantumszám, a teljes spinnek a molekula tengelyére eső vetülete
(ezzel együtt
a teljes impulzusmomentum vetülete is).*37 Ha mindkét (kezdeti és vég-) állapot az
esethez tartozik, akkor fennáll, hogy

5.132. egyenlet - (53,8)
* Megjegyzés. Itt és a következő szakaszokban ne tévesszük össze a teljes impulzusmomentum vetületét jelentő
szerk.)
37
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(ez a dipólusmomentum és spin már korábban említett felcserélhetőségéből következik).(53,6)-ból és (53,8)ból:38

5.133. egyenlet - (53,9)

Ha

, akkor (53,1) azzal a kiegészítéssel érvényes, hogy a

átmenet tiltott:39

5.134. egyenlet - (53,10)

Vizsgáljuk most az átmeneteket két, különböző ( típusú) elektrontermhez tartozó rezgési nívók között. Az
elektronterm finomszerkezetét figyelembe véve, mindegyik nívó több komponensre hasad fel; a (53,5) szabály
értelmében a komponensek száma mindkét nívó esetén azonos: (
). (53,8) szerint minden komponens
csak a másik nívó azonos
értéket felvevő komponensével kapcsolható össze.
Válasszunk azonos -jú szinteket; a hozzájuk tartozó és
(csakúgy, mint és
) különbsége vagy
lehet. A forgást is figyelembe véve, mindegyik egymás utáni szintek sorozatára hasad fel, melyekre
és
értéke különböző,
,
. Általánosan megadható, hogyan függ az átmeneti valószínűség e
kvantumszámoktól (H. Hönl , F. London , 1925).
Az
mátrixeleme

átmenet (

az elektrontermet jellemző egyéb mennyiségek,

és

mellett)

5.135. egyenlet - (53,11)

ahol
és
a dipólusmomentum-vektor szférikus komponensei a rögzített
, ill. „mozgó”
koordináta-rendszerben; a
tengely egybeesik a molekula tengelyével [ez az összefüggés III. (110,6)-tal
ekvivalens]. Az
mátrixelemek nem függnek a ,
rotációs kvantumszámoktól, csak az
40
elektrontermek jellemzőitől (az adott esetben -tól is függetlenek); ezért az
,
indexeket is elhagytuk.
Az
átmenet valószínűsége az (53,11) mátrixelem
arányos. A III. (106,12) képlet szerint

-re összegezett négyzetével

Ez a szabály érvényes a esetben is (ekkor a pálya-impulzusmomentum–tengely csatolás kicsi a spin–pálya csatoláshoz képest), amikor a
és
kvantumszámok külön-külön nem léteznek.
39
Ez analóg azzal, hogy atomoknál a
átmenet tiltott, ha
(lásd az V. fejezet 27. lábjegyzetét), azonban ott ennek
csak külső tér jelenléte esetén volt jelentősége. Az adott esetben a szabály közvetlenül adódik az alábbi (53,12) képletből; a
38

-szimbólum eltűnik, ha
, és
páratlan.
Erről hasonló módon lehet meggyőződni, mint ahogy az a III. kötet 29. §-nak elején az
skalármennyiségre látható. Az adott esetben a
vektoroperátor felcserélhető a (nulladik közelítésben) megmaradó
vektorral,
pedig
vetülete a forgó koordináta-rendszer
tengelyére.
és
felcserélhetőségét is ebben a koordináta-rendszerben kell vizsgálni.
40
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és így

5.136. egyenlet - (53,12)

ahol a
együtthatók -től és
-től függetlenek (természetesen elhanyagoljuk a különböző ,
tartozóátmeneti frekvenciák közötti igen kis különbséget).41
(53,12)-t

szerint összegezve [a

értékekhez

-szimbólumok ortogonalitása miatt, III. (106,13)], eredményül a

-t kapjuk. Más szavakkal, egy
állapot rotációs nívójáról egy
nívójára való teljes átmeneti valószínűség -től független.

állapot összes

rotációs

eset. Ebben az esetben a teljes impulzusmomentum mellett a
kvanturriszámot – a molekula spin nélküli
teljes impulzusmomentumát használjuk. Ez utóbbira ugyanolyan kiválasztási szabály érvényes, mint minden
pálya jellegű vektormennyiségre (ilyen az elektromos dipólusmomentum is):

5.137. egyenlet - (53,13)

azzal a kiegészítéssel, hogy a

átmenet tiltott, ha

[(53,10)-hez hasonlóan]:

5.138. egyenlet - (53,14)

A következőkben két
típusú elektronállapot meghatározott rezgési nívóinak rotációs komponensei között
lehetséges átmeneteket vizsgáljuk. Azátmenet valószínűségét az (53,12) képlet adja, és helyébe
-t és t kellírni. A finomszerkezetet figyelembe véve (
esetén) minden
rotációs szint
komponensre
hasad fel,
, s így egy
vonal helyett egy multiplett keletkezik. Mivel az
adott esetben szabad (a molekula tengelyéhez nem csatolt)
és
impulzusmomentumok adódnakössze, a
multiplett különböző vonalaira vonatkozó relatív átmeneti valószínűségekre ugyanolyan összefüggések
érvényesek, mint az atomi színkép finomszerkezetére vonatkozó (49,15) képletek, ahol az
és
impulzusmomentumoknak van (
-csatolás esetén) hasonló szerepük.
Ezzel áttekintettük a színképvonalakat meghatározó kiválasztási szabályokat a kétatomos molekuláknál
előforduló összes alapesetben.
Azoknak a vonalaknak az összességét, amelyek két adott elektronrezgési szint rotációs komponensei közötti
átmenetek eredményei, a spektroszkópiában sávnak hívják; mivel a rotációs nívókülönbségek igen kicsinyek, a
vonalak egy sávban, egymáshoz nagyon közel helyezkednek el. A vonalak frekvenciája:

5.139. egyenlet - (53,15)

ahol ,
az elektronállapotokra jellemző rotációs állandók (hogy a felesleges komplikációkat elkerüljünk,
feltételezzük, hogy az elektrontermek szingulettek).
,
esetén (53,15) grafikusan három ággal
(parabolával) ábrázolható (2. ábra),
egész értékei határozzák meg a frekvenciákat (a 2. ábra a
esetnek felel meg;
esetén a görbék a kis értékek felé nyitottak, és a
görbe fekszik
legfelül)42. A görbültség következtében, mint az az ábrán jól látható, a vonalak egy meghatározott hely körül
sűrűsödnek (sávszél).
Mindegyik
rotációs szint két nívóra hasad fel ( típusú dublett), melyek közül az egyik pozitív, a másik negatív. Ezért nem egy
átmenet van, hanem az (53,2) kiválasztási szabály szerint kettő: a
szint pozitív (negatív) komponenséről a
szint negatív
(pozitív) komponensére. A két átmenet valószínűsége egyenlő.
41

42

A

átmeneteknek megfelelő vonalsorozatokat rendre

-,

-,
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2. ábra.

3. ábra.
Az elektronspektrum egyes sávjaiban levő vonalak intenzitásváltozása igen sajátságos ugyanazon izotóp
atomjaiból felépülő molekuláknál (W. Heisenberg , F. Hund , 1927). A magspinnel kapcsolatos
szimmetriakövetelmények olyanok, hogy -elektrontermeknél a páros és páratlan
-jú rotációs komponensek
magokhoz viszonyított szimmetriája ellentétes, és ennek megfelelően statisztikus súlyaik,
és
különbözőek (l. III. 86. §). (53,14) szerint két különböző
-term közötti átmenetnél csak
megengedett; emellett (53,4) szerint az egyik páros, a másik páratlan kell, hogy legyen. Ennek eredményeként
adott
mellett,
-ben egyesével haladva, felváltva következnek szimmetrikus és antiszimmetrikus
szintpárok közötti átmenetek (a 3. ábrán ezt illusztráljuk
,
állapotokra). Másrészt egy vonal megfigyelt
intenzitása az adott kezdeti állapotban levő molekulák számával, tehát a statisztikus súllyal arányos. Így az
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egymás után következő vonalak (
) intenzitása felváltva nagyobb és kisebb, felváltva
-val arányos [amellett, hogy (53,12) szerint monoton változik].43

-sel és

A rezgésre jellemző kvantumszám változására két különböző elektronterm közötti átmenetnél semmiféle szigorú
kiválasztási szabály nem létezik. Létezik azonban olyan szabály (a Franck–Condon elv ), amelynek segítségével
megjósolható a rezgési állapot legvalószínűbb változása. Ez a mag kváziklasszikus mozgásán alapszik, ami nagy
tömegével van kapcsolatban (vö. a predisszociációról a III. 90. §-ban mondottakkal).44
Az
és
elektrontermek
és
rezgésállapotai közötti átmenet mátrixelemét meghatározó
integrálban annak az
pontnak a környezete játszik döntő szerepet, amelyre

5.140. egyenlet - (53,16)

(azaz a magok relatív mozgásához tartozó impulzus mindkét állapotban azonos:
). Adott
mellett az
átmeneti valószínűség (mint a végállapot
energiájának függvénye) annál nagyobb, minél kisebbek az
és
különbségek. Maximális, ha

5.141. egyenlet - (53,17)

azaz ha az
„átmeneti pont” [az (53,16) egyenlet gyöke] egybeesik a mag klasszikus fordulópontjával (a
4. ábra mutatja az és a legvalószínűbb
közötti kapcsolatot). Szemléletesen szólva, az átmenet annak a
pontnak közelében a legvalószínűbb, ahol a magok megállnak, és amelynek közelében következésképp a
legtöbb időt töltik.45

4. ábra.

12. 54.§. Kétatomos molekulák sugárzása. A rezgési
és a rotációs színkép

Emellett feltételeztük, hogy a teljes magspin különböző értékeihez tartozó állapotok statisztikus súlya egyenlő.
Pontosabban szólva, az is szükséges, hogy a rezgési kvantumszám elegendően nagy legyen.
45
Annak meghatározása, hogy milyen a különböző átmenetek valószínűségeinek a maximum körüli eloszlása (kváziklasszikus
közelítésben), lényegében azonos a III. 90. § 3. feladatával, csak néhány jelölést kell megváltoztatni.
43
44
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Az előző szakaszban elmondott kiválasztási szabályok és az átmeneti valószínűségekre vonatkozó képletek
olyan átmenetekre is érvényesek, amelyeknél a molekula elektronállapota nem változik. 46 Most csak az
átmenetek néhány specifikus tulajdonságával foglalkozunk.
Mindenekelőtt azonos atomokból álló molekulákban az (53,4) kiválasztási szabály szerint tiltottak az olyan
(dipólus-) átmenetek, amelyeknél az elektronállapot változatlan, mivel ez esetben az elektronterm paritása sem
változna. Ez a tilalom, mint az az 53. §-ban elmondottakból következik, sérülhet, ha figyelembe vesszük az
elektronok és a magspin kölcsönhatását, ugyanazon elem különböző izotópjaiból álló molekulánál pedig már a
forgásnak az elektronállapotra gyakorolt hatásától is.
A dipólusmomentum mátrixelemeit a molekulával együtt forgó koordinátarendszerben kell kiszámítani
(III. 87. §). Ebben a molekula hullámfüggvénye szorzatként állítható elő; egyik tényező az elektronok
hullámfüggvénye , miközben a magok közötti távolság adott, a másik az elektronok és magok
effektív
terében rezgőmozgást végző magok hullámfüggvénye . Ha a mag mozgásának az elektronállapotokra gyakorolt
hatását teljesen elhanyagoljuk, akkor a vizsgált átmeneteknél a kezdeti és végső elektron-hullámfüggvény
azonos. Az elektronok koordinátái szerinti integrálás ezért a molekula
átlagos dipólusmomentumát adja
(melynek iránya egybeesik a tengely irányával) függvényeként. Mivel a rezgések kicsinyek,
sorba
fejthető a
koordináta szerint. A rezgési állapot megváltozásával járó átmenetek során a nulladrendű
tag mátrixeleme eltűnik. Ugyanabban az
térben ugyanis a különböző rezgésállapotokat megadó
hullámfüggvények ortogonálisak, ezért a -val arányos tag marad meg. Ha a rezgést harmonikusnak tekintjük,
akkor a lineáris oszcillátor ismert tulajdonságai szerint (III. 23. §) csak a szomszédos rezgésállapottok közötti
átmenetek mátrixelemei különböznek nullától; más szóval, a rezgési kvantumszámra a

5.142. egyenlet - (54,1)

kiválasztási szabály áll fenn. Ez azonban sérül, ha figyelembe vesszük a
további tagjait, valamint azt, hogy a rezgés anharmonikus.

függvény sorfejtett alakjának

Tiszta rotációs átmenetnél (tehát amikor a rezgési állapot sem változik) a dipólusmomentum a mozgó
tengelyre eső vetületének mátrixelemét egyszerűen a molekula átlagos
helyettesíthetjük.47 A
átmenet valószínűségére a

dipólusmomentumával

5.143. egyenlet - (54,2)

összefüggést kapjuk, tehát nem csupán a relatív [mint (53,12)], hanem az abszolútátmeneti valószínűség is
kiszámítható. [Az (54,2)összefüggés az esetre érvényes, a esetben és helyett
-t és -t kell írni.]
A tiszta rotációs átmenetek frekvenciáját a

rotációs energianívók különbsége határozza meg,

5.144. egyenlet - (54,3)

Az egymás utáni vonalak távolsága állandó (

).

13. 55.§. A magsugárzás
Az olyan átmenetek, amelyeknél a rezgési (és ezzel együtt a rotációs) állapot változik, alkotják a molekula rezgési színképét , ez a közeli
infravörös tartományban fekszik (a hullámhossz
). Azok az átmenetek, ahol csak a rotációs állapot változik, a rotációs színképet
alkotják, ez a távoli infravörös tartományba esik (hullámhossz
).
47
Azonos atomokból álló molekulákban
, amint ez szimmetriameggondolásokból nyilvánvaló.
46
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Az atommagok -sugárzásakor rendszerint teljesül az a feltétel, hogy a rendszer méretei (az
magsugár)
kicsinyek legyenek a foton hullámhosszához képest. Azonban a magnívók közötti távolságok (és így a kvantumok energiája) rendszerint kicsik az egy nukleonra jutó energiához képest, ezért az

hányados

általában jóval kisebb
-nél, ahol
a nukleonok sebessége. Ennek megfelelően az
valószínűsége nagyobb, mint az
sugárzásé (vö. az 50. § elejével).

-sugárzás

A mag teljes impulzusmomentumára („spinjére”) és a paritásra vonatkozó általános kiválasztási szabályok
ugyanazok, mint tetszőleges sugárzó rendszer esetében. A magsugárzás jellemző sajátsága a magasabb
multipólus-átmenetek gyakori előfordulása. Ellentétben az atomokkal, melyek sugárzása általában elektromos
dipólus típusú, a magoknál kis energiák esetén a dipólusátmenet aránylag ritka, és kiválasztási szabályok által
tiltott.
Ha a mag sugárzási átmenete egyrészecske-átmenetként írható le – egy nukleon állapota változik, a „magtörzs”
állapota változatlan –, akkor kiválasztási szabályok adódnak e nukleon impulzusmomentumára. Ezek az
„egyrészecske-kiválasztási szabályok” azonban nem teljesülnek nagyon pontosan.
Jellegzetes vonás az izotópspinre vonatkozó kiválasztási szabály. Emlékeztetünk, hogy az izotópspin harmadik
komponensét a mag tömegszáma és rendszáma meghatározza:

Adott
mellett az izotópspin abszolút értéke tetszőleges
értékeket vehet fel. A -vel kapcsolatos
kiválasztási szabály azzal függ össze, hogy az elektromos és mágneses magmomentumok, a nukleonok izospin
operátoraival kifejezve, izotóptérben egy skalár és egy vektor harmadik komponensének összegeként írhatók fel
(l. III. 116. §). Ezért mátrixelemeik csak akkor különböznek nullától, ha

5.145. egyenlet - (55,1)

E szabály önmagában még nem korlátozza lényegesen az átmeneteket könnyű magoknál (csak ezeknél teljesül
az izospinmegmaradás kielégítő pontossággal); az a helyzet, hogy e magok alacsonyan fekvő szintjei között
ténylegesen nincs is
szint.
átmeneteknél azonban ehhez még egy kiegészítő szabály is járul azzal kapcsolatban, hogy az elektromos
dipólusmomentum operátora tisztán egy izotópvektor harmadik komponense (l. III. 116. §). Ezért a
esetben a
átmenet tiltott. Más szavakkal, azonos számú neutronból és protonból álló magokban (
)
átmenet csak a

5.146. egyenlet - (55,2)

esetben lehetséges. Természetesen e kiválasztási szabály annyira pontos, amennyire az az izospin megmaradása.
Az
átmenetek valószínűségét befolyásolja a magtörzsnek az egyes nukleonok mozgásánál fellépő
visszalökődése is. Ezt úgy veszik figyelembe, hogy a dipólusmomentum számításakor a proton töltését
helyett
csökkenése az

nak, a neutronét helyett
-nak veszik (l. III. 118. §). A proton effektív töltésének
átmenetek valószínűségét bizonyos mértékben csökkenti.

A deformált magok rotációs nívószerkezetet mutatnak, és az ilyen magok
szerkezetű.

-spektruma jellegzetesen rotációs

A tér, amelyben a „mozdulatlan„ deformált (tengelyszimmetrikus) magon belül az egyes nukleonok mozognak,
ugyanolyan szimmetriájú, mint az a tér, amelyben az elektronok mozognak az azonos atomokból álló
„mozdulatlan” kétatomos molekulán belül (a
pontcsoport). Ezért a deformált mag nívóinak és a
mátrixelemekre vonatkozó kiválasztási szabályoknak szimmetriatulajdonságai hasonlóak, mint a kétatomos
molekuláké (l. III. 119. §). Egyebek között, ugyanúgy, mint az azonos atomokból álló kétatomos molekuláknál,
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egy rotációs sávon belül (tehát a mag belső állapotának változása nélkül) az elektromos dipólusátmenetek
tiltottak – vö. 54. §. Az ilyen átmenetek tehát
vagy
típusúak. Az első esetben a mag
teljes
impulzusmomentuma -vel vagy -gyel változhat, a másodikban -gyel.
(46,9) szerint a kvadrupólusátmenet valószínűsége, összegezve a mag teljes impulzusmomentuma
vetületének végállapotbeli értékeire a következő:

( a mag teljes impulzusmomentuma; ennek a mag tengelyére eső vetülete;
). A III. (110,8)
képlet segítségével az összeg kifejezhető adott mennyiségek négyzetével, a maghoz rögzített
koordinátarendszerben meghatározott

átmeneti kvadrupólusmomentumokkal, melyek (a mag belső állapotai szerint)

diagonálisak. Emellett
, úgyhogy az adott esetben (
Definíciószerűen, a mag kvadrupólusrnomentuma:

) csak a

komponens marad meg.

Így

5.147. egyenlet - (55,3)

Explicit alakban:

A képletekkel kapcsolatban egy megjegyzést kell tennünk. A bennük szereplő mátrixelemeket a

alakú hullámfüggvényekkel számoltuk ki (
a mag belső állapotának hullámfüggvénye). Ezekben az
impulzusmomentum tengelyre való vetülete (nagyság és irány szerint) meghatározott. A magokban olyan
állapotokkal van dolgunk, melyeknek paritása és csak az impulzusmomentum vetületének nagysága
meghatározott (rendszerint az utóbbit értik
-n). Ezért
esetén a kezdeti és végállapot
hullámfüggvényeként az

szuperpozíciókat kellene használni. A diagonális tagok adják a kvadrupólusmomentum mátrixelemének korábbi
értékét. A kereszttagokból adódó integrál nem tűnik el, ha

48

A

-multipólus-momentumok mátrixelemeiben a
esetén nem nulla,

a

és

.48 Ezért, szigorúan véve, (55,3) nem

típusú szorzatok integrálja lép fel. A szög szerinti integrál

közötti értékeket veheti fel; ezért a
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használható, ha
, , ezekben az esetekben az átmeneti valószínűség kifejezése egy további tagot
tartalmaz, mely nem fejezhető ki a kvadrupólusmomentum átlagértékével. 49
(55,3)-hoz hasonlóan adódik az

átmenet valószínűsége:

5.148. egyenlet - (55,4)

ahol

a mag mágneses momentuma (ez a képlet az

esetben nemérvényes).

14. 56.§. Fotoeffektus. A nemrelativisztikus eset
A 49. §… 52. §-okban a diszkrét spektrumhoz tartozó atomi szintek közötti sugárzási átmeneteket (foton
emisszióját vagy abszorpcióját) tárgyaltuk. A fotoeffektus csupán annyiban különbözik az ilyen abszorpciós
folyamatoktól, hogy ott a végállapot a folytonos spektrumhoz tartozik.
A fotoeffektus hatáskeresztmetszete hidrogénatomra vagy hidrogénatomszerű ionra
végig analitikus formában kiszámítható.

magtöltéssel)

A kezdeti állapotban az elektron a diszkrét
( az atom ionizációs energiája) energiaszinten van, a
foton impulzusa . A végállapotban az elektron impulzusa
(energiája
). Mivel
értékkészlete
folytonos, a fotoeffektus hatáskeresztmetszetét a

5.149. egyenlet - (56,1)

összefüggés adja meg [vö. (44,3)], az elektron végállapotbeli hullámfüggvényét az „egységnyi térfogatban egy
részecske” szabály szerint normáltuk. Legyen ugyanilyen a foton hullámfüggvényének normálása is; a
hatáskeresztmetszetre valóáttéréskor a
valószínűséget a fotonok áramsűrűségével (
de relativisztikus egységekben ez az (56,1) képletre nem jelent változást.

) osztani kell,

A fotonra a Coulomb-mértéket használjuk [ugyanúgy, mint (45,2)-ben]. Ekkor

ahol

5.150. egyenlet - (56,2)

(

,

rendre az elektron kezdeti és végállapotának hullámfüggvényei). Elvégezve (56,1)-ben a
helyettesítést és a

-függvény segítségével az

szerinti integrálást, azt

kapjuk, hogy
49

Ez a tag csak

esetén ad lényeges járulékot, amikor a forgás és a mag belső állapota közötti csatolás igen nagy (l. III. 119. §).
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5.151. egyenlet - (56,3)

A foton energiájának nagysága szerint két esetet különböztethetünk meg:
, ez a két eset részben átfedi egymást (ha
fotoeffektus teljes leírását adhatjuk.

, vagy
. Mivel
), úgyhogy vizsgálatukkal a

Legyen először

5.152. egyenlet - (56,4)

Ilyenkor az elektron sebessége mind a kezdeti, mind a végállapotban kicsi,úgyhogy az elektront illetően a
feladat nemrelativisztikus. (56,2)-ben ezért
helyébe a
nemrelativisztikus sebességoperátort
helyettesíthetjük (vö. 45. §). Ezenkívül dipólusközelitést használhatunk –írhatjuk, hogy
, azaz a foton
impulzusát elhanyagolhatjuk az elektronéhoz képest. Ekkor

5.153. egyenlet - (56,5)

A fotoeffektust arra az esetre vizsgáljuk, mikor a hidrogénatom vagy hidrogénszerű ion kezdetben
alapállapotban van. Ekkor

5.154. egyenlet - (56,6)

(a szokásos egységekben

, ahol

az első Bohr-sugár ).

hullámfüggvény aszimptotikus alakjának egy síkhullámot (

A

) és ezzel együtt egy befutó

gömbhullámot kell tartalmaznia (l. III. 136. §, ott ezt a függvényt
-vel jelöltük). Az szerinti kiválasztási
szabály értelmében állapotból csak állapotba történhet átmenet (dipólus eset). Ezért elegendő a

5.155. egyenlet - (56,7)

) sor50

(

tagját néznünk.51 A lényegtelen fázistényezőket elhagyva,

5.156. egyenlet - (56,8)

és

50
51

(56,6)és (56,8) alakjait használva,

A továbbiakban ebben a szakaszban jelöli
-t
A III. (136,5)-től ez egy szorzótényezőben különbözik, mivel az

függvényt most másképpen normáltuk.
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III. (36,18) és III. (36,24) szerint a radiális függvény (az itt használt egységekkel)

ahol

5.157. egyenlet - (56,9)

Az integrált az

képlet [l. III. (f,3)] segítségével számíthatjuk ki. Felhasználva még, hogy

kapjuk, hogy

A hidrogénatom (vagy hidrogénszerű ion) alapállapotában az ionizációs energia

. Ezért

5.158. egyenlet - (56,10)

Ezt is figyelembe véve, a hatáskeresztmetszet végső alakja, ha az elektron a

térszögbe lökődik ki:

5.159. egyenlet - (56,11)

ahol

(itt és a továbbiakban a szokásos egységeket használjuk). Megjegyezzük, hogy a

fotoelektronok szögeloszlását az
tényező határozza meg. Ez a bejövő foton polarizációjának irányával
párhuzamos irányban maximális, az -re merőleges irányokban, beleértve a beesés irányát, pedig eltűnik. Ha a
foton polarizálatlan, akkor az (56,11) képletet iránya szerint átlagolni kell, ez az
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helyettesítésnek felel meg, ahol

[l. (45,4b)].

Az (56,11) képlet térszög szerinti integrálja adja a fotoeffektus teljes hatáskeresztmetszetét

5.160. egyenlet - (56,12)

(M. Stobbe , 1930).
határértéke

(azaz

) esetén:

5.161. egyenlet - (56,13)

(a nevezőben
!). Mint ahogy annak lennie kell, az olyan reakciókban, amelyekben töltött
részecskék keletkeznek (l. III. 147. §), a fotoeffektus hatáskeresztmetszete is konstans határértékhez tart a
küszöbnél.
A
eset (miközben
megfelelő összefüggés most

) a Born-közelítésnek felel meg

. Az (56,12)-nek

5.162. egyenlet - (56,14)

(

a hidrogénatom ionizációs energiája ).

A fotoeffektus inverz folyamata az elektronnak mozdulatlan ionnal való sugárzási rekombinációja. E folyamat
hatáskeresztmetszete (
) kifejezhető a fotoeffektus hatáskeresztmetszetével ( ) a részletes egyensúly
elve alapján (l. III. 144. §). Az utóbbi szerint az
és
folyamatok (mind az , mind az állapotban
két-két részecskével) hatáskeresztmetszetei között a

összefüggés áll fenn, ahol
,
a részecskék relatív impulzusai,
,
az
és
kapcsolatos) statisztikus súlyai. Mivel fotonra
(két polarizációs irány van), ezért

állapotok (spinnel

5.163. egyenlet - (56,15)

(

a beeső elektron,

a kisugárzott foton impulzusa).

14.1. Feladat
Határozzuk meg gyors, nemrelativisztikus elektron (
sugárzási rekombinációjának teljes hatáskeresztmetszetét.
Megoldás. A
helyettesítjük:

-befogás (a főkvantumszám

)atommaggal (

) való,

) hatáskeresztmetszetét megkapjuk, ha (56,14)-et (56,15)-be
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(
a beeső elektron energiája;
). A keletkező atom többi állapotai közül csak az állapotok
lényegesek: ha a mátrixelemet Born-közelítésben számoljuk, a kötött állapot hullámfüggvényének kis -eknél
felvett értékei lényegesek (amint ezt az 57. §-ban látni fogjuk), és
esetén ezek kicsinyek az
hullámfüggvényhez képest; emellett elegendő -nek szerinti hatványsorában az első két tagot figyelembe
venni. Tetszőleges
mellett,
-nál e két tag:

azaz
csupán a közös
szorzótényezőben fordul elő [a felírt kifejezés a III. (36,13) függvény sorba
fejtett alakjából kapható]. Így a rekombináció teljes hatáskeresztmetszete

(a

függvény értéke:

).

15. 57.§. Fotoeffektus. A relativisztikus eset
A következőkben az

5.164. egyenlet - (57,1)

esetet vizsgáljuk. Most is igaz, hogy
hullámfüggvényére (

, és ezért a mag Coulomb-terének a fotoelektron

) gyakorolt hatását a perturbációszámítás segítségével vehetjük figyelembe.

-t a

5.165. egyenlet - (57,2)

alakban írjuk. A fotoelektron relativisztikus lehet, ezért a pertubálatlan részt a (23,1) relativisztikus síkhullám
formájában írtuk.
Bár a kezdeti állapotban az elektron nemrelativisztikus,
hullámfüggvényében nem hagyhatjuk el (később
tisztázandó okokból) a relativisztikus korrekciót (
). A

5.166. egyenlet - (57,3)

függvény ezt teljesíti (l. a 39. § feladatát), ahol
a kötött állapot (56,6) nemrelativisztikus
hullámfüggvénye,
a nyugvó elektron
szerint normált bispinor amplitúdója.
Helyettesítsük az (57,2), (57,3) függvényeket az (56,2) mátrixelembe:52

Az (57,3) függvény az
távolságokra jó, a korrekciós tagok relatív nagyságrendje ilyen mellett
. Alapállapotra
(és általában minden
állapotra) (57,3) tetszőleges
mellett érvényes, minthogy az (56,6) tiszta exponenciális függvény
differenciálhányadosa [és így az (57,3)-hoz adódó korrekciós tag is] mindig
-tel arányos. Ezért használható (57,3) most, amikor (mint
látni fogjuk) a kis értékek lényegesek.
52
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5.167. egyenlet - (57,4)

Mivel a mátrixelemnek

-ben elsőrendű tagjára vagyunk kíváncsiak, a kapcsos zárójel második tagjában

helyébe a
állandót írhátjuk. Az első tag ilyen közelítésben (ha
) eltűnne
(éppen ezért kell -ben az első relativisztikus korrekciót is figyelembe venni, ami
-tel arányos;
esetén ez ugyanolyan rendű járulékot ad a hatáskeresztmetszethez, mint
szerinti sorának második
tagja).
(57,4) első tagjában parciálisan integrálunk, a
azt kapjuk, hogy

operátort

az exponenciálisra hárítva. Eredményként

5.168. egyenlet - (57,5)

a vektorindex a térbeli Fourier-komponenst jelöli.

szerint első rendben:53

5.169. egyenlet - (57,6)

A

Fourier-komponens kiszámítása céljából írjuk fel a

-re érvényes egyenletet:

[ezt (57,2)-nek (32,1)-be való helyettesítésével kapjuk]. Mindkét oldalra alkalmazva a
operátort, kapjuk, hogy

Az egyenletet
-rel szorozzuk és
szokásos módon parciálisan integrálunk:

szerint integráljuk; a

A második átalakításnál kihasználtuk, hogy

53

operátorokat tartalmazó tagokban a

kielégíti az

egyenlőség mindkét oldalának Fourier-transzformáltját véve, azt kapjuk, hogy

A

Ezt

és

szerint differenciálva,

.
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egyenletet. Ebből

5.170. egyenlet - (57,7)

(57,6)és (57,7) segítségével az (57,5) mátrixelemre a következő alakot kapjuk:

ahol

A hatáskeresztmetszet

ahol
(l. 66. §). Ezt a kifejezést még az elektron spinjének végállapotbeli irányaira összegezni,
kezdeti állapotbeli irányaira átlagolni kell. Ez a később, a 66. §-ban leírt szabályok szerint végezhető el,
felhasználva a kezdeti és a végállapot polarizációs sűrűségmátrixát:

(a kezdeti állapotban

). Az eredmény

A nyom kiszámítása tisztán algebrai feladat, a következő eredményt adja: 54

(feltételezzük, hogy az

vektor valós – a foton lineárisan polarizált).

A hatáskeresztmetszet végső alakját a
irányát meghatározó
polár- és
azimutszöggel adjuk meg; a
koordináta-rendszert úgy választjuk, hogy
a tengely irányába mutasson, a és vektorok síkja legyen
az
sík (úgyhogy
írható (

54

).
esetén az energiamegmaradás
helyett). Könnyű igazolni, hogy ekkor

alakban

A nyomok számítására alkalmas háromdimenziós képletek a 22. §-ban levezetett négydimenziósakkal azonosak. Csak páros számú

és

mátrixot tartalmazó szorzat nyoma különbözik nullától; minden

nyomait pedig a következő egyenlőségek adják meg:
.

-gyel helyettesíthető, két és négy
,
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ahol

a fotoelektron sebessége. Egyszerű átalakítások után kapjuk, hogy

5.171. egyenlet - (57,8)

ahol

.

Ultrarelativisztikus esetben (
) a hatáskeresztmetszetnek kis szögeknél (
van, azaz az elektronok túlnyomóan a beeső foton irányában lépnek ki. A maximum körül

) éles maximuma

és (57,8) vezető tagjait megtartva, azt kapjuk, hogy

5.172. egyenlet - (57,9)

Elemi, de eléggé hosszadalmas, szög szerinti integrálással adódik a teljes hatáskeressztmetszet (F. Sauter ,
1931):

5.173. egyenlet - (57,10)

ahol a rövidség kedvéért bevezettük a

5.174. egyenlet - (57,11)

„Lorentz-tényezőt” . Ultrarelativisztikus esetben az egyszerű

5.175. egyenlet - (57,12)

eredményt kapjuk.
határátmenetet elvégezzük.

esetén az ismert (56,14) képlet adódik, ha (57,10)-ben a

16. 58.§. A deuteron fotodezintegrációja
A deuteron jellegzetes tulajdonsága, hogy kötési energiája (a potenciálgödör mélységéhez képest) kicsi. Ez teszi
lehetővé, hogy deuteronreakciókat le lehet írni a magerők részletes ismerete nélkül, pusztán a kötési energia
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segítségével (l. III. 133. §). Fel szokták tételezni, hogy az ütköző részecskék hullámhossza nagy a magerők
hatótávolságához képest.
Ez arra az esetre is vonatkozik, amikor -kvantumok hasítják szét a deuteront, amelyekre igaz a
feltétel. Feltesszük azt is, hogy
, ahol a neutron és proton relatív impulzusa a végállapotban (ez a
feltevés erősebb, mint az előző55).
A fotoeffektus hatáskeresztmetszetének (56,5) nemrelativisztikus alakjából indulunk ki, elvégezve az irány
szerinti integrálást:

Itt

a proton és neutron relatív impulzusa,56 az (56,5)-beli -et az
redukált tömeggel helyettesítettük (
a nukleontömeg). A proton
sebességének kell a mátrixelemét képezni, mivel csak a proton hat kölcsön a

fotonnal.

-t a

impulzussal kifejezve (

),

5.176. egyenlet - (58,1)

adódik. Az ( ) index arra utal, hogy a képlet elektromos dipólusátmenetnek felel meg:
úgyhogy

,

.

A deuteron kezdeti (alap-) állapotának normáit hullámfüggvénye:

5.177. egyenlet - (58,2)

ahol
a kötési energia (vö. III. 133. §).57 A végállapot hullámfüggvénye a szabad mozgás
hullámfüggvénye, azaz síkhullám,

5.178. egyenlet - (58,3)

Ennek oka az, hogy a vizsgált elméletben a „deuteron kiterjedése”,
nagy az
effektív kölcsönhatási
sugárhoz képest. A proton és neutron közötti kölcsönhatás számításánál ezért elegendő az
állapotokat
figyelembe venni; az
állapotok, melyeknek hullámfüggvénye kis távolságoknál kicsi, elhanyagolhatók. A
kiválasztási szabályok szerint az elektromos dipólusátmenet két
állapot (az alapállapot és a folytonos
spektrum egy állapota) között tiltott. Ezért a végállapotban a nukleonok közötti kölcsönhatás elhanyagolható.
Parciális integrálással kapjuk, hogy a mátrixelem

55

A fotoenergia, melynél

(

),

Ebben a szakaszban jelöli
-t.
57
E függvény pontosabbá tehető. A korrekció

.

56

végességével függ össze, és abban áll, hogy (58,2)-ben a normálási tényezőt a

kifejezéssel helyettesítjük (l. a III. 133. § 1. feladatot). Ennek megfelelően a hatáskeresztmetszetekre vonatkozó képletekben
is megjelenik az
tényező. Meg kell mondanunk, hogy a korrekció nem kicsi: a deuteron alapállapotában az
.A
deuteron alapállapota
és egy kevés
állapot „keveréke”, ami a nukleáris tenzorerővel áll összefüggésben (l. III. 117. §). Ezt a
kevertséget és így magát a tenzorerőt is elhanyagoljuk.
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(vö. az V. fejezet 52. lábjegyzetével).
Felhasználva az energiamegmaradást kifejező

egyenlőséget, a dezintegráció hatáskeresztmetszetére (szokásos egységekben) a

5.179. egyenlet - (58,4)

végső alakot kapjuk (H. A. Bethe , R. Peierls , 1935). Maximuma van
határátmenetekben eltűnik.

.nél, a

és

(58,4) leírja a fotonabszorpciót elektromos dipólus-kölcsönhatás esetén , azonban a fotoeffektus küszöbének
közelében
nem ez adja a fő járulékot a hatáskeresztmetszethez. Ennek oka az, hogy ebben a
tartományban az
állapotba való átmenetek adják a lényeges járulékot, elektromos dipólus-abszorpcióban
pedig ilyenek nincsenek. Ugyancsak hiányoznak az elektromos kvadrupólus-abszorpcióból: a paritásra
vonatkozó kiválasztási szabályt teljesítik ugyan, de a pálya-impulzusmomentumra vonatkozót nem
(emlékeztetünk, hogy a tenzorerőt elhanyagoltuk, és így
és
külön-külön megmarad). Ezért, hogy a
fotodezintegráció hatáskeresztmetszetét a küszöb közelében is kiszámíthassuk, a mágneses dipólus-abszorpciót
kell vizsgálnunk, melynél a kiválasztási szabályok nem tiltják az
állapotok közötti átmeneteket (E. Fermi ,
1935).
(58,1)-be az elektromos helyett a mágneses momentumot helyettesítve, azt kapjuk, hogy

5.180. egyenlet - (58,5)

A pályamozgáshoz tartozó mágneses momentum nem ad járulékot
-be, mivel az
pályaimpulzusmomentumnak
állapotok közötti átmenetekre nincs mátrixeleme. A spinhez tartozó mágneses
momentum:

ahol
, és
pedig a proton és neutron mágneses momentuma . Ha a tenzorerőket elhanyagoljuk,
a teljes spin megmarad, így operátorának nincs nullától különböző átmeneti mátrixeleme. Ezért

Ugyanebben a közelítésben a spin- és pályaváltozók szeparálhatók. A hullámfüggvényhez hasonlóan a
mátrixelem is egy spintől és egy koordinátáktól függő rész szorzataként állítható elő:

A spin–spin típusú magkölcsönhatás jelenléte miatt a
értékét paraméterként tartalmazza. Ha
ezért ortogonálisak. Ennek következtében a
történhet átmenet.
Az (58,5)-ben szereplő
számítanunk az

hullámfüggvényre vonatkozó egyenlet a spin

, akkor
és
ugyanazon operátor sajátfüggvényei, és
kezdeti állapotból csak a folytonos spektrum
állapotába

-et a kezdeti állapot

spinjének

vetületei szerint átlagolni kell. Ezért ki kell
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mennyiséget, az
,
vonatkozó általános szabályok szerint ez

,

értékekkel. Az impulzusmomentumok összeadására

[felhasználtuk a III. (107,11), (109,3) képleteket]. A redukált mátrixelem

(58,5) alakja így:

5.181. egyenlet - (58,6)

A kezdeti

hullámfüggvényt (58,2) adja meg. A végállapot hullámfüggvénye

Ez, lényegtelen fázisszorzótól eltekintve, az (56,7) függvény sorának első tagja (
), a függvény
aszimptotikus alakja egy síkhullámot és egy befutó gömbhullámot tartalmaz. Mivel a magerők hatósugarán
kívül a teljes térre kell integrálni, így a radiális függvény

A

fázis a „proton + neutron” rendszer

virtuális szintjével (

) van kapcsolatban:

(l. III. 133. §). Ezzel

Egyszerű algebrai átalakítások után a hatáskeresztmetszetre a következő kifejezést kapjuk (a szokásos
egységekben) :

5.182. egyenlet - (58,7)

esetén a hatáskeresztmetszet
szerint tűnik el–a reakció-hatáskeresztmetszetek általános
küszöbviselkedésének megfelelően (l. III. 147. §).
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A fotodezintegráció inverz folyamata az, hogy a neutron befog egy protont , közben egy foton emittálódik. A
befogás hatáskeresztmetszetét (
) a fotoeffektus hatáskeresztmetszetével ( ) a részletes egyensúly elvének
alapján fejezhetjük ki [v8. (56,15) levezetésével]. A neutron és proton spin szerinti statisztikus súlya
.
A deutroné (
állapotban) és a fotoné
. Ezért

5.183. egyenlet - (58,8)

17. 59.§. Fékezési sugárzás Mágneses térben58
A klasszikus elmélet szerint (l. II. 74. §) az állandó mágneses térben mozgó ultrarelativisztikus elektron
kvázifolytonos színképet sugároz ki, melynek maximuma az

5.184. egyenlet - (59,1)

frekvenciánál van, ahol

5.185. egyenlet - (59,2)

az

energiájú (a térre merőleges síkban) körpályán mozgó elektron körfrekvenciája.59

A mágneses térben való fékezési sugárzás kvantumos effektusai kettős eredetűek: az egyik az elektron
kvantummechanikai mozgása, a másik a foton emissziójával együttjáró kvantummechanikai visszalökődés . Az
utóbbit a
arány határozza meg, és a klasszikus elmélet alkalmazhatóságának feltétele az, hogy ez kicsi
legyen. Ezzel kapcsolatban a

5.186. egyenlet - (59,3)

paramétert célszerű bevezetni, ahol
. A klasszikus
tartományban
. Az ellenkező esetben (
) a kisugárzott foton energiája
, és (mint
később látni fogjuk) a spektrum lényeges része egészen addig a frekvenciáig terjed, amelynél az elektron
energiája sugárzás után

5.187. egyenlet - (59,4)

Hogy az elektron ultrarelativisztikus maradjon, ahhoz a külső térnek a

5.188. egyenlet - (59,5)

58
59

E szakasz társszerzője V. N. Bajer.
E szakaszban
, -t azonban kiírjuk.

196
Created by XMLmind XSL-FO Converter.

V. FEJEZET SUGÁRZÁS

feltételt kell kielégítenie.
Az elektron mozgásának kvantáltságára a
arány jellemző;
távolság mágneses térben való mozgás esetében. Mivel

a szomszédos energianívók közötti

ezért (59,5)-re való tekintettel
, azaz
értékétől függetlenül az elektron mozgása kváziklasszikus.
Más szavakkal, eltekinthetünk attól, hogy az elektron dinamikai változóinak operátorai nem cserélhetők fel
egymással (

nagyságrendű mennyiségek), viszont figyelembe kell vennünk, hogy azok nem

cserélhetők fel a fotontér operátoraival (

nagyságrendű mennyiségek).60

Külső térben mozgó elektron stacionárius állapotának kváziklasszikus hullámfüggvénye szimbolikusan a

5.189. egyenlet - (59,6)

alakba írható, ahol

a nulla spinű részecske kváziklasszikus hullámfüggvénye [

megfelelő klasszikus hatásfüggvény];

a

egy bispinor operátor:

amelyet az
síkhullám bispinor amplitúdójából úgy kapunk, hogy
operátorokat írjuk:61

és

helyébe a nekik megfelelő

az
vektorpotenciállal megadott térben mozgó részecske általánosított impulzusa; az operátorok
sorrendje a
hullámfüggvényben nem lényeges, mivel azt, hogy nem felcserélhetőek, elhanyagoltuk; az
elektron spinállapotait a
háromdimenziós spinor határozza meg.
A fotonemisszió valószínűségének kváziklasszikus számításakor nem a perturbációszámítás (44,3)
végképletéből, hanem abból az alakból célszerű kiindulni, amely az idő szerinti integrálást még tartalmazza. A
(teljes időtartamra vett) differenciális hatáskeresztmetszet:

5.190. egyenlet - (59,7)

[vö. III. (41,2)]; az elektron lehetséges végállapotaira kell összegezni.
(59,6)-ot felhasználva egy
alakban írhatjuk:

négyesimpulzusú foton emissziójának

mátrixelemét a következő

A mágneses fékezési sugárzás teljes kvantumos leírását először N. P. Klepikov (1954), a klasszikus eredményekhez járuló első
kvantummechanikai korrekciót A. A. Szokolov , N. P. Klepikov és I. M. Ternov adták meg (1952). Az (59,23) és (59,30) képletek e
szakaszban bemutatott levezetése, amely lényegesen kihasználja a mozgás kváziklasszikus jellegét, V. N. Bajertől és V. M. Katkov tól
származik (1967). Hasonló módszert használt korábban J. Schwinger (1954) a sugárzás intenzitásához adódó első kvantummechanikai
korrekció kiszámítására.
61
Ebben a szakaszban (a IV. fejezettől eltérően) -vel jelöljük az általánosított impulzust;
a közönséges (kinetikus) impulzust jelöli.
60
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ahol a

zárójelben álló operátorok a

hullámfüggvényre hatnak; a fotonteret Coulomb-mértékben írtuk

szorzótényezők a köztük álló Schrödinger-operátorokat az időtől explicit módon függő

fel. Az

Heisenberg-képbeli operátorokká alakítják.

alakban írhatjuk, ahol

-t a

a következő Heisenberg-operátor :

5.191. egyenlet - (59,8)

az

mátrixelemet pedig a
,
hullámfüggvényeire összegezni kell; ez a

függvények segítségével kell képezni. (59,7)-ben a végállapot
rendszer teljességét kifejező

egyenlőség segítségével végezhető el.62 Végeredményként kapjuk, hogy

5.192. egyenlet - (59,9)

Ha elegendően nagy időtartományra integrálunk, akkor

,

helyett a

új változókat vezethetjük be, és a
szerinti integrálban az integrandust az időegységre jutó sugárzási
valószínűségként értelmezhetjük.
-val szorozva kapjuk az intenzitást:

5.193. egyenlet - (59,10)

Az ultrarelativisztikus elektron a

sebessége körüli szűk,

nyílásszögű kúpba sugároz. Ezért adott

irányba a pályának arról a részéről érkezik sugárzás, melyen a

sebesség

szöggel fordul

el. Ezt a részt az elektron akkora idő alatt futja keresztül, melyre
. Éppen ez a
tartomány ad lényeges járulékot a
szerinti integrálban. Ezért a továbbiakban minden mennyiséget sorba
fejtünk
hatványai szerint. Néhol azonban nem elegendő a sorfejtés első tagjánál megállni, mivel az egyes
tagok egymást kiejthetik, ugyanis

.

Emlékeztetünk rá, hogy (59,7)-ben az idő szerinti integrálást még nem végeztük el, az energia-megmaradás nem korlátozza a
összegezést.
62
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Ha a

operátort egymással (a megkövetelt pontossággal) felcserélhető operátorok szorzataként írjuk fel,

akkor az
diagonális mátrixelemek kiszámításánál az operátorokat a megfelelő klasszikus
értékükkel (időfüggvények) helyettesíthetjük. A számítás menete a következő.
A korábban elmondottak szerint

kifejezésében csak arra kell tekintettel lennünk, hogy az elektronra

vonatkozó operátorok nem cserélhetők fel a fotontérrel kapcsolatos

operátorral. Így

Ezek az összefüggések annak következményei, hogy
az eltolás operátora impulzustérben. (59,11) és
(59,12) segítségével (59,8)-ban az
operátor balra vihető, és írhatjuk, hogy

5.194. egyenlet - (59,13)

ahol

,

. Most

5.195. egyenlet - (59,14)

(itt és a következőkben az
és
indexek a különböző mennyiségek
időpillanatokban felvett értékeit jelölik). Ki kell még számítanunk, az
felcserélhető operátorok szorzatát. E szorzat a többi tényezővel már felcserélhető.

és

és
egymással nem

Vezessük be az

5.196. egyenlet - (59,15)

jelölést, ahol
csupán segédváltozó; minket az
szerint differenciálva, a

operátorérdekel. Az (59,15) definíciós egyenletet

5.197. egyenlet - (59,16)

differenciálegyenlethez jutunk. A rövidség kedvéért a

jelölést vezettük be. Ez kifejezhető
klasszikus mozgásra vonatkozó egyenletet:63

(l. II. 21. §).

-gyel, ha felhasználjuk a

-ra merőleges síkban való

hatványai szerint sorba fejtve,

Ez megtehető, mivel az, hogy a mágneses térbeli sebességkomponensek nem cserélhetők fel,
vezet, így ezek elhanyagolhatók.
63
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5.198. egyenlet - (59,17)

(az utolsó tagban az
helyettesítést végeztük el). Ismét felhasználjuk, hogy
eltolás operátoraként viselkedik:

a mínusz index itt és a továbbiakban azt jelenti, hogy a mennyiség a
(59,17) segítségével meghatározható. Az első tagban

a

térben az

argumentum függvénye.

A további tagok csak annyiban változnak, hogy a nevezőben helyébe
kell írni. Így
.
Figyelembe véve, hogy és
egymással bezárt szöge kicsi, és
, a szükséges pontossággal írhatjuk,
hogy
.
Az (59,16) egyenlet végső alakja:

Itt a tényezők nagyságrendje már lényegtelen, és minden mennyiség klasszikusként kezelhető. Az egyenletnek
az

feltételt kielégítő megoldása:

tehát

5.199. egyenlet - (59,18)

ahol

.

Átalakítjuk (59,14) többi tényezőjét. Az
elvégezve, azt kapjuk, hogy

-ben levő szorzást [a (21,20)-beli

mátrixok segítségével]

5.200. egyenlet - (59,19)

ahol
soron

,

,

; az

-ban magasabb rendű tagokat elhagytuk. Végső

200
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5.201. egyenlet - (59,20)

Az

tényezők a kezdeti és végállapotbeli elektron kétsoros polarizációs sűrűségmátrixai.

A sugárzás intenzitását vizsgáljuk, a foton és a végállapotbeli elektron polarizációjára összegezünk, a kezdeti
elektronéra átlagolunk. Egyszerű számítás után kapjuk, hogy64

A megkövetelt pontossággal

E kifejezést (59,20)-ba, majd (59,10)-be helyettesítve (59,17) figyelembevételével azt kapjuk, hogy

5.202. egyenlet - (59,21)

Ez a képlet adja meg a sugárzás intenzitásának spektrálisés szögeloszlását .
Jelöljük
és az elektron pályájának síkja által bezárt szöget -val, az
vektor e síkra való vetületének és a
vektornak egymással bezárt szögét -vel. Tekintetbe véve, hogy az integrálban a lényeges járulékot a kis
szögek adják, írható, hogy

Az (59,21) integrál kiszámításához érdemes bevezetni

és

helyett az

,

változókat:

Az exponenciális tényező kitevője ekkor (59,21)-ben a következő:

ahol bevezettük az

5.203. egyenlet - (59,22)

64

Felhasználtuk, hogy az

szerinti összegezésnél

helyettesítésekor parciálisan lehet integrálni, észrevéve, hogy
eredmény az, hogy az egész további integrálás során
és

. (59,20)-nek (59,9)-be való
, ugyanúgy
-gyel helyettesíthető.
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jelölést. A
szerinti integrál az Airy-függvénnyelés deriváltjával fejezhető ki.65 A spektrális eloszlásra a
következő alakot kapjuk:

5.204. egyenlet - (59,23)

A lényeges járulékot a
van, amelyekre

szögtartomány adja. Az eloszlás maximuma olyan frekvenciáknál
. Ebből

esetén (59,1),

esetén (59,4) következik.

5. ábra.
Az 5. ábra a különböző

mennyiséget ábrázoltuk az

65
66

értékekhez tartozó spektrális eloszlásokat mutatja.66 Az

hányados függvényeként, ahol

Az Airy-függvény definíciójára, valamint a Macdonald-függvényekkel való kapcsolatára lásd a III. b. §-t.
Az 5. és 6. ábra grafikonjai N. P. Klepikov számításai alapján készültek.
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Az

mennyiség a sugárzás teljes klasszikus intenzitása [vö. II. (74,2)].

Felhasználva a

összefüggést, valamint bevezetve az

alakban írható, ahol

változót, (59,23) a

. Felhasználva továbbá az

összefüggést,67 a spektrális eloszlásra a

5.205. egyenlet - (59,24)

alakot kapjuk. Klasszikus határesetben
II. (74,13) klasszikus képletbe megy át.

, így

,

,és (59,24) a

A

kifejezést

szerint -tól

-ig integrálva [(59,24) első tagjában kétszer integrálunk] kapjuk, hogy

5.206. egyenlet - (59,25)

A 6. ábrán az
függvényt ábrázoltuk. Ha
, az integrálban a jelentős járulékot az
tartomány adja. Az integrandust
szerint sorba fejtve és az integrálást az

képlet szerint elvégezve,

67

E képlet levezetése a következő cikkben található: D. E. Aspnes , Phys. Rev. 147, 554 (1966)
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5.207. egyenlet - (59,26)

adódik.

6. ábra.
Ha

, a lényeges tartomány az, amelyre

, azaz

.

ezért első közelítésben

-vel helyettesíthető, és ezzel az eredmény integrálás után a következő alakot
ölti:

5.208. egyenlet - (59,27)
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A mágneses fékezési sugárzás során az elektronok polarizálódnak (A. A. Szokolov , L. M. Ternov , 1963). Ennek
vizsgálatához meg kell határozni az olyan sugárzási átmenet valószínűségét, amelynek során a spin iránya
megfordul.
és

(59,20)-ba a

összefüggéseket helyettesítve, azt kapjuk, hogy

A foton polarizációjára való összegezés egyszerű átalakítások után azt adja, hogy

5.209. egyenlet - (59,28)

Feltesszük, hogy
, és csak a valószínűség szerinti sorának vezető tagját keressük. Mivel (59,28)-ban [
-n keresztül, l. (59,19)] már
fordul elő, ezért minden további mennyiségben [az (59,20)-ban szereplő
exponenciális kifejezés kitevőjében is]
-nal helyettesíthető.
Írjuk fel

és

kifejtésére, hogy

és helyettesítsük (59,28)-at (59,20)-ba, majd (59,10)-be; így megkapjuk az egységnyi időre jutó differenciális
átmeneti valószínűséget

. Ennek

szerinti integrálját az

5.210. egyenlet - (59,29)

összefüggés segítségével számíthatjuk ki, az adott esetben:

Az eredmény

ahol
, a
szerinti integrációs út a valós tengely alatt halad, és az alsó félsíkban záródik.
Elvégezve ez utolsó integrálást, megkapjuk a spin irányának megfordulásával járó sugárzási átmenet teljes
valószínűségét:
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5.211. egyenlet - (59,30)

ahol

,

. E képlet egyaránt érvényes elektronra (

Az (59,30) valószínűség nem függ a

) és pozitronra (

longitudinális polarizáció előjelétől, de függ

).

előjelétől. Ezért a

sugárzás során létrejövő polarizáció is transzverzális. Elektronoknál a „térrel párhuzamos”
spinű
állapotból a „térrel ellentétes” spinű állapotba való átmenet valószínűsége nagyobb, mint a fordított átmeneté.
Ezért az elektronok sugárzási polarizációja a térrel ellentétes irányú, és stacionárius állapotban a polarizáció
68

foka (

mellett)

A pozitronok polarizációja a térrel párhuzamos (nagysága az előzővel azonos).

Ez a tény egyébként előre látható: a polarizáció vektora axiális vektor, ez csak a feladatban szereplő egyetlen axiális vektor,
mutathat.
68
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irányába

6. fejezet - VI. FEJEZET
FÉNYSZÓRÁS
1. 60.§. A szórástenzor
A foton elektronrendszer által történő szórása (az egyszerűség kedvéért atomról beszélünk a továbbiakban) a
kezdeti
impulzusú foton elnyelését és egyidejűleg egy
impulzusú foton kibocsátását jelenti. Ennek
következtében az atom vagy eredeti állapotában maradhat, vagy egy másik diszkrét energiaszintre kerül. Az első
esetben a foton frekvenciája változatlan (Rayleigh-szórás) , a másodikban

6.1. egyenlet - (60,1)

mennyiséggel változik, ahol
szórás).1

és

az atom kezdeti, ill. végállapotának energiája (kombinált vagy eltolási

Minthogy az elektromágneses perturbáció operátorának a fotonszámot kettővel változtató átmenetekre
vonatkozó mátrixelemei eltűnnek, így a szórási folyamat csak a perturbációszámítás második közelítésében
jelenhet meg. Ezt meghatározott közbenső állapotokon keresztül lezajló folyamatként tekintjük; ezek az
állapotok kétfélék lehetnek:
I. A
foton elnyelődik, az atom átmegy egyik
foton kibocsátásával kerül végállapotába.
II. a
foton kibocsátásával kerül az
fotont.

energiával jellemzett lehetséges állapotába; majd a

állapotba az atom; majd a végállapotba való átmenet során nyeli el a

A vizsgált folyamat mátrixeleme a következő összeg lesz [l. III. (43,7)]

6.2. egyenlet - (60,2)

a kezdeti „atom + foton” rendszer energiája, míg

ahol

a közbenső állapotbeli rendszer energiái.
a
foton elnyelésének mátrixeleme,
a
foton
kibocsátásáé; a kezdeti állapotot a lehetséges közbenső atomállapotok közül kizárjuk (ezt jelöli az összegező jel
vesszője). A szórási hatáskeresztmetszet

6.3. egyenlet - (60,3)

ahol

a

irányú térszögelem.2

Feltesszük, hogy a kezdeti és végső fotonok hullámhosszai egyaránt nagyok a szóró rendszer a méreteihez
képest. Ennek megfelelően az összes átmenetet dipólusközelítésben vizsgáljuk. Ha a fotonokat síkhullámokkal
1

Ebben a fejezetben a kezdeti, ill. végállapotbeli mennyiségeket

Az (
alatt) a
szögbe szórt fény
összefüggéssel fejezhető ki.
2

energiája az

, ill

indexszel jelöljük.

beesési intenzitás (energiaáram-sűrűség) segítségével a
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írjuk le, akkor ennek a közelítésnek az
szorzók -gyel való helyettesítése felel meg. Ekkor a fotonok
hullámfüggvényei (háromdimenziós transzverzális mérték alkalmazásával):

A vizsgált körülmények között az elektromágneses kölcsönhatás operátora

6.4. egyenlet - (60,4)

alakban írható, ahol
az elektromos térerősség,
az atom dipólusmomentumának operátora (a
kifejezés analóg a kisméretű rendszerek elektromos térbeli energiájának kifejezésével – l. II. 42. §).
Mátrixelemei a következők:

Ezeket a kifejezéseket (60,2)-be és (60,3)-ba helyettesítve, a hatáskeresztmetszet következő kifejezésére jutunk
(a szokásos egységekben írjuk ki):3

6.5. egyenlet - (60,5)

Az összegezést az atom összes lehetséges állapotaira el kell végezni, beleértve a folytonos spektrumhoz
tartozóállapotokat is (ennek során az és állapotok automatikusan kiesnek az összegezésből, minthogy a
,
diagonális elemek eltűnnek.)
Vezessük be a következő jelölést:4

6.6. egyenlet - (60,6)

(

háromdimenziós vektorindexek). Ennek segítségével a (60,5) képlet a következő alakot ölti:

6.7. egyenlet - (60,7)

A (60,6) jelölést az igazolja, hogy az összeget valóban egy tenzor mátrixelemeként állíthatjuk elő. Erről a
legegyszerűbben a következő egyenletet kielégítő vektoroperátort bevezetve győződhetünk meg:

Ennek mátrixelemei a következők:

3
4

Ezt a képletet elsőként H. A. Kramers és W. Heisenberg vezették le 1925-ben.
A további eredmények, melyeket a 60. §… 62. §-okban sorolunk fel, főként G. Placzek nevéhez fűződnek (1932–1933).
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úgyhogy

6.8. egyenlet - (60,8)

A

mátrixelemeket a fény szórástenzorának nevezzük.

A mondottakból következik, hogy a szórás kiválasztási szabályai egybeesnek egy tetszőleges másodrendű tenzor
mátrixelemeinek kiválasztási szabályaival. Rögtön megjegyezzük, hogy ha a rendszernek szimmetriacentruma
van (azaz állapotait paritásuk szerint osztályozhatjuk), akkor csak az azonos paritású állapotok közötti
átmenetek jöhetnek létre (pl. többek között az állapot változása nélkül). Ez a szabály ellentétes az (elektromos
dipólus-)sugárzás során fennálló, a paritásra vonatkozó kiválasztási szabállyal, tehát alternatív formában a
következő mondható ki: a szórásban megengedett átmenetek tiltottak sugárzás során – a sugárzásban
megengedettek tiltottak szórás esetén.
Tekintsük a

felbontását irreducibilis tenzorokra:

6.9. egyenlet - (60,9)

(60,10) ahol

6.10. egyenlet - (60,10)

rendre skalár, szimmetrikus tenzor (zérus nyommal) és antiszimmetrikus tenzor. Mátrixelemeik:

Vizsgáljuk a szórástenzor néhány tulajdonságát a kicsiny és a nagy fotonfrekvenciák határesetében. 5
Rugalmas szórás esetén (
) a tenzor antiszimmetrikus része
határesetben nullához tart, míg a
szimmetrikus rész határértéke véges. Ennek megfelelően kis frekvenciáknál a hatáskeresztmetszet
-nel
arányos.
Az ellenkező esetben, mikor a frekvencia nagy a (60,6)-beli összes lényeges
,
frekvenciákhoz képest
(de természetesen a hullámhossz
feltétel továbbra is teljesül), a klasszikus elmélet formuláit kell
visszakapnunk. A szórástenzor

5

A rezonancia esetét, amikor

valamely

hatványai szerinti kifejtésének első tagja

vagy

frekvenciákhoz van közel, a 64. §-ban fogjuk vizsgálni.
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ami eltűnik, a

és

operátorok felcserélhetősége következtében. A sorfejtés következő tagja:

A
definíciót (az összegezés az atom összes elektronjára vonatkozik) és az impulzus és a koordináta
komponensei közti felcserélési szabályt kihasználva, azt kapjuk, hogy

6.11. egyenlet - (60,14)

ahol
a rendszer elektronjainak száma. Így a nagyfrekvenciás határesetben, a szórástenzorban csak a skalár
rész marad meg, míg a szórás a rendszerállapotváltozása nélkül zajlik le (azaz a szórás teljesen koherens–
l. alább).A hatáskeresztmetszet ebben az esetben:

6.12. egyenlet - (60,15)

ahol

. A végállapotbeli foton polarizációjára összegezve,

6.13. egyenlet - (60,16)

adódik, amely valóban egyezik a klasszikus Thomson-egyenlettel [II. (80,7)] (
polarizációvektora által bezárt szög).

a szórási irány és a beeső foton

Vizsgáljuk a fény szóródását
egyforma, a fény hullámhosszához képest kis méretű térfogatban elhelyezkedő
atomon. E rendszer szórástenzora az egyes atomokénak összege lesz. Az összegezés során azonban figyelembe
kell venni, hogy azonos atomok hullámfüggvényei (amelyek segítségével a mátrixelemeket számolhatjuk) nem
feltétlenül azonosak. Ezek ugyanis csak egy fázisfaktor erejéig meghatározottak, amelyek az egyes atomra
mások és mások lehetnek. A hatáskeresztmetszetet átlagolni kell, egymástól függetlenül, az egyes atomok
fázisszorzói szerint is.
Minden atom
szórástenzora tartalmaz egy
szorzótényezőt, ahol
és
a kezdeti és a
végső állapot hullámfüggvényének fázisszögei. A rugalmatlan szórás során az és állapot különböző, tehát a
szorzó nem . Az

kifejezésben (az összegezést az
atomra kell elvégezni) a különböző atomokhoz tartozó mátrixelemek
szorzatai a fázisszögre való független átlagoláskor eltűnnek, csak az egyes tagok abszolút értéke négyzeteinek
összege marad vissza. Tehát az
atomon történő szórás teljes hatáskeresztmetszete az atomon bekövetkező
szórás hatáskeresztmetszetének -szereseként adódik (inkoherens szórás ).
Ha az atom kezdeti és végállapota azonos, akkor
. Ekkor maga a szórási amplitúdó lesz
szerese, tehát a hatáskeresztmetszet
-szerese (koherens szórás ) az atomon való szórásénak. Ha az atom
energiaszintje nem elfajult, akkos a rugalmas szórás teljesen koherens. Ha az energiaszint elfajult, akkor
inkoherens rugalmas szórás is fellép, amely a különböző, de kölcsönösen elfajult nívók között zajlik le.
Megjegyezük, hogy ez utóbbi tisztán kvantumos effektust jelent: a klasszikus elméletben a frekvenciaváltozás
nélküli szórás mindig koherens.
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A koherens szórás mátrixelemét a
diagonális elemek adják; jelöljük ezeket
-val (a nehézkesség
elkerülése céljából az atom állapotát jelző indexet elhagyjuk). A (60,6) összefüggés szerint:

6.14. egyenlet - (60,17)

Figyelembe véve, hogy

, azonnal látjuk, hogy a tenzor hermitikus:6

6.15. egyenlet - (60,18)

Eszerint a tenzor skalár és szimmetrikus részei valósak, antiszimmetrikus része képzetes. Megjegyezzük, hogy
az antiszimmetrikus rész nyilvánvalóan eltűnik, ha az atom nemdegenerált állapotban van; az ilyen állapot
hullámfüggvénye valós,7és így a diagonális mátrixelemek is azok lesznek.
Az
tenzor az atom külső elektromos térbeli polarizálhatóságát jellemzi. Hogy a kapcsolatot láthassuk,
számoljuk ki az

6.16. egyenlet - (60,19)

külső elektromágneses térbe helyezett rendszer átlagos dipólusmomentumának korrekcióját. Ezt a
perturbációszámítás jól ismert összefüggését felhasználva (l. III. 40. §) tehetjük meg: ha a rendszerre

perturbáció hat, akkor valamely

mennyiség diagonális mátrixelemeihez az elsőrendű járulékot az

képlet adja.
Esetünkben

így a dipólusmomentum diagonális mátrixelemeinek korrekciója

6.17. egyenlet - (60,20)

ahol a

vektor komponensei a következők:

Ez az eredmény a természetes vonalszélesség, valamint a beeső foton elnyelési lehetősége elhanyagolásának következménye – l. 64. §.
Emlékeztetünk, hogy ez a körülmény az időtükrözési szimmetriával kapcsolatos (feltéve, hogy külső mágneses tér nincs jelen). Ha ugyanis
-t
-re változtatjuk, a stacionárius állapothullámfüggvény
-ra változik, tehát
és
azonos energiájú állapotokat írnak le. Ebből
következik, hogy ha a nívó nemelfajult,
és
meg kell, hogy egyezzék (egy lényegtelen fázisszorzó erejéig), azaz
-t mindig
definiálhatjuk valós függvényként. Ha a szint elfajult, az adott szinthez tartozó hullámfüggvények komplex konjugáláskor egymás között
transzformálódnak, így nem feltétlenül valósak.
6
7
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6.18. egyenlet - (60,21)

Az utolsó képletből kitűnik, hogy a rugalmas koherens szórás
térbe helyezett atom polarizációs tenzora is. A (60,21) képlet

tenzora egyidejűleg a
frekvenciájú
esetén átmegy a III. (76,5) összefüggésbe,

amelyben az
sztatikus polarizálhatóság szerepel abban a formában, ahogyanállandó térben a szokásos
perturbációszámítással kiszámítható.

1.1. Feladatok8
1. Számítsuk ki két foton egy atom által történő egyidejű kibocsátásának valószínűségét (M. Göppert–Mayer,
1931).9
Megoldás. A két kvantum kibocsátása, csakúgy, mint a szórás, a perturbációszámítás másodrendjében
megjelenő folyamat. A keresett valószínűség (60,5)-től csak: 1. az
,
cserében (
frekvenciájú foton kibocsátása elnyelés helyett), 2. a

új tényezőben tér el. Így a kisugárzás valószínűsége az (időegység alatt),

6.19. egyenlet - (1)

(a frekvenciák összege
integrálást elvégezve,

). A fotonok polarizációjára az összegezéstés a kirepülés térszögére az

adódik.
2. Számítsuk ki az „indukált szórás” hatáskeresztmetszetét a
beeső foton nem változik, de hatására az atom
két fotont bocsát ki – még egy ugyanolyan fotont és egy
„szórt” fotont.
Megoldás. A vizsgált folyamat valószínűsége két kvantum egyidejű kibocsátásának az 1. feladatban megkapott (
) valószínűségétől
szórzótényezőben különbözik, ahol
a beeső fény adott
és vektorokkal
jellemzett fotonjainak száma. A bejövő fotonok áramsűrűsége:

Ebből

-t

-vel kifejezve és a folyamat valószínűségét

-vel osztva, kapjuk a hatáskeresztmetszetet:

A feladatokban a szokásos egységeket használjuk.
Két,
és
frekvenciájú foton kibocsátási valószínűsége általában igen kicsiny az egy,
frekvenciájú kibocsátási
valószínűségéhez képest. Kivételt képeznek azok az esetek, amikor a kiválasztási szabályok megtiltják az utóbbi reakciót, de megengedik az
elsőt. Ilyenek például a két
állapot közötti átmenetek, amelyeknél egy foton kibocsátása szigorúan tiltott. Másik példa a -atom
8
9

gerjesztett állapotából az
alapállapotba való átmenet. Az
-sugárzást a paritás szigorúan megtiltja. De tiltott (az igen
kis spin–pálya kölcsönhatást elhanyagolva) az
-sugárzás is; ez esetben a mágneses momentum (
) tisztán spin eredetű, és
mátrixeleme a különböző főkvantumszámú nívók hullámfüggvényeinek ortogonalitása miatt nulla. Így a
a kétfotonos sugárzás határoz meg

.
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Itt

a beeső és az „indukált” foton,

a szórt foton frekvenciája (

).

3. Számítsuk ki (nemrelativisztikus) elektron majdnem monokromatikus álló fényhullámon való rugalmas
szórásának valószínűségét (P. L. Kapica , P. A. M. Dirac , 1933).
Megoldás. Az állóhullámot
és
impulzusú (azonos polarizációjú) fotonok összességének tekinthetjük.
Az elektron szóródása impulzusú foton elnyeléséből és
impulzusú foton indukált kisugárzásából álló
folyamat, melynek során az elektron
impulzusa
-val változik (nagysága állandó), szöggel elfordul:
. A folyamat valószínűsége a Thomson-szórás (60,15).

hatáskeresztmetszetéből kapható, ezt meg kell szorozni a
impulzusú fotonok számával.
A

impulzusú fotonok áramsűrűségével és a

frekvenciatartományba eső fotonok áramsűrűsége:

ahol
az állóhullám energiasűrűsége a
frekvenciatartományban (az
szorzóval azt vettük
figyelembe, hogy a hullám energiája egyenlően oszlik meg az ellentétes irányú fotonok között). Az állóhullámot
alkotó összes fotonok impulzusai meghatározott
iránnyal (az állóhullám „irányával”) párhuzamosak. Más
szavakkal, az energiasűrűség mint a fotonok frekvenciájának és
irányának függvénye:
. Ennek megfelelően a

[vö. (44,8)]. Az elektronszórás (

impulzusú fotonok száma:

-ra jutó) valószínűsége:

Az
szorzótényezőt kihoztuk az integrálás alól, mivel a
értéke (adott teljes impulzus mellett)
-val fordítva arányos.

diszperziót kicsinek tekintettük. Az integrál

2. 61.§. Szórás szabad irányítású rendszereken
Ha az atom energiaszintjei nem elfajultak, akkora polarizálhatóságot és a koherens szórás intenzitását ugyanaz
az
tenzor határozza meg. Ha azonban a szintek elfajultak, akkor a fenti mennyiségek
megfigyelhető értékei az adott szinthez tartozó összes állapotra való átlagolással adódnak: 10

A megfigyelt intenzitást a

szorzat értékei határozzák meg. Ezért a polarizálhatóság és a szórási intenzitás kapcsolata kevésbé közvetlen.
Bármelyik
komplex is lehet ugyan, átlagértékük azonban (ha a rendszer nincs mágneses térben) valós. Valóban, az átlagolás
során a független hullámfüggvények (adott elfajult szinthez tartozók) tetszőlegesen választhatók, és mindig elérhető, hogy az összes valós
legyen.
10
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Szabad (külső tér hatásától mentes) atomok vagy molekulák energiaszintjeinek degeneráltsága általában a térben
szabadon orientálódó impulzusmomentummal kapcsolatos. Legyen a kezdeti állapot impulzusmomentuma , a
végállapoté . Mint szokásos, a hatáskeresztmetszetet az
momentumvetület értékeire átlagolva,
-re
összegezve kapjuk meg. Az első átlagolás után a hatáskeresztmetszet
-től függetlenné válik, tehát a további
összegezés csak a
tényező megjelenésére vezet. Így az átlagolt szórási hatáskeresztmetszet:

6.20. egyenlet - (61,1)

ahol

6.21. egyenlet - (61,2)

és az

indexű felső vonás

szerinti átlagolást jelent.

Rugalmas szórásnál az és állapotok azonos energiájú állapotokat jelölnek (
szórást vizsgálunk, akkor és teljesen meg kell, hogy egyezzék, azaz
összegezés és vele a (61,2)-beli
szorzó elesik,

). Ha csak koherens
. Így az
-re való

6.22. egyenlet - (61,3)

Az átlagolás eredményét különösebb számítások nélkül is megadhatjuk, ha figyelembe vesszük, hogy az
szerinti átlagolás a rendszer összes iránya szerinti átlagolást jelent, és így az átlagot a
egységtenzor
segítségével fejezhetjük ki. Ekkor csak a szórástenzor skalár , szimmetrikus és antiszimmetrikus részeinek
külön-külön vett szorzatai adhatnak nullától különbözőátlagot; világos ugyanis, hogy az egységtenzor
segítségével nem lehet olyan mennyiségeket előállítani, amelynek szimmetriatulajdonságai a
keresztszorzatokéival egyeznének. Tehát

6.23. egyenlet - (61,4)

ahol

6.24. egyenlet - (61,5)

Más szavakkal, a szórás hatáskeresztmetszete (és ezzel intenzitása is) szabad orientációjú rendszer esetén három
független rész összegére esik szét, melyeket skalár , szimmetrikusés antiszimmetrikus szórásként fogunk
emlegetni.
(61,4) mindhárom tagja egyetlen független mennyiséggel jellemezhető. A skalár szórás
szimmetrikus és antiszimmetrikus szórásra pedig a következő összefüggések érvényesek:

6.25. egyenlet - (61,6)
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(az egységtenzor-kombinációkat a megfelelő szimmetriatulajdonságok alapjánállítjuk össze, majd az
együtthatókat az és
indexek páronkéntiösszeejtésével állapítjuk meg).
A (61,4)…(61,6) képleteket (61,1)-be helyettesítve, a hatáskeresztmetszet következő kifejezését kapjuk:

6.26. egyenlet - (61,7)

Ebben a kifejezésben explicit módon találjuk meg a szórás szögfüggését és polarizációs tulajdonságait.
A szórás teljes hatáskeresztmetszetét, összegezve a végső foton polarizációjára és irányára, átlagolva a kezdeti
fotonéra, (61,1)-ből könnyű közvetlenül megkapni. Ehhez megjegyezzük, hogy

ha az átlagolást egyidejűleg a beeső foton polarizációjára és irányára is elvégezzük (az eszerinti összegezés
-szer nagyobb eredményt ad). Így végeredményben

6.27. egyenlet - (61,8)

adódik.
Fentebb már említettük, hogy a szórás kiválasztási szabályai azonosak egy tetszőleges másodrendű tenzor
mátrixelemeinek kiválasztási szabályaival. Minthogy az intenzitást három független tag összegére bontottuk fel,
célszerű ezeket a szabályokat külön-külön megfogalmazni az egyes tagokra.
A szimmetrikus szórás kiválasztási szabályai azonosak az elektromos kvadrupólussugárzáséval, mivel ez utóbbit
szintén egy szimmetrikus, irreducibilis tenzor határozza meg (a kvadrupólusmomentum-tenzor ). Az
antiszimmetrikus szórásra a mágneses dipólussugárzás kiválasztási szabályai érvényesek, minthogy mindkettőt
egy axiális vektor határozza meg [emlékeztetünk arra, hogy egy axiális vektor ekvivalens (duális) egy
antiszimmetrikus tenzorral].11 Eltérést azonban találunk abban, hogy a sugárzási esetben a diagonális elemek az
elektromos, ill. mágneses dipólusmomentum átlagértékét adják (nem tartoznak semmiféle sugárzási
átmenethez), a szórás esetén viszont ezek lényegesek – a koherens szórást írják le.
A skalár szórásra a skalármennyiségek mátrixelemeire érvényes kiválasztási szabályok adódnak. Eszerint csak
azonos szimmetriájú állapotok között lehetséges átmenet. Például a teljes impulzusmomentum
és vetületének
értéke is meg kell, hogy egyezzék [a diagonális elemek
-től függetlenek – l. III. (29,3)]. Így a rugalmas
szórásra az és állapotoknak teljesen meg kell egyezniük (nemcsak energiában, de
szerint is), azaz a
rugalmas skalár szórás teljesen koherens lesz. Fordítva, minthogy a skalár szórásban az állapotok mindig
önmagukkal kombinálódnak, így a koherens szórásnak mindig van skalár része .

Természetesen azokról a kiválasztási szabályokról van szó, amelyek a szimmetriatulajdonságokhoz és nem az axiális vektor konkrét
alakjához kapcsolódnak: pl. a mágneses momentumnak van spinjáruléka is, a szórás esetén viszont tisztán pálya jellegű
koordinátamennyiség mátrixelemeiről van szó.
11

215
Created by XMLmind XSL-FO Converter.

VI. FEJEZET FÉNYSZÓRÁS

Szabad irányítású rendszerekre a polarizálhatóság tenzorát
irányai szerint is átlagolni kell, a
hatáskeresztmetszet fenti átlagolásának megfelelő módon. Az átlagolás elvégzése egyszerű: nyilvánvaló
ugyanis, hogy

A szórástenzor szimmetrikus és antiszimmetrikus részének átlaga nullát ad,
másodrendű tenzor.

ugyanis az egyetlen izotrop

Fentebb megjegyeztük, hogy a tenzor skalár részének diagonális mátrixelemei
feletti átlagolási jelet elhagyhatjuk (és azt tetszőleges

-től függetlenek, így a

-re számolhatjuk), így a polarizálhatóság

6.28. egyenlet - (61,9)

Azonos ok miatt hagyhatjuk el az átlagolási jelet
meg:

fölül is, amely a koherens szórás skalár részét határozza

6.29. egyenlet - (61,10)

[a
szorzót (61,3)-nak megfelelően hagytuk el]. Így egyszerű kapcsolatot találhatunk az átlagos
polarizálhatóság és a koherens szórás skalár része között. Mindkettőt a

6.30. egyenlet - (61,11)

mennyiség határozza meg.

2.1. Feladatok
1. Adjuk meg a szögeloszlást és a depolarizáció fokát lineárisan polározott fény szórása esetén.
Megoldás. Legyen

az

szórásirány és a beeső fény

két független komponense van: az

polarizációs iránya által bezárt szög. A szórt fénynek

síkban polarizált (intenzitása

(intenzitása ); a depolarizáció fokát az
hányados adja meg. Az
adja, a megfelelő módon irányított
vektorokat behelyettesítve.
Skalár szórás esetén a fény teljesen polarizált marad ugyanabban a síkban (

) és az erre merőlegesen polarizált
és

intenzitásokat a (61,7) képlet
), a szögeloszlást pedig az

kifejezés adja meg. (Itt és alább az
kifejezéseket úgy normáltuk, hogy az irányokra való átlagolás
után -et adjanak.) Szimmetrikus szórás esetén

Antiszimmetrikus szórásra pedig
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2. Ugyanez, természetes fény szórására. (61,7) képletet természetes (polarizálatlan) fényre az

helyettesítéssel lehet átírni, amely az polarizáció átlagolásának felel meg adott
beesési irány esetén. A
szórt fény részlegesen polarizált, és szimmetriamegfontolásokból nyilvánvaló, hogy két független komponense
lineárisan polarizált az
szórási szöget (melyet

és

szórási síkban (
intenzitással), illetve arra merőlegesen (
zár be) -val jelöljük.

intenzitással). A

Skalár szórásra

Szimmetrikus szórásra

Antiszimmetrikus szórásra

3. Határozzuk meg a „fordítási hányadost” (az ellenkező irányban cirkulárisan polározott szórt fény
intenzitásának az eredeti irányban polározott szórt fény intenzitásával képzett hányadosát) cirkulárisan
polározott beeső fény esetére.
Megoldás. Cirkuláris beeső fény esetén a szögeloszlás és a depolarizációs hányados (
természetes fény esetére számítottal.

) azonos a

Legyen a beeső fény vektora
(abban a koordináta-rendszerben, ahol az
sík a szórási
síkkal esik egybe, és a tengely
irányába mutat). Ekkor a fordított és az eredeti irányban cirkulárisan
polározott szórt fény komponensek polarizációs vektorai a következők:

(61,7) segítségével kiszámítva az intenzitásokat, a következő fordítási együtthatót kapjuk a három szórási
típusra:

(

a szórás szöge).

4. Számítsuk ki a
R. Peierls , 1935).

-sugarak deuteronon való rugalmas szórásának hatáskeresztmetszetét. (H. A. Bethe és

Megoldás. A deuteron alapállapotának és folytonos spektrumbeli állapotainak (disszociált deuteron)
hullámfüggvényei a következők:
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[l. (58,2), (58,3)]. Dipólusmomentuma
Mátrixeleme:

(töltése csak a protonnak van, melynek helyvektora

).

[az integrált (57,6a) segítségével számíthatjuk ki].
A polarizációs tenzor:

Az első tag a deuteron belső szabadsági fokainak virtuális gerjesztéséből származik; a (61,11) alakban írtuk,
. A második tag a hullámtérnek a deuteron mint egész, haladó mozgására kifejtett
hatásából ered. Mivel a mozgás kváziklasszikus, így a szórástenzor megfelelő részét a (60,14) összefüggés adja,
az
tömeg helyére a deuteron
tömegét írva.
kiszámítása a következő integráléra vezethető vissza:

Erre a következő előállítás igaz:

Ha

, akkor a komplex sík felső félsíkjában az integrandusnak pólusai vannak az
pontokban; a , integrál a reziduumtétel segítségével kiszámítható. Az eredmény:

A teljes hatáskeresztmetszet

, akkor

,

-val (61,8) révén fejezhető ki, és (a szokásos egységekben) a következő:

Ha
(a deuteron disszociációs küszöbe felett), a szórásamplitúdó a
folytatással adódik, ennek során pozitív képzetes része jelenik meg:

Ha
meg.

,

eset amplitúdójából analitikus

, amely a szabad protonon történő (nemrelativisztikus) szórásnak felel

A sugárzás szögeloszlása ,
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ahol

a szórási szög. A szórásamplitúdót a

összefüggéssel definiálva,

adódik. Az optikai tételnek megfelelően ennek
-vel kell megegyeznie, ahol
a teljes, rugalmatlan és
rugalmas szórási hatáskeresztmetszet jelöli. Ez esetben azonban a rugalmas szórás hatáskeresztmetszete
magasabb rendű járulékból ered (
), mint a disszociációé [
, l. (58,4)], így
. Ez
az oka annak, hogy a vizsgált közelítésben
esetén (azaz a disszociáció küszöbe alatt) a szórási amplitúdó
valósnak bizonyult.

3. 62.§. Szóródás molekulákon
A molekuláris szórás sajátossága a molekuláknak azokkal a tulajdonságaival függ össze, amelyek a
molekulaspektrumok elméletének alapjait is jelentik: külön vizsgálhatók a rögzített magok terében kialakuló
elektronállapotok és a magok mozgása az elektronok adott effektív terében.
Legyen a beeső fény energiája kisebb az első elektrongerjesztési szint
, energiájánál. Ekkor a szórás során
elektronnívók nem gerjesztődhetnek. A szórás vagy rugalmas, vagy a forgási, illetve a rezgési spektrum
gerjesztése miatt rugalmatlan.
Tételezzük fel továbbá, hogy a molekulaelektron alapnívója nem elfajult (és nincs finomszerkezete). Más
szavakkal, feltételezzük, hogy az elektronok teljes spinje és a teljes pályamomentumnak a molekula tengelyére
vett vetülete nulla (szimmetrikus pörgettyű típusú molekula). így kétatomos molekulára ez azt jelenti, hogy az
elektron-alapnívónak
-nak kell lennie. Mint ismeretes, e feltételek a molekulák többségének alapállapotára
teljesülnek.12
Végül feltesszük, hogy az frekvencia nagy az alapterm (forgási és rezgési) magszerkezetének különbségeihez
képest, ugyanez igaz az
különbség és a gerjesztett elektronterm magstruktúrájának viszonyára. Más
szavakkal, a beeső fény frekvenciája elég messze van a rezonáns frekvenciáktól. Éppen ezek a feltevések teszik
lehetővé, hogy a szórástenzor kiszámítása során először eltekintsünk a mag mozgásától, a feladatot adott
magkonfiguráció mellett vizsgálva.
Az ilyen feladatokban a szórástenzor azonos a polarizálhatóság tenzorával,
, és elvileg a (60,17)
általános képlettel számolható, amelyben az összegezést az összes gerjesztett elektrontermre kell kiterjeszteni.
Az így kapott
mennyiségek a magkonfiguráció koordinátáitól függenek (melyektől mint paraméterektől
az elektronnívók energiái és hullámfüggvényei is függenek). Az állapot degeneráció-mentességét figyelembe
véve, az

tenzor valós, és így szimmetrikus is.

Az
tenzor a molekula adott magkonfigurációjához tartozó elektronpolarizálhatóságot adja meg. A reális
szórásfeladat megoldásához még figyelembe kell vennünk a mag mozgását a kezdeti és végállapotokban.
Legyenek

és

ezeknek az állapotoknak a maghullámfüggvényei (

kvantumszámok összessége). A keresett szórástenzor az
között:

,

a rezgési és forgási

tenzor mátrixeleme ezek között az állapotok

6.31. egyenlet - (62,1)

Az alábbiakban ismertetendő eredmények azonban (meghatározott pontossággal) igazak lehetnek azokban az esetekben is, amikor az
alapterm azért degenerált, mert a spin nullától különbözik, de a spin–pálya kölcsönhatás kicsiny (tehát az általa létrehozott finomszerkezet
elhanyagolható). E közelítésben a különböző spinirányú állapotok nem kombinálódnak, és ilyen értelemben mint elfajulásmentesek
viselkednek. Ilyen pl. az
-molekula esete, amelynek alaptermje
.
12
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Az
tenzor szimmetrikussága miatt a (62,1) tenzor is szimmetrikus (akár egyező, akár különböző és
esetében). Így arra a következtetésre jutunk, hogy a vizsgált feltételek teljesülése esetén az antiszimmetrikus
rész egyaránt hiányzik a rugalmas és a rugalmatlan szórás amplitúdójából. A szórás csak skalár és szimmetrikus
részt tartalmaz.
Az
skalár rész nem függ a molekula orientációjától, csak az atomoknak a molekulákban való
elhelyezkedésétől. Jelöljük -vel a molekula rezgési, -rel a forgási kvantumszámainak halmazát, kivéve az
mágneses kvantumszámot. Ekkor

6.32. egyenlet - (62,2)

Minden skalár általános tulajdonsága, hogy és
szerint diagonális. (62,2) sajátosságát az jelenti, hogy ezek
a mátrixelemek az adott esetben egyáltalán nem függenek a fenti számoktól. Így skalár szórás csak tisztán
rezgési átmenetek esetén lép fel, és független a forgási állapottól.
A szimmetrikus szórást a

tenzor mátrixelemei határozzák meg. A rögzített

vett komponenseit a molekulával együttmozgó

koordináta-rendszerben

, mennyiségekkel az

rendszerbeli

6.33. egyenlet - (62,3)

képlet segítségével lehet kifejezni, ahol

az új koordinátatengelyek iránykoszinuszai a régi rendszerben. Az

-mennyiségek függetlenek a molekula irányától,

pedig független a belső koordinátáktól. Ezért

E mennyiségek abszolút értékei négyzeteinek összegét
meggyőződni,13

szerint összegezve, mint erről könnyű

6.34. egyenlet - (62,4)

adódik. Eszerint az adott
rezgési-forgási szintről a
intenzitása értékétől független.

rezgési állapotösszes forgási szintjére valóátmenet

A szimmetrikus pörgettyű típusú molekulák esetén még tovább léphetünk, és megadhatjuk a szórás
intenzitásának a forgási kvantumszámoktól való függését minden egyes
átmenetre. Ez esetben az
számokat a
impulzusmomentum és a molekulatengelyre vett
vetülete alkotják. Vezessük be
Descartes-komponensei helyett a megfelelő másodrendű gömbi tenzort, amelynek komponenseit
(
)-vel jelöljük. A III. (110,7) képletnek megfelelően mátrixelemeinek abszolút érték négyezetei a
következők:

13

Az

összeg

átalakítása

során

a

következő

egyenlőséget

használjuk

fel:
.
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ahol

a polarizációs gömbi tenzor, melyet a molekulához rögzített koordinátarendszerben számítunk ki
.
és
szerint összegezve (adott
mellett) III. (110,8) figyelembevételével

6.35. egyenlet - (62,5)

adódik. Ez a mennyiség határozza meg a

forgási-rezgésiátmenettel létrejövő szórás

intenzitását. Minthogy a
mátrixelemek a molekula forgásától egyáltalán nem függenek, így a
fenti képlet egyúttal a
és
számoktól való függést is megadja. Megjegyezzük, hogy (62,5) jobb
oldalán a polarizációs tenzor egyetlen komponense jelenik csak meg.
Ha a (62,5) egyenlőséget

és

szerint összegezzük, akkor14 a

összefüggés adódik, azaz visszakapjuk a (62,4) összegszabályt.
A szimmetrikus pörgettyű speciális esete a rotátor – a lineáris (az adott esetben kétatomos) molekula. Az
impulzusmomentum vetülete az ilyen molekula tengelyére nulla (zérus pályamomentumú, nemdegenerált
elektronállapotban van).15 Ezért (62,5)-ben ez esetben
.
Végül együtt vizsgáljuk a kombinációs rezgési szórásra és a molekulák rezgési emissziós (vagy abszorpciós)
színképeire vonatkozó kiválasztási szabályok hasonló kérdéseit.16
Szórás esetén a feladat azoknak a feltételeknek a megtalálása, amelyek teljesülésekor az

tenzornak a

rezgési hullámfüggvényekkel képezett mátrixelemei nullától különböznek. Ennek során külön kell
vizsgálnunk az
skalárt (skalár szórásnál) és az
szimmetrikus irreducibilis tenzort (szimmetrikus
szórásnál). Emisszió (abszorpció) során hasonló szerepet játszanak a molekula
dipólusmomentumának
mátrixelemei, amelyeket rögzített helyzetű magok mellett átlagolunk az elektronállapot szerint (kétatomos
molekulákra ezt már az 54. §-ban megmutattuk).
A sokatomos molekulák rezgései szimmetriatípusok, azaz a megfelelő pontcsoport irreducibilis ábrázolásai
szerint osztályozhatók:
,
az ábrázolás száma (l. III. 100. §). Ezek az ábrázolások határozzák meg a
molekula rezgési állapotai hullámfüggvényeinek szimmetriatulajdonságait is (l. III. 101. §). Az első rezgési
állapot hullámfüggvényeinek szimmetriája (kvantumszám:
) megegyezik a
típusú rezgés
szimmetriájával. A magasabb (
) állapotok szimmetriáját a
reprezentáció adja meg – a
reprezentáció önmagával vett
-szoros szimmetrikus szorzata. Végül az egyidejűleg két különböző és
rezgéssel gerjesztett állapotok szimmetriája a
direkt szorzatéval azonos.17 A különböző (skalár,
vektor, tenzor) mennyiségekre vonatkozó kiválasztási szabályok megkeresésének módszerét a
szimmetriatulajdonság típusa alapján a III. 97. §-ban írtuk le.
A molekula szimmetriatulajdonságain alapuló kiválasztási szabályok szigorúan érvényesülnek. Ezek mellett
közelítő szabályok is léteznek, amelyek a rezgés feltételezett harmonikus voltából és az
14

A

szerinti összegezéshez adott

és

(és ezzel

vagy

esetén felhasználjuk a

összefüggést [III. (106,13)]. Ezután végezzük el a
(vagy ami ugyanaz, a
) szerinti összegezést fix
mellett.
15
Itt nem vesszük figyelembe a molekula rezgéseinek és forgásának kölcsönhatásából származó effektusokat (l. III. 104. §).
16
Ezek a spektrumok az infravörös tartományban helyezkednek el, és általában abszorpcióban figyelhetők meg.
17
A rezgési hullámfüggvények szimmetriatulajdonságai nyilván függetlenek a rezgési potenciális energia konkrét alakjától; azok így
specálisan a III. 101. §-ban a rezgés harmonikusságára tett feltevésektől sem függenek.
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függvényeknek a koordináták hatványai szerinti sorfejtéséből következnek. Ezek a harmonikus oszcillátorra
vonatkozó következő ismert kiválasztási szabály következményeiként jelentkeznek: a harmonikus oszcillátor
koordinátájának mátrixelemei közül csak azok a nullától különbözőek, amelyekre az átmenet során a rezgési
kvantumszám változása
.

4. 63.§. A színképvonalak természetes kiszélesedése
Eddig a fényemisszió és -abszorpció tanulmányozása során a rendszer (mondjuk atom) összes szintjeit mint
szigorúan diszkrét vonalakat tekintettük. Ugyanakkor a gerjesztett nívóknak, amelyek bizonyos valószínűséggel
fényt bocsáthatnak ki, véges élettartamuk van. Ez a kvantummechanika általános szabályai szerint az energiaszintek kvázidiszkrétté válásához vezet, azaz a nívók véges (kicsiny) szélességre tesznek szert (l. III. 134. §);
így azokat
valószínűsége .

alakban kell írni, ahol

az adott állapot ( másodpercre jutó) teljes „bomlási”

Vizsgáljuk meg, hogyan tükröződik ez a körülmény a sugárzási folyamatban (V. Weisskopf , E. Wigner , 1930).
Eleve világos, hogy a véges nívószélesség miatt a kibocsátott fény nem szigorúan monokromatikus: a
frekvenciák egy
szélességű intervallumban fognak szórni. Ahhoz azonban, hogy a fotonok
frekvencia-eloszlását ilyen pontossággal mérhessük meg,
időre van szükségünk. Ezalatt a
nívó igen nagy valószínűséggel lebomlik. Ezért az adott frekvenciájú foton emissziójának teljes, és nem
másodpercre jutó valószínűségét kell vizsgálnunk. Számítsuk ki mindenekelőtt ezt az átmeneti valószínűséget
valamely

gerjesztett nívóról az
nívó.

alapszintre történő átmenetre; ez utóbbi végtelen élettartalmú, azaz szigorúan diszkrét

Legyen
az atom és a fotontér együttes hullámfüggvénye,
e rendszer Hamilton-operátora ,
amelyben
az atom és a fotontér kölcsönhatását leíró operátor. A következő Schrödinger-egyenlet megoldását
keressük:

6.36. egyenlet - (63,1)

a megoldást a rendszer perturbálatlan hullámfüggvényei szerinti sorfejtés alakjában vesszük fel:

6.37. egyenlet - (63,2)

együtthatókra a következő egyenletrendszert kapjuk:

Az

6.38. egyenlet - (63,3)

Legyen

energiájú állapot, amelyben az atom az

alapnívón tartózkodik, és egy

frekvenciájú kvantum van jelen; jelöljük ezt az állapotot

-vel. A rendszer kezdetben az

az

meghatározott

állapotban van, amelyben az atom az
esetén

szintre van gerjesztve, foton pedig nincs jelen. Más szavakkal,

6.39. egyenlet - (63,4)
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A (63,3) egyenletnek e kezdőfeltétel mellett adódó megoldása (a hullámfüggvények megfelelő normálása
esetén) megadja az atom egy
frekvenciaintervallumba eső fotonja kibocsátásával kísért
állapotátmenetének valószínűségét a pillanatig:

Bennünket a

esetén adódó végső valószínűség érdekel:

6.40. egyenlet - (63,5)

A kérdésfeltevés jobb megvilágítása érdekében megemlítjük, hogy az
átmenet szokásos ( másodpercre
jutó) sugárzási valószínűségének számításakor (a vonalszélesség figyelembevétele nélkül) a (63,3) egyenletet
kell megoldani, jobb oldalán első közelítésben minden
-t a (63,4)értékekkel helyettesítve. Azután a kapott
megoldást nagy értékeire vizsgáljuk (l. III. 42. §). Ennek az eljárásnak az értelme pontosabban a következő:
olyan időtartamokra vonatkozik, amelyek a gerjesztett szint élettartamához képest kicsik; azaz nagy alatt az
periódushoz képest nagy, de
-hez viszonyítva kicsiny időket értünk.
Esetünkben azokat az időtartamokat vizsgáljuk, amelyeknek hossza
függvény az idővel az

-gyel összemérhető; ekkor az

6.41. egyenlet - (63,6)

törvény szerint változik. Az
függvények, amelyek a
állapotok megjelenését jellemzik az atom
sugárzása során, időben növekszenek. Ha az
nívóról ( -n kívül) különféle atomi szintekre lehetséges
sugárzásiátmenet, akkor sok növekvő
függvény jelenik meg; mindegyik olyanállapotnak felel meg,
amelyben az atom valamelyik energia sajátállapotában van, és egy megfelelő energiájú foton is megjelenik.
Azonban (63,3) jobb oldalán továbbra is csak egyetlen tag, a
marad. Ugyanis csak a bizonyos
energiájú fotonok számát -gyel változtatóátmenetek mátrixelemei különböznek nullától, ezért eleve nulla
azoknak az átmeneteknek a mátrixeleme, amelyek egy-egy különböző energiájú fotont tartalmazóállapot közötti
átmenetet írnak le.
Így

-re a következő egyenlet adódik:

6.42. egyenlet - (63,7)

(ahol

). Az

kezdeti feltétellel elvégezve az integrálást,

6.43. egyenlet - (63,8)

az eredmény. Ebből a (63,5)-beli

valószínűség:
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Minthogy
, így az
szorzótényezőben
írható. Ekkor a
mennyiség az
frekvenciájú foton szokásos ( másodpercre jutó) kisugárzási valószínűsége; a foton egyéb
jellemzőitől (irány, polarizáció) eddig a jelölés rövidsége kedvéért eltekintettünk. Megjegyezzük, hogy az
ezektől a kvantumszámoktól való függést az
mátrixelemnégyzet teljesen meghatározza. Más
szavakkal, a nívószélesség figyelembevétele nem változtatja meg a sugárzás polarizációs és szögelosztási
tulajdonságait. A

6.44. egyenlet - (63,9)

összeg, melyet a kibocsátott foton polarizációjáraés mozgása irányára vettünk, az emisszió szokásos teljes
valószínűsége. Ez egyúttal az
nívó szélességének az a járuléka, amely az
átmenetből származik
(parciális szélesség), megkülönböztetésként azösszes lehetséges „bomlási” mód járulékából összeadódó teljes
szélességtől.18
A fenti összegezést a
frekvenciaeloszlására

valószínűségre elvégezve, a következő végleges formulát kapjuk a kibocsátott fény

6.45. egyenlet - (63,10)

ahol
az adott
átmenet teljes relatív valószínűsége. Ez diszperzív jellegű eloszlás. A
spektrálvonalak (63,10) szerinti alakja az izolált rögzített atomra jellemző; neve természetes19 vonal alak .
Legyen most az
szint szintén gerjesztett,
véges szélességű. Ezt a körülményt azzal vesszük figyelembe,
hogy a (63,1) egyenlet „perturbálatlan”
Hamilton-operátorába bevesszük az összes tagot (azaz
mátrixelemet), melyek a 2 állapot bomlását előidézik. Ekkor a (63,7) egyenlet jobb oldalán az
energiát
-vel helyettesíthetjük. Az
mátrixelemen a megkövetelt közelítésben
kicsinysége miatt) nem tükröződik. így (63,8) helyett

változása (

6.46. egyenlet - (63,11)

adódik. A 2állapot, amely véges élettartamú, maga is elbomlik valamely
frekvenciájú foton kibocsátásával,
és az atom végül az
alapállapotba megy át [ennek megfelelően az atom 2állapotbeli
így az atom az

találati valószínűsége
esetén nullához tart).20 A rendszernek e végállapotában
alapszinten helyezkedik el, és egy-egy foton , ill.
frekvenciával van még jelen. Ebben

az állapotban az

együttható olyan egyenletet elégít ki, amely (63,7)-től csak jelölésekben tér el:

Megjegyezzük, hogy a folytonos spektrumba történő átmenetek, melyek a vonalszélességet végessé teszik, nem feltétlenül járnak a foton
kisugárzásával. Az erősen gerjesztett (Röntgen-) nívók elektronemissziójával is elbomolhatnak, alapállapotú pozitív iont keltve (Augereffektus).
19
Megkülönböztetésül az atomnak más atomokkal való kölcsönhatása (ütközési kiszélesedés) vagy a sugárforrásban különböző sebességgel
mozgó atomok jelenléte következtében létrejövő kiszélesedéstől (Doppler-kiszélesedés ).
20
Az egyszerűség kedvéért feltesszük, hogy a
átmenet közvetlenül, és nem közbenső szinteken át valósul meg. Ez a feltevés nem
elvi jellegű, így a (63,13) végeredményt nem befolyásolja.
18
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Ennek az egyenletnek a jobb oldalába
-t (63,11)-ből beírva, integrálva [az
eleget téve], végül a
határátmenetet végrehajtva, a következőket kapjuk:

Az

és

kezdőfeltételnek

fotonok kibocsátási valószínűsége:

6.47. egyenlet - (63,12)

Amint azt elvártuk, e kifejezésnek éles maximumai vannak az
A színképvonalnak az

és

helyeken.

átmenethez tartozó keresett alakját (63,12)

szerinti integrálásával kapjuk

meg [az integrál kiterjeszthető a teljes
tartományra]. Az integrált legegyszerűbb a reziduumtétel
segítségével kiszámítani; az eredmény a következő:21

6.48. egyenlet - (63,13)

a tetszőleges

ahol

kettős átmenet teljes valószínűsége.22

A (63,13) alakja
cseréjével adódik (63,10)-ből – azaz a vonalszélesség a kezdeti és a
végállapot szélességének összege.
Megjegyezzük, hogy a vonalszélesség általában nem egyenlő az
átmenet
valószínűségével, azaz
nem arányos a vonal intenzitásával (amint az a klasszikus elméletben lenne). Minthogy
, így
a vonalnak nagy szélessége lehet viszonylag kis intenzitás mellett.

5. 64.§. Rezonancia-fluoreszcencia
21

Az integrálást a valós

félsíkban

két

tengelyből és a felső félsík végtelen távoli félköréből álló vonal mentén végezzük el. Az integrandusnak a felső

pólusa

van:

,

Bonyolultabb esetekben (l. a VI. fejezet 21. lábjegyzetét)
teljes valószínűsége.
22

az összes

melyek

reziduumai

rendre:

.
átmenettel kezdődő és a 0 szinten végződő bomlás
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Fényszórásnál a színképvonalak véges szélességének figyelembevétele azokban az esetekben lényeges, amikor a
beeső fénykvantum
frekvenciája közel kerül az
közbenső frekvenciák valamelyikéhez (ún.
rezonancia-fiuoreszcencia).23
Tekintsük a rendszer eltolásmentes kölcsönhatását a fénnyel, alapállapotban; ekkor a kezdeti és végszintek
azonosak, és szigorúan diszkrétek. Legyen a fény frekvenciája valamilyen
-hez közel, ahol gerjesztett
szint és így kvázidiszkrét.
Ezt a jelenséget az előző 63§-ban bemutatott módszerrel is leírhatjuk. Ez azonban nem szükséges, mivel a
feladat teljesen hasonló a III. 134. §-beli, a kvázidiszkrét szinten történő nemrelativisztikus rezonanciaszórás
feladatához. Az ott nyert eredményeknek megfelelően a szórásamplitúdó tartalmazni fogja az

pólusszorzót. Másrészt

esetén a képletnek át kell mennie a nemrezonáns (60,5) alakba. Ebből

világos, hogy a keresett szórási hatáskeresztmetszet egyszerűen
-nek az
helyettesítésével adódik, míg az -re való összegezéskor a rezonanciatagokra szorítkozhatunk:

-nel való

6.49. egyenlet - (64,1)

Az összegezést minden (különböző
impulzusmomentum-vetületű)
rezonanciaszinthez tartozóállapotra
ki kell terjeszteni. Az 1és 2állapotok ugyanahhoz az (alap-) állapothoz tartoznak, de
és
értékében
különbözhetnek.
A (64,1) hatáskeresztmetszet

-nél maximális. Nagyságrendjét tekintve a maximumhoz közeli érték

. Minthogy a spontán
átmenet valószínűsége és vele a szélesség
a hatáskeresztmetszet értéke a maximumnál nagyságrendileg

, ezért

6.50. egyenlet - (64,2)

azaz a fény hullámhosszának négyzetével azonos nagyságrendű, és független a finomszerkezeti állandótól.
Hangsúlyozzuk, hogy mivel az atom mind az ütközés előtt, mind utána szigorúan diszkrét (alap-) állapotban
van, az elsődleges és másodlagos foton frekvenciái szigorúan megegyeznek. Tehát monokromatikus fénnyel
való megvilágítás esetén a szórt fény is monokromatikus. Ha a beeső fény spektrális intenzitáseloszlása
és a

szélesség tartományában

,

kevéssé változik, akkor a szórt fény intenzitása az

6.51. egyenlet - (64,3)

kifejezéssel arányos. Más szavakkal, a szórt vonal alakja az
szint spontán emissziójának során keletkező
sugárzás természetes alakjával egyezik meg. A (64,1) hatáskeresztmetszetnek a

6.52. egyenlet - (64,4)
23

Ezt a kérdést elsőként V. Weisskopf vizsgálta (1931).
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szórástenzor felel meg. Speciálisan, a polarizációs tenzor

6.53. egyenlet - (64,5)

Rögtön észrevehetjük, hogy a közbenső gerjesztett állapotok energiájához képzetes részt adva, a polarizációs
tenzor hermitikussága megsérül. Megjelenik egy antihermitikus rész, amely, mint azt azonnal megmutatjuk, a
fény abszorpciójával kapcsolatos.
Elnyelvén egy kvantumot, az atom előbb-utóbb újra alapállapotba kerül egy vagy több foton kisugárzásával.
Ezért ebből a szempontból az abszorpciós hatáskeresztmetszet egyszerűen az összes lehetséges szórási folyamat
teljes hatáskeresztmetszete.24 Másrészt az optikai tétel szerint (72. §) a hatáskeresztmetszetet a rugalmas,
nulla szögű szórás
amplitúdójának képzetes részével fejezhetjük ki

szerint. A rugalmas fotonszórás amplitúdója (60,7) szerint

A nulla szögű szórás ez esetben a foton impulzusának és polarizációjának változása nélkül végbemenő reakciót
jelenti, azaz
. Tehát a fotonabszorpciós hatáskeresztmetszet a következő:

6.54. egyenlet - (64,6)

amely összefüggés meg is adja az abszorpcióés a polarizációs tenzor antihermitikus részének kapcsolatát.
A (64,6) összefüggésnek egyszerű klasszikus jelentése van. Az

elektromos tér (

rendszerén
munkát végez. A teret (60,19) alakban írva, a
pedig (60,20), (60,21) szerint kifejezve, a munkát idő szerint átlagolva, az adódik, hogy

(

). Másrészt, ha

alatt) a töltések
dipólusmomentumot

a beeső fény tere, akkor benne az átlagos energiaáram;sűrűség

, az atom által az időegység alatt elnyelt energia :

A kapott két mennyiség egyenlőségét megkövetelve, (64,6)-ot kapjuk.
(64,6)-ba a (64,5)-beli polarizációs
hatáskeresztmetszetére, amennyiben

tenzort helyettesítve, az
frekvenciájú
, a következő összefüggést kapjuk:

foton

abszorpciós

Hangsúlyoznunk kell, hogy stabil, alapállapotú rendszerrel történő abszorpcióról van szó. A véges kísérleti idő következtében gerjesztett
nívóra másképpen kell a kérdést felvetni.
24
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6.55. egyenlet - (64,7)

A
határátmenetben a képlet utolsó tényezője a
függvényhez tart annak megfelelően,
hogy ebben az esetben csak a határozott frekvenciájú foton nyelődhet el. Essen az atomra
frekvencia- és
szögeloszlású áramsűrűséggel jellemezhető fény [l. (44,7)]. Ekkor a fotonszám-áramsűrűség
abszorpció valószínűsége:

, és az

6.56. egyenlet - (64,8)

Ha az

függvény a

széles intervallumban kevéssé változik, akkor frekvencia szerinti integrálás után

valószínűséget kapunk.
Észrevéve másrészt, hogy (45,5) szerint

az

frekvenciájú foton spontán emissziójának valószínűsége, újra csak a (44,9) összefüggést kapjuk.

5.1. Feladat
Adjuk meg a foton végső polarizációja és iránya szerint, valamint az atom végső
momentumvetülete szerint
összegezett (és a kezdeti foton polarizációra és
vetületre átlagolt) rezonanciaszórás teljes
hatáskeresztmetszetét.
(61,8), (61,2) és (64,4) alapján a keresett hatáskeresztmetszet:

6.57. egyenlet - (1)

(minthogy az 1és 2állapotok csak

alakban írjuk (az

és

értékében térnek el,

szerinti összeg négyzetét

és

). A kapcsos zárójelbeli kifejezést

szerinti kettős összegként írjuk fel). A

összegek csak
esetén különböznek nullától, és
-nel egyenlőek, ahol
átmenet valószínűsége (egyúttal az
szint parciális szélessége). Ezért
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és a teljes hatáskeresztmetszet:25

6.58. egyenlet - (2)

ahol

Ha csak a szórás koherens része iránt érdeklődünk (1 és 2 egyezik, azaz
kapcsos zárójelben levő kifejezést

alakúra kell változtatni [l. (61,3)]. A

amely csak
bevezetve a

), akkor (64,1f)-ben a

skalárszorzatot gömbi vektorkomponensekkel kifejezve,

esetén nem nulla. A mátrixelemeket a redukált mátrixelemekkel kifejezve, és újra

parciális szélességet,

-re a (64,2f) képlet adódik, a

jelölést használva.
A lehetséges három esetre,

közvetlen számítással a fenti összeg értékére a következő eredményt kapjuk:

Mint az várható volt (a feladatok formai hasonlósága miatt) ez a képlet a lassú neutronok atommagokon történő rugalmas
rezonanciaszórására vonatkozó Breit–Wigner-képlettel egyezik meg. [l. III. (145,16), (145,18).] A szorzótényező annak valószínűsége,
hogy a kezdeti atom és a foton impulzusmomentumainak tetszőleges módon való összegezése során éppen az adott
értéket kapjuk.
25
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7. fejezet - VII. FEJEZET A
SZÓRÁSMÁTRIX
1. 65.§. A szórásamplitúdó
Az ütközésekre vonatkozó általános feladat a következő: adjuk meg a rendszer egy adott kezdeti állapotából a
különböző végállapotokba való átmenet valószínűségét (átmenet szabad részecskék valamely adott halmazából
más részecskékből álló halmazba). Ha az
szimbólummal a kezdőállapotot jelöljük, akkor a szórás
eredményét, mint a

7.1. egyenlet - (65,1)

szuperpozíciót állíthatjuk elő, ahol az összegezés a lehetséges
(vagy rövidírásmódban az
mennyiségek adják az adott

végállapotokra vonatkozik. A kifejtési

) együtthatók alkotják az

-mátrixot1 vagyszórásmátrixot. Az

-be valóátmenet valószínűségét.

Kölcsönhatás hiányában a rendszer állapota nem változna, ennek a helyzetnek egységnyi -mátrix felelne meg
(nincs szórás). Ezt az egységet hasznos leválasztani, ezzel a szórásmátrix elemeinek a következő alakot adva:

7.2. egyenlet - (65,2)

ahol

egy újabb mátrix eleme. A második tagban leválasztottuk a négyesimpulzus megmaradását kifejező -

függvényt (
és
rendre a vég-és a kezdőállapotbeli részecskék eredő négyesimpulzusai); az egyéb
szorzótényezők csak a továbbiak kényelmes írásmódját szolgálják. A nemdiagonális mátrixelemekhez (65,2)
első tagja nem ad járulékot, így az
átmenetet leíró és mátrixelemek kapcsolata az

7.3. egyenlet - (65,3)

alakra egyszerűsödik. A
mátrixelemeket, amelyek a
nevezzük szórásamplitúdóknak .
Az
abszolút értékek négyzetre emelésekor a
értelmezzük. A -függvényt a

-függvény leválasztása után maradnak vissza,

-függvény négyzete jelenik meg. Ezt a következőképpen

7.4. egyenlet - (65,4)

előállításából származtatjuk. Ha ezt az integrált

melett számítjuk ki (ennek egy már jelenlevő

függvény az oka), és az integrálást egy nagy, de véges
adódik.2 Ezért írhatjuk, hogy

1

térfogatra és

Az angol scattering vagy a német Streuung szóból.
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-vel osztva az egységnyi időre vonatkoztatott átmeneti valószínűséget, kapjuk, hogy

7.5. egyenlet - (65,5)

Az összes (kezdeti és végállapotbeli) szabad részecskét hullámfüggvényeírja le – valamely
szorzott síkhullám (az elektronra ez egy bispinor, a fotonra pedig négyesvektor). A
következő:

amplitúdóval

amplitúdó szerkezete a

7.6. egyenlet - (65,6)

ahol balra a végállapotbeli, jobbra a kezdeti részecskék hullámfüggvényeiállnak;
részecskék hullámfüggvényeinek komponenseihez kapcsolódó indexekkel).

valamely mátrix (a

A legfontosabbak azok az esetek, amikor a kezdeti állapotban egy vagy két részecske található. Az előbbi
esetben bomlásról, az utóbbiban két részecske ütközéséről beszélünk.
Először tekintsük egy részecske tetszőleges számúra történő elbomlását . Az utóbbiak impulzusa
fázistérfogat-elemben helyezkednek el (az

, és a

index a végállapotbeli részeket számozza, így

). E térfogatelemben található állapotok száma (

térfogatra való normálás esetén)3

Ezzel a mennyiséggel kell szoroznunk (65,5)-öt:

7.7. egyenlet - (65,7)

E képletben az összes részecske hullámfüggvényeit „egy részecske/
térfogat” normájúnak kell
választanunk.4Így az elektronra ez a (23,1) síkhullám lesz, az spinű részekre a (14,12), a fotonra a (4,3)
képletek által megadott hullámfüggvények lesznek. Mindezek a függvények egy
szorzót tartalmaznak,
ahol
a részecske energiája. Mégis, a továbbiakban kényelmesebb az összes számításban a
hullámfüggvényeket egyezményesen e szorzók nélkül írni (melyeket a valószínűség kifejezésében expliciten
kiírunk). Így az elektron-síkhullám

7.8. egyenlet - (65,8)

a fotonhullám

7.9. egyenlet - (65,9)
2

Ez másképp is bemutatható, ha először (65,4)-ben az integrálást koordinátánként véges határok között elvégezzük, majd a III. (42,4)

képletet használva, a határokkal végtelenhez tartunk:
.
3
A szemléletesség kedvéért ebben a szakaszban nem tételezünk fel egységnyi normálási térfogatot.
4
Emlékeztetünk, (l. az V. fejezet4. lábjegyzetét), hogy ez a normálási mód ekvivalens azzal, amelynél a végállapotbeli részecskék
hullámfüggvényei

-re normáltak, és a valószínűség

-re vonatkozik.
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Az e függvényekkel kiszámított szórásamplitúdót (
Világos, hogy

-től való megkülönböztetésként)

-vel jelöljük.

7.10. egyenlet - (65,10)

ahol a nevezőben minden egyes kezdeti és végső részecskének egy

tényező felel meg.

Ekkor a bomlás valószínűségére (65,7) helyett

7.11. egyenlet - (65,11)

adódik, ahol

a bomló részecske energiája; a normálási térfogat, mint azt elvártuk, a végképletből kiesett. 5

Adjunk még zártabb alakot (65,11)-nek (eltávolítva belőle a
(

és

impulzusú,

, és

és

Az első

-függvényt) abban az esetben, ha a végállapot két

energiájú) részecskét tartalmaz. A bomló részecske nyugalmi rendszerében
. Ekkor

szerinti integrálással távolítjuk el; a

-függvényt

differenciált a következő alakban írjuk:

7.12. egyenlet - (65,12)

(ennek helyességéről
figyelembevételével könnyű meggyőződni). A
szerinti integrálással tűnik el a második -függvény, és adódik, hogy

7.13. egyenlet - (65,13)

Tekintsük most két (
számú,

és

impulzusú,

és

energiájú) részecske ütközését , melynek során tetszőleges

impulzusú részecskékké alakulnak át. (65,11) helyett most a

eredményt kapjuk.
A bennünket érdeklő mennyiség azonban most nem a valószínűség, hanem
szemben) invariáns hatáskeresztmetszetet
-ből a

. A (Lorentz-transzformációkkal

Ha a végső részek között
azonos található, az impulzusok szerinti integrálás során (az integrális valószínűség megadásakor) egy
tényezőt kell beiktatnunk, amely a részecskék permutációjával keletkező állapotok azonosságát veszi figyelembe.
5
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7.14. egyenlet - (65,14)

mennyiséggel való osztás révén kapjuk, ahol

négyesskalár mennyiség,

7.15. egyenlet - (65,15)

(l. II. 12.ú§).6 A tömegközépponti rendszerben

7.16. egyenlet - (65,16)

így

7.17. egyenlet - (65,17)

ami megegyezik a (
sebességű)7ütköző részek áramsűrűségének szokásos kifejezésével. Így a
hatáskeresztmetszetre a következő kifejezést kapjuk:

7.18. egyenlet - (65,18)

Ezt a képletet zártabb alakban is írhatjuk, a -függvényt kiküszöbölve belőle abban az esetben, ha a végállapot
két részecskét tartalmaz. Vizsgáljuk a reakciót a tömegközépponti rendszerből. Legyen
impulzusok. A

a teljes energia;
és
a kezdeti és a végső
-függvényt a (65,13) levezetésével azonos módon távolíthatjuk el, és

7.19. egyenlet - (65,19)

adódik. (A rugalmas szórás speciális esetében, amikor az ütközés során a részecskék neme változatlan:
).
Írjuk át ezt a képletet szembetűnően invariáns alakra, bevezetve a

7.20. egyenlet - (65,20)

A

6

későbbi

hivatkozásokra

tekintettel

-t
ahol

7

Tetszőleges vonatkoztatási rendszerben

ha

a

következő

alakban

is

felírjuk:

.
. Ez a kifejezés mindig a szokásos áramsűrűségre vezet,

.
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invariáns mennyiséget, ahol
impulzusokat az

a

és

által bezárt szög. A tömegközépponti rendszerben a

és

teljes energia meghatározza,és ennek adott értékére

7.21. egyenlet - (65,21)

Ezért (65,19)-ben elvégezhető a

helyettesítés, ahol

a

impulzus

-hez képest vett azimutszöge.8 Tehát

7.22. egyenlet - (65,22)

[itt (65,16)-ot használva, újra bevezettük -t]. A
azimutszög és vele a (65,22) alakú hatáskeresztmetszet
invariáns a részecskék relatív mozgását változatlanul hagyó Lorentz-transzformációkkal szemben. Ha a
hatáskeresztmetszet független az azimutszögtől, akkor (65,22) különösen egyszerű alakot ölt:

7.23. egyenlet - (65,23)

Ha az ütköző részecskék egyike elegendően nehéz (és az ütközés következtében állapota nem változik), akkor a
folyamatban egy állandó tér rögzített forrása lesz. Ennek megfelelően, minthogy állandó térben az energia
megmarad (de nem az impulzus!), a reakciót így tárgyalva az -mátrix elemeit

7.24. egyenlet - (65,24)

alakban állítjuk elő.
Az

kifejezésben az egydimenziós

-függvényt

helyettesítéssel kell négyzetre emelni. Ezután [csakúgy mint (65,11) levezetésénél] az
amplitúdókra
áttérve
helyett, a következő kifejezést kapjuk annak a folyamatnak a valószínűségére, amelyben az állandó
téren szóródó részecske a végállapotban néhány más részecskét kelt:

Itt

a kezdeti részecske energiája,

és

a végső részecskék impulzusai és energiái. A reakció

hatáskeresztmetszetét a
valószínűséget a
áramsűrűséggel osztva kapjuk, ahol
részecske sebessége . Ekkor, mint várható volt, a normálási térfogat kiesik, és

a szórt

7.25. egyenlet - (65,25)
8

Mivel a differenciál helyes előjele a hasonló esetekben nyilvánvaló, ezért alább az egyszerűség kedvéért
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az eredmény.
A rugalmas szórás speciális esetében (nagyságát tekintve) azonos impulzusú és energiájú egyetlen részecskét
találunk a végállapotban. Elvégezve a
integrálással eltávolítva a

helyettesítést, a

szerinti

függvényt, a rugalmas hatáskeresztmetszet végső alakja:

7.26. egyenlet - (65,26)

Végül, ha a külső tér függ az időtől (például meghatározott mozgást végző nehéz részecskék rendszerének tere
esetén), akkor az -mátrix az energiamegmaradást biztosító -függvényt sem tartalmazza. Ekkor
,
majd

-ről (65,10) szerint

-re térve át, részecskék adott halmazának keletkezésére a

7.27. egyenlet - (65,27)

valószínűséget kapjuk.

2. 66.§. Polarizált részecskék reakciói
Ebben a szakaszban egyszerű példákon mutatjuk be, hogyan vesszük számításba a hatáskeresztmetszetek
kiszámításakor a reakcióban részt vevő részecskék polarizációs állapotát.
Legyen jelen a kezdeti és a végső állapotban egy-egy elektron. Ekkor a szórásamplitúdó

7.28. egyenlet - (66,1)

alakú, ahol és
a kezdeti és a végső elektron bispinor amplitúdói,
pedig (a reakcióban részt vevő egyéb
részecskék impulzusától, polarizációsállapotától függő) valamely mátrix.
A szórás hatáskeresztmetszete

-tel arányos, így

vagy

7.29. egyenlet - (66,2)

figyelembevételével, ahol9

azt kapjuk, hogy

9

Az

mátrix

képzésével

kapcsolatban

megjegyezzük

a

következő,
.
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7.30. egyenlet - (66,3)

Ha a kezdeti elektron kevert (részlegesen polarizált) állapotban van, melyet a

sűrűségmátrixír le, és ha

bennünket a határozott, előre megadott , polarizációjú elektron keltésével járó folyamat hatáskeresztmetszete
érdekel, akkor a bispinor amplidútók komponenseinek szorzatán az

helyettesítést kell elvégezni. Ekkor

7.31. egyenlet - (66,4)

A

és

sűrűségmátrixokat a (29,13) képlet adja meg:

7.32. egyenlet - (66,5)

(és hasonló

kifejezése is).

Ha a kezdeti elektron polarizálatlan, akkor

7.33. egyenlet - (66,6)

Ennek behelyettesítése (66,3)-ba egyenértékű az elektron polarizációjára valóátlagolással. Ha a tetszőleges
polarizációjú végső elektronra vonatkozó hatáskeresztmetszetet kell megadnunk, akkor ugyancsak
helyettesítendő be, majd az eredmény dupláját kell venni; ez az eljárás ekvivalens az
elektronpolarizációkra valóösszegezéssel. Így adódik, hogy

7.34. egyenlet - (66,7)

ahol
a kezdeti és végső polarizációkra valóösszegezés, az
átlagolás eredménye.

szorzó pedig az egyik összegezésből az

A (66,4)-beli sűrűségmátrix közbenső fogalom, amely valójában a (végelektron egyik vagy másik polarizációját
kiválasztó) detektor tulajdonságait jellemzi, nem pedig magát a szórási folyamatot. Felmerül az a kérdés, milyen
polarizációs állapotba kerül a részecske magának a szórásfolyamatnak hatására. Ha
sűrűségmátrixa, akkor az elektron
vetítésével, azaz
azaz

állapotban történő detektálásának valószínűségét

ennek az állapotnak a
-nek

-re való

képzésével kapjuk.Ezzel a mennyiséggel arányos a megfelelő hatáskeresztmetszet,

is. (66,4)-gyel összehasonlítva, arra következtethetünk, hogy

7.35. egyenlet - (66,8)
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Mivel előzetesen tudjuk, hogy
(66,5) alakú, valamilyen
négyesvektorral, így ez utóbbi határozandó
meg. Ezt a (29,14) képlettel tehetjük meg, de még egyszerűbb az alábbiakban bemutatandó eljárás.
Mint a 29. §-ban láttuk, az a négyesvektor komponenseit a
hármasvektor (az elektron nyugalmi rendszerbeli
spin átlagértékének kétszerese) segítségével fejezhetjük ki. Ezek a vektorok teljességgel jellemzik az elektronok
polarizációs állapotait, így célszerű a hatáskeresztmetszetet is velük kifejezni. Világos, hogy
mind -ban, mind
függvénye,

lineáris

-ben, melyek rendre az elektron kezdeti és szórt állapotát jellemzik. Így mint

7.36. egyenlet - (66,9)

alakú, ahol
A (66,9)-beli

és

maguk is lineáris függvénye

-nak.

vektor a végállapotbeli elektronnak a detektor által kiválasztott, adott polarizációjára. A
sűrűségmátrixnak, a következő módszerrel adható meg. A mondottakkal

vektor, amely megfelel a
összhangban

A relativisztikus invariancia értelmében ez a mennyiség tetszőleges vonatkoztatási rendszerben kiszámítható. A
nyugvó végső elektron rendszerében (29,20) szerint

Ezért

melyet (66,9)-cel összehasonlítva,

7.37. egyenlet - (66,10)

adódik. Így a hatáskeresztmetszetet mint

függvényét kiszámítva, egyidejűleg

-et is meghatározzuk.

Bonyolultabb esetekben, mikor egynél több kezdeti és végső elektronunk van, az ismertetetthez hasonlóak a
számítások.
Így, ha kezdetben és végül egyaránt két-két elektron van jelen, a szórásamplitúdó

alakú, ahol

és

a kezdő,

,

a végső elektronok bispinor amplitúdói.

képzésekor

és

alakú tagok jelennek meg. Az előbbiek két, (66,4) alakú nyom szorzatára, az utóbbiak pedig
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alakúakra vezetnek.
A pozitronokat a „negatív frekvenciás”
amplitúdók írják le. A pozitronokat tartalmazó reakciók
esetében a fent elmondottaktól annyi az eltérés, hogy a pozitronok sűrűségmátrixai a (66,5) és (66,6)
szerintiekből
előjelének megváltoztatásával adódnak [l. (29,16), (29,17)].
Vizsgáljuk most a résztvevő fotonok polarizációs állapotait .
Minden kezdeti foton polarizációját a szórásamplitúdó lineárisan, az

négyesvektor alakjában tartalmazza, a

végső fotonokra a megfelelő négyesvektor
. A hatáskeresztmetszet (azaz
) mindkét esetben az
négyestenzort tartalmazza. Tetszőleges, részlegesen polarizált fotonállapotra a tenzort a négydimenziós
sűrűségmátrixszal, a
, négyestenzorral helyettesítve térhetünk át:

7.38. egyenlet - (66,11)

Speciálisan, polarizálatlan fotonra (8,15) alapján:

7.39. egyenlet - (66,12)

Tehát a foton polarizációja szerinti átlagolás
tenzorindexek szerint.10

-ben tenzorkontrakcióra vezet – a megfelelő

Ha nem átlagolni, hanem összegezni kell a fotonpolarizációkra, akkor
kell helyettesíteni:

-ot az előző kifejezés kétszeresével

7.40. egyenlet - (66,13)

A polarizált foton sűrűségmátrixát a (8,17) kifejezés adja. Az
,
négyesvektorok kiválasztását ott a
feladat konkrét viszonyai diktálják. Bizonyos feladatokban ezek a vektorok egy adott vonatkoztatási rendszer
meghatározott térszerű irányaival kapcsolatosak. Másutt megfelelőbb a feladatban szereplő karakterisztikus
négyesvektorokkal – a részecskék négyesimpulzusaival kifejezni azokat.
(8,17)-ben a foton polarizacióját a Stokes-paraméterekkel jellemezzük, melyek a
alkotják. Csakúgy mint az elektronra, különbséget kell tennünk a végső foton
által jelzett

akkor a

polarizáció között. Ha a szórásamplitúdó négyzete mint

„vektort”
polarizációja és a detektor

függvénye ismert:

polarizáció (66,10)-hez teljesen hasonló módon adódik.

3. 67.§. Kinematikai invariánsok
Vizsgáljunk néhány kinematikai összefüggést azokra a reakciókra vonatkozóan, amelyek mind a kezdeti, mind a
végállapotban csak két-két részecskét tartalmaznak. Olyan összefüggésekre gondolunk, melyek csak az
impulzusmegmaradás általános törvényéből következnek, és így a részecskék és kölcsönhatásaik természetétől
függetlenül érvényesek.

A (66,12) kifejezés a foton két valóban lehetséges polarizációs állapota szerinti átlagolást az
komponensére történő átlagolásra vezeti vissza.
10
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A négyesimpulzus megmaradása általános alakban, amely nem jelzi, mely impulzusok tartoznak a kezdeti és
melyek a végső állapotbeli részekhez, a következő:

7.41. egyenlet - (67,1)

az impulzusok négyesvektorai, közülük kettő a beeső, kettő pedig a kifutó részeknek felel meg. Az

Itt

utóbbi két impulzushoz

tartozik. Más szavakkal, e két

időkomponensére

, a másik kettőére pedig

.
A négyesimpulzus megmaradása mellett a töltésmegmaradást is figyelembe kell venni. Itt töltésként nemcsak az
elektromos töltést, hanem olyan más megmaradó mennyiséget is érthetünk, amelynek előjele a részecskékre és
antirészecskékre különböző.
A folyamatban részt vevő részecskék tömegeit megadva (

) a

négyesimpulzusok négyzeteit is

rögzítjük. A
időkomponensek által felvett értékektől függően három különböző reakcióra jutunk. Írjuk
ezeket a következő formában:

7.42. egyenlet - (67,2)

Itt a számok a részecskék sorszámát jelölik, a szám fölötti esetleges vonás pedig az antirészecskére utal. Az
áttérés az egyik reakcióról a másikra, azaz a részecskének átvitele az egyik oldalról a másikra a megfelelő
időkomponens és a töltés előjelének megváltoztatásával, akkor valósul meg, ha a részecskét antirészecskéjével
helyettesítjük. [Természetesen (67,2)-vel együtt a fordított reakciók is lehetségesek.]
A (67,2)-beli három folyamatról mint egy (általánosított) reakció három keresztezett csatornájáról beszélhetünk.
Vegyünk néhány példát. Ha az
és
részecskék elektronok, a és
fotonok, akkor az I. csatorna az
elektron–foton szórást írja le; a foton valódi semlegessége miatt a III. csatorna ezzel azonos. A II. csatorna
viszont elektron–pozitron pár kétfotonos szétsugárzását írja le. Ha mind a négy részecske elektron, akkor az I.
csatorna elektron–elektron szórást ír le, a II. és III. csatorna viszont elektron–pozitron szórást. Ha az és
részecske elektron, a és müon, akkor az I. csatorna az
szórást, a III. csatorna az
szórást, a II.
pedig az
pár
párba való átalakulását írja le.
A szórásfolyamatok leírásában különleges szerepet játszanak a négyesimpulzusok-ból összeállítható invariáns
mennyiségek. Ezek függvényei lesznek a szórás invariáns amplitúdói (71. §).
A négy négyesimpulzusból két független invariáns alkotható. Ugyanis (67,1) következtében három független
négyesvektorunk van; legyenek ezek pl.
. Belőlük hat invariáns mennyiség készíthető: a három
impulzusnégyzet
és a három vegyes szorzat
részecskék tömegei rögzítik, a másik három között viszont fennáll egy, a

. Az első hármat azonban a

összefüggésből következő kapcsolat.11

11

Általában, mikor a reakcióban

mennyiség van – az

(általános,

részecske vesz részt, a független invariáns változók száma

négyesimpulzus

komponensei. Ezek között a

összefüggés

. Valóban, összesen
függvénykapcsolatot ad, a

megmaradási törvény további négyet. Tetszőleges értéket vehet fel
mennyiség, az általános Lorentz-transzformációt
négydimenziós forgatást) meghatározó paramétérek száma
. Ezért a független invariáns változók száma
.
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A szimmetrikusabb írásmód kedvéért hasznosabb három invariánst tekintetbe venni; a következőket választjuk:

7.43. egyenlet - (67,3)

Mint az rögtön látható, a következőösszefüggés áll fenn köztük:

7.44. egyenlet - (67,4)

ahol

7.45. egyenlet - (67,5)

A direkt (I.) csatornában az

változónak egyszerű fizikai jelentése van: az ütköző (

és ) részecskék teljes

tömegközépponti energiájának négyzete [
esetén
]. A II. csatornában hasonló
szerepe van -nek, III.-ban
-nak. Ennek megfelelően az I., II., III. csatornákat rendre -, -,
csatornáknak hívják.
Nem nehéz az , ,
invariánsokat valamelyik csatornában ütköző részecskék impulzusaival, energiáival
kifejezni. Vegyük az -csatornát. Az és részecske tömegközépponti rendszerében a
négyesvektorok
komponensei a következő módon adhatók meg:

7.46. egyenlet - (67,6)

(a
és
Ekkor

indexe arra utal, hogy az

-csatornabeli folyamat tömegközépponti rendszerében vagyunk).

7.47. egyenlet - (67,7)

7.48. egyenlet - (67,8)

7.49. egyenlet - (67,9)
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Rugalmas szórás esetén (
egyszerűbb képletekre jutunk:

; így

)

és

(67,9) helyett pedig

7.50. egyenlet - (67,10)

ahol
a
és
által bezárt szög. Megjegyezzük, hogy a
hármasimpulzus négyzetét adja.

invariáns ekkor az ütközés során átadott

A többi csatornára vonatkozó megfelelő képleteket egyszerű átjelöléssel kapjuk. A
áttéréshez (67,6)…(67,10)-ben az
,
cserét, az -csatornához az
,
elvégezni.

-csatornára való
cserét kell

4. 68.§. A fizikai tartományok
A szórásamplitúdót mint az , ,
független változók függvényét tekintve (melyekre az
egyenlőség teljesülése az egyetlen megkötés), felmerül a kérdés: vajon melyek ezek értékének a megengedett és
melyek a meg nem engedett tartományai? A fizikai szórásfolyamatnak megfelelő értékeknek meghatározott
feltételeket kell kielégíteniük, melyek a négyesimpulzus megmaradásának és a tömeghéj-feltételeknek (
) a következményei.
Két négyesimpulzus szorzatára fennáll, hogy

7.51. egyenlet - (68,1)

Ezért

ha

ha

(vagy

. Ebből az

), vagy pedig

-csatornabeli folyamatokra:

7.52. egyenlet - (68,2)

(hasonló egyenlőtlenségek érvényesek a - és

-csatornára).

A további feltételeket az
négyesvektor segítségével adjuk meg, amely a
valamelyik három szorzatának duálisa:

7.53. egyenlet - (68,3)
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Valamelyik (pl. az

) részecske nyugalmi rendszerét választva,

térkomponensei különböznek nullától:
vonatkoztatási rendszerben

. Más szavakkal,

. Ekkor

-nek csak a

térszerű vektor, és így minden

. Elvégezve a négyzetre emelést, a következő feltételt kapjuk:

7.54. egyenlet - (68,4)

Ezt az

, ,

invariánsokkal mindhárom csatornában egységesen fejezhetjük ki az alábbi formában:

7.55. egyenlet - (68,5)

ahol

7.56. egyenlet - (68,6)

(T. W. B. Kibble , 1960).

7. ábra.
Az , , változók értelmezési tatományának ábrázolására alkalmas az ún. háromszögű koordináta-rendszert
használni (Mandelstam-sík ; S. Mandelstam , 1958). Ezeket a koordinátatengelyeket egy egyenlő oldalú
háromszög oldalegyenesei alkotják. Az , , koordinátákat erre a három tengelyre merőlegesen mérjük fel
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(pozitívnak a háromszög belseje felé mért értékeket tekintve, amint azt a 7. ábrán a nyilak mutatják). Más
szavakkal, a sík minden egyes pontjának egy , ,
értékhármas felel meg, amelyek értékét(a megfelelő
előjellel) a három tengelyre bocsátott merőlegesek hossza adja. Az
feltétel teljesülését egy
ismert geometriai tétel biztosítja (ha a háromszög magassága ).12
Vizsgáljuk meg azt a fontos speciális esetet, mikor az
részecskék tömegei páronként egyeznek:

-csatornának a rugalmas szórás felel meg, azaz a

7.57. egyenlet - (68,7)

Legyen

. A (68,5) feltételből

így

7.58. egyenlet - (68,8)

Az egyenlőtlenséggel kijelölt tartomány határát a

egyenes és az

7.59. egyenlet - (68,9)

hiperbola adja, melynek két ága az
,
és az
és
tengelyek a hiperbola aszimptotái. (68,8) helyett

írható. Ezenkívül a (68,2) feltételből az

,

szektorokban helyezkedik el. Az

egyenlőtlenséget az

-csatornában és az

-et az -csatornában kell figyelembe venni, a maradék egyenlőtlenségek ezután automatikusan
teljesülnek. Végeredményben azt látjuk, hogy az I., II., III. (
) csatornáknak a 8. ábrán bevonalkázott
fizikai tartomány felel meg.

Pl. a 7. ábrán a
pontot a háromszög
, ; a részterületek összegének és az
bizonyítás menete akkor is, ha a
pont az
12

csúcsaival összekötve, a háromszög három újabbra esik szét, melyek magasságai rendre ,
háromszög területének egyenlőségét felhasználva kapjuk a keresett egyenlőséget. Hasonló a
háromszögön kívül van.
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8. ábra.
Ha
(a ,
részecskék fotonok), akkor a hiperbola alsó ága érinti a
tartományok a 9. ábrának megfelelően néznek ki.

egyenest, és a fizikai

Ha
, akkor a (68,8)-ból kapott határok a koordinátatengelyekké fajulnak el, és a fizikai tatomány a
10. ábrán látható három szektorral egyezik meg.

9. ábra.
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10. ábra.
Általános esetben mind a négy tömeg különböző, és az

7.60. egyenlet - (68,10)

egyenlet harmadfokú görbét határoz meg, melynek ágai a három csatorna fizikai tartományát a 11. ábrának
megfelelően határozzák meg. Legyen

11. ábra.
Ekkor
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A (68,10) görbe a koordinátatengelyeket az

egyenesen fekvő pontokban metszi. előjelétől függően ez a 11 a), b) ábrákon látható módon néz ki. Ha
, az -csatorna fizikai tartománya a koordináta-háromszög egy részét elfoglalja; más szavakkal, ez esetben ,
,
egyidejűleg vehet fel pozitív értékeket. A határoló görbe mindhárom ágának a megfelelő
koordinátatengelyek lesznek az aszimptotái [erről könnyen meggyőződhetünk, ha az
egyenlet
segítségével (68,10)-ből az egyik változót kiküszöböljük, és aztán a megmaradó változók valamelyikével a
végtelenhez tartunk]. A (68,2) feltételek általában semmi újat nem hoznak a (68,10) egyenlettel megadott
határokhoz képest. A (68,2)-beli egyenlőségnek megfelelő egyenesek nem metszik a 11 a), b) ábrák vonalkázott
tartományait; egyesek érintik a tartomány határait, amely , vagy szélső értékeinek felel meg az illető
csatornában.
Abban az esetben, mikor az egyik részecske tömege nagyobb a másik három tömeg összegénél (
), akkor I., II., III. mellett még negyedik csatorna lehetséges, ami a bomlást írja le:

7.61. egyenlet - (68,11)

Ebben a csatornában, a bomló részecske nyugalmi rendszerében

Az invariánsok:

7.62. egyenlet - (68,12)

Ekkor (68,1)-ből azt kapjuk, hogy

7.63. egyenlet - (68,13)

Tehát mindhárom invariáns pozitív, azaz a bomlási csatorna fizikai tartománya a koordináta-háromszög
belsejében van. Ezt a (68,10)-zel megadott zárt görbe határolja.

4.1. Feladatok
1. Adjuk meg a fizikai tartományt három egyenlő tömeg:
).

,

(68,10) egyenlet

7.64. egyenlet - (1)

alakot ölt, és
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Az I., II., III. tartományokat azonos alakú görbék határolják (I.-re:
,
egyenlőtlenségek II. és III. esetére is). Ha
, akkor (68,1f)-nek s
tartozó ága is van (zárt görbe), amely a IV. csatorna határát adja (l. 12. ábra).

12. ábra.

13. ábra.
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2. Ugyenez,

,

,

esetére (pl.

,

reakció).

(68,5) feltétel

alakú, és érvényes az

mellékfeltétel. Tehát a fizikai tartományt az

egyenes és a

hiperbola két ága határolja (13. ábra).
3. Ugyanez, az

,

esetre, ahol

reakció).

(pl. a

(68,10) határgörbe egyenlete

alakú, ahol

-t kiküszöbölve kapjuk, hogy

Adott

-re ez

negatív

-ben másodfokú egyenlet. Ha

érték

tartozik.

Ha

( -csatorna tartománya), minden
,

a

másodfokú

egyenlet

két

gyöke

-hez két
egybeesik:

. A három csatorna fizikai tartományának határait a 14. ábrán láthatjuk. Az -csatorna
határoló görbéjének alsó ága aszimptotikusan az
egyeneshez közeledik, míg a felső ezt az egyenest a
pontban metszi.
Az

-csatorna fizikai tartománya szimmetrikus az

-csatorna tartományára.
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14. ábra.

5. 69.§. A parciális amplitúdók szerinti sorfejtés
Az

7.65. egyenlet - (69,1)

típusú reakciók analízisének lényeges lépcsője a szórásamplitúdó parciális amplitúdók szerinti sorfejtése. Ezek
mindegyike (adott
teljes energia esetére) a tömegközépponti rendszerben határozott
teljes
impulzusmomentum értéknek felel meg.13
Ezek a parciális amplitúdók, más szavakkal az
adják:

-mátrixelemek impulzusmomentum-reprezentációbeli alakját

Minthogy a teljes impulzusmomentum és egy adott tengelyre vett vetülete megmaradó mennyiségek, az
-mátrix ezekben a kvantumszámokban diagonális (csakúgy mint az energiában). Ugyanakkor a tér izotropiája
folytán a diagonális mátrixelemek
-től függetlenek. Adott
,
,
esetén a szórásmátrix még
mátrixjellegű a spin-kvantumszámokban. E mátrixelemeket rövidebben a következő alakban írjuk:

13

A 69. §, 70. §-okban szereplő eredmények nagyrészt M. Jacobtól és G. C. Wick től származnak (1959).
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7.66. egyenlet - (69,2)

ahol és
a spinkvantumszámok összessége. Ez utóbbiak jellemzésére legcélszerűbb a részecskék helicitását
használni. Emlékeztetünk arra, hogy a helicitás (a tetszőleges tengelyre vett spinvetülettel ellentétben) szabad
részecskénél megmarad, és felcserélhető az impulzusával és
impulzusmomentumával (l. 16. §). Így a
helicitást a szórásmátrixnak mind az impulzus-, mind az impulzusmomentum-reprezentációjában használhatjuk.
Az

-mátrix helicitásindexek szerint vett elemeit a szórás helicitásamplitúdóinak nevezzük, így a

jeleken a kezdeti (végső) részek helicitásainak összességét kell értenünk:

,

és
.

Impulzusreprezentációban a szórásmátrix elemeit az
állapotok között adjuk meg (ahol
a
tömegközépponti rendszerbeli relatív mozgás impulzusának iránya), impulzusmomentum-reprezentációban
viszont az

állapotok között. Ezeket egymással a következő sorfejtés köti össze:

7.67. egyenlet - (69,3)

ahol az integrálást
lehetséges irányai szerint kell elvégezni (az energia jelölését a rövidség kedvéért itt és a
továbbiakban elhagyjuk). E transzformáció unitaritása következtében (l. III. 12. §) az inverz transzformáció
együtthatói:

7.68. egyenlet - (69,4)

A mátrixtranszformációáltalános szabályai szerint a két reprezentációbeli
ugyanezek az együtthatók határozzák meg:

-mátrixelemek közötti kapcsolatot

7.69. egyenlet - (69,5)

A (69,3) kifejtés együtthatóit a 16. § eredményeit felhasználva könnyen megkapjuk.
Fejezzük ki az összes állapot hullámfüggvényét impulzusreprezentációban, azaz tekintsük ezeket mint (adott
energia esetén) az impulzus irányának függvényeit. Ezt a független változót -től való megkülönböztetésül vel jelöljük. Ebben a reprezentációban a hullámfüggvény (16,2) alakú:

7.70. egyenlet - (69,6)

(69,6)-ot a (69,3) kifejtésbe helyettesítve, ez utóbbi egy tagra redukálódik:

7.71. egyenlet - (69,7)

jmA (v21 J/1/2)u(2). (69,7)’ A
,
helicitások a megfelelő részecskék impulzusára vett spinvetületek. Ha a
részecskék impulzusai
,
akkor ez az irány az első részecskére , a másodikra
. Ha a
rendszert most mint egyetlen részecskét vizsgáljuk, amelynek
az iránya és
a helicitása, akkor
. Hullámfüggvénye (impulzusreprezentációban) (16,4) szerint a következő alakú:

7.72. egyenlet - (69,8)
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A (69,7)és (69,8) kifejezéseket összehasonlítva (és a
együtthatókra

változó jelölését

-re változtatva), a keresett

7.73. egyenlet - (69,9)

adódik. Ezeket az együtthatókat (69,5)-be helyettesítve,

7.74. egyenlet - (69,10)

ahol

és felhasználtuk a (69,2) rövidítéseket. Válasszuk

-et a

-tengely mentén, ekkor

és (69,10) a következő alakot ölti:

7.75. egyenlet - (69,11)

Látjuk, hogy a parciális amplitúdók szerinti sorfejtést a
függvények segítségével írhatjuk fel. A (69,1)
típusú reakcióra egyszerűbb az
szórásamplitúdó olyan definíciója, hogy a (tömegközépponti rendszerbeli)
hatáskeresztmetszet

7.76. egyenlet - (69,12)

legyen [a (65,19)-cel valóösszehasonlítás révén ez az amplitúdó az
A parciális amplitúdók szerinti sorfejtés

7.77. egyenlet - (69,13)

vagy az

vektort a

-tengely irányában választva:

7.78. egyenlet - (69,14)
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Ez a képlet a szokásos, spin nélküli részek ütközésére vonatkozó parciális sorfejtés általánosítása
, így zérus spin esetén (69,14) a Legendre-polinomok szerinti

[l. III. (123,14)]. Minthogy
kifejtésre redukálódik:

A (69,12) hatáskeresztmetszet csak határozott helicitású részecskéket tartalmazó reakciókra vonatkozik. Ha a
részecskék kevert polarizációs állapotban vannak, ,akkor a hatáskeresztmetszetet a

szorzat átlagolásával kapjuk a spin-sűrűségmátrixokat használva (l. az V. fejezet14. lábjegyzetét):

Így a polarizálatlan
hatáskeresztmetszete:

,

részecskék

és

polarizálatlan részecskék keletkezésére vezető reakciójának

7.79. egyenlet - (69,15)

(a tengely
irányú, a
jel a
szerinti összegezést jelent). A
alapján helyettesítve, majd felhasználva a III. (110,2) kifejtést, végül

függvényt III. (58,19)

7.80. egyenlet - (69,16)

adódik ( az
vektor -tengellyel bezárt szöge); az
eredők minden egész értékére összegezünk.

szerint a

és

vektoriösszeadásakor fellépő

A szórásamplitúdó parciális amplitúdók szerinti kifejtése teljességgel figyelembe veszi a szórás
szögeloszlásának a térbeli forgatásokkal szembeni szimmetriából fakadó tulajdonságait. A tértükrözési
szimmetria azonban nem látható világos módon. A -invariancia (ha a kölcsönhatás tulajdonsága) határozott
összefüggésekre vezet a helicitásarnplitúdók között (l. alább, a 70. §-ban).

6. 70.§. A helicitásamplitúdók
szimmetriatulajdonságai
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A
,
,
transzformációkkal szembeni invariancia követelménye (amennyiben a reakciónak valóban
megvannak ezek a szimmetriái) a különböző helicitásamplitúdók között határozott összefüggésekre vezet, és
ezzel csökkenti a független amplitúdók számát.14
Ezeknek az összefüggéseknek a felállításához először a kétrészecskés rendszer helicitásállapotainak
szimmetriatulajdonságait tisztázzuk.
Vizsgáljuk a részecskéket tömegközépponti rendszerükben. Egyikük
impulzusú és
helicitású a
irányra vonatkoztatva, a másik
impulzusú és
helicitású a
irányban mérve. Ha mindkét
részecske helicitását ugyanarra a
irányra vonatkoztatjuk, akkor értékük rendre
és
. Eszerint a
részecskéket az

és az

amplitúdójú síkhullámok írják le. A kétrészecskés rendszert az

komponensű) hullámfüggvény írja le, melyet az
A rendszert most egyetlen, az
tekintve, a határozott ,
,
,
(impulzusreprezentációban, azaz mint

és

(több

amplitúdók szorzatából alkotunk.

irányra vonatkoztatott
helicitású részecskének
(és
teljes energia) értékkel rendelkező állapot hullámfüggvényét
függvényét) a következő alakban írhatjuk:

7.81. egyenlet - (70,1)

[l. (69,8)]. Minthogy

a teljes impulzusmomentumnak

-re vett vetülete, ezért fennáll, hogy

7.82. egyenlet - (70,2)

(16,14) szerint tükrözéskor

7.83. egyenlet - (70,3)

ahol
és
szabályára

a részecskék belső paritásai. (16,10) felhasználásával a (70,1) függvény transzformációs

7.84. egyenlet - (70,4)

adódik. Ha a két részecske azonos, akkor felmerül a felcserélésük során mutatkozó szimmetria kérdése. Ez a
művelet impulzusaik és spinjeik cseréjét jelenti. Az operáció (70,1)-re való hatásának megvilágítására
megjegyezzük, hogy a definíció aszimmetrikus, mivel mindkét részecske impulzusmomentumának vetületét
ugyanarra a
vektorra vesszük. A csere után ennek helyét a
vektor foglalja el. A
és
impulzusmomentumok erre vett vetületei
és
(a -re vett
és
helyett). Ezért a
felcserélési
operátor a (70,1) függvényre a következőképpen hat:

(ahol

az előző

értéket veszi fel). Ezután (70,3) és (16,10) alkalmazásával kapjuk a

7.85. egyenlet - (70,5)
Természetesen a független amplitúdók száma nem függ az
megválasztásakor azonos marad.

mátrix konkrét reprezentációitól, és a spinváltozók tetszőleges

14
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szabályt, ahol

.

Az azonos részecskékre csak a felcserélésre szimmetrikus (bozonok ) vagy antiszimmetrikus (fermionok)
állapotok megengedettek. Mivel az első esetben a részecskék egész, a másodikban félegész spinűek, így a
megengedett kétrészecskés helicitásállapotok az

lineáris kombináció alakjában írhatók vagy (70,5)-tel egyezésben,

7.86. egyenlet - (70,6)

formában. Figyelemreméltó, hogy ennek a kombinációnak egységes alakja van mind bozonokra, mind
fermionokra.
A részecske–antirészecske rendszer esetében a felcserélés eredményét ugyanaz a (70,5) képlet adja meg. Az
azonos részecskék esetétől eltérően azonban itt mindkét felcserélési szimmetriájú állapot, azaz

7.87. egyenlet - (70,7)

egyaránt megengedett. Ezeknek az állapotoknak határozott a
töltésparitásuk. A töltéskonjugáció műveletét
mint az összes (spin- és töltés-) változók cseréjét, majd a spinváltozók (helicitások) ezt követő visszacserélését
valósíthatjuk meg. Az első művelet eredménye a két azonos részecske felcserélésének eredményével kell, hogy
egyezzék. Ebből világos, hogy (70,7) felső előjelét véve [amely a (70,6)-beli, azonos részecskékre megengedett
előjellel egyezik], a rendszer páros töltésparitású, az alsó jelnél viszont páratlan:

Végül tekintsük az időtükrözést . Az

spinű, a spinvetületű nyugvó részecske a

szabály szerint transzformálódik [l. III. (60,2)]. A két részecske hullámfüggvényét tömegközépponti
rendszerükben (transzformációs tulajdonságai szempontjából) mint
spinű és
spinvetületű nyugvó
részecskéét tekinthetjük. Ami a
,
helicitásokat illeti, azok nem változnak; minthogy időtükrözéskor az
impulzus és az impulzusmomentum vektora egyaránt előjelet vált, így a
szorzat változatlan marad. Tehát

7.88. egyenlet - (70,8)

Ezeket az összefüggéseket használva, azonnal felírhatjuk a helicitásamplitúdók közötti összefüggéseket .
Ha a kölcsönatás

reakcióra (adott

-invariáns, akkor az

és

esetén) a

átmenetek amplitúdói megegyeznek. (70,4)-et felhasználva ezért

7.89. egyenlet - (70,9)
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Ha a határozott helicitásúállapotok helyett a határozott paritásúakat, azaz az

kombinációkat használjuk (ahol
kell tűnniük.

), akkor a paritást sértő átmeneti mátrixelemeknek el

vagy

Az időtükrözés során minden állapot (70,8) szerint transzformálódik, és ezenkívül a kezdeti és a végállapot
felcserélődik. Ezért a -invariancia követelménye a

7.90. egyenlet - (70,10)

összefüggésre vezet. Ez a két amplitúdó azonban két különböző folyamatrá (direkt és fordított reakcióra)
vonatkozik. Csak a rugalmas szórás esetében egyezik a két reakció, és ekkor (70,10) határozott összefüggést ad
ugyanazon reakció helicitásamplitúdói között.
Azonos részek rugalmas szórása esetén a különböző amplitúdók számát a felcserélési szimmetria is csökkenti.
Láttuk, hogy adott
-re vagy csak a szimmetrikus, vagy csak az antiszimmetrikus helicitásállapotok
valósulhatnak meg. Így az impulzusmomentum megmaradása automatikusan magával hozza a helicitások
felcserélésével szembeni szimmetriát is.
Hasonló helyzet áll elő részecske és antirészecskéje ütközésekor (vagy ilyen pár más, hasonló párba való
átalakulása során:
). Adott -re a szimmetrikus és az antiszimmetrikus helicitásállapotok
egyaránt léteznek, de ezeknek az állapotoknak töltésparitása eltérő. Ebből következik, hogy ha a kölcsönhatás
-invariáns, vagyis a töltésparitás megmarad, akkor a
-ben és
-ben különböző szimmetriájú állapotok
közti átmenetek tiltottak.15 Hangsúlyozzuk azonban az azonos részecskék esetétől való eltérést, ahol adott -re
valamelyik szimmetriájú állapot teljesen hiányzott. A „részecske–antirészecske” rendszerre csak az eltérő
szimmetriájú állapotok közti átmenetek tiltottak, bár maguk az állapotok (minden -re) léteznek.
Az általános
-invariancia értelmében a -invariancia a
-invarianciát magával vonja. Ez utóbbi azon
két reakció amplitúdójának azonosságát is megköveteli, amelyek közül az egyik a másikból az összes részecske
antirészecskéjévei való helyettesítésével (és a helicitások előjelének megváltoztatásával) adódik:

7.91. egyenlet - (70,11)

ahol

.16

A független amplitúdók száma az összes keresztezett csatornában azonos; ezért e szám meghatározására
tetszőleges csatorna tekinthető. Így azonos számú független amplitúdó írja le az a
rugalmas
szórást és az
szétsugárzást. Ekkor az első reakcióra a
-invariancia által kiszabott
korlátozások ekvivalensek másodikra a -invariancia révén adódókkal.
Időzzünk még egy kicsit egy részecskének kettőre bomlásánál
részecske nyugalmi rendszerében)
.A
-t

. A tömegközépponti rendszerben (az
-vel szorozva, kapjuk a

7.92. egyenlet - (70,12)
Hasonló tilalom léphet fel a nem azonos részecskék kölcsönhatásának izotóp invarianciája következtében. Így éppen az invariancia erejéig
tiltottak a
-ben és
-ben különböző szimmetriájú állapotok közötti átmenetek neutron–proton szórásban .
16
Mivel e két amplitúdó különböző folyamatokra vonatkozik, melyek között interferencia nem lehetséges, így a (70,11)-beli fázistényezőnek
általában nincs jelentősége, és helyette írható. Valós jelentése csak a hatáskeresztmetszetek (70,11)-ből következő egyenlőségének van.
15
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egyenlőséget (a
helicitást az elsődleges részecske spinjének valamelyik másodlagos, részecske kirepülési
irányára való vetítésével kapjuk). Ez azösszefüggés, azt mondhatjuk, olyan kiegészítő szimmetria
következménye, amellyel csak az adott folyamat rendelkezik: a
és
irányok körüli tengelyszimmetriából
fakad. Ha az elsődleges részecske spinje
, akkor a (70,12)összefüggés csökkenti a
,
,
megengedett értékeinek halmazát, és ezzel a független helicitásamplitúdók számát is. Ez esetben a teljes
impulzusmomentum megegyezik az elsődleges részecske
spinjével, ami rögzített érték.
A

-invarianciát bomlásnál a

7.93. egyenlet - (70,13)

összefüggés fejezi ki [itt felhasználtuk (70,4) mellett az egyrészecskés hullámfüggvény (16,16) transzformációs
törvényét is].
Ha az elsődleges részecske valódi semleges, akkor, ha a -paritás megmarad, további korlátozások lépnek fel.
Itt három esetet kell megkülönböztetnünk. Ha a bomlástermékek szintén valódi semlegesek, akkor
; ez az összefüggés vagy megtiltja, vagy megengedi a bomlást, nem ad újabb megkötéseket. Ha a
és
részecskék különbözőek, akkor a
-invariancia az
és
folyamatok között teremt
kapcsolatot. Végül az
bomlás esetén egy azzal kapcsolatos megkötés lép fel, hogy adott
töltésparitás és adott
teljes impulzusmomentum esetén a rendszer a helicitásokban vagy csak páros,
vagy csak páratlan állapotban létezhet – a szám párosságátől és
előjelétől függően.
A

és

-invariancia az

bomlások amplitúdóinak azonosságára,

7.94. egyenlet - (70,14)

(ahol
), azaz a részecske és antirészecskéje bomlási valószínűségének egyenlőségére vezet. Ha a
részecske különböző módon (csatornákon) tud bomlani, akkor ez az egyenlőség minden egyes csatornában igaz.
Hangsúlyozzuk, hogy ez az eredmény a
-invarianciaérvényességét feltételezi, ami nem tartozik a természet
általános törvényei közé. Általános jellege csak a
-invarianciának van; ez a követelményönmagában a

egyenlőségre vezetne, amelynek jobb oldala a fordított bomlást leíró amplitúdók közé tartozik. Alább
megmutatjuk 72(72. §), hogy a
-invariancia az unitaritás megkövetelésével együtt valamiféle
korlátozottabb hatáskörű összefüggésre vezet a részecske és antirészecskéje bomlási valószínűségei között.

6.1. Feladatok
1. Osztályozzuk (70,6) segítségével két foton lehetséges állapotait.
Megoldás. Ez esetben
állapot megengedett:
a)

b)

Páratlan

-re

d)

. Páros

c)

) esetén (70,6) szerint három,

(

.

egy megengedett antiszimmetrikus állapot írható fel:
.

A c) és d) állapotoknak határozott

paritásuk van: (70,4) szerint ugyanis
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az együttható
, mivel a felső előjel páros, az alsó pedig
és b) állapotok önmagukban nem határozott paritásúak, de belőlük az
a )

páratlan értékeihez tartozik. Az a)

,b )

kombinációkat összeállítva, páros és páratlan állapotokat kapunk.
esetén (a
feltétel
miatt) csak a
állapotok megengedettek, tehát a c) állapot kiesik, és csak egyetlen páros (a )) és
páratlan (b )) állapot valósulhat meg. Végül
esetén a páratlan -re egyedül megengedett d) állapot lesz
tiltott, mivel erre
. Tehát a megengedett állapotok (9,5) táblázatát kapjuk.
2. Nemrelativisztikus közelítésben a rendszer

teljes impulzusmomentuma az

spin és az

pályamomentum összeadásának eredménye. Adjuk meg kétrészecskés rendszer esetén a

és a

állapotok közötti összefüggést.
Megoldás. A hullámfüggvényekre vonatkozó kompozíciós szabály impulzusmomentumok összeadásakor:

7.95. egyenlet - (1)

Itt
az
spin és
spinvetület (rögzített
tengely esetén) sajátfüggvénye,
ugyanez az
pályamomentumra és
vetületére; a kapcsos zárójelen belüli kifejezés az és
spin összegezésének (
) felel meg, melynek elvégzése után -et -lel -vé csatoljuk össze; azösszegezés pedig az
összes mágneses indexre vonatkozik. Adjuk meg azösszes hullámfüggvényt impulzusreprezentációban mint a
impulzus irányának függvényét,
-t viszont a III. (58,7) összefüggések alapján a
helicitássajátállapotok lineáris kombinációjaként adjuk meg:

A

függvényekről tudjuk, hogy

[felhasználtuk a (16,5) definíciót és III. (58,25)-öt. E függvényeket (70,1f)-be helyettesítve, kétszer felhasználva
a III. (110,1) kifejtést és a Clebsch–Gordan-együtthatók ortogonalitását [III. (106,13)],
-et végül a

7.96. egyenlet - (2)

alakban kapjuk, ahol

és

7.97. egyenlet - (3)
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A (70,2f) transzformáció unitaritása következtében

3. Határozzuk meg a független parciális amplitúdók számát a következő szórásfolyamatokban:
a)
f)

, b)

, c)

, g)

.

, d)

, e)

Megoldás. a), b). Az
mátrixelemek teljes halmazának
tagja van (azaz ennyi a
különböző értéknégyeseinek száma). A -invarianciát figyelembe véve, ezek száma
-invarianciát tekintve
. Mindkettőt figyelembe véve
.
c), d)

,

17

,

,

e)

,

,

f)

,

.

számok
-re csökken, a

,

.

g) A számbavételhez célszerű a helicitásamplitúdók következő lineáris kombínációiból kiindulni:

ahol a
indexek a két részecske helicitásértékeire (
) utalnak. Az ,
,
állapotok párosak, az
állapot páratlan a részecskék felcserélésével szemben. Így a
átmenetek tiltottak. A felcserélési
szimmetria figyelembevételével

amplitúdó marad. A

,
állapotok ellentétes paritásúak [rendre
és
független amplitúdók számát
-ra csökkenti. Végül a
amplitúdók azonosságát követeli meg, tehát
.

tértükrözésre a

,

és a

]; a köztük való átmenetek tiltottsága a
-invariancia az
és

7. 71.§. Az invariáns amplitúdók
A helicitásamplitúdók definíciójában egy kiválasztott vonatkoztatási rendszer – a tömegközépponti rendszer
szerepel. Ugyanakkor a szórásamplitúdónak az invariáns perturbációszámítás segítségével való kiszámítása (és
az analitikus tulajdonságok vizsgálata) szempontjából célszerű az amplitúdót explicit módon invariáns alakban
irni.
Ha a reakcióban részt vevő részecskéknek nincs spinjük, akkor a szórásamplitúdó csak a részecskék
négyesimpulzusainak invariáns szorzataitól függhet. Az

7.98. egyenlet - (71,1)

típusú reakcióra invariánsként a 67. §-ban definiált

,

,

mennyiségek közül valamelyik kettőt lehet

választani. Ekkor az amplitúdó egyetlen függvénnyel kifejezhető:

.

Ha a részecskéknek van spinjük, akkor az
,
,
kinematikai invariánsok mellett a részecskék
hullámfüggvényeiből (bispinorokból, vektorokból stb.) megalkotható invariánsokat is tekintetbe kell vennünk.
Az amplitúdók ekkor

7.99. egyenlet - (71,2)
17

Ezekben a reakciókban természetesen csak a részecskék spinjei és kölcsönhatásaik szimmetriája a lényegesek.
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alakúak, ahol
az összes részt vevő részecske hullámfüggvényében (valamint négyesimpulzusaikban) a
lineáris invariánsok jelölése. Az
együtthatókat invariáns amplitúdóknak nevezzük.
A hullámfüggvényeket határozott helicitásúaknak választva, az invariánsok határozott
értékeit kapjuk. Ekkor a szórás helicitásamplitúdóit az
invariáns amplitúdók homogén lineáris
kombinációiként állíthatjuk elő. Ebből nyilvánvaló, hogy a független invariáns amplitúdók száma a független
helicitásamplitúdókéval megegyezik. Minthogy az utóbbiak számát (mint azt a 70. §-ban megmutattuk)
könnyen megadhatjuk, egyidejűleg könnyebbé válik az
invariánsok megalkotása is, mert eleve tudjuk,
hányat kell készítenünk.
Nézzünk néhány példát. Mindegyikben feltételezzük, hogy a kölcsönhatás
az
invariánsok valódi (és nem pszeudo-) skalárok lesznek.
1. spinű és
következőt:

spinű részecske ütközése. Az invariánsok száma

- és

-invariáns; ez utóbbi szerint

(l. a 70. § 3. feladatát). Válasszuk pl. a

7.100. egyenlet - (71,3)

ahol
és
a kezdeti és végső fermion bispinor amplitúdói ;
kezdeti és a végső bozon négyesimpulzusai.18
A (71,3) mennyiségek

, ahol

és

a

-invarianciáját könnyű közvetlenül ellenőrizni. Az időtükrözés felcseréli a kezdeti és a

végállapotot, valamint az

amplitúdót „időtükrözöttjére” változtatja:

[l. (28,5)]. Ezért

és ezzel

-nek

-invarianciáját be is bizonyítottuk. Hasonló módon

Figyelembe véve (26,12)-t:19

Ugyanúgy transzformálódnak a négyesimpulzusok:
skalárszorzat invariáns.
2. Azonos

spinű részecskék rugalmas szórása.

, tehát az

független invariánsunk van ezeknek az

7.101. egyenlet - (71,4)

18

Első látásra még egy

alakú invariánst is lehetne készíteni. Könnyű azonban meggyőződni arról, hogy ez visszavezethető

a (71,3) invariánsokra, ha figyelembe vesszük a
egyenleteket , melyeket a bispinor amplitúdók kielégítenek.
19

megmaradási törvényt és

Ezek a transzformációs törvények természetesen a 28. §-ban a

szabályokból is következnek, mivel

és

és

,

Dirac-

operátorokra levezetett időtükrözési transzformációs

ezeknek mátrixelemei.
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mennyiségeket választhatjuk, ahol ,
a kezdeti, ,
a végső részecskék bispinor amplitúdói. A kezdeti
(vagy végső) részecskék felcserélése nem vezetúj invariánsokra, mivel az új invariánsokat a régiekkel
kifejezhetjük (l. a 28. 1. feladatát). De a (71,2) amplitúdót a (71,4)-beli
-nel megalkotva, nem teljesítjük
expliciten azt a követelményt, amely szerint két azonos fermion cseréjekor a szórási amplitúdónak előjelet kell
váltania. Az e követelményt kielégítő kifejezést

7.102. egyenlet - (71,5)

alakban írhatjuk. A és
(illetve a
és
) impulzusokat felcserélve, a kinematikai invariánsok
,
cseréje következik be, és így a fenti követelménynek automatikusan eleget tettünk.

,

Vizsgáljunk még két példát – foton rugalmas szóródását és
spinű részecskén. E folyamat amplitúdóját
célszerű az
,
térszerű négyesvektorokkal kifejezni, melyek az

7.103. egyenlet - (71,6)

feltételeket elégítik ki (ezek a négyesvektorok mindkét fotonra azonosak lehetnek azokkal a négyes
egységvektorokkal, amelyeknek segítségével a fotonok polarizációs tulajdonságait invariáns módon leírjuk –
l. 8. §).
Legyen

és

a foton kezdeti és végső impulzusa,

és

pedig ugyanez a szóró részecskére. Tekintsük a

7.104. egyenlet - (71,7)

vektorokat, ahol

Ezek nyilvánvalóan kölcsönösen merőlegesek egymásra. Minthogy merőlegesek a
és
vektorokra is,
ugyanez igaz -ra és -re. Mivel a
időszerű négyesvektorra (
) merőlegesek, maguk is
térszerűek (valóban, a
tulajdonságú vonatkoztatási rendszerben
-ból következik, hogy
, azaz
). -t és -et normálva, azaz az

7.105. egyenlet - (71,8)

választással olyan négyesvektorpárt kapunk, amely az összes (71,6)-beli követelményt kielégíti. Megjegyezzük,
hogy
valódi,
pedig pszeudovektor.
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A fotonszórás amplitúdóját

7.106. egyenlet - (71,9)

alakban adjuk meg, leválasztva belőle a kezdeti és végső foton

és

polarizációs négyesvektorait.

3. Foton szóródása zérus spinű részecskén. A (71,9)-beli
kell megalkotnunk. Az

tenzort csak a részecskék négyesimpulzusaiból

7.107. egyenlet - (71,10)

alakban írhatjuk, ahol
,
az invariáns amplitúdók, melyek száma ez esetben . Figyeljünk fel arra, hogy az
tag
-ben nem fordulhat elő, mivel ez a szorzat pszeudotenzor, és (71,9)-be helyettesítve
pszeudoskalárra vezetne.
4. Foton szóródása

spinű részecskén. Az

tenzort

7.108. egyenlet - (71,11)

alakban keressük, ahol
fermionok

és

,

valódi,

,

pedig pszeudoskalár függvények. Mindnyájan bilineárisak a

bispinor amplitúdóiban, azaz

7.109. egyenlet - (71,12)

alakúak. A

mátrixok (bispinor indexekben) általános alakja:

7.110. egyenlet - (71,13)

ahol
szükséges

. Az
helyett), ugyanis a

együtthatók az invariáns amplitúdók, melyek száma
-invariancia követelményét még nem alkalmaztuk.

-nak adódott (a

Az időtükrözés felcseréli a kezdeti és a végső négyesimpulzusokat, és egyidejűleg térkomponenseik előjelét is
megváltoztatja:

7.111. egyenlet - (71,14)

A fotonok polarizációs négyesvektorának

7.112. egyenlet - (71,15)
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a transzformációs szabálya [vö. (8,11a)], úgyhogy

Ez utóbbi transzformáció következményeként a (71,9) szórásamplitúdó invarianciájának követelménye az

transzformációs szabállyal ekvivalens. Másrészt a (71,14) helyettesítés eredményeként

tehát

7.113. egyenlet - (71,16)

A (71,11) kifejezésből így az következik, hogy

Fentebb láttuk, hogy időtükrözéskor

7.114. egyenlet - (71,17)

Hasonló eljárással belátható, hogy

7.115. egyenlet - (71,18)

A (71,12), (71,13) kifejezésből ezek után látható, hogy a szórásamplitúdó

-invarianciája következtében

7.116. egyenlet - (71,19)

8. 72.§. Az unitaritási feltétel
A szórásmátrix unitér:

, vagy mátrixelemekkel kifejezve,

7.117. egyenlet - (72,1)

ahol az
index az összes lehetséges közbensőállapotot számozza.20 Ez az
-mátrix legáltalánosabb
tulajdonsága, amely biztosítja az állapotok normájának és ortogonalitásának a reakció során való megmaradását

20

A

szimbólum konkrét jelentése (72,1)-ben a kvantumszámok konkrét megválasztásától és a rendszer hullámfüggvényének

normálásától függ. Úgy kell definiálnunk, hogy

teljesüljön.
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(vö. III. 125. §, 144. §-ok). Speciálisan a (72,1) egyenlőség diagonális elemei egyszerűen azt a tényt fejezik ki,
hogy az adott kezdeti állapotból tetszőleges végsőállapotba valóátmenet valószínűsége :

eqref(72,1)-be a (65,2) alakú mátrixelemeket helyettesítve, azt kapjuk, hogy21

7.118. egyenlet - (72,2)

Figyeljünk arra, hogy ennek az egyenlőségnek a bal oldala
mátrixelemeiben lineáris, a jobb oldal pedig
négyzetes. Ha a kölcsönhatás (mint pl. az elektromágneses) valamely kis paraméterrel jellemezhető, akkor a bal
oldal első-, a jobb oldal másodrendben kicsiny. Első közelítésben tehát a jobb oldal elhanyagolható, és ekkor

7.119. egyenlet - (72,3)

azaz a

mátrix hermitikus.

Hogy a (72,2) unitaritási feltételnek konkrétabb alakot adhassunk, pontosítanunk kell, mit értünk az
szerinti
összegezésen. Végezzük ezt el két részecske ütközésére, feltételezve, hogy a megmaradási törvények csak
rugalmas szórást engednek meg; ekkor a (72,2)-beli összes közbenső állapot ugyanilyen „kétrészecskés” lesz.
Az ezekre való összegezés a közbenső
,
impulzusok szerinti integrálást és a spin kvantumszámok (pl.
helicitások) szerinti összegezést jelent, az utóbbiakat
-vel jelöljük:

A -függvényt a 65. §-ban követettel azonos módon kiküszöbölve, a „kétrészecskés” unitaritási feltételt a
következő formában írhatjuk:

ahol

a tömegközépponti impulzus,

összefüggésből, ha

amplitúdókról az

a hozzá tartozó energia. A normálási térfogat eltűnik az
-kre térünk át (65,10) alapján:

7.120. egyenlet - (72,4)

Definiáljuk a rugalmas szórás amplitúdóját úgy, hogy a

7.121. egyenlet - (72,5)

összefüggés teljesüljön (
és
a kezdeti és végső impulzusok irányai;
spinkvantumszámok). A (65,19)összefüggéssel valóösszehasonlítás szerint

21

Ha az unitaritási feltételt

alakban írjuk (azaz az

és

és

a kezdeti és végső

tényezők sorrendjét felcserélve), akkor (72,2)

alakban írható.
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7.122. egyenlet - (72,6)

és a (72,4) unitaritási feltétel így

7.123. egyenlet - (72,7)

alakú, amely általánosítja a jól ismert nemrelativisztikus III. (125,8) képletet.
A rugalmas előreszórás amplitúdójának a
diagonális mátrixelemet hívják, amelyben a végállapot a
kezdetivel megegyezik.22 Erre az amplitúdóra a (72,2) unitaritási feltétel

7.124. egyenlet - (72,8)

alakú. Az összefüggés jobb oldala csak szorzótényezőben különbözik azösszes lehetséges, az adott kezdeti
állapotból kiinduló folyamat teljes hatáskeresztmetszetétől, amelyet
jelölünk. Valóban a (65,5)
valószínűséget az állapotok szerint összegezve és a áramsűrűséggel osztva, azt kapjuk, hogy

azaz

A normálási térfogat eltűnik, ha a
részecskeenergiák) helyettesítést elvégezzük, és

( ,
a tömegközépponti rendszerbeli
-t (65,17)-ből behelyettesítjük:

7.125. egyenlet - (72,9)

Ez a képlet fejezi ki az ún. optikai tétel tartalmát. Ha bevezetjük a rugalmas szórás (72,6) amplitúdóját, akkor a
tétel a szokásos alakját ölti:

7.126. egyenlet - (72,10)

[vö. III. (142,10)].
Ha az
-mátrix impulzusmomentum-reprezentációban adott (parciális amplitúdókkal), akkor
diagonalitása miatt az unitaritási feltétel
minden értékére külön-külön írható fel.

-beli

Így, ha csak rugalmas szórás lehetséges, az unitaritási feltétel alakja a következő:

Hangsúlyozzuk, hogy a
vesszük.
22

-mátrix elemeiről és nem

-érél van szó, azaz a diagonális elemet az
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7.127. egyenlet - (72,11)

A -invariancia következtében a rugalmas szórás mátrixa szimmetrikus [vö. (70,10)],így diagonalizálható.
Ezután az unitaritási feltétel egységnyi abszolút értékű diagonális mátrixelemeket követel meg; ezeket szokás

7.128. egyenlet - (72,12)

alakban írni, ahol
valós állandók, az energia függvényei (az
index pedig adott -re a diagonális
elemeket számozza). Általában, mikor a független amplitúdók
száma nagyobb, mint az
négyzetes
mátrix rangja, a diagonalizálást végrehajtó transzformációs együtthatók
és
függvényei (ezek az
együtthatók az
mátrix főértékeivel együtt a kiinduló
mennyiséggel ekvivalens független mennyiséget is
tartalmazzák). Ha
megegyezik
rangjával (és vele a főértékek számával), akkor a transzformációs
együtthatók univerzálisak. Ekkor a diagonalizált állapotok határozott paritásúak (de természetesen már nem
határozott helicitásúak).
A (72,11) feltételt

parciális amplitúdókkal kifejezve:

7.129. egyenlet - (72,13)

amiről könnyen meggyőződhetünk, ha (72,7)-be a (69,13) kifejtést behelyettesítjük, és a
ortonormáltságát figyelembe vesszük.
és (72,13)így az

-invariancia esetén a

-függvények

mátrixelem szimmetrikus,

7.130. egyenlet - (72,14)

alakot ölti. Ha a mátrixot diagonalizáltuk, akkor diagonális elemei

7.131. egyenlet - (72,15)

alakúak.
Végül rámutatunk az unitaritás és a
következményére. Ez utóbbi értelmében

-invariancia követelményei közös alkalmazásának néhány

7.132. egyenlet - (72,16)

ahol az és állapotok -től és -től az összes részecske antirészecskéjével való helyettesítésében (valamint
az impulzusmomentum-vektorok változatlan impulzusok melletti előjelváltásában) különböznek. Speciálisan, a
diagonális mátrixelemekre

(72,8) vagy (72,9) következményeként az összes lehetséges reakció teljes hatáskeresztmetszete részecskékkel
vagy antirészecskéikkel elvégezve azonosnak adódik.
265
Created by XMLmind XSL-FO Converter.

VII. FEJEZET A SZÓRÁSMÁTRIX

Speciálisan, részecske és antirészecske teljes bomlási valószínűsége (azaz élettartama) megegyezik. Ezek az
eredmények (a részecske és antirészecske tömegének a 11. §-ban megfogalmazott egyenlőségével) a
kölcsönhatások
-invarianciájának legfontosabb eredményei. Emlékeztetünk (70. § vége), hogy ez az
állítás a bomlás minden egyes csatornájára akkor igaz külön-külön, ha a
-invarianciát megköveteljük.

8.1. Feladat
Az unitaritási feltételből kiindulva adjuk meg a pionok nukleonokon történő fotokeltése
és a rugalmas
-szórás
vegyük figyelembe, hogy a

parciális amplitúdói fázisainak összefüggését; ennek során
-szórás erős, a fotokeltés és a
-szórás elektromágneses folyamat.

Megoldás. Jelöljük a parciális amplitúdókat a következőképpen:

(a

indexeit és a helicitásindexeket elhagytuk). A fotokeltés az

folyamat; így
,
pontosságáig a (72,1) feltétel az

. Az

töltésben első-, a

-szórás másodrendű

amplitúdó nem tartalmaz kis paramétert. A

tagok

összefüggéseket adja [(72,2f) jobb oldalán az egységet mint a spinváltozók szerinti egységmátrixot kell
tekinteni]. A -invariancia következtében
szimmetrikus mátrix, viszont
. Válasszuk az
mátrixot diagonálisnak, azaz a határozott paritású pionállapotokra vonatkozónak. Ekkor (72,2f)-ből következik,
hogy a diagonális elemek
alakúak, különböző
állandókkal. Ezután (72,1f)-ből azt kapjuk, hogy az
mátrix minden elemére

ahonnan

Tehát a fotokeltés (határozott paritású állapoté) parciális amplitúdójának fázisát a rugalmas
határozza meg.
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8. fejezet - VIII. FEJEZET
KOVARIÁNS
PERTURBÁCIÓSZÁMÍTÁS
1. 73.§. Az időrendezett szorzat
Az egymással gyengén kölcsönható részecskék közötti ütközések során végbemenő folyamatok
hatáskeresztmetszetét a perturbációszámítás segítségével határozhatjuk meg. Ez szokásos formájában (a
nemrelativisztikus kvantummechanikában) azonban nem kielégítő, mivel nem teljesíti explicit módon a
relativisztikus invariancia követelményét. Az, hogy a számítás során az egyes közbenső összefüggések nem
relativisztikusan invariánsak, lényeges nehézséget okoz még akkor is, ha a relativisztikus probléma
végeredménye invariáns. A most következő fejezetben a perturbációszámítás következetes, relativisztikus
elméletét tárgyaljuk; ezt R. P. Feynman alkotta meg (1948-1949).
A rendszer másodkvantált leírását szem előtt tartva, hullámfüggvényét a szabad részecskék különböző állapotai
betöltési számának „terében”
-vel jelöljük. A rendszer Hamilton-operátora
, ahol
a
kölcsönhatási operátor. Jelöljük
-nel a perturbálatlan Hamilton-operátor sajátfüggvényeit ; ezek
mindegyikének a betöltési számok meghatározott értékeinek egy-egy összessége felel meg. Tetszőleges
függvény a

alakban írható fel. Az

8.1. egyenlet - (73,1)

pontos hullámegyenlet egyenletrendszert ad a

kifejtési együtthatókra:

8.2. egyenlet - (73,2)

ahol
a
(vö. III. 40. §).

operátor időtől független mátrixelemeit,

Definíciószerűen a

a perturbálatlan rendszer energianívóit jelöli

operátor az időtől explicit módon nem függ. A

8.3. egyenlet - (73,3)

mennyiségek az időtől függő

8.4. egyenlet - (73,4)

operátor mátrixelemeiként kezelhetők.
-ről mint kölcsönhatási képbeli operátorról beszélünk
(megkülönböztetve az eredeti, időtől nem függő Schrödinger-operátortól .1 Azúj képben is -vel jelölve a
hullámfüggvényt, a (73,2) egyenletet szimbolikusan az

1

Hangsúlyozzuk, hogy a (73,4) definícióban a

képbeli operátortól , amely

perturbálatlan Hamilton-operátor szerepel.
(vö. III. 13. §).
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8.5. egyenlet - (73,5)

alakban írjuk. A hullámfüggvény kizárólag a perturbáció hatására változik, azaz a részecskék kölcsönhatása
következtében végbemenő folyamatokat tükrözi.
Jelölje

és

Ennek megfelelően

a

értékeit két egymáshoz infinitezimálisan közeli időpillanatban. (73,5) szerint

tetszőleges

felvett értékével

időpontban felvett értékét kifejezhetjük valamilyen

kezdeti időpontban

:

8.6. egyenlet - (73,6)

itt a

szimbólum arra utal, hogy a

és

időpontok közötti intervallumot infinitezimálisan kicsiny

intervallumokra kell osztani, és az így kiszámított szorzat határértékét kell tekinteni. Ha
függvény lenne, akkor a határérték egyszerűen

közönséges

volna. Ehhez azonban az kellene, hogy a szorzótényezők, amelyeknek argumentumában a különböző
időpontok szerepelnek, felcserélhetők legyenek egymással, amint azt hallgatólagosan feltételeztük a (73,6)
szorzatról az exponensbeli összegezésre való áttérés során. A
határátmenet nem lehetséges.

operátorra ez nem teljesül, ezért a

(73,6)-ot szimbolikusan a

8.7. egyenlet - (73,7)

alakban írjuk, ahol
a (73,6)-ban szereplő

az időrendező operátor ,2 amely meghatározott („időrendezett”) sorrendet definiál
időpontok között. Legyen speciálisan
,
, ekkor

8.8. egyenlet - (73,8)

ahol

8.9. egyenlet - (73,9)

2

Nem cserélendő össze az időtükrözés operátorával!
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A hullámegyenlet (73,7)…(73,9) formálisan pontos megoldásának értelme abban áll, hogy az könnyen felírható
a perturbáció rendje szerinti sorfejtett alakban:

8.10. egyenlet - (73,10)

Itt minden tagban az integrál -adik hatványa -szoros integrálként szerepel, a operátor pedig azt jelenti,
hogy a
változók minden értékére a megfelelő operátorok időrendezett sorrendben szerepelnek: a
értékek jobbról balra haladva növekednek.3
A (73,8) definícióból nyilvánvaló a következő: ha a rendszer állapota ütközés előtt
(szabad részecskék
valamilyen összessége), akkor a
állapotba (szabad részecskék valamely más összessége) való átmenet
valószínűségi amplitúdója az

mátrixelem. Más szavakkal, ezek az elemek alkotják az

-mátrixot.

Az elektromágneses kölcsönhatás operátorát a 43. §-ban már felírtuk:

8.11. egyenlet - (73,11)

Ezt (73,9)-be helyettesítve kapjuk, hogy

8.12. egyenlet - (73,12)

Lényeges, hogy a (73,12) operátor relativisztikusan invariáns. Ez azonnal látható, mivel mind az integrandusban
levő (
) skalárszorzat, mind a
szerinti integrálás és az időrendezés invariáns. Az utóbbi tény némi
magyarázatra szorul.
Ismeretes, hogy a
és
időpontok sorrendje (a
különbség előjele) nem függ a vonatkoztatási
rendszer megválasztásától, ha ezek az időpontok egymástól időszerűen elválasztott
és
világpontokhoz
tartoznak:
. Ebben az esetben az időrendezés invariáns volta nyilvánvaló. Ha
(térszerű intervallum), akkor különböző vonatkoztatási rendszerekben
és
egyaránt lehetséges.4
Ilyen két pont azonban olyan eseményeknek felel meg, amelyek között kauzális kapcsolat nem állhat fenn. Ezért
nyilvánvaló, hogy két fizikai mennyiség operátora ezekben a pontokban felcserélhető egymással: ha két operátor
nem cserélhető fel, ez fizikailag azt jelenti, hogy a megfelelő fizikai mennyiségek egyidejűleg nem mérhetők, a
két mérés között fizikai kapcsolat van. Következésképpen az időrendezés ez esetben is invariáns: noha a
Lorentz-transzformáció egy szorzat tényezőinek idősorrendjét elronthatja, a tényezők felcserélhetősége
következtében az időbeli sorrend visszaállítható.5

3
4

A relativisztikus perturbációszámítás szabályait F. Dyson (1949) a (73,10) sorfejtés segítségével vezette le.
Időszerű és térszerű elválasztás helyett a rövidség kedvéért gyakran a fénykúpon belül és kívül kifejezést használják: minden

melyre
, a csúcsával az
fénykúpon kívül fekszenek.
5

A

pontban elhelyezkedő fénykúp belsejében, az olyan

pont,

pontok, melyekre

, a

szorzatra való alkalmazáskor az állítást a félreértések elkerülése végett pontosabban kell megfogalmazni. Mivel a

operátor maga nem mértékinvariáns (együtt változik

-val), előfordulhat, hogy a

tényezők az egyik mértékben

felcserélhetők, egy másikban nem. A fenti állítást ezért úgy kell újrafogalmazni, hogy választható olyan mérték, amelyben
és
a
fénykúpon kívül felcserélhető egymással. Ez a kikötés nyilvánvalóan nem befolyásolja az -mátrix invarianciáját: a szórásamplitúdó mint
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Könnyen látható, hogy az -mátrixnak e szakaszban megadott definíciója automatikusan kielégíti az unitaritási
feltételt. -et a (73,6) szerinti időrendezett szorzatként felírva és
hermiticitását figyelembe véve, azt találjuk,
hogy
ugyanazon
ellentétes időrendezett sorrendben. Ezért

tényezők szorzataként írható (a kitevőben ellentétes előjellel) az
és
összeszorzásakor a tényezők páronként -et adnak.

Az operátor unitér voltát az adott esetben a Hamilton-operátor hermiticitása biztosítja. Az unitaritás azonban
a valóságban sokkal általánosabb feltétel, mint a most vizsgált elmélet alapfeltevései. Teljesülnie kell olyan
kvantummechanikai leírásban is, mely a Hamilton-operátor és hullámfüggvény fogalmát nem használja.

2. 74.§. Az elektron–elektron szórás Feynmandiagramjai
Konkrét példákon keresztül mutatjuk be, hogyan kell a szórásmátrix elemeit kiszámítani. A példák
hozzásegítenek a kovariáns perturbációszámítás általános szabályainak megfogalmazásához.
A áramoperátor két
elektronoperátor szorzatát tartalmazza. Ezért a perturbációelmélet első közelítése
olyan folyamatokat ír le, amelyekben (a kezdeti és végállapotban) összesen három részecske vesz részt – két
elektron ( operátor) és egy foton ( operátor). Könnyen látható azonban, hogy szabad részecskék között ilyen
folyamat nem mehet végbe, tiltja az energia- és impulzusmegmaradás. Legyen az elektronok négyesimpulzusa
és , a fotoné , a négyesimpulzus megmaradását a
vagy
egyenletek fejezik
ki. Ezek azonban nem teljesülhetnek, mert a fotonra
különbözik nullától. Valóban az invariáns
rendszerében számítva, azt kapjuk, hogy

Mivel

kifejezés pedig közismerten

, a

mennyiség értékét az egyik elektron nyugalmi

, ezért

8.13. egyenlet - (74,1)

Ily módon az első nem eltűnő (nemdiagonális) -mátrixelem csak a perturbációszámítás második rendjéből
adódhat. Minden ilyen folyamatot (73,12) sorba fejtett alakjának másodrendű tagja, az

operátor képvisel. Mivel az elektron- és fotonoperátorok egymással felcserélhetők, az integrandus két
szorzatra esik szét:

-

8.14. egyenlet - (74,2)

Első példaként két elektron rugalmas szóródását vizsgáljuk: a kezdeti és végállapotban két-két elektron van
és
, ill.
és
négyesimpulzusokkal. Feltételezzük még, hogy mindegyik elektron spinállapota
meghatározott, a spinváltozókat a rövidség kedvéért mindenhol elhagyjuk.
Mivel foton egyik állapotban sincs, ezért a fotonoperátorok
mátrixelemére van szükségünk, ahol

-szorzatának

a foton-vákuum állapotot jelöli. A

diagonális
-szorzatnak a vákuumbeli

valós fizikai mennyiség nem függhet a mérték megválasztásától (ez formálisan is következik a hatásintegrál 43. §-ban említett
mértékinvarianciájából).
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várható értékkel adott kifejezése az
és
koordináták meghatározott függvénye (minden
indexpárra). A
négyestér homogenitása miatt a koordináták csak az
különbség formájában léphetnek fel. A

8.15. egyenlet - (74,3)

tenzort a fotonok terjedési függvényének (vagy fotonpropagátornak ) nevezzük. Ezt a 77. §-ban fogjuk explicit
módon kiszámítani.
Az elektronoperátorok

-szorzatának a

8.16. egyenlet - (74,4)

mátrixelemét kell kiszámítanunk, ahol az
,
tartalmazóállapotokat jelölik. A nyilvánvalóan igaz

szimbólumok a megfelelő impulzusú két elektront

egyenlőség segítségével, ahol
tetszőleges operátor,
elektron eltüntető operátora, (74,4) helyett a

és

pedig rendre az első elektron keltő és a második

8.17. egyenlet - (74,5)

mennyiséget vizsgálhatjuk (az
Az áram operátora

jelöléseket egyszerűsítik).

indexek a

, minden

-operátor a

8.18. egyenlet - (74,6)

összegként írható (az összeg második tagja tartalmazza a pozitronoperátorokat , ezekre az adott esetben nincs
szükség). Ezért a
szorzat olyan tagokösszege, amelyeknek mindegyike két
, és két
operátort
tartalmaz. Ezeknek kell eltüntetniük az , , és kelteniük a ,
elektronokat. Más szavakkal, ezek az
operátorok kell, hogy legyenek, amelyek a (74,5)-ben levő

„külső” operátorokkal

a

8.19. egyenlet - (74,7)

egyenlőség szerint „kontrahálódnak” .
Attól függően, hogy

melyik

-operátorból ered, (74,5)-ben négy tag szerepel:

8.20. egyenlet - (74,8)
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ahol
adódó

és

,
. Az ívek az összepárosított operátorokat jelölik, tehát azokat, amelyekből
operátorok (74,7) szerint redukálódnak. Az
operátorok ismételt felcserélésével

minden tagban egymás mellé hozzuk az adjungált operátorpárokat ( ,
stb.), ezek szorzatainak várható
értéke a (74,7) várható értékek szorzata. Figyelembe véve, hogy az összes operátor egymással antikommutál ( ,
, , különböző állapotok!)6, a (74,4) mátrixelemre a

8.21. egyenlet - (74,9)

kifejezést kapjuk. Megjegyezzük, hogy az összeg egy általános előjel erejéig egyértelmű, ez utóbbi attól függ,
milyen sorrendben írtuk le (74,5)-ben a „külső” elektronoperátorokat. E tény annak felel meg, hogy azonos
fermionok szóródását leíró mátrixelem előjele teljesen önkényesen választható. (74,9) tagjainak relatív előjele
természetesen független a külső operátorok sorrendjétől.
(74,9) első és második sorban álló két tagja egymásba megy át, ha a
,
indexeket és az
,
argumentumokat egyidejűleg felcseréljük. Ez a csere nyilvánvalóan nem változtatja meg a (74,3) mátrixelemet
sem (a tényezők sorrendjét a -operátor szabja meg). Ezért (74,9) első és negyedik, ill. második és harmadik
tagja (74,3)-mal szorozva és
szerint integrálva, páronként azonos eredményt ad, így a mátrixelem:

8.22. egyenlet - (74,10)

(Vegyük észre, hogy az

tényező eltűnt!).

Az elektron-hullámfüggvények a (65,8) síkhullámok. Ezért a kapcsos zárójelben álló mennyiség :

Az antikommutativitás következtében a
és
operátorok az adott esetben (a mátrixelem számításakor) egymással
felcserélhetőnek tekinthetők, és ezért az időrendezés elhagyható.
6
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ahol
az

,
.A
szerinti integrálást a
szerinti integrálás erediriénye -függvény (melynek értelmében
-mátrixra (65. §) áttérve, a szórásamplitúdóra az

szerintivel helyettesítjük. A
). Az -mátrixról

8.23. egyenlet - (74,11)

kifejezést kapjuk. Itt bevezettük a foton impulzustérbeli terjedési függvényét,

8.24. egyenlet - (74,12)

A (74,11) amplitúdó mindkét tagja megadható szimbolikus alakban az ún.Feynman-diagramok vagy Feynmangráfok formájában.
Az első tagnak megfelelő diagram:

8.25. egyenlet - (74,13)

Minden metszésponthoz (csúcshoz vagy vertexhez ) egy szorzótényező rendelhető. A metszéspont felé
irányított, „befutó” folytonos vonalak a kezdeti elektronoknak felelnek meg; ezekhez az
szorzók – a
megfelelő elektronállapotok bispinor amplitúdói tartoznak. A csúcstól kifelé irányított „kifutó” folytonos
vonalak a végállapotbeli elektronok, ezeknek az tényezők felelnek meg. Egy diagramot balról jobbra kell
„olvasni”, ilyen sorrendben kell leírni a tényezőket a folytonos vonalakon levő nyilakkal ellentétes irányban. A
két metszéspontot összekötő szaggatott vonal virtuális (közbenső) fotonnak felel meg, ez az egyik csúcsban
„keletkezik”; a másikban „elnyelődik”; a szaggatott vonalhoz a
tényező tartozik. A virtuális foton
négyesimpulzusát „a metszéspontban érvényes négyesimpulzus-megmaradás” határozza meg: a befutó
vonalakhoz tartozó összimpulzus megegyezik a kifutó vonalakhoz tartozó összimpuliussal; az adott esetben
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.7 A felsoroltakon kívül a diagramhoz még egy
kitevő a gráf csúcsainak számával egyenlő), és az egész így
a (74,11) második tagjának megfelelő diagramot (itt

szorzótényező tartozik (a

egy tagját adja. Hasonló módon kapjuk
).8

8.26. egyenlet - (74,14)

A kezdeti és végállapotbeli részecskékhez tartozó vonalakat a diagram külső vonalainak vagy szabad végeinek
hívják. A (74,13) és (74,14) gráfokban a különbség annyi, hogy két szabad elektronvég (
és
) fel van
cserélve egymással. Két fermion ilyen felcserélése a gráf előjelét megváltoztatja; e szabály annak felel meg,
hogy a (74,11) amplitúdóban a két tag előjele ellentétes.
A következőkben az elektron–pozitron szórást vizsgáljuk; a kezdeti impulzusok legyenek
végállapotban

és

és

, a

.

A pozitronok és elektronok keltő és eltüntető operátorai a (74,6)-beli
operátorban együtt lépnek fel. Az előző
feladatban mindkét kezdeti állapotbeli részecske eltüntetését a
operátor, a végállapotbeli részecskék keltését
viszont a
operátor biztosította, az elektronokat és pozitronokat tekintve e két operátor szerepe ellentétes. A
kezdeti pozitront a
konjugált függvény, a végsőt
írja le (a négyesimpulzus előjele
mindkettőben negatív). E különbség figyelembevételével a szórásamplitúdóra a következő kifejezést kapjuk:9

8.27. egyenlet - (74,15)

7

Teljesen mindegy, hogy a diagram olvasását

vagy

végénél kezdjük: az így adódó két kifejezés azonos egymással, mivel a

tenzor szimmetrikus. Lényegtelen a virtuális fotonvonal irányítása is: ez csak
előjelét változtatja, ami a
függvény páros volta
(l. 77. §) miatt közömbös.
8
A Feynman-diagramok a szórásamplitúdó tagjainak nemcsak impulzus-, hanem koordinátareprezentációban [(74,10) integrálok] is
megfeleltethetőek. Az elektronamplitúdó szerepét a helyfüggő hullámfüggvény veszi át, a propagátor koordinátatérbeli alakjával szerepel.
Minden csúcshoz egy integrációs változó tartozik [ vagy
(74,10)-ben]; az egy csúcsban összefutó vonalakhoz tartozó függvények
ennek a változónak függvényei.
9
Nem azonos részecskék szóródásánál az amplitúdó előjele egyértelmű. Ennek az a magyarázata, hogy (74,5)-ben úgy kell rendezni a
„külső” operátorokat, hogy mindkét elektronoperátor a szélen álljon:
(vagy mindkettő középen); ez a feltétel
biztosítja a kezdeti és végső vákuumállapot „azonos előjel”-ét. A szórásamplitúdó előjele a nemrelativisztikus határátmenettel is
ellenőrizhető: a későbbiekben (82. §) látni fogjuk, hogy ebben a határátmenetben (74,15) második tagja nullához tart, az első pedig a
Rutherford-szórás Born-amplitúdójához.
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E kifejezés első és második tagjához rendre a következő két diagram tartozik:

8.28. egyenlet - (74,16)

A diagramok képzési szabályai (a gráfszabályok) csak ott változnak, ahol pozitronok fordulnak elő. Az előzőek
szerint befutó folytonos vonalnak , a kifutónak tényező felel meg. Az egyik befutó vonal azonban most a
végső, az egyik kifutó pedig a kezdeti pozitronhoz tartozik; amellett a pozitronok impulzusait ellentétes előjellel
kell venni.
Vegyük észre, hogy (74,16) két diagramja különböző jellegű. Az elsőben az egyik csúcsban a kezdeti és végső
elektron, a másikban a pozitronok találkoznak. A másodiknál mindkét vertexben elektron- és pozitronvonalak
futnak össze, a felsőben az elektron–pozitron pár szétsugárzódik, és virtuális fotont kelt, az alsóban a foton
elektron–pozitron párt kelt.
E különbséget a két gráf virtuális fotonjainak tulajdonságai is tükrözik. Az elsőben („szórás” típusú gráf) a
virtuális foton négyesimpulzusa a két elektron (vagy pozitron) riégyesimpulzusának különbsége, ezért
[vö. (74,1)]. A másodikban (szétsugárzási gráf)
megjegyezzük, hogy virtuális fotonra

, így

. Ezzel kapcsolatban

, a valódi fotonnal ellentétben, amelyre

Ha a szóródó részecskék nem azonosak és nem egymás antirészecskéi (pl. elektron és
szórásamplitúdót egyetlen gráf adja meg:

.
-mezon), akkor a

8.29. egyenlet - (74,17)

Ez esetben szétsugárzási vagy kicserélődési típusú diagram nincs. Ezt az eredményt analitikusan kapjuk, ha az
áramoperátort az elektron - és müonáram összegeként írjuk,
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és a
szorzat olyan tagjainak mátrixelemét képezzük, amelyek biztosítják a kívánt részecskék
keltését és eltüntetését.
Visszatérünk az elsőrendű folyamathoz, melyet, mint azt a szakasz elején láthattuk, a négyesimpulzus
megmaradási törvénye tilt. Az

8.30. egyenlet - (74,18)

operátor mátrixelemei ilyen átmeneteknél három valódi részecske, két elektronés egy foton, „ugyanazon
pontban” történő keltésének vagy eltüntetésének felelnek meg. Ez abból adódik, hogy a
operátorok argumentuma azonos; pl. egy foton emissziójának mátrixeleme,

és

eltűnik az integrandusban levő
szorzótényező miatt, mivel ennek kitevője nem nulla.
„Gráfnyelven” ez azt jelenti, hogy a három szabad véget tartalmazó

8.31. egyenlet - (74,19)

gráfnak megfelelő mátrixelem értéke zérus.
Ugyanilyen okból nem lehetséges olyan másodrendű folyamat, amelyben (a kezdeti és végállapotban összesen)
hat részecske vesz részt. A megfelelő átmenetek
mátrixelemében a
integrál két eltűnő integrál
szorzatára esik szét, mindkettő három hullámfüggvény azonos pontban vett szorzatát tartalmazza. Más szóval, a
megfelelő diagramok két független (74,19) típusú diagramra esnek szét.

3. 75.§. A fotonszórás Feynman-diagramjai
A következőkben egy másik másodrendű folyamatot vizsgálunk – foton szóródását elektronon (Comptoneffektus ). Legyen a kezdeti állapotban levő foton és elektron négyesimpulzusa
és , a végállapotban
és
(legyen a polarizáció is adott, ezt a rövidség kedvéért nem írjuk ki).
A foton-mátrixelem

8.32. egyenlet - (75,1)

A külső és belső operátorokat párosítva kapjuk, hogy
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8.33. egyenlet - (75,2)

(figyelembe vettük, hogy a
operáció elhagyható).

és

operátorok felcserélhetők egymással; ugyanezért az adott esetben a

Az elektron-mátrixelem

8.34. egyenlet - (75,3)

Benne négy

-operátor szerepel. Közülük kettő az

és

operátorokkal párosítva, eltünteti az és kelti a

elektront. Ez a kettő vagy a
és , vagy a
és ; (nem lehet azonban a és
vagy a
és
: két
valódi elektron és egy valódi foton keltése és eltüntetése ugyanazon vagy
pontban nem lehetséges). A
párosítást kétféleképpen végezhetjük, (75,3)-ban két tagot kapunk; ezeket először a
feltevés mellett írjuk
le:

8.35. egyenlet - (75,4)

Az első tagban a párosított operátorok:

Mivel az

és

operátorok diagonálisak, és a szorzat két szélén állnak, ezért vákuumbeli várható

értékükkel, azaz -gyel helyettesíthetők. Hasonló célból (75,4) második tagjában először az
az
operátort jobbra szeretnénk „átvinni”. Ezt az
segítségével tehetjük meg, amelyek következtében

,

operátort balra,

operátorok közötti felcserélési törvények

8.36. egyenlet - (75,5)

Így kapjuk a (75,4) kifejezés végső alakját:

8.37. egyenlet - (75,6)

(magától értetődően csak az operátortényezőkre vonatkozik a várhatóérték). Hasonló kifejezést kapunk
re is, csak a vesszős és vesszőtlen -kés a , indexek vannak felcserélve:

8.38. egyenlet - (75,7)
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(75,6)és (75,7) felírható egyetlen kifejezésben, ha bevezetjük a

-operátorok időrendezett szorzatát a

8.39. egyenlet - (75,8)

definíció szerint ( ,

bispinor indexek). Így (75,6)és (75,7) együttesen:

8.40. egyenlet - (75,9)

(

a

mátrixot jelöli).

Vegyük észre, hogy a természetes módon adódó (75,8) definícióban az operátorok szorzata a
és
esetben ellentétes előjelű. Ez a különbség ahhoz a
-szorzat definícióhoz képest, melyet az
és
operátorokra alkalmaztunk. A különbség abból adódik, hogy a
,
fermionoperátorok a fénykúpon kívül
antikommutálnak (ellentétben a felcserélhető
bozonoperátorokkal és a
bilineáris operátorokkal).10
Ez biztosítja a (75,8) definíció relativisztikus invarianciáját (a -operátorok felcserélési szabályainak formális
bizonyítását a 76. §-ban adjuk).11
Bevezetjük az elektronok terjedési függvényét (vagy elektronpropagátort ) – a másodrendű
bispinort – a

8.41. egyenlet - (75,10)

definíció szerint.
Ezzel az elektron-mátrixelem a következő alakban írható:

8.42. egyenlet - (75,11)

A (75,1) foton-mátrixelemmel szorozva és
eredményt adja, így

szerint integrálva, (75,11) mindkét tagja ugyanazt az

8.43. egyenlet - (75,12)

Emlékeztetünk, hogy a -operátorok nem felelnek meg fizikailag mérhető mennyiségeknek, ezért nem kell, hogy a fénykúpon kívül
felcserélhetők legyenek.
11
Hasonló módon definiálható tetszőleges számú
-operátor
-szorzata. Ez az operátorok olyan sorrendben vett szorzata, ahol az
időváltozó értéke jobbról balra nő; az előjelet az szabja meg, hogy a felcserélések száma, melyekkel ez a sorrend az eredetiből elérhető,
páros vagy páratlan. Ennek megfelelően a
-szorzat előjele megváltozik, ha tetszőleges két
-operátort felcserélünk, például:
10

.
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Az elektron - és foton -hullámfüggvények helyébe a (65,8), (65,9) síkhullámokat helyettesítve és a
függvényt (74,10)-hez hasonlóan leválasztva, a szórásamplitúdó végső alakjára az

-

8.44. egyenlet - (75,13)

kifejezést kapjuk, ahol
,
impulzusreprezentációban .

a fotonok polarizációs négyesvektorai,

pedig az elektronpropagátor,

A kifejezés két tahja a következő két Feynman-diagrammal szemléltethető:

8.45. egyenlet - (75,14)

A diagramok szaggatottan rajzolt szabad végei a valódi fotonoknak felelnek meg; a befutó vonalhoz (kezdeti
foton)
-re, a kifutó vonalhoz (végső foton)
szorzótényező tartozik, ahol
a polarizáció
négyesvektora. Az első diagramban a kezdeti állapot elektronja és fotonja együtt abszorbeálódik, a végállapot
elektronja és fotonja együtt emittálódik.A második diagramban a végső foton emissziója és a kezdeti elektron
eltűnése, valamint a kezdeti foton eltűnése és a végső elektron emiszsziója történik egyszerre.
A (két csúcsot összekötő) belső folytonos vonal virtuális elektronnak felel meg, négyesimpulzusa
meghatározott, mert a csúcsokban a négyesimpulzus megmarad. Ehhez a vonalhoz az

) tényező tartozik.

Valódi részecskétől eltérően a virtuális elektron négyesimpulzusának négyzete nem egyenlő
-tel. Az
invariáns mennyiséget kiszámíthatjuk például az elektron nyugalmi rendszerében, és könnyen láthatjuk, hogy

8.46. egyenlet - (75,15)
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4. 76.§. Az elektronpropagátor
Az előző szakaszokban bevezetett terjedési függvények (propagátorok) alapvető szerepet játszanak a
kvantumelektrodinamikában. A

fotonpropagátor alapmennyiség két elektron kölcsönhatásának leírásában.

Ezt a szórásamplitúdóban elfoglalt helye szemléletesen is mutatja, a két részecske áramával kell
szorozni. Hasonló szerepet játszik az elektronpropagátor az elektron és a foton kölcsönhatásakor.

-t

Most ténylegesen kiszámítjuk a propagátorokat, először az elektronét. Hassunk a

8.47. egyenlet - (76,1)

(

,

bispinor indexek ) függvényre a

operátorral, ahol

Dirac-egyenletet , az eredmény minden

. Mivel

kielégíti a

pontban nulla lesz, kivéve azokat, amelyekre

.
határértéke ugyanis más és más a
meghatározás szerint

és

és, mint majd látni fogjuk, ezek a fénykúpon nem azonosak. Ez a
-függvényt tartalmazó tagot eredményez:

differenciálhányadosban egy további,

esetekben: a (75,8)

8.48. egyenlet - (76,2)

operátor a

A

szerinti differenciálást

alakban tartalmazza, ezért

8.49. egyenlet - (76,3)

Kiszámítjuk az itt álló antikommutátort. A

és

operátorok (74,6) alakját használjuk, és az

,

fermionoperátorok közötti felcserélési szabályokat figyelembe véve, azt kapjuk, hogy

8.50. egyenlet - (76,4)

ahol

az időtényező nélküli hullámfüggvények (a 74. §és 75. §-okhoz hasonlóan, a rövidség kedvéért

most sem írjuk ki a polarizációs indexeket). A
függvények – az elektron Hamilton-operátorának
sajátfüggvényei – teljes ortonormált rendszert alkotnak, és e tulajdonságuknál fogva [vö. III. (5,12)]:

8.51. egyenlet - (76,5)

(76,4) jobb oldala ettől csupán annyiban különbözik, hogy ott
egyenlő:

helyett

280
Created by XMLmind XSL-FO Converter.

áll,és így

-vel

VIII. FEJEZET KOVARIÁNS
PERTURBÁCIÓSZÁMÍTÁS

8.52. egyenlet - (76,6)

E képletből egyébként már következik az a 75. §-ban említett állítás, hogy a
kívül antikommutálnak. Ha

és

operátorok a fénykúpon

, akkor mindig található olyan koordináta-rendszer, amelyben

, akkor a (76,6) antikommutátor valóban nulla.

; ha emellett

(76,6)-ot (76,3)-ba helyettesítve (a bispinor indexeket elhagyva), végül is azt kapjuk, hogy12

8.53. egyenlet - (76,7)

Az elektronpropagátor tehát olyan Dirac-egyenletet elégíti ki, melynek jobb oldalán
-függvény áll.
Másképpen, matematikai nyelven kifejezve, ez azt jelenti, hogy a propagátorfüggvény a Dirac-egyenlet Greenfüggvénye .
A későbbiek során nem magára a
szükségünk:

függvényre, hanem Fourier-transzformáltjára lesz

8.54. egyenlet - (76,8)

(a propagátor impulzusreprezentációban) . (76,7) mindkét oldalának Fourier-transzformáltját képezve, a

8.55. egyenlet - (76,9)

algebrai egyenletrendszerhez jutunk. Ennek megoldása:

8.56. egyenlet - (76,10)

A

-beli

négyesvektor

négy

komponense

négy

független

egyenletet). (76,10) nevezőjét a
nek mint
függvényének adott
a kérdés, hogyan kell a

mellett két pólusa van:

paraméter

(nem

teljesítik

alakbanírva, láthatjuk, hogy
, ahol

a
-

. Felmerül ezért

8.57. egyenlet - (76,11)

propagátorban a
szerinti integrálás során a pólusokat megkerülni; az erre vonatkozó előírás
nélkül (76,10) még nem meghatározott.
E kérdés tisztázására visszatérünk az eredeti (76,1) definícióhoz. A -operátorokat a (74,6) összegek alakjában
írjuk be, figyelembe véve, hogy a keltő és eltüntető operátorok szorzatai közül csak a következőknek van nem
eltűnő vákuumbeli várható értéke:

12

A bispinor indexeket is kiírva,
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(Mivel a vákuumbeli állapotban egyetlen részecske sincs, ezért az
egyet, hogy azt el lehessen tüntetni az

,

,

operátorok egyikével kelteni kell

operátorok valamelyikével). A következő eredményt kapjuk:

8.58. egyenlet - (76,12)

(

esetén csak az elektronok,

esetén csak a pozitronok adnak

Ha a
szerinti összegezést
összehasonlítjuk, akkor látjuk, hogy az

-hez járulékot).

szerinti integrál formájában írjuk fel, és (76,11)-et és (76,12)-t

8.59. egyenlet - (76,13)

integrálnak
esetén
tudjuk teljesíteni, hogy a
meg (a komplex
síkon):

,
és

esetén
fázistényezőt kell tartalmaznia. Ezt azzal az előírással
pólusokat az integráció során rendre felülről, ill. alulról kerüljük

8.60. egyenlet - (76,14)

Valóban,
esetén az útvonal egy, az alsó félsíkban fekvő végtelen nagy sugarú félkörrel egészíthető ki
úgy, hogy a (76,13) integrál értékét a
pólus reziduuma adja;
esetén a felső félsíkban fekvő
végtelen nagy sugarú körrel zárjuk a görbét, az integrált a
pólus reziduuma határozza meg. Mindkét
esetben a kívánt eredményt kapjuk.
Ez a körüljárási szabály (Feynman-szabály ) másképp is megfogalmazható: az integrálást a valós tengely
mentén kell végezni, de a részecske
tömegéhez előírás szerint egy infinitezimálisan kicsiny negatív képzetes
részt kell adni:

8.61. egyenlet - (76,15)

Ekkor
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Más szavakkal, a

pólusok a valós tengely fölé és alá csúsznak:

8.62. egyenlet - (76,16)

úgy, hogy a valós tengely menti integrálás a (76,14) előírással ekvivalens.13 A (76,15) szabály segítségével
a (76,10) propagátor a

8.63. egyenlet - (76,17)

alakban írható.
Az eltolt pólusokkal való integrálás szabályait az

8.64. egyenlet - (76,18)

összefüggés mutatja. Ezt úgy kell értelmezni, hogy tetszőleges

függvényre

8.65. egyenlet - (76,19)

(ahol az áthúzott integráljel vagy a
A (76,10) Green-függvény a

szimbólum a főértéket jelöli).
bispinor tényező és a

8.66. egyenlet - (76,20)

skalárszorzata. Az ennek megfelelő

koordinátareprezentációbeli függvény nyilvánvalóan a

8.67. egyenlet - (76,21)

egyenlet megoldása, azaz a
egyenlet Green-függvénye . Ebben azértelemben mondhatjuk,
hogy
a skalár részecskék propagátora . Könnyen meggyőződhetünk arról (a fentihez hasonló számítással),
hogy a skalártér terjedési függvénye a (11,2) -operátorokkal a (76,1) definícióhoz hasonlóan a

13

Érdemes megjegyezni, hogy a pólusok eltolására vonatkozó szabály annak felel meg, hogy
-ben.
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8.68. egyenlet - (76,22)

alakban fejezhető ki. Az időrendezett szorzat definíciója (mint a bozonoperátorokraáltalában):

(az előjel mindkét esetben azonos).

5. 77.§. A fotonpropagátor
Az elektromágneses tér operátorainak explicit alakját mindeddig (43. § és 75. §) csak olyan mátrixelemek
kiszámításához használtuk, ahol a valódi fotonok száma változott. Erre a célra megfelelt a szabad tér
potenciáljainak a 2. §-ban megadott, transzverzális síkhullámok szerint kifejtett alakja.
Ez az alak azonban nem adja tetszőleges tér teljes leírását. Ez már a klasszikus elektrodinamikában fellépő
analóg helyzet alapján is érthető: tetszőleges tér (töltések jelenlétében) nem fejthető ki transzverzális hullámok
szerint; a transzverzális rész mellett (amit a
feltételt kielégítő
vektorpotenciál ír le) sztatikus
Coulomb-kölcsönhatás is létezik, amit a skalárpotenciál ír le.14
Lényegében tehát nem ismerjük az

operátor teljes definícióját, enélkül pedig nem tudjuk kiszámítani a

8.69. egyenlet - (77,1)

fotonpropagátort . Másrészről azok az operátorok, amelyeket az elektromágneses tér teljes kvantált leírásához be
kellene vezetnünk, a különböző mértékfeltételek következtében nem egyértelműek.
E nehézségek szerencsére csak formálisak, és nem fizikai jellegűek; felhasználva a propagátor néhány általános
tulajdonságát, melyek jól láthatóan a relativisztikus invariancia és mértékinvariancia követelményéből adódnak,
megkerülhetőek.
négyesvektortól függő, másodrendű négyestenzor legáltalánosabb alakja

A

8.70. egyenlet - (77,2)

ahol
,
az invariáns
szimmetrikusnak adódik.

skalár függvényei.15 Megjegyezzük, hogy a tenzor automatikusan

A megfelelő impulzusreprezentációbeli alak

8.71. egyenlet - (77,3)

ahol

,

a

,

A
feltétel mellett az
kifejthető transzverzális hullámok (a
14

15

függvények Fourier-transzformáltjai .

-ra és
-re érvényes Maxwell-egyenletek:
A
homogén egyenlet megoldásai) szerint. A potenciál a sztatikus Poisson-egyenletet elégíti ki.

Mindkettő három különböző függvényt jelent, melyek Lorentz-transzformációval nem vihetők át egymásba: a fénykúpon kívül (

az előre fénykúp (

,

) és a hátra fénykúp (

) belsejében.

,
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Fizikai mennyiségekben – szórásamplitúdó – a fotonpropagátor elektronáramokkal szorzott alakja, tehát a
kombináció lép fel [lásd pl. (74,13)-at]. Az árammegmaradás (

) következtében a

áram-mátrixelem a

8.72. egyenlet - (77,4)

feltételt elégíti ki, ahol

[vö. (43,13)]. Így világos, hogy a

8.73. egyenlet - (77,5)

helyettesítés során minden fizikai mennyiség változatlan marad, itt
-nak és
Ez az önkény
megválasztásában a különböző mértékeknek felel meg.
Egy tetszőleges (77,5) mértéktranszformáció megsértheti

-nak tetszőleges függvénye.

(77,3)-ban feltételezett relativisztikus

invarianciáját (akkor, ha
nem négyesvektor). De ettől eltekintve is látható, hogy (77,3)-ban a
függvény megválasztása teljesen önkényes; a fizikai eredményekre nincs hatása: 16
A propagátorfüggvény kiszámítása tehát egyetlen mértékinvariáns
függvény meghatározására vezethető
vissza. Legyen
értéke adott, és mutasson a tengely
irányába, ekkor a (77,5) transzformáció során a
komponensek nem változnak. Elegendő tehát az egyetlen
kiszámítanunk, és emellett a potenciálokra tetszőleges mértéket használhatunk.
Azt a mértéket használjuk, melyben

, az

komponenst

operátort a (2,17), (2,18) összeg adja meg:

8.74. egyenlet - (77,6)

(

a polarizációt jelöli). A ,

nem tűnik el:

operátorok szorzatai közül csak egynek a vákuumbeli várhatóértéke

. A (77,1) definíció szerint ezért

8.75. egyenlet - (77,7)

[

hármasvektorindexek, a

szerinti összegezést

(77,7)-ből látható, hogy az integrandus, az
tényezőt nem számítva, a
Fourier-transzformáltja . A
komponensre ez

szerinti integrálra írtuk át].
függvény háromdimenziós

(a polarizációs összeg
).
meghatározásához még az szükséges, hogy ezt idő szerinti
Fourier-integrál alakban írjuk fel. Ez megtehető a

16

Erre a tényre L. D. Landau mutatott rá először (1954).

285
Created by XMLmind XSL-FO Converter.

VIII. FEJEZET KOVARIÁNS
PERTURBÁCIÓSZÁMÍTÁS

képlet segítségével. Az előző szakaszban tisztáztuk, hogy az integrálás során a
pólusokat megfelelően felül, ill. alul kell megkerülni;
esetén a
pólus reziduuma határozza meg.

esetén az integrált a

,

A következő végeredményt kapjuk:

8.76. egyenlet - (77,8)

A nevezőben automatikusan megjelenő

megfelel a (76,15) szabálynak: a foton (zérus) tömegéből

kell vonni. (77,8)-ból nyilvánvaló, hogy a megfelelő

-t ki

koordinátatérbeli függvény kielégíti a

8.77. egyenlet - (77,9)

egyenletet, azaz

a hullámegyenlet Green-függvénye .

Általában a

feltevéssel fogunk dolgozni, tehát a terjedési függvényt a

8.78. egyenlet - (77,10)

alakban használjuk.
Bemutatunk más mértékválasztási lehetőségeket is, amelyek bizonyos alkalmazásokban hasznosnak
bizonyulhatnak.
, ekkor a propagátor

Legyen

8.79. egyenlet - (77,11)

(Landau-mérték) . Fennáll, hogy
analóg (

).

. Ez a választás a potenciálokra vonatkozó Lorentz-mértékkel

17

A potenciálra vonatkozó háromdimenziós
feltételekkel ekvivalens. A

feltétel a propagátorra nézve a

,

egyenlettel együtt ezek a

8.80. egyenlet - (77,12)

Hasonló alakú az spinű, nemzérus tömegű részecskék propagátora:
itt a propagátor
egyértelmű, nem lehet különböző mértékeket választani. A (77,11a) propagátor tenzorszerkezete ekkor, mint az elvárható, megegyezik a
polarizálatlan vektorrészecskék (14,15) sűrűségmátrixával.
17
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alakban írhatók. Hogy ilyen alakot kapjunk, ahhoz a (77,10) propagátoron egy (77,5) típusú transzformációt kell
végezni a

választással. Ekkor

további komponensei:

8.81. egyenlet - (77,13)

Ezt Coulomb-mértéknek hívjuk (E. Salpeter , 1952); megjegyezzük, hogy
Fourier-transzformáltja .
Végül az a mérték, melyben

most a Coulomb-potenciál

megfelel a propagátorra vonatkozó olyan mértéknek, amelyben

8.82. egyenlet - (77,14)

Nemrelativisztikus feladatokhoz ez a választás alkalmas (I. E. Dzjalosinszkij ,L. P. Pitajevszkij , 1959).

6. 78.§. A diagramtechnika általános szabályai
A 74. § és 75. §-ban néhány egyszerű esetben kiszámítottuk a szórásmátrix elemeit. A számítás az általános
módszer minden lényeges lépését tartalmazta. Nem okoz nehézséget, hogy megfelelő általánosításokkal
megállapítsuk a mátrixelemek kiszámítására vonatkozó általános szabályokat a perturbációszámítás tetszőleges
rendjében.
Már láttuk, hogy az szórásoperátor mátrixeleme tetszőleges kezdeti és végállapot között megegyezik annak az
operátornak vákuumbeli várható értékével, melyet úgy kapunk, hogy -et jobbról a kezdeti állapotban levő
részecskék keltő, balról a végállapotokban levő részecskék eltüntető operátoraival szorozzuk.
Ilyen redukció után az

-mátrix eleme a perturbációszámítás

-edik rendjében a következő:

8.83. egyenlet - (78,1)

[az

indexek a kezdeti részecskéket (pozitronokat, elektronokat és fotonokat külön-külön), az
indexek a végső részecskéket jelölik; a
és
operátorok
indexeinek jelentése:

]. Az itt szereplő és operátorok a különbözőállapotban levő részecskék keltőés eltüntető
operátorainak lineáris kombinációi. Tehát olyan kifejezés vákuumbeli várhatóértékét kell kiszámítanunk, amely
keltőés eltüntető operátoroknakés azok lineáris kombinációinak szorzata. Ehhez a következőállítások nyújtanak
segítséget, az állítások adják a Wick-tétel tartalmát (G. C. Wick , 1950).
1. Tetszőleges számú
, bozonoperátor szorzatának vákuumbeli várható értékét úgy számíthatjuk ki, hogy a
párosított operátorok vákuumbeli várható értékeit összeszorozzuk, és összegezünk a lehetséges párosításokra
(kontrakció). A párokon belül a tényezők sorrendje ugyanaz, mint az eredeti szorzatban.
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2.
, ,
, fermionoperátorokra (azonos vagy különböző részecskékre) a szabály annyiban változik, hogy
az összeg egyes tagjainak előjele vagy
aszerint, hogy páros vagy páratlan számú felcseréléssel lehet az
operátorpárok tényezőit egymás mellé hozni.
Világos, hogy a várható érték csak abban az esetben különbözik nullától, ha minden
szorzat az

,

,

tényezőket is tartalmazza. Továbbá csak olyan

amelyek azonos állapotokra vonatkoznak; az

operátornak

előbb kell kelteni, csak aztán lehet eltüntetni (

).

,

,

tényező mellett a

operátorok párosíthatók,
-tól jobbra kell állnia: egy részecskét

Ha a szorzatban minden
pár csak egyszer fordul elő, akkor Wick tétele nyilvánvaló (a várható érték
ekkor egyetlen tagból áll). Azonnal következik abban az esetben is, ha az összes , , eltüntető operátor a
szorzatban az
,
,
keltő operátoroktól jobbra helyezkedik el (ezt hívják normálszorzatnak) ; a várható
érték ekkor nulla. Ezekből kiindulva teljes indukcióval könnyen igazolható a tétel az általános esetben is, mikor
egy operátorpár többször ( -szor) lép fel a szorzatban.
Vizsgáljuk a
várható értékét; tegyük fel, hogy a ,
bozonoperátorpár -szor fordul
elő (a további meggondolások teljesen hasonlóan mondhatók el fermionoperátorokra). Valamelyik párban
felcseréljük a ,
operátorokat, a felcserélési törvények szerint

8.84. egyenlet - (78,2)

várhatóérték

A

operátorpárt tartalmaz, feltettük, hogy erre a Wick-tétel érvényes.

Másrészt a Wick-tétel szerint a

várhatóérték a

tagban különbözik (

várhatóértéktől a

kifejtésében a megfelelő tag

). Ezért (78,2)-ből következik, hogy ha a tétel a
mátrixelemre érvényes, akkor az marad
és
felcserélése után is. Mivel a tényezők egy meghatározott sorrendjére (normálszorzat) érvényes a tétel,
ezért tetszőleges esetben is az.18
Ha a Wick-tétel az

operátorok szorzatára igaz, akkor igaz tetszőleges szorzatra is, amely

mellett azok
,
lineáris kombinációit is tartalmazza. A tételt a (78,1) mátrixelemre alkalmazva, azt
összegként állíthatjuk elő, melynek minden tagja néhány operátorpár várható értékének szorzata. Az utóbbiak
között előfordulnak majd a
operátorokból és a „külső” operátorokból – a kezdeti részecskék keltő
vagy a végső részecskék eltüntető operátoraiból – alkotott párok. Ezeket ki lehet fejezni a részecskék
hullámfüggvényeivel :

8.85. egyenlet - (78,3)

ahol
és
a impulzusú foton és elektron hullámfüggvénye (a polarizációs indexeket a 74. §és 75. §-hoz
hasonlóan a rövidség kedvéért nemírjuk ki). Ugyancsak előfordulnak a „belső”, a -szorzaton belül álló

18

Példaként

felírjuk

négy

operátor

(két

egyforma

pár)

szorzatának

hogy

a

közvetlen

számítás

vákuumbeli

várható

értékét.

Bozonoperátorokra

, az ívek a párokat jelölik. Könnyen igazolható,

,
eredménye

ugyanez.

.
(az utóbbi eredmény a Pauli-elvből világosan

Fermionoperátorokra
,
következik: két azonos állapotú fermiont kelteni nem lehetséges).
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operátorpárok. Mivel a Wick-tétel alkalmazása során a tényezők egymás utáni sorrendje egy páron belül nem
változik, e párokban az operátorok sorrendje kronologikus lesz, és így éppen a megfelelő propagátorokhoz
vezetnek.19
A Wick-tétel segítségével összeggé átalakított mátrixelem mindegyik tagjához egy meghatározott Feynmandiagram tartozik. Az -edik közelítés diagramjai
vertexet tartalmaznak, mindegyikhez egy integrációs
változó tartozik – az
négyesvektorok valamelyike. Minden vertexben három vonal találkozik – két
folytonos (elektron) és egy szaggatott (foton), ezek ugyanattól az változótól függő elektron- ( és ) és
foton- ( ) operátoroknak felelnek meg. A
operátorhoz befutó, a -hez kifutó vonal tartozik.
Illusztrációként néhány példát mutatunk egy harmadrendű mátrixelem tagjai és a gráfok közötti megfeleltetésre.
Elhagyva az integráljelet, a
szimbólumot és az operátorok argumentumait, a tagokat szimbolikusan a
következő alakban írjuk:

8.86. egyenlet - (78,4)

A szemléletesség kedvéért az elektron- és fotonpárokat, ugyanúgy, mint a diagramon, folytonos és szaggatott
ívekkel jelöltük. Az elektroníveken levő nyíl ( -tól
felé mutat) megfelel a gráfbeli irányításnak. A belső
fotonpároknál az irányítás lényegtelen (ami abból is kitűnik, hogy a fotonpropagátor
páros függvénye).
Az így kapott tagok között vannak egymással ekvivalensek, ezek csak annyiban különböznek, hogy az egyes
vertexekhez tartozó változók jelölése, tehát az integrációs változó más. Az
változókat
19

Az utolsó kijelentéssel összefüggésben a következő megjegyzést kell tenni. A Wick-tétel bizonyításánál felhasználtuk a ,

operátorok

felcserélési törvényeit, melyeket csak valódi („transzverzális”) fotonokra értelmeztünk. A „külső”
,
operátorok természetesen mindig
ilyen (kezdeti és végső) fotonokra vonatkoznak. A ( -szorzaton belül álló)
operátorok, mint azt a 77. §-ban megmutattuk, nemcsak a
transzverzális elektromágneses teret írják le. A helyzet ugyanaz, mint a 77. §-ban
kiszámításakor. A relativisztikus és a
mértékinvariancia következtében a tételt elég olyan szorzatokra (azaz a
tenzorkomponensekre) bizonyítani,
amelyeket a potenciálok transzverzális része meghatároz. Ebből már következik, hogy a tétel tetszőleges szorzatra is igaz.
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különböző módon oszthatjuk el a csúcsok között. Ez a (78,1)-ben levő
tényezővel -et ad, ezután nem
kell külön figyelembe venni azokat a diagramokat, amelyekben a csúcsok fel vannak cserélve. Ezzel a
körülménnyel a 74. § és 75. §-ban már találkoztunk. Így például a következő két másodrendű diagram
ekvivalens egymással:

8.87. egyenlet - (78,5)

(78,4)-ben és (78,5)-ben csak a belső párosítások vannak feltüntetve, ezeknek a gráfok belső vonalai felelnek
meg (virtuális elektronok és fotonok). A fennmaradó többi operátort külső operátorokkal kell párosítani. Ennek
eredményeképpen megfeleltethetjük egymásnak a gráf szabad végeit és a kezdeti és végállapotbeli részecskéket.
-hoz (

vagy

operátorral párosítva) végső elektron- vagy kezdeti pozitronvonal,

-hez (

vagy

operátorral párosítva) kezdeti elektron- vagy végső pozitronvonal tartozik. A szabad
operátorhoz ( -tel
vagy
-fel párosítva) kezdeti és végállapotbeli foton egyaránt tartozhat. Ily módon mindig kapunk néhány
topológiailag azonos (azonos számú, azonosan elrendezett vonalból álló) gráfot, melyekben csak a kezdeti és
végállapotbeli részecskék, azaz a be- és kifutó szabad végek vannak egymás között felcserélve.
Minden ilyen csere, nyilvánvalóan a külső
operátorok meghatározott cseréjével ekvivalens (78,1)-ben.
Ezért világos, hogy ha a kezdeti vagy végső részecskék között azonos fermionok vannak, akkor az egymástól a
szabad végek páratlan számú cseréjében különböző gráfokhoz tartozó mátrixelemek ellentétes előjelűek.
Ha egymás utáni elektronvonalakon haladunk megszakítás nélkül, a nyilak mindig azonos irányba mutatnak. Az
ilyen vonalnak vagy két szabad vége van, vagy zárt hurkot alkot. Így a

diagramban két csúcsot tartalmazó hurok van. Hogy az elektronvonal irányítása nem változik, az a
töltésmegmaradás grafikus kifejezése: az egy csúcsba befutó és kifutó össztöltés megegyezik.
A bispinor indexek egy folytonos elektronvonal mentén úgy helyezkednek el, hogy a mátrixokat balról jobbra a
nyíl irányával ellentétes irányban kell leírni. A különböző elektronvonalakhoz tartozó bispinor indexek soha
nem keverednek. Egy nem zárt vonal mentén az indexek sorozata a szabad végeknél az elektron (vagy pozitron)
hullámfüggvényeivel végződik. Zárt hurok esetén az indexek sorozata is zárt, azaz a megfelelő mátrixok
szorzatának nyomát kell képezni. Könnyű belátni, hogy az utóbbit negatív előjellel kell venni.
Valóban, egy

sarokrészt tartalmazó hurok

db operátorpárt jelent
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(vagy más ekvivalens párosítást, melyben csak a csúcsok vannak felcserélve). A
-edik párban a
és
operátorok már olyan sorrendben állnak ( a -től jobbra), ahogy az elektronpropagátorban állniuk kell.
A szélen álló operátorok más -operátorokkal való páros számú felcseréléssel hozhatók egymás mellé, ezután
sorrendjük
.
Mivel

(vö. a VIII. fejezet 11. lábjegyzetével), ezért, ha ezt az operátorpárt a propagátorral helyettesítjük, akkor az
egész kifejezés előjele megváltozik.
Impulzusreprezentációra az általános esetben ugyanúgy térhetünk át, mint a 74. § és 75. §-ban. A
négyesimpulzus megmaradásának általános törvénye mellett, minden vertexben külön-külön meg kell maradnia
a négyesimpulzusnak. Előfordulhat, hogy e megmaradási törvények együttesen sem biztosítják azt, hogy a gráf
belső vonalaihoz tartozó impulzusok egyértelműen meghatározottak legyenek. Ez esetben az összes, nem
meghatározott belső impulzusra integrálni kell [
-ig).

szerint] a teljes

-térre (

szerint is

-től

A taglalás során végig feltételeztük, hogy a perturbáció szerepét a reakcióban „aktívan” részt vevő részecskék
közötti kölcsönhatás játssza (azon részecskék között, amelyeknek állapota a folyamat eredményeképpen
megváltozik). Hasonló módon vizsgálható az az eset, amikor a feladatban külső elektromágneses tér szerepel,
azaz „passzív”, állapotukat a folyamat során nem változtató részecskék által keltett tér.
Legyen

a külső tér négyespotenciálja. A kölcsönhatás Lagrange-operátorában ez az

fotonoperátorral együtt, az
összeg formájában lép fel (szintén a áramoperátorral szorozva). Mivel
nem tartalmaz operátort, ezért nem is párosítható más operátorral. Másképp fogalmazva, külső térnek a
Feynman-diagramban mindig külső vonal felel meg.
Írjuk fel

-t Fourier-integrálként

8.88. egyenlet - (78,6)

A mátrixelemek impulzusreprezentációbeli alakjában a négyesvektor más, valódi részecskéknek megfelelő
külső vonalak négyesimpulzusaival együtt lép fel. A külső tér minden vonalához az
tényező tartozik, a
vonalakat„befutónak” kell tekinteni, mivel az

-val együtt fellépő

tényezőben a kitevő előjele

negatív („kifutó” vonalhoz az
tényezőt kellene rendelni). Ha a négyesimpulzus megmaradási törvénye
(a valódi részecskék adott négyesimpulzusa mellett) nem rögzíti egyértelműen a külső térhez tartozó minden
vonal négyesimpulzusát, akkor a „szabadon” maradó -ra, ugyanúgy, mint a gráf többi nem rögzített
négyesimpulzusára, [

szerint] integrálni kell.

Ha külső tér nem függ az időtől, akkor

8.89. egyenlet - (78,7)
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ahol a

a háromdimenziós Fourier-komponenst jelöli

8.90. egyenlet - (78,8)

Ez esetben a külső vonalnak az
mennyiség felel meg, melynek négyesimpulzusa
. A
külső tér vonalát tartalmazó vertexen keresztül haladó elektronvonalak energiái a megmaradási törvény miatt
azonosak. A további „szabadon” maradó háromdimenziós impulzusokra, melyek a belső vonalakhoz tartoznak,
szerint kell integrálnunk. Az így kiszámított
hatáskeresztmetszetét.
Összefoglaljuk a
gráfszabályokat
impulzusreprezentációbeli alakja.

,

amplitúdó (65,25) révén meghatározza a folyamat

amelyeknek

segítségével

felírható

a

szórásamplitúdó

1. A perturbációszámítás -edik közelítésének az
csúcsot tartalmazó diagramok felelnek meg, minden
csúcshoz egy befutó és egy kifutó elektron- (folytonos) és egy foton- (szaggatott) vonal fut össze. Az összes
olyan diagramot figyelembe kell venni, melyek szabad végeinek (külső vonalainak) száma a kezdeti és
végállapotbeli részecskék számával egyenlő.
2. Minden külső, befutó, folytonos vonalhoz egy kezdeti elektron
vagy egy végső pozitron
amplitúdója tartozik ( a részecske négyesimpulzusa). A kifutó, folytonos vonalakhoz egy végső elektron
vagy egy kezdeti pozitron
3. Minden vertexhez tartozik egy

amplitúdóját rendeljük.
négyesvektor.

4. Minden külső, befutó, szaggatott vonalhoz egy kezdeti foton
rendelt

, kifutó vonalhoz egy végső foton

amplitúdója tartozik ( a polarizáció négyesvektora). A
vektorindexeket a megfelelő csúcshoz
mátrix indexével kell összeejteni (úgy, hogy az
vagy
skalárszorzat lépjen fel).

5. A belső folytonos vonalaknak az
, a belső szaggatott vonalaknak a
tenzorindexeket a szaggatott vonal által összekötött csúcsokhoz tartozó
kell összeejteni.

,

tényező felel meg. A
mátrixok vektorindexeivel

6. Végig elektronvonalakon haladva, a nyilak iránya nem változhat, a bispinor indexek elhelyezése olyan, hogy
az a mátrixok balról jobbra, a nyilak irányával ellentétes sorrendben való leírásának felel meg. Zárt
elektronhurok a hurokhoz tartozó mátrixok szorzatának nyomát jelenti.
7. Az egy csúcsban összefutó vonalakhoz tartozó négyesimpulzusokra megmaradási törvény érvényes, azaz a
befutó vonalak impulzusainak összege megegyezik a kifutókéhoz tartozó impulzusok összegével. A szabad
végekhez tartozó impulzusok adott mennyiségek (az impulzusmegmaradást teljesítik), pozitronvonalhoz
impulzus tartozik. A csúcsokban külön-külön érvényes impulzusmegmaradás által nem rögzített belső
impulzusokra integrálni kell [

szerint].

8. Külső térnek megfelelő, befutó szabad véghez
tényezőt rendelünk; a négyesvektort a csúcsban
összefutó vonalak négyesimpulzusaival megmaradási törvény köti össze. Ha a tér időben állandó, akkor a külső
vonalhoz

négyesimpulzus tartozik, és ehhez a tér háromdimenziós

rendeljük [a négydimenziós komponenssel való kapcsolat ebben az esetben
belső vonalak nem rögzített hármasimpulzusaira

szerint integrálni kell.
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9. A gráfhoz tartozó általános szorzótényező
, a gráf így lép fel az
mátrixelemben. További
szorzótényezők:
minden zárt elektronhurokhoz, továbbá minden szabad pozitronpárhoz, ha ez a pár
folytonos vonal két végét alkotja. Ha a kezdeti vagy végállapotbeli részecskék között több elektron vagy
pozitron van, akkor két olyan gráf relatív előjelének, melyek egymástól azonos részecskék páratlan számú
cseréjében különböznek, ellentétesnek kell lennie.20

7. 79.§. Keresztezési invariancia
Az
szórásamplitúdó Feynman-integrálok formájában felírt alakja nagyfokú szimmetriát mutat, melynek
lényege a következő.
Egy Feynman-diagram minden befutó, külső vonala (irányának megváltoztatása nélkül) egy kezdeti állapotbeli
részecskének vagy egy végállapotbeli antirészecskének, minden kifutó vonala végső részecskének vagy kezdeti
antirészecskének tekinthető. A részecskéről antirészecskére való áttéréssel egyidejűleg a vonalhoz tartozó
négyesimpulzus jelentése is megváltozik:
részecskére (mondjuk elektronra), és
pozitronra.
Fotonra nézve, mivel ez valódi semleges részecske, ez csak annyit jelent, hogy emisszió helyett abszorpció
történik, és fordítva: egy külső
impulzusú fotonvonal vagy
impulzusú foton abszorpcióját, vagy
egy
impulzusú foton emisszióját jelenti.
A külső vonalak jelentésének e változása az egyik reakciócsatornából a másikba való átmenettel ekvivalens.
Innen következik, hogy ugyanaz az amplitúdó mint a diagram szabad végeihez tartozó impulzusok függvénye,
az összes reakciócsatornát leírja.21 A csatornától függően csak a függvény argumentumainak értelme változik:
részecskéről antirészecskére való áttérés során
, ahol
a kezdeti (az egyik csatornában),
a
végső (a másik csatornában) részecske négyesimpulzusa. A szórásamplitúdónak ezt a tulajdonságát keresztezési
szimmetriának vagy keresztezési invarianciának nevezik.
A 71. §-ban bevezetett, a kinematikai invariánsoktól függő invariáns amplitúdókról azt mondhatjuk, hogy ezek
minden csatornára ugyanazok, csak argumentumaikat a megfelelő csatorna fizikai tartományában kell
értelmezni. Más szavakkal, a Feynman-integrálok az invariáns amplitúdókat mint analitikus függvényeket
határozzák meg; a különböző fizikai tartományokban ezek egymás analitikus folytatásai. Mivel a Feynmanintegrálok integrandusainak szingularitásai vannak, ezért az invariáns amplitúdóknak is lesznek szingularitásai,
ezek meghatározhatók az integrálokból (a pólusok kikerülésének szabályát figyelembe véve). Ha valamelyik
csatornához tartozó invariáns amplitúdókat a Feynman-integrálokból meghatároztuk, akkor más csatornákba
való analitikus folytatásuk automatikusan figyelembe veszi ezeket a szingularitásokat.
Hangsúlyozzuk, hogy a keresztezési invariancia túlmegy a szórásmátrixnak a téridő szimmetriából következő
tulajdonságain. Az utóbbi azt jelenti, hogy az olyan folyamatok amplitúdói, amelyeket egymásból a kezdeti és
végállapotok felcserélésével, valamint a részecskéknek antirészecskékkel való helyettesítésével kapunk (a
részecskék impulzusa változatlan, impulzusmomentumaiknak vetülete előjelet vált), egyenlőek. Ez a
invariancia követelménye.22 Ugyanakkor a keresztezési invariancia lehetővé teszi, hogy ne csak az összes
részecskére együtt végezzük el a transzformációt, hanem bármelyik részecskére külön is.

8. 80.§. Virtuális részecskék
A Feynman-diagramok belső vonalai ugyanazt a szerepet játsszák a kovariáns perturbációszámításban, mint a
közbenső állapotok a „szokásos” elméletben. Az állapotok jellege azonban a kétféle elméletben különböző. A
közönséges elméletben a közbenső állapotokban a (háromdimenziós) impulzus megmarad, az energia azonban
nem; ebben az értelemben nevezzük ezeket virtuális állapotoknak .A kovariáns elméletben az impulzus és
energia egyenértékű: a közbenső állapotokban a teljes négyesimpulzus megmarad (annak eredményeképp, hogy
az -mátrix elemeiben az integrálást a koordináták és az idő szerint egyaránt el kell végezni, ami biztosítja az
elmélet kovarianciáját). Sérül azonban a valódi részecskékre fennálló, az energia és az impulzus közötti
Az utóbbi állításhoz kiegészítésképpen hozzátesszük, hogy az összes, folytonos vonalaiban azonos szerkezetű gráfnak, tehát azoknak,
amelyek a fotonvonalak eltávolítása után azonosak, azonos előjelű a járuléka. Emlékeztetőül még megjegyezzük, hogy azonos fermionok
jelenléte esetén az amplitúdó előjele nem meghatározott.
21
Ha egyik vagy másik csatorna a négyesimpulzus megmaradása következtében tiltott, akkor az átmeneti valószínűség automatikusan
eltűnik, ezt a (65,5)-ben általános szorzótényezőként fellépő ( -függvény okozza).
22
Vegyük észre, hogy az említett reakciók egyikéről formálisan áttérhetünk a másikra, ha a Feynman-diagramban minden négyesimpulzus
előjelét megváltoztatjuk. Ez megfelel a
-operáció négyestükrözésként való értelmezésének.
20
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jellegzetes kapcsolat (melyet a
egyenlőség fejez ki). Ilyen értelemben beszélünk közbenső, virtuális
részecskékről. A virtuális részecske energiája és impulzusa közötti összefüggés tetszőleges – olyan, amilyet a
csúcsokbeli négyesimpulzus-megmaradás megkövetel.
Tekintsünk egy olyan diagramot, amely két részből áll (I. és II.), és a két részt egy vonal köti össze. A részek
belső szerkezetére nem vagyunk kíváncsiak, a diagram sematikusan a következő alakban adható meg:

8.91. egyenlet - (80,1)

(a vonalak folytonosak és szaggatottak egyaránt lehetnek). Az általános megmaradási törvény szerint az I. és II.
rész külső vonalaihoz tartozó össznégyesimpulzus egyenlő. Mivel a négyesimpulzus minden vertexben különkülön megmarad, ezért az össz-négyesimpulzus éppen az I. és II. részeket összekötő vonal
négyesimpulzusával egyenlő. Ez az impulzus tehát egyértelműen meghatározott, a mátrixelemben erre integrálni
nem kell.
Reakciócsatornától függően

lehet mind pozitív, mind negatív. Mindig létezik olyan csatorna, amelyben

. Ekkor a virtuális részecske formális tulajdonságai szerint egy valós
részecskével analóg. Be lehet menni nyugalmi rendszerébe, meg lehet határozni a spinjét stb.
23

A (77,11) fotonpropagátor tenzorszerkezetét tekintve, egy nemzérus tömegű,

tömegű valódi

spinű, polarizálatlan részecske

sűrűségmátrixával egyezik meg (a négyestenzor a négyesimpulzusra ortogonális).
Másrészről virtuális részecskére nézve a propagátor (mint a téroperátorokban kvadratikus mennyiség) azt a
szerepet játssza, mint a valódi részecske sűrűségmátrixa. Ezért a virtuális fotonnak, a valódihoz hasonlóan
egységnyi spint kell tulajdonítani. A valódi fotontól eltérően azonban két független polarizáció helyett a virtuális
foton mint véges tömegű „részecske” mindhárom polarizációs állapotot felveheti.
Az elektron terjedési függvénye

Itt

a valódi elektrontömeg, a virtuális részecske „tömege” pedig

. Elvégezve a

8.92. egyenlet - (80,2)

felbontást, azt látjuk, hogy az első tag felel meg az
tömegű,
spinű részecske, a második pedig a
megfelelő antirészecske sűrűségmátrixának [vö. (29,10)és (29,17)]. Emlékezve, hogy részecske és antirészecske

Ilyen például az a csatorna (ha energetikailag megengedett), amelyben az I. részhez tartozó minden szabad vég kezdeti, a II. részhez
tartozók végső részecskéknek felelnek meg. Ekkor
(a kezdeti részecskék négyesimpulzusainak összege), és tömegközépponti
23

rendszerben

, úgyhogy

.
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belső paritása ellentétes (27. §), arra a következtetésre jutunk, hogy a virtuális elektronnak
tulajdonítanunk, de nem tulajdoníthatunk neki határozott paritást.

spint kell

A (80,1) diagram jellegzetessége, hogy egyetlen belső vonal elvágásával két, egymással nem összefüggő részre
esik szét.24 Ez a vonal az adott esetben egyrészecske közbenső állapotnak , egy virtuális részecskét tartalmazó
állapotnak felel meg. Az ilyen diagramnak megfelelő szórásamplitúdó a jellegzetes (nem integrálandó!)

tényezőt tartalmazza, amely a belső vonaltól származik (
az elektrontömeg, ha elektronvonalról,
, ha
fotonvonalról van szó). Más szóval, a szórásamplitúdónak pólusa van olyan értékénél, amelynél a virtuális
részecske fizikaivá válna (
). A helyzet ugyanaz, mint a nemrelativisztikus kvantummechanikában,
ahol is a szórásamplitúdónak pólusa van olyan energiaértékeknél, amelyeknél az ütköző részecskék rendszerével
kötött állapotai vannak (III. 128. §).
Vizsgáljuk a (80,1) diagramot olyan reakciócsatornát tekintve, amelyben minden jobb oldali szabad vég kezdeti,
minden bal oldali végső részecskének felel meg; ekkor
. Azt mondhatjuk, hogy a közbenső állapotban a
kezdeti részecskék egyetlen virtuális részecskévé alakulnak át. Ez csak akkor lehetséges, ha az átalakulást nem
tiltják megmaradási törvények (eltekintve a négyesimpulzusra vonatkozótól): impulzusmomentum, töltés,
töltésparitás stb. Ez a szükséges feltétele annak, hogy ún. pólusdiagram létezzék. Ha egy csatornában van ilyen,
akkor a keresztezési invariancia értelmében ugyanez a diagram a többi reakciócsatornában is megtalálható.
A megmaradási törvények például nem tiltják az
virtuális elektron létrejöttét. Ez annak felel meg,
hogy a Compton-szórás amplitúdójának (és a másik csatornának megfelelő folyamatnak – elektronpár
kétfotonos szétsugárzásának) pólusa van. Az
átmenetben keletkező virtuális foton pólust
eredményez az elektron–pozitron és így az elektron–elektron szórás amplitúdójában is. Két foton nem alakulhat
át sem virtuális elektronná, sem virtuális fotonná (a
átmenetet a töltés és az impulzusmomentum, a
átmenetet a töltésparitás megmaradása tiltja). Ennek megfelelően a foton–foton szórás amplitúdója
nem tartalmaz pólusdiagramot.
A szórásamplitúdó pólusszerkezete, amelyhez most a Feynman-integrálok vizsgálatával jutottunk, a valóságban
jóval általánosabb jellegű, nem kötődik a perturbációszámításhoz. Megmutatjuk, hogy ezek a szingularitások
már a (72,2) unitaritási feltételből következnek.
Tegyük fel, hogy a (72,2)-ben szereplő

ahol

és

áttéréssel

közbenső állapotok között van egyrészecske-állapot . Ennek járuléka:

a közbenső részecske négyesimpulzusa és helicitása . A

szerintivel helyettesítjük (

integrálás a

tartományban

függvényt „elviszi”; ezután a

amplitúdóról

szerinti integrálást a

a közbenső részecske tömege). Az
-re térünk át (65,10) szerint:

8.93. egyenlet - (80,3)

- és -invarianciát feltételezve (fázistényező erejéig)
, ahol az ,
állapotok -től és -től
a részecskék helicitásának előjelében különböznek (azonos impulzusok mellett). (80,3) mintájára képezzük az
különbséget, s ezeket összeadva azt kapjuk, hogy
24

Ezzel a tulajdonsággal majdnem minden folyamat első nem eltűnő közelítésének megfelelő, diagramjai rendelkeznek.
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8.94. egyenlet - (80,4)

ahol bevezettük az

jelöléseket. Innen következik, hogy

-nek mint

analitikus függvényének pólusa van

-nél. (76,18) szerint a pólustag

8.95. egyenlet - (80,5)

Egyrészecske-állapotba való valódi átmenet csak egyetlen
értéknél,
-nél lehetséges. Ily módon
valóban megkaptuk a szórásamplitúdó (80,1) típusú diagramnak megfelelő szerkezetét.
Végül még a zárt elektronhurkot tartalmazó diagramok egy fontos tulajdonságával foglalkozunk. Ezt könnyen
megismerhetjük, ha a virtuális fotonra is kiterjesztjük a töltésparitás fogalmát: a virtuális fotonnak, a valódihoz
hasonlóan, meghatározott (negatív) töltésparitást kell tulajdonítani. 25
Ha egy diagram zárt hurkot tartalmaz (a csúcsok száma
), akkor a vizsgált folyamat amplitúdójában egy
másik diagramnak is meg kell jelennie, mely az elsőtől csupán a hurok irányításában különbözik (
esetén a körüljárási iránynak nincs értelme). A hurkokat az azokba befutó vonalakkal együtt „kivágjuk”. A két
hurok
és
:

8.96. egyenlet - (80,6)

felfogható úgy, mint egy folyamat amplitúdójának két diagramja, ahol is (valós vagy virtuális) fotonok egy
összessége egy másikba megy át;
a kezdeti és a végső fotonok számának összege. De a töltésparitás
megmaradása megtiltja, hogy páros számú foton páratlan számúvá alakuljon. Ezért a (80,6) hurkoknak
megfelelő kifejezések összege páratlan
-re el kell hogy tűnjék. Ugyancsak el kell tűnnie két olyan diagram
járuléka összegének, melyek e hurkokat részként tartalmazzák (ez az ún. Furry-tétel ; W. H. Furry, 1937).
Tetszőleges folyamat amplitúdójának kiszámításakor tehát nem kell figyelembe venni az olyan diagramokat,
amelyek páratlan számú csúccsal rendelkező hurkot tartalmaznak.
Ez ugyanolyan meggondolásokból következik, mint amilyeneket a 13. § végén valódi fotonokra tettünk arra vonatkozóan, hogy minden
vertexben fellép az elektromágneses kölcsönhatás operátora.
25
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Vizsgáljuk meg kicsit részletesebben az ilyen diagramok együttes járulékát. A zárt elektronhuroknak (adott
fotonimpulzusok mellett) az

8.97. egyenlet - (80,7)

kifejezés felel meg, ahol
az elektronvonalakhoz tartozó impulzusok (ezeket a csúcsokbeli
megmaradás nem határozza meg egyértelműen). Minden
mátrixra és
-re a töltéstükrözés operációját
alkalmazzuk, azaz
-vel és
-vel helyettesítjük azokat. A (80,7) kifejezés nem változik,
mert mátrixok szorzatának nyoma ilyen transzformációval szemben invariáns. Másrészt (26,3) szerint

8.98. egyenlet - (80,8)

és

8.99. egyenlet - (80,9)

-nek
-vel való helyettesítése nyilvánvalóan a hurok körüljárási irányának megfordítását jelenti:
minden nyíl iránya megfordul, más szóval, a transzformáció az egyik hurkot a másikba viszi át. Ezenkívül
szorzótényezőt jelent, ez a csúcsokban elvégzett (80,8) helyettesítésnek felel meg.Így

8.100. egyenlet - (80,10)

azaz a két hurok járuléka páros

-re azonos, páratlan

-re előjelben különbözik.
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1. 81.§. Elektronszóródás külső téren
Elektronnak állandó külső téren történő rugalmas szóródása a legegyszerűbb folyamat, mely a
perturbációszámítás első közelítésében (első Born-közelítés ) végbemehet. Ennek a

9.1. egyenlet - (81,1)

egycsúcspontú diagram felel meg, ahol

és

az elektron négyesimpulzusa a kezdeti és végállapotban,

. Mivel állandó térben való szóródásnál az elektron energiája nem változik
.

, ezért

1

A megfelelő szórásamplitúdó

9.2. egyenlet - (81,2)

ahol
szerint]

a külső tér háromdimenziós Fourier-transzformáltja. A szórási hatás-keresztmetszet [(65,26)

9.3. egyenlet - (81,3)

Elektrosztatikus térnél

, tehát

9.4. egyenlet - (81,4)

Nemrelativisztikus esetben az
bispinor amplitúdók a nemrelativisztikus (kétkomponensű) amplitúdókba
mennek át. Olyan szórásnál, amelyben a polarizáció nem változik, ez -től független mennyiség, az általunk
használt normálás
. Ezt figyelembe véve,

1

Külső térben való szóródásnál ezt a diagramot a négyesimpulzus-megmaradás tetmészetesen nem tiltja [a valódi fotonra vonatkozó (74,19)

diagrammal ellentétben]:
-nek, a valódi foton impulzusnégyzetétől eltérően, nem kell zérusnak lennie, a külső térre vonatkozó Fourierintegrálból automatikusan kiválasztódik a megkövetelt -val rendelkező komponens.
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ahol
a külső térben mozgó elektron potenciális energiájának Fourier-transzformáltja; e
kifejezés megegyezik az ismert Born-képlettel [III. (126,4)].
Az általános, relativisztikus esetben a polarizálatlan elektronok szórási hatáskeresztmetszetét úgy kapjuk, hogy
-et átlagoljuk a kezdeti, és összegezzük a végső polarizációs állapotokra. Képezni kell tehát az

kifejezést, ahol összegezni kell a kezdeti és végállapotbeli elektronok spinjeinek lehetséges irányaira; az 1/2
tényező az egyik összegezésből átlagolást csinál. A 66. §-ban leírt szabályok szerint

A nyom kiszámításakor felhasználjuk, hogy

, és ezzel

, ahol

Innen a hatáskeresztmetszet

9.5. egyenlet - (81,5)

A

töltéssűrűséggel adott sztatikus töltéseloszlás tere

9.6. egyenlet - (81,6)

ahol
a
eloszlás Fourier-transzformáltja (alakfaktor).
szórási hatáskeresztmetszet

nagyságú ponttöltésre:

. A

9.7. egyenlet - (81,7)

(N. F. Mott, 1929).
Rutherford-hatáskeresztmetszet

, ahol

a szórásszög . Ezért a zárójel előtt álló kifejezés éppen a

9.8. egyenlet - (81,8)
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(nemrelativisztikus határesetben

).így2

9.9. egyenlet - (81,9)

Ultrarelativisztikus

esetben

a

nemrelativisztikustól

eltérően

a

hátraszórás

erősen

elnyomott

(

).
Ultrarelativisztikus esetben a kis szögekben történő szóródásra (81,7)-ből

9.10. egyenlet - (81,10)

Bár erre a képletre Born-közelítésben (azaz
marad (
nagy

feltevéssel) jutottunk,

szögekre). Erről meggyőződhetünkúgy, hogy a (39,10) pontos (

mellett is érvényes
-ben) ultrarelativisztikus

hullámfüggvényt használjuk. Ez a (39,2) tartományban érvényes megoldás természetesen tetszőlegesen
mellett érvényes marad. Itt

úgyhogy a korrekciós tag, amint annak lennie kell, kicsi. Az
alakú hullámfüggvény ugyanolyan, mint a
nemrelativisztikus (a paraméterek megfelelő megváltoztatása mellett), aszimptotikus alakjuk is megegyezik, így
a hatáskeresztmetszetre a Rutherford-féle kifejezést kapjuk.
A tetszőlegesen polarizált elektronokra érvényes hatáskeresztmetszet kiszámításához a (29,13) sűrűségmátrixra
vonatkozó általános szabályokat kellene felhasználni. Az adott esetben azonban rövidebb úton is célhoz
érhetünk, ha az
kapjuk:

,

bispinor amplitúdók (23,9) alakját használjuk; szorzatukra a következő kifejezést

vagy a (33,5) összefüggést felhasználva,

9.11. egyenlet - (81,11)

ahol3

9.12. egyenlet - (81,12)

A
és
, közötti eltérés a feles spinű részecskékre jellemző. 0 spinű részecskék szórására (ha elektromágneses térben való
mozgásukat hullámegyenlettel írnánk le) azt kapnánk, hogy
=
. Első pillantásra érthetetlennek tűnik, hogy ez a tisztán kvantumos
effektust leíró kifejezés nem tartalmazza a tényezőt. Arra kell azonban gondolnunk, hogy a Born-közelítés alkalmazhatóságának feltétele
2

ellentétben van a Coulomb-térben való kváziklasszikus mozgás feltételével, és ezért a (81,9) képletben nem térhetünk át
klasszikus esetre.
3
definíciója a 38. §-belitől általános szorzótényezőben különbözik.
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A kétkomponensű

mennyiség (háromdimenziós spinor) az elektron nemrelativisztikus spinhullámfüggvénye.

Részlegesen polarizált állapotokra úgy térhetünk át, hogy a
szorzatot (
nemrelativisztikus
-es
sűrűségmátrixszal helyettesítjük. El kell végezni tehát az

spinorindexek) a

helyettesítést, ahol

és
pedig a polarizációs vektor a kezdeti és végállapotban, ezeket a detektorok regisztrálják. A nyom
kiszámítása a következő eredményre vezet:

9.13. egyenlet - (81,13)

ahol

a polarizálatlan elektronokra vonatkozó szórási hatáskeresztmetszet.

A (81,13)-ban levő zárójeles kifejezést
polarizációját (ez eltér a detektált

alakban írjuk fel, és leolvassuk a végállapotbeli elektron
polarizációtól – I. 66. §.):4

9.14. egyenlet - (81,14)

Látható, hogy a szórt elektronok csak akkor polarizáltak, ha a beeső elektronok is azok. Ez a tény az első Bornközelítésáltalános jellemzője (vö. III. 140. §).
Nemrelativisztikus esetben (
) (81,14)-ből
adódik, azaz az elektron polarizációját a szóródás
során megtartja (ez a spin–pálya kölcsönhatás elhagyásának természetes következménye).
Az ellenkező, ultrarelativisztikus esetben

a (38,2) általános képlettel összhangban.
Ha emellett a beeső elektron helicitása meghatározott (
átalakítással kapjuk, hogy

), akkor (81,14)-ből egyszerű

Más szóval, az elektron helicitása a szóródás során nem változik.

4

(81,14) a III 140. § 1. feladatában kapott képletnek felel meg, és az

valós,

képzetes esetre adódik.
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Ez a körülmény, mint azt a 38. §-ban már kifejtettük, azzal van kapcsolatban, hogy a tömeget elhanyagolva, a
Dirac-egyenlet spinorreprezentációbeli alakja két független, -re és -ra vonatkozó egyenletre esik szét.
Ennek általánosabb jelentése is van, mivel a

áram és ezzel együtt az elektromágneses kölcsönhatás
operátora -ben és -ben vegyes tagot nem
tartalmaz, és így a és állapotok között nincs nem eltűnő mátrixeleme. Ebből következik az, hogy ha az
ultrarelativisztikus elektron helicitása meghatározott (vagy vagy különbözik zérustól), akkor a folyamat
során ez megmarad, ha az elektron tömegét elhanyagoljuk.

2. 82.§. Elektronok és pozitronok szóródása
elektronon
Az elektron–elektron szórást vizsgáljuk.
ütközés után

és

és

impulzusú elektronok ütköznek egymással, négyesimpulzusuk

. Az impulzusmegmaradást a

9.15. egyenlet - (82,1)

egyenlőség fejezi ki. A továbbiakban használni fogjuk a 67. §-ban bevezetett kinematikai invariánsokat, melyek
definíciója:

9.16. egyenlet - (82,2)

A folyamatot a (74,13) és (74,14) Feynman-diagramok írják le, az amplitúdó:5

9.17. egyenlet - (82,3)

A
66. §-ban megtanult szabályok szerint – a kezdeti és végállapotbeli részecskéket a polarizációs
sűrűségmátrixokkal írjuk le – a következő helyettesítést végezzük:

9.18. egyenlet - (82,4)

5

-nek ez az alakja megfelel a (71,5) általános kifejezésnek. A perturbációszámítás első nem eltűnő közelítésében az öt invariáns

amplitúdó közül csak egy különbözik nullától:
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Ha polarizálatlan elektronok szóródását vizsgáljuk (és a szóródás utáni polarizációra sem vagyunk kíváncsiak),
akkor minden sűrűségmátrix helyébe
-et kell írnunk, és az eredményt
-gyel
szoroznunk kell (a két kezdeti elektron polarizációjára átlagolunk, a két végsőére összegezünk). A szórási
hatáskeresztmetszetet a (65,23) képlet határozza meg, ebbe (65,15a) szerint az
kell beírni. A hatáskeresztmetszetet a következő alakra hozhatjuk:

kifejezést

9.19. egyenlet - (82,5)

-ban először a nyomokat kell kiszámítani [felhasználva(22,9)-et és (22,10)-et], majd a
összegezést kell elvégezni;
Az eredmény:

6

-ban először kell a

és

és

szerinti

szerint összegezni [a (22,6) képlet segítségével].

vagy a (82,2) invariánsokkal kifejezve,

9.20. egyenlet - (82,6)

Így a hatáskeresztmetszet

9.21. egyenlet - (82,7)

6

Megjegyezzük, hogy

. Erre később hivatkozni fogunk.
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(ahol

).

A (82,7)-et felírjuk tömegközépponti rendszerben. Itt

9.22. egyenlet - (82,8)

(
,
az elektron impulzusaés energiája, ezek a szórás során nem változnak;
Nemrelativisztikus esetben (
):7

a szórási szög).

9.23. egyenlet - (82,9)

(ahol
az elektronok relatív sebessége) a nemrelativisztikus elmélettel egyezésben (l. III. 137. §).
Általános esetben, tetszőleges sebességekre (82,7) a (82,8) helyettesítés és egyszerűátalakítások után a

9.24. egyenlet - (82,10)

alakban írható (Ch. Möller, 1932). Ultrarelativisztikus esetben (

):

9.25. egyenlet - (82,11)

Laboratóriumi rendszerben , ahol az egyik (pl. a második) elektron az ütközés előtt nyugalomban van, a
hatáskeresztmetszetet a

9.26. egyenlet - (82,12)

7

A sebesség feltevésszerűen kicsi (

), de a perturbációszámítás alkalmazhatóságának feltétele teljesül:
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mennyiség, a nyugvó elektronnak a beesőáltal átadott energia (
ki.8 Az invariánsok:

egységekben mérve) segítségével fejezhetjük

9.27. egyenlet - (82,13)

Ezeket (82,7)-be helyettesítve, a gyors primer elektronok szórása soránkeletkező másodlagos elektronok (az ún.
-elektronok ) energia szerinti eloszlására a következő kifejezést kapjuk:

9.28. egyenlet - (82,14)

ahol
.
és
a két elektron kinetikus energiájaütközés után; a két részecske
azonosságát tükrözi az a tény, hogy a képlet e két mennyiségben szimmetrikus. Ha a kisebb energiájú elektront
nevezzük visszalökődött elektronnak, akkor
(82,14) a következő alakú:

a 0 és

közötti értékeket veszi fel. Kis

mellett

9.29. egyenlet - (82,15)

Megjegyezzük, hogy a befutó elektron sebességével (
) kifejezett képlet nemrelativisztikus esetben
is érvényes marad. Természetes tehát, hogy formailag megegyezik a nemrelativisztikus elmélet eredményével
[vö. III. (148,17)].
Vizsgáljuk most pozitron szóródását elektronon (H. Bhabha, 1936). Ez ugyanannak az általános folyamatnak
egy másik keresztezett csatornája, amelyhez az elektron-elektron szórás is tartozik. Ha a kezdeti elektron és
pozitron impulzusai

és

, a végsőké

és

, akkor az egyik csatornából a másikba a

helyettesítéssel térhetünk át. A (82,2) kinematikai invariánsok most

9.30. egyenlet - (82,16)

Ha az
-szórást -csatornának tekintjük, akkor az
-szórás a reakció -csatornája. A szórásamplitúdó
négyzetének az , ,
változókkal felírt kifejezése ugyanaz, mint előbb, (82,5) nevezőjében az
helyettesítést kell elvégezni. Így kapjuk a pozitron–elektron szórás hatáskeresztmetszetére a (82,7)-nek
megfelelő

9.31. egyenlet - (82,17)

8

A rugalmas ütközésre vonatkozó különböző vonatkoztatási rendszerekben felírt kinematikai összefüggésekre nézve lásd a II. 13. §-t.
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kifejezést.
Az
és

, , invariánsokat ismét kifejezzük a tömegközépponti rendszerben, (82,8)-tól annyi az eltérés, hogy
felcserélődik:

9.32. egyenlet - (82,18)

Nemrelativisztikus határesetben (82,17) a Rutherford-képletbe megy át:

9.33. egyenlet - (82,19)

(ahol
). Ez a (82,17)-ben levő kapcsos zárójel első tagjából adódik, ami egy „szórás” típusú
diagramnak felel meg (vö. 74. §). A szétsugárzási diagram járuléka [(82,17) második tagja]és a kettő
intérferenciájából adódó járulék (harmadik tag) nemrelativisztikus határesetben eltűnik. 9
Általános esetben, tetszőleges sebességeknél (82,17) mindhárom tagja azonos 0 nagyságrendű (csak kis
szögeknél dominál az első tag a
tényező miatt. A hasonló tagok összevonása után a pozitron–
elektron szórás hatáskeresztmetszete (tömegközépponti rendszerben) a következő alakban írható:

9.34. egyenlet - (82,20)

Az azonos részecskék szóródására jellemző, a
helyettesítéssel szemben mutatott invariancia
pozitron–elektron szórásnál természetesen hiányzik. Ultrarelativisztikus határesetben a (82,20) kifejezés az
elektron–elektron szórás hatáskeresztmetszetétől csak egy

tényezőben különbözik:

9.35. egyenlet - (82,21)

9

Nemrelativisztikus határesetben az

amplitúdó kétkomponensű – vö. (23,12); továbbá

pozitronra egyaránt. A (74,15) amplitúdó szórástagja
diagram virtuális fotonjára a tömegközépponti rendszerben
energia (
eltűnik.

ahol
),

elektronra és
(a szórás típusú

az ellentétes töltések kölcsönhatásából száramzó Coulomb-

) Fourier-transzformáltja . Szétsugárzási diagramban a virtuális fotonra
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Laboratóriumi rendszerben, ahol az egyik részecske (mondjuk az elektron) az ütközés előtt nyugalomban van,
ismét bevezetjük a

9.36. egyenlet - (82,22)

mennyiséget, az elektronnak átadott energiát. (82,13)-hoz hasonlóan

E kifejezéseket (82,17)-be helyettesítve, egyszerű átalakítások után a következő, a másodlagos elektronok
energia szerinti eloszlását leíró képlethez jutunk:

9.37. egyenlet - (82,23)

ahol
;
értéke 0 és
között változik. Ha
elektronszórást is megadó(82,15) képlethez jutunk.

, akkor (82,23)-ból szintén az

Az elektron vagy pozitron szóródásban fellépő polarizációs effektusokat a 66. §-ban kifejtett általános
szabályok alapján kell számítani. Általánosabb esetekben a számítások terjedelmes képletekhez vezetnek, ezekre
nézve az eredeti cikkekre vagy speciális összefoglalókra utalunk. 10 Most csak néhány megjegyzést teszünk.
A perturbációszámítás vizsgált (első nem eltűnő) közelítésében a hatáskeresztmetszetben nem szerepelnek a
kezdeti vagy végállapotbeli részecskék polarizációs vektorában lineáris tagok. A nemrelativisztikus elmélethez
hasonlóan (III. 140. §) az ilyen tagok megjelenését a szórásmátrix hermiticitásából adódó követelmények tiltják.
Ezért a hatáskeresztmetszet nem változik, ha az ütköző részecskék közül csak egy polarizált, polarizálatlan
részecskék szóródásánál pedig nem lép fel polarizáció.
Ugyanezek a követelmények tiltják, hogy a hatáskeresztmetszetben olyan korrelációs tagok lépjenek fel,
amelyek három, a folyamatban részt vevő (kezdeti és végső) részecske polarizációjának szorzatát tartalmaznák.
Fellépnek azonban kettes és négyes korrelációs tagok. Nem azonos részecskék szóródásánál (elektron és
pozitron; elektron és müon) ezek a tagok nemrelativisztikus határesetben eltűnnek, mivel nincs spin-pálya
kölcsönhatás. Azonos részecskék ütközésekor a korrelációs tagok már nemrelativisztikus esetben is
megjelennek kicserélődési effektusok következtében.

2.1. Feladatok
1. Határozzuk meg polarizált elektronok szóródási hatáskeresztmetszetét nemrelativisztikus közelítésben.
Megoldás. Nemrelativisztikus esetben a bispinor amplitúdók a szokásos előállításban kétkomponensűek, a
sűrűségmátrixok a (29,20)
-es mátrixok. A (82,3) szórásamplitúdóban csak a
indexű tagok
különböznek nullától, ezek a (szokásos előállításban) diagonális

mátrixot tartalmazzák. (82,4) helyett most

A. M. Bincer, Phys. Rev. 107, 1434 (1957); G. W. Ford, C. J. Mullin, Phys. Rev. 108, 477 (1957) [javítás: Phys. Rev. 110, 1485 (1958)]; A.
Raczka, R. Raczka, Phys. Rev. 110, 1469 (1958); W. H. MeMaster, Rev. Mod. Phys. 33, 8 (1961).
10
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(az összegezést a végállapotbeli elektronok polarizációjára végezzük). A szórási hatáskeresztmetszet

ahol
a tömegközépponti rendszerbeli szórási szög,
hatáskeresztmetszet.11

a polarizálatlan részecskékre vonatkozó (82,9)

Pozitron-elektron szóródásban azonos közelítésben a polarizációtól való függés nem jelenik meg (
);
erről könnyen meggyőződhetünk, ha észrevesszük, hogy az
, és
, elektron- és pozitronamplitúdók más
két-két komponense különbözik nullától.
2. Határozzuk meg nemrelativisztikus közelítésben a szórt elektronok polarizációját polarizálatlan nyaláb
polarizált céltárgyon való szóródásánál.
Megoldás. Kiszámítjuk a hatáskeresztmetszetet adott kezdeti állapotbeli
és végállapotbeli detektált
(csak
az egyik végállapotbeli elektron polarizációját detektálják) polarizáció mellett. Ugyanúgy kapjuk, mint az 1.
feladatban, hogy

Innen a szórt elektron polarizációs vektora

3. Határozzuk meg nemrelativisztikus esetben annak valószínűségét, hogy teljesen polarizált elektron spinje
polarizálatlan elektronon való szóródásnál átfordul.
Megoldás. A 2. feladat megoldásához hasonlóan kaphatjuk a hatáskeresztmetszetet adott
mellett:

,

polarizációk

helyettesítéssel kaphatjuk a spin átfordulásának valószínűségét:

4. Határozzuk meg adott helicitású paralel és antiparalel spinű elektronok szórási hatáskeresztmetszetének
arányát, ultrarelativisztikus közelítésben.
(82,4)-ben (29,22) szerint a

11

Teljesen polarizált elektronok esetén e képlet megegyezik a III. 137. § feladatának eredményével (ekkor
, ahol

az elektronok polarizációs irányai által bezárt szög).
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helyettesítést kell elvégezni, ahol
számíthatjuk; nevezetesen

. A nyomokat a

22. §-ban tárgyalt összefüggések szerint

A következő eredményt kapjuk:

Mivel az ütköző elektronok impulzusa (tömegközépponti rendszerben) antiparalel, ezért azonos helicitáshoz (
) antiparalel, különböző helicitáshoz (
) paralel spinállás tartozik. , ,
kifejezését
(82,8)-ból (

-tel) helyettesítve, a keresett arányra a

9.38. egyenlet - (1)

eredményt kapjuk. Ez

-nél minimális (

).

5. Az előző feladat, elektron–pozitron szórásra.
(82,4) helyett az

kifejezést kell kiszámítani (a két további tag

ahol
(
jelent). A számítás eredménye:

és

felcserélésével adódik). A sűrűségmátrixok

pozitronra, elektronhoz hasonlóan, az impulzus irányába mutató spint

Az ebből számított arány megegyezik a 4. feladat (82.4.1) képletében megadottal.
6. Határozzuk meg a müon–elektron szórás hatáskeresztmetszetét .
Megoldás. A folyamatot egyetlen diagram írja le, a (74,17). (82,5) helyett most

9.39. egyenlet - (1)

(

,

,

,

, az elektron és müon kezdeti és végső impulzusai;

,
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A számítás végeredménye:

9.40. egyenlet - (2)

Az (82.6.1)és (82.6.2) képletek adják a feladat megoldását. Tömegközépponti rendszerben

ahol

,

,

az elektron és müon energiája;

.

a Coulomb-potenciálon való szóródás (81,9) képletéhez jutunk vissza. Ultrarelativisztikus esetben (

esetén
):

Laboratóriumi rendszerben (melyben az elektron ütközés előtt nyugalomban van):

Itt
a bejövő müon energiája,
energiája,

a sebessége;

a visszalökött elektron

maximális értéke.
7. Határozzuk meg adott helicitású elektronok és müonok egymáson való szóródási hatáskeresztmetszeteinek
arányát paralel és antiparalel spinállás mellett ultrarelativisztikus esetben (
,
).
Megoldás. A 4. feladathoz hasonlóan

(

a tömegközépponti rendszerben mért szórási szög).

8. Határozzuk meg az elektronpár
müonpár (
Bereszteckij , I. Ja. Pomerancsuk , 1955).
Megoldás. Ez a folyamat és a

ahol

,

,

,

) átalakulás hatáskeresztmetszetét (V. B.

-szórás ugyanazon reakció két csatornája. Most

az elektron és pozitron,

és

a müon és antimüon négyesimpulzusa.
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A reakcióküszöbnél az elektronpár energiája (tömegközépponti rendszerben)
, ezért
-nek kell
teljesülnie. Laboratóriumi rendszerben, melyben az elektron az ütközés előtt nyugalomban van, a pozitron
energiája pedig
,

ezért
kell, hogy legyen, ahol a küszöbenergia
kihasználjuk, hogy
).

(most és a továbbiakban mindig

A differenciális hatáskeresztmetszet [a 6. feladat (82.6.1) és (82.6.2) képletei helyett]

Adott

mellett

az

egyenletek által meghatározott korlátok között mozog, azaz

,

Elemi integrálás adja a végeredményt:

(laboratóriumi rendszerben

).12 A képlet közvetlenül a küszöb közelében nem alkalmazható:

esetén a keletkezett müonok nem tekinthetők szabad részecskeként (a müonok közötti
Coulomb-kölcsönhatást figyelembe véve, a hatáskeresztmetszet
esetén nem tűnik el, hanem
konstanshoz tart – l. III. 147. §).

3. 82a.§. Gyors részecskék ionizációs veszteségei
Vizsgáljuk gyors, relativisztikus részecskék atommal való ütközéseit, amelyekben az utóbbi gerjesztődik vagy
ionizálódik. Nemrelativisztikus esetben az ilyen rugalmatlan ütközéseket a III. kötet 148. §–150. §-aiban
tárgyaltuk; most az ott kapott összefüggések relativisztikus általánosítását adjuk meg (H. A. Bethe , 1933).
Feltesszük, hogy az atommal ütköző részecske sebessége nagy az atomi elektronokéhoz képest (egyben
mindenesetre azt is feltételezzük, hogy
, azaz hogy az atomszám nem túl nagy). Ezek a feltételek
biztosítják, hogy a vizsgált folyamatra nézve a Born-közelítés alkalmazható. A feladat megoldása kissé
különbözik attól függően, hogy a gyors részecskék könnyűek (elektron, pozitron) vagy nehezek (mezon, proton,
-rész stb.). Itt az utóbbi, egyszerűbb esetet vizsgáljuk.
Legyen

és

a gyors részecske kezdeti és végső impulzusa a laboratóriumi rendszerben,

melyben az atom ütközés előtt nyugalomban van; a
különbség az atomnak átadott energiát és
impulzust jelenti. Az impulzusátadás lehetséges értékei által meghatározott tartományt ka részre osztjuk:

9.41. egyenlet - (82a,1)

ahol

az elektron tömege,

pedig valamilyen átlagos atomi energia (az atom ionizációs potenciálja). A két

rész
esetén átfedi egymást; ez lehetővé teszi, hogy a két esetben kapott eredményt pontosan
illesszük egymáshoz. értékeinek e két tartományáról mint kis és nagy impulzusátadásról beszélünk.

A hatáskeresztmetszet az
értéknél maximális; nagysága a maximum helyén kb. 20-szor kisebb, mint a kétfotonos
szétsugárzás hatáskeresztmetszete azonos energiánál.
12
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3.1. Kis impulzusátadás
Ebben az esetben az atomi elektronok az atomnak mind a kezdeti, mind a végállapotában nemrelativisztikusnak
tekinthetők.
A folyamat amplitúdóját az

9.42. egyenlet - (82a,2)

kifejezés adja, ahol

az atom kezdeti állapotából ( ) a végállapotba ( ) valóátmenetének négyesárama,

pedig a gyors részecske átmeneti négyesárama; ezek az áramok helyettesítik most az (
)
kifejezéséket, melyek például az elektron és müon, két „elemi rész”(74,17) szórásamplitúdójábanállnak [vö.
(140,3)-mal is]. Az átmeneti áramok impulzusreprezentációban szerepelnek [l. (43,11)]. A folyamat
hatáskeresztmetszete laboratóriumi rendszerben:

9.43. egyenlet - (82a,3)

ahol
az atom állapotai közötti átmenet frekvenciája. A végállapot a diszkrét és folytonos
spektrumhoz egyaránt tartozhat; az első eset az atom gerjesztése, a második az atom ionizációja. Az
energiamegmaradás törvényében [amit a (82a,3)-ban levő -függvény fejez ki] elhanyagoltuk az atom
visszalökődésének energiáját, ami kis impulzusátadásoknál biztosan megtehető.
A fotonpropagátort az adott esetben a (77,14) mértékben célszerű felírni, ebben csak a térkomponensek
különböznek nullától:

9.44. egyenlet - (82a,4)

Ekkor a (82a,2)-ben szereplőátmeneti négyesáramoknak is csak a térkomponenseit kell használni.
A
atomi átmeneti áram az adott esetben a szokásos nemrelativisztikus kifejezés Fouriertranszformáltja:

9.45. egyenlet - (82a,5)

ahol
,
az atomi hullámfüggvények (az írásmód egyszerűsítéseérdekében itt és a továbbiakban elhagyjuk
az atom elektronjaira valóösszegezés jelét, azaz a képleteket úgy írjuk, mintha az atomban csak egyetlen
elektron lenne). Az első tagban parciálisan integrálva, a kifejezés mátrixelem formájábanírható:

9.46. egyenlet - (82a,6)

ahol

az elektron sebességoperátora.

Ami a szóródó részecske áramának átmeneti mátrixelemét illeti, az az aránylag kis impulzusveszteség (
) következtében egyszerűen a
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9.47. egyenlet - (82a,7)

diagonális elemmel helyettesíthető, ami klasszikus egyenesvonalú mozgásnak felel meg [vö. (96,5)]; a
tényező abból ered, hogy a részecske töltése ( ) különbözhet az elektronétól.
Hogy kicsi, az azt jelenti, hogy a részecske
longitudinális és transzverzális komponensei:

elhajlási szöge is kicsi. A

vektor (

-hez viszonyított)

9.48. egyenlet - (82a,8)

úgyhogy
(82a,4)

.
(82a,8)-at (82a,2)-be helyettesítve, azt kapjuk, hogy

Az első tagban

ahol
tagban

(l. III. S.149. §); ezért ennek az operátornak mátrixeleme
1-gyel helyettesíthető, mivel kicsi. Így

. A második

E kifejezés abszolút értékének négyzete:

9.49. egyenlet - (82a,9)

(itt a második tagban az
helyettesítést végeztük; ez az első tagban nem tehető meg, okát a
továbbiakban fejtjük ki – l. a IX. fejezet 15. lábjegyzetét).
A gyors részecskének az atommal való rugalmatlan ütközése során fellépő energia-veszteségét13 a

9.50. egyenlet - (82a,10)

mennyiség határozza meg, ahol az összegezés az atom lehetséges végállapotaira, az integrálás a szórt részecske
irányára vonatkozik; e mennyiséget effektív fékezésnek hívjuk (nevezik energiaveszteségi
hatáskeresztmetszetnek is).
Az integrálás (82a,10)-ben két lépésben végezhető el: átlagolni kell
-nek
-hez viszonyított iránya
azimutszöge szerint, majd integrálni
szerint, ahol a kicsiny szóródási szög. Az első a

13

Gyakran nevezik ionizációs veszteségeknek , bár nemcsak az ionizációval, hanem az atom gerjesztésével is összefügg.
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helyettesítést jelenti, ahol
szerinti integrálás

az atomi elektronok egyik derékszögű koordinátájának mátrixeleme. 14 A

szerintivel helyettesíthető, mivel

9.51. egyenlet - (82a,11)

és így

(

a gyors részecske tömege). Az eredmény a következő:

9.52. egyenlet - (82a,12)

A

szerinti integrál alsó határa:

9.53. egyenlet - (82a,13)

Felső határnak valamilyen

értéket választunk, melyre

9.54. egyenlet - (82a,14)

azaz az I és II tartományok egymást átfedő részébe esik.
Az integrálás és összegezés (82a,12)-ben hasonlóan végezhető el, mint a III. S.149. §.-ban, nemrelativisztikus
esetben. A teljes integrációs tartományt két részre osztjuk: a)

-tól

-ig és b)

-tól

-ig, ahol

értékére teljesül, hogy

9.55. egyenlet - (82a,15)

(a jobb oldalon álló
sorba fejthetünk,

mennyiség az atomi elektronok impulzusainak nagyságrendjébe esik). Az a) részben
, és e rész járuléka

-hoz:

Mindegy, hogy melyiknek: a végállapotbeli atom impulzusának irányára való összegezés után az
tengely irányától.
14
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(A második tagban az integrálás kiterjeszthető végtelenig.) Az összegezést a

9.56. egyenlet - (82a,16)

képlet segítségével végezzük, ahol
következő:

az atomban levő elektronok száma[l. III. (149,10)]. Az eredmény a

9.57. egyenlet - (82a,17)

ahol

valamilyen közepes atomi energiaérték , melyet a

9.58. egyenlet - (82a,18)

képlet határoz meg.
A b) részben (82a,11) szerint
integrálás határai ugyancsak függetlenek
elvégezhető. Az első tagban ezt a

, azaz
nem függ az atom végállapotára jellemző
számtól; az
-től. Ezért az -re való összegezés (82a,12)-ben az integrandusban

9.59. egyenlet - (82a,19)

képlet segítségével végezzük [l. III. (149,5)], az integrál értéke pedig15

Az integrál második tagja ebben a tartományban

-hoz elhanyagolható járulékot ad.

teljes értéke kis impulzusátadásoknál tehát:

9.60. egyenlet - (82a,20)

3.2. Nagy impulzusátadás
A következőkben az olyan ütközéseket vizsgáljuk, amelyeknél nagy az impulzusátadás az atomi elektronok
impulzusához képest (
). Ekkor az atomban levő elektronok kötési energiája nyilvánvalóan
elhanyagolható, azok szabadoknak tekinthetők. Ennek megfelelően a gyors részecske atommal való ütközése

Az integrál logaritmikus divergenciája a felső határon az oka annak, hogy (82a,12) első tagjában
szerint.
15
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olyan, mint a
számú atomi elektron mindegyikén való rugalmas szóródás. Emellett a részecske nagy
sebessége következtében az atomi elektronok a kezdeti állapotban nyugvóna tekinthetők.
Jelöljük
-val azt az energiát, melyet a gyors részecske az atomi elektronnak átad; legyen
az ilyen
rugalmas szóródás hatáskeresztmetszete. Az egész atomra vonatkozó differenciális effektív fékezés ekkor

9.61. egyenlet - (82a,21)

A maximális energia, amit a vele ütköző

tömegű részecske a nyugvó elektronnak átadhat:

ahol és a bejövő részecske energiája és impulzusa [l. II. (13,13)]. A továbbiakban feltesszük, hogy bár az
energia lehet ultrarelativisztikus (
), ugyanakkor azonban

9.62. egyenlet - (82a,22)

Ekkor még a maximális átadott energia,

9.63. egyenlet - (82a,23)

is kicsi a bejövő részecske kezdeti kinetikus energiájához képest (
). Ennek megfelelően a
impulzusátadás is mindig kicsi a részecske kezdeti
impulzusához képest. Ez a tény lehetővé teszi, hogy az
utóbbi mozgását az ütközés során változatlannak, azaz a bejövő részecskét végtelen nehéznek tekintsük. Ekkor a
szórási hatáskeresztmetszet egyszerűenúgy kapható, hogy az elektronnak mozdulatlan centrumon való(81,7)
szórási hatáskeresztmetszetét laboratóriumi rendszerbe transzformáljuk, melyben az elektron kezdetben
nyugalomban van. Ez könnyen megtehető, ha észrevesszük, hogy a használt közelítésben

a relatív sebesség pedig mindkét rendszerben ugyanaz,

A

energiaátadás kifejezhető a

. A (81,7) összefüggés alakja most a következő:

invariánssal,

. Ezért16

9.64. egyenlet - (82a,24)

16

E képletben természetesen nincsenek figyelembe véve az erős kölcsönhatás speciális effektusai, melyek fellépnek, ha a nehéz részecske

hadron. Ezek (hadron-alakfaktor) azonban csak

esetben válnak lényegessé, a (82a,22) feltétel pedig ezt kizárja.
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Az impulzusátadás vizsgált tartományának járuléka az effektív fékezéshez úgy adódik, hogy (82a,21)-et a
korábban bevezetett

-ig integráljuk. Az eredmény

-től

9.65. egyenlet - (82a,25)

Végül (82a,20)-at és (82a,25)-öt összegezve, kapjuk a gyors, nehéz részecske teljes ionizációs veszteségét:

9.66. egyenlet - (82a,26)

(a szokásos egységekben). Nemrelativisztikus esetben innen a korábbi III. (150,10) képletet kapjuk:

9.67. egyenlet - (82a,27)

ultrarelativisztikus esetben pedig

9.68. egyenlet - (82a,28)

A fékezés csak a gyors részecske sebességétől függ (tömegétől nem). (82a,27) szerint a fékezés a sebesség
növekedésével csökken, ez az ultrarelativisztikus tartományban lassú (logaritmikus) növekedésbe megy át.

3.3. Feladatok
1. Határozzuk meg a relativisztikus elektron effektív fékezését.
Megoldás. A kis impulzusátadások tartományának járulékát, ugyanúgy, mint előbb, (82a,20) adja. A nagy
impulzusátadások tartományára (82a,24) helyett a (82,14) képletet kell használnunk. Ez figyelembe veszi a
kicserélődési hatásokat.
hoz, a következőt kapjuk:

-t

szerint

-től

-ig integrálva és hozzáadva (82a,20)-

9.69. egyenlet - (1)

Nemrelativisztikus esetben a III. S.149. § feladatának képletét kapjuk, ultrarelativisztikus esetben (

9.70. egyenlet - (2)
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2. Az előző feladat, pozitronra.
Megoldás. A nagy impulzusátadások tartományának járulékát
-hoz (82,23) adja meg, a
integrálás felső határa pedig
. Az eredmény ultrarelativisztikus esetben:

szerinti

4. 83.§. A Breit-egyenlet
Ismeretes, hogy kölcsönható részecskék rendszere a klasszikus elektrodinamikában leírható a részecskék
koordinátáitól és sebességeitől függő Lagrange-függvénnyel , amely
Ez a tény azzal függ össze, hogy a sugárzás

rendű tagokig pontos (II. 65. §).

nagyságrendű effektus.

A kvantumelméletben ennek az felel meg, hogy a rendszer Schrödinger-egyenlettel írható le, mely a
másodrendű effektusokat tartalmazza. A külső elektromágneses térben mozgó elektronra vonatkozó egyenletet a
33. §-ban adtuk meg. Most az ennek megfelelő egyenletet szeretnénk felállítani kölcsönható részecskék
rendszerére.
Két részecske szórásamplitúdójának relativisztikus kifejezéséből indulunk ki. Nemrelativisztikus közelítésben
ez a szokásos Born-amplitúdóba megy át, amely a két töltés elektromágneses kölcsönhatását megadó potenciál
Fourier-transzformáltjával arányos. Az amplitúdót másodrendig pontosan számolva, a megfelelő potenciált
rendű tagokig tudjuk pontosan meghatározni.
Először tételezzük fel, hogy a két részecske különböző, tömegük
szórást egy diagram adja meg, ez a következő:

és

(például elektron és müon). A

A hozzá tartozó amplitúdó

9.71. egyenlet - (83,1)

(feltételeztük, hogy a részecskék töltése azonos; az ellenkező esetben

helyett
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A további számítások jelentősen egyszerűsödnek, ha a fotonpropagátornak nem a szokásos, hanem a Coulombmértékben felírt (77,12), (77,13) alakját használjuk:17

9.72. egyenlet - (83,2)

A szórásamplitúdó

9.73. egyenlet - (83,3)

Minden

-t tartalmazó tagot elhanyagolva, a kapcsos zárójel második tagja eltűnik, az első járuléka pedig

9.74. egyenlet - (83,4)

ahol

9.75. egyenlet - (83,5)

és

pedig a 23. §-ban bevezetett nemrelativisztikus síkhullámok (kétkomponensű) spinoramplitúdóit

jelölik. Az
transzformáltja.

függvény a Coulomb-kölcsönhatás

potenciális energiájának Fourier-

A (
szerinti) következő közelítésben a szabad részecske (
„Schrödinger”-hullámfüggvénye a

) integrál által normált)

9.76. egyenlet - (83,6)

egyenletet elégíti ki, amelyben figyelembe vettük a relativisztikus kinetikus energia sorfejtésének második
tagját. Az ilyen síkhullám (spinor) amplitúdóját jelöljük -vel (
esetén megy ez át
-ba). Éppen
ezekkel az amplitúdókkal kell a keresett szórásamplitúdót kifejezni ahhoz, hogy alakjából meghatározhassuk a
részecskék kölcsönhatásának „Schrödinger”-potenciálját a vizsgált közelítésben.
A (33,11) képletnek megfelelően a szabad részecske bispinor amplitúdója a
most előírt pontossággal – az

„Schrödinger”-amplitúdóval – a

9.77. egyenlet - (83,7)

alakban fejezhető ki.
17

Ebben a szakaszban minden közbenső képletben kiírjuk a

tényezőt, a végsőkben pedig a
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Ennek segítségével

(ahol
). Az (
indexek cseréjében és ennek megfelelően a

)-re és (
)-re vonatkozó analóg kifejezések az 1 és 2
cserében különböznek a fentiektől.

Helyettesítsük e kifejezéseket (83,3)-ba. Mivel az
nevezőjében az

tényezőt már tartalmaz, ezért

szorzat

tag elhanyagolható. Így kapjuk a szórásamplitúdóra az

9.78. egyenlet - (83,8)

kifejezést, ahol

9.79. egyenlet - (83,9)

(a Pauli-mátrixok 1, 2 indexei azt mutatják, hogy melyik spinorra hatnak:
Az

a

-re,

a

-re).

függvény a részecskék kölcsönhatásának operátora impulzusreprezentációban. A

koordinátareprezentációbeli

operátorral való összefüggését az

9.80. egyenlet - (83,10)

képlet adja meg. Ha az
operátor egyszerű
függvény (
), akkor
-től és
-től, és (83,10) a szokásos Fourier-transzformációs képletbe megy át:

Most már látható, hogy

meghatározásához az
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integrált kell kiszámítani, majd
,
helyébe a
összes többi tényezőtől jobbra helyezkednek el.

operátorokat kell írni, ezek az

,

A szükséges integrálokat az

9.81. egyenlet - (83,11)

összefüggés differenciálása útján számíthatjuk ki. Képezzük mindkét oldal gradiensét:

9.82. egyenlet - (83,12)

Igaz továbbá, hogy (

,

állandó vektorok)

a jobb oldal parciális integrálással (83,12)-re vezethető vissza, és így

9.83. egyenlet - (83,13)

Végül

Figyelembe kell venni, hogy a jobb oldalon álló kifejezés a
átlagolunk irányára:

függvényt tartalmazza. Hogy ezt leválasszuk,

Ezt tudva, most már elvégezhetjük a differenciálást. Azt kapjuk, hogy

9.84. egyenlet - (83,14)

(

irányára valóátlagoláskor az első tag eltűnik, és csak a

-függvényt tartalmazó tag marad meg).

A fenti képletek segítségével a részecskék kölcsönhatásának operátorára a következő végső kifejezést kapjuk:

9.85. egyenlet - (83,15)
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A két részecskéből álló rendszer teljes Hamilton-operátora ebben a közelítésben

9.86. egyenlet - (83,16)

ahol

a szabad részecske (83,6) Hamilton-operátora.

4.1. Két elektron
Ha a két részecske azonos (két elektron), a szórásamplitúdóban egy második tag is jelen van, mely a
„kicserélődési” típusú diagramhoz tartozik:

Járulékát a kölcsönhatási operátorhoz nem szükséges kiszámítanunk. Ennek oka az, hogy az azonos részecskék
rendszerét ugyanolyan Schrödinger-egyenlettel és ugyanolyan kölcsönhatási operátorral írhatjuk le, mint a
különböző részecskékét, ha kikötjük, hogy az egyenlet megoldásait a kellő módon szimmetrizáljuk. A
szimmetrizációval a szórásamplitúdóban automatikusan figyelembe vesszük mindkét Feynman-diagram
járulékát.
Így a két elektronból álló rendszer Hamilton-operátorát a (83,15), (83,16) képletekből az
helyettesítéssel kapjuk:18

9.87. egyenlet - (83,17)

A (83,17) Hamilton-operátort tartalmazó hullámegyenletet először G. Breit (1929) állította fel, a pontos kvantummechanikai levezetés L.
D. Landautól (1932) származik.
18

322
Created by XMLmind XSL-FO Converter.

IX. fejezet ELEKTRONOK
KÖLCSÖNHATÁSA

A
-et tartalmazó tag fellépése természetesen nem egy különlegesen erős kölcsönhatás jelenlétére utal.
Minden korrekciós tag integrális nagyságrendje azonos, és az elvégzett sorfejtés értelmében mindegyiket
kicsinek kell tekinteni az első taghoz, a Coulomb-kölcsönhatáshoz képest.
A (83,15) kölcsönhatási operátor egyes tagcsoportjai különböző jellegűek. Az -ban az első sorban álló tagok
tisztán pályamennyiségek. A második sorban a spin-operátorokban lineáris tagok állnak, ezek a spin–pálya
kölcsönhatást írják le. Végül a harmadik sorban álló, a részecskék spinoperátoraiban kvadratikus tagok a spin–
spin kölcsönhatásnak felelnek meg.19

4.2. Elektron és pozitron
Az elektronból és pozitronból álló rendszer külön vizsgálatot igényel. A szórás-amplitúdó ez esetben két tag
összege:

9.88. egyenlet - (83,18)

(az első a szórás típusú, a második a szétsugárzási diagramnak felel meg). Mivel az „elektron
pozitron”
rendszer hullámfüggvényének nem kell antiszimmetrikusnak lennie, ezért a két tag járuléka a kölcsönhatási
operátorhoz egymástól független.
Az első tag [melynek szerkezete a (83,1) amplitúdóéval egyezik meg] természetesen olyan operátorhoz vezet,
amely (83,17)-től csak előjelben különbözik. A továbbiakban a második taggal foglalkozunk.
A fotonpropagátorra nézve a szokásos mértéket használjuk:

Az adott esetben

, és mivel a részecskék „kvázi-nemrelativisztikusak ”,

9.89. egyenlet - (83,19)

Ezért a fotonpropagátor

E kölcsönhatásról a III. S.72. §-ban volt szó az atomi szintek finomszerkezetével kapcsolatban, az elektronok és a mag közötti spin-spin
kölcsönhatást a III. S.121. §-ban tárgyaltuk a szintek hiperfinom szerkezetével kapcsolatban. A III. (121,9) képlet a spin–spin kölcsönhatás
operátorában levő, -függvényt tartalmazó tagnak felel meg.
19
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Ez már

ahol

tényezőt tartalmaz. Ezért az

,

amplitúdókra a nulladik közelítést használhatjuk:

a (23,12)-beli háromdimenziós spinorok [a továbbiakban a (0) indexet elhagyjuk]. Ezekkel

A szétsugárzási tagba való behelyettesítés után azt kapjuk, hogy

9.90. egyenlet - (83,20)

Innen még nem szabad a kölcsönhatási operátor alakjára következtetni. Először is a

spinorok, melyekkel az

amplitúdókat kifejeztük, még nem pozitron-függvények. A pozitronamplitúdókat
töltéskonjugációval kapjuk; (26,6) alapján a hozzájuk tartozó spinorokat (
-szal jelöljük ezeket)

-ból
-vel a

egyenlőség köti össze, és ebből

9.91. egyenlet - (83,21)

Másodszor: a szórásamplitúdót olyan alakban kell felírni, amelyben az elektronspinorok (
pozitronspinorok (

és

és

) és a

) egymás mellett állnak. Ez a

9.92. egyenlet - (83,22)

összefüggés segítségével tehető meg, ami (28,17)-ből következik.
Végül

-t és

-t

-szal és

-szal fejezzük ki (83,21) szerint. Könnyen igazolható, hogy

9.93. egyenlet - (83,23)

(83,23)-at (83,22)-be majd (83,20)-ba helyettesítve, kapjuk a szórásamplitúdó szétsugárzási tagjának végső
kifejezését:

(a
,
mátrixok rendre a
,
spinorokra hatnak). A szögletes zárójelben álló kifejezés a
kölcsönhatási operátor impulzusreprezentációbeli alakja. Koordináta-reprezentációban

9.94. egyenlet - (83,24)
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(Pirenne, 1947; V. B. Bereszteckijés L. D. Landau , 1949). A teljes kölcsönhatási operátor

-t (83,17)-ből kell venni.

5. 84.§. A pozitrónium
Az előző szakaszban kapott eredmények alkalmazhatók a pozitróniumra – elektronból és pozitronból álló
hidrogénatomszerű rendszerre.
A pozitróniumban az elektron és pozitron impulzusoperátora tömegközépponti rendszerben:
,
ahol
a relatív mozgáshoz tartozó impulzusoperátor, mely az
relatív koordinátára
hat. A pozitrónium teljes Hamilton-operátora20

9.95. egyenlet - (84,1)

Itt

a

Bohr-magneton

a

,

pálya-impulzusmomentum

a rendszer teljes spinjének operátora [négyzete
pálya jellegű korrekciós tagot
tartalmaz;
a spin–pálya kölcsönhatás;
kölcsönhatást foglalja magában.

operátora

,

]. Minden tisztán
a spin-spin és a szétsugárzási

A „perturbálatlan” Hamilton-operátor,

természetesen csak abban különbözik a hidrogénatom Hamilton-operátorától , hogy benne az elektrontömeg
helyett az
redukált tömeg szerepel. A pozitrónium energiaszintjei ezért (abszolút értékben) kétszer
kisebbek a hidrogénatoménál:

9.96. egyenlet - (84,2)

(n a főkvantumszám).
(84,1) többi tagja a (84,2) szintek felhasadásához – finomszerkezethez vezet. A létrejövő nívókat mindenekelőtt
a teljes impulzusmomentum értékei szerint osztályozhatjuk. Azt is látjuk, hogy a részecskék spinoperátorai a
(84,1) Hamilton-operátorban csak az
összeg formájában szerepelnek. Ez azt jelenti, hogy a Hamiltonoperátor felcserélhető
-tel, az eredő spin négyzetével, azaz a teljes spin a vizsgált (
-ben második)
közelítésben is megmarad. Így az energiaszinteket osztályozni lehet a teljes spin értékei szerint is, ezek
és
. Az
állapotot parapozitróniumnak , az
állapotot ortopozitróniumnak nevezik.

20

A szokásos egységekben.
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A pozitrónium eredő spinjének megmaradása egzakt törvény, nem függ össze az
szerinti valahányadik
közelítéssel, az elektromágneses kölcsönhatás
-invarianciájából következik. A pozitrónium valódi
semleges rendszer, ezért állapotait a töltésparitás és a kombinált paritás meghatározott értékei jellemzik. A
kombinált paritás
(l. a 27. § feladatát). Mivel csak a 0 és 1 értékeket veheti fel, ezért a kombinált
paritás megmaradása a teljes spin megmaradásával ekvivalens.
Ha

, a

teljes impulzusmomentum megegyezik a pálya-impulzusmomentummal.

és adott

mellett
a ,
értékeket veheti fel, ennek megfelelően az ortopozitrónium minden
szintje
általában három szintre hasad fel. Mivel az
és
értékekhez különböző paritás tartozik, a
Hamilton-operátornak nincs az ilyen állapotokat összekötő, nem eltűnő mátrixeleme. A perturbáció
operátorának (
első tagjának) ezzel ellentétben általában van nemdiagonális, az
,
állapotokat összekötő, nullától különböző mátrixeleme; magától értetődően nem tekinthető szigorúan pályaimpulzusmomentumnak.
Egészen különleges vonásai vannak a pozitróniumbeli Zeeman-effektusnak (V. B. Bereszteckij , I. Ja.
Pomerancsuk , 1949).
A

pozitrónium

pályamozgásból

származó

mágneses

momentuma

mindig

nulla:

mivel

, ezért

A spinhez tartozó mágneses momentum operátora,

9.97. egyenlet - (84,3)

nem arányos a teljes spin
operátorával, az
és
egymással. Ezért azok az állapotok, amelyekben az teljes spin és annak
vesz fel, általában nem sajátállapotai a mágneses momentumnak.
Adott

és

kvantumszámú állapotokat a

operátorok nem cserélhetők fel
vetülete meghatározott értéket

spinfüggvények írják le, ezek

9.98. egyenlet - (84,4)

ahol és
az egyrészecske spinfüggvények
és
spinvetülettel (a és
indexek, a pozitronra és
elektronra utalnak). Az első kettő (
és
) egyidejűleg a
oprátornak is sajátfüggvénye, a sajátérték ,
.A
és
függvények
-nek nem sajátfüggvényei; azok viszont az

9.99. egyenlet - (84,5)

kombinációk. Könnyen látható, hogy az egyetlen, nullától különböző
következő:

9.100. egyenlet - (84,6)
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Gyenge mágneses tereknél (ahol
;
az
és
energiaszintek különbsége) a Zeemanfelhasadás kiszámítására közelítésként a meghatározott teljes spinű állapotokból indulunk ki. A felhasadást első
közelítésben a

perturbációs energiaoperátor átlagértéke adja. A
(és ezzel együtt a
) operátor (84,4) függvényekkel
számolt diagonális mátrixelemei azonban mind eltűnnek. Gyenge tereknél tehát a pozitróniumban nincs lineáris
Zeeman-effektus.
A másik határesetben, erős tereknél (
) a spinek közötti kölcsönhatás elhanyagolható, azaz nem
vesz fel meghatározott értéket. Egy felhasadt szint komponensei ez esetben meghatározott
értékekkel jellemezhető állapotoknak [melyeket a (84,5) függvények írnak le] felelnek meg, az eltolódás
nagysága
.

5.1. Feladatok
1. Határozzuk meg a parapozitrónium energiaszintjeinek finomszerkezetét (V. B. Bereszteckij , 1949).21
Megoldás. A keresett energiaeltolódásokat a (84,1) Hamilton-operátor korrekciós tagjainak átlagértékei adják,
ezeket a különböző
kell kiszámítani.

értékekhez tartozó állapotok perturbálatlan hullámfüggvényeivel
esetén nullától különböző járulékot csak
és
második tagja ad.

A perturbálatlan hullámfüggvények (ezeket

-vel jelöljük) a

Schrödinger-egyenletet elégítik ki.22 Ezért

Az átlagérték:

Az utolsó integrál éppen

; mivel

csak

esetben különbözik nullától, az

állapotok hullámfüggvénye pedig gömbszimmetrikus, ezért az integrál
együtt nullát ad.
A pálya-impulzusmomentum

-

, ami a második taggal

operátorát felhasználva, írhatjuk, hogy

Innen a másik szükséges várható érték:
Az ortopozitrónium finomszerkezetére vonatkozó számításra nézve 1. V. B. Bereszteckij , ZSETF 19, 1130 (1949); R. Ferrell , Phys. Rev.
84, 858 (1951); A. A. Szokolov és V. N. Citovics , ZSETF 24, 253 (1953).
22
A számítás során célszerű atomi egységeket használni.
21
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(

esetén az utolsó tag eltűnik).

A hidrogénatom elméletéből ismert képletek szerint [l. III. (36,14), (36,16)] az elektron

tömegének helyébe

-t írva,

Ezek segítségével a parapozitrónium keresett energiaszintjei:

2. Határozzuk meg az orto- és parapozitrónium alapállapotainak (

,

) energiakülönbségét.

Megoldás. Az energia az
teljes spintől
esetén csak
második tagjának átlagértékén keresztül függ
(az első tag a szög szerinti átlagolás következtében gömbszimmetrikus -állapotokban eltűnik).23
Az ortopozitrónium alapállapota (
különbség:

) magasabban fekszik a parapozitrónium (

) alapállapotánál. A

6. 85.§. Nagy távolságban levő atomok kölcsönhatása
Két semleges, egymástól (az atomi méretekhez képest) nagy távolságra levő atom között vonzóerő hat. Az
erre vonatkozó szokásos kvantummechanikai számítás (l. III. 89. §) túl nagy távolságok esetén nem
alkalmazható. A helyzet az, hogy a számítás során csak az elektrosztatikus kölcsönhatást vizsgálják, a
retardálást nem veszik figyelembe. Az utóbbinak elhanyagolása csak addig jogos, amíg az
távolság a
kölcsönható atomok spektrumában levő
karakterisztikus hullámhosszhoz képest kicsi. A most következő
számítások során ilyen kikötést nem teszünk.
Körülbelül ugyanúgy járunk el, mint a 83. §-ban, tehát két különböző atom rugalmas (a belső állapot nem
változik) szóródási amplitúdóját számítjuk az első nem eltűnő közelítésben. A kapott kifejezést összevetjük
azzal az amplitúdóval, amelyet akkor kapnánk, ha a két atom kölcsönhatását valamilyen
energiával írnánk le.
Az utóbbi esetben az

potenciális

-mátrixnak az adott folyamatot leíró első nem eltűnő elemét az

9.101. egyenlet - (85,1)

A szögekre való átlagolást az
utóbbiból kaptuk
első tagját.
23

szerinti integrálás előtt kell elvégezni, amint az nyilvánvaló a (83,14) integrál kiszámításából. Az
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közelítés adja. Itt

,

, ill.

,

a két atom haladó mozgását leíró hullámfüggvények (síkhullámok) időtől

független része a kezdeti, ill. a végállapotban;

,

, ill.

,

a megfelelő kinetikus energiák; az atomok

egészének és
koordinátáit a magkoordinátáknak lehet tekinteni,
. Az idő szerinti integrál
(85,1)-ben a szokásos, az energiamegmaradást kifejező, -függvényt adja. Az összehasonlításkor kényelmes azt
a határesetet vizsgálni, amelyben az atomok tömege végtelen nagy; adott impulzus mellett az energia ekkor
nulla. Másképpen azt is mondhatjuk, hogy a vizsgált időtartam

-hoz képest kicsi. (85,1) ekkor az

9.102. egyenlet - (85,2)

alakot veszi fel, ahol

az idő szerinti integrálás tartománya.

A rugalmas szórás amplitúdóját a megadott feltevések mellett két lépésben számíthatjuk ki. Először az operátor mátrixelemét számítjuk ki a két atom alapállapotának hullámfüggvényeivel (a magok koordinátái
és
adottak) foton-vákuumállapotok között – a folyamat elején és végén fotonok nincsenek. Eredményként egy,
a magok egymástól való távolságától függő függvényt kapunk; jelöljük ezt
átmeneti mátrixelemet megkapjuk, ezután az

-rel.24 Hogy a keresett

9.103. egyenlet - (85,3)

integrált kell kiszámítanunk. (85,2)-vel összehasonlítva láthatjuk, hogy ha az

alakban tudjuk felírni, akkor

kifejezést az

az atomok keresett kölcsönhatási energiája.

Mivel az adott esetben nem elemi részecskék, hanem összetett rendszerek (atomok, melyek a közbenső
állapotban gerjesztettek is lehetnek) ütközéséről van szó, a formális gráfszabályok közvetlenül nem
alkalmazhatók, ezért az -operátor eredeti, sorfejtett (73,10) alakjából indulunk ki.
Atomok kölcsönhatása esetén a térnek azok a komponensei lényegesek, amelyeknek frekvenciája az atomi
nagyságrendbe esik (vagy annál kisebb). A megfelelő hullámhosszak az atomi méretekhez képest nagyok. Ezért
az elektromágneses kölcsönhatás operátora a

9.104. egyenlet - (85,4)

alakban írható, ahol
operátorok ),
koordinátája áll.

és

az atomok dipólusmomentumainak operátorai (időtől függő Heisenberg-

pedig az elektromos tér operátora, melynek argumentumában a megfelelő atom

Ismeretes, hogy az atom dipólusmomentumának várható értéke stacionárius állapotban nulla (l. III. 75. §). Így a
szórásamplitúdó csak a perturbációszámítás negyedik közelítésében különbözik nullától, ez az

9.105. egyenlet - (85,5)

24

Ez helyettesíti a diagonálismátrixelemek terjedelmesebb jelölését, mind az atom, mind a foton-tér állapotaira nézve.
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operátor mátrixeleme. Valóban, alacsonyabb rendekben a
operátorok szorzátának minden tagja a
operátorban lineáris lenne, és a megfelelő atom alapállapotában várhatóértéke eltűnne.

vagy a

Képezzük a (85,5) operátor várható értékét a foton–vákuum állapotok között. A Wick-tétel szerint a négy
téroperátor szorzatának várható értéke a lehetséges párosítások várható értékei szorzatának összege. Háromféle
párosítás lehetséges, ezeket a következő diagramok szemléltetik:

9.106. egyenlet - (85,6)

a párokat a szaggatott vonalak kötik össze, a számjegyek a , , , argumentumokat jelentik. Ezenkívül az
egyes pontok térbeli koordinátája
vagy
(kettőé , kettőé ; ellenkező esetben az összeg valamelyik
tagja
-ben vagy -ben lineáris, és a megfelelő atom alapállapotában a várható érték eltűnne). Nyilvánvaló,
hogy a szaggatott vonalak két végéhez tartozó koordináták különbözőek,
és . Az ellenkező esetben a
diagram (ti. a megfelelő tag a mátrixelemben) két, egymástól független,
-től, ill.
-től függő függvény
szorzata, ahelyett, hogy az
különbség függvénye lenne; ezek a tagok nincsenek kapcsolatban a
szórással.25 A feltételeknek megfelelően az
és
koordinátákat a diagram négy pontjában négy különböző
módon lehet elhelyezni. Tekintetbe véve, hogy a
és
operátorok egymással felcserélhetők, és átlagolva az
egyes atomok állapotaira, azt találjuk, hogy a kapott
tag azonos (csak az integrációs változók
jelölése különböző). Az eredmény:

9.107. egyenlet - (85,7)

ahol ,

háromdimenziós vektorindexek.

A

9.108. egyenlet - (85,8)

mennyiségek kiszámításához olyan mértéket választunk, amelyben a skalárpotenciál

. Ekkor

és

ahol

,

pedig a fotonpropagátor az adott mértékben.26 Ezért

25

Ezek az egyes atomok sajátenergiás korrekcióit adják, amivel most nem foglalkozunk.

26

A

első differenciálhányadosnak

tartalmaz, melyben a
vennünk.

-nál ugrása van. Így a második derivált, ti. a

függvény szerepel. Ez a tag azonban

függvény, egy további tagot is

esetén mindig nulla, így itt nem kell figyelembe
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9.109. egyenlet - (85,9)

ahol

a fotonpropagátor impulzusreprezentációban; (77,14) szerint

9.110. egyenlet - (85,10)

Az

9.111. egyenlet - (85,11)

mennyiségeket Fourier-integrálkéntállítjuk elő:

Legyen, a kényelem kedvéért,

,

;a

-szorzat definíciója szerint

9.112. egyenlet - (85,12)

Az itt fellépő (az atomok alapállapotában képzett) várhatóértékek kifejezhetők a dipólusmomentum
mátrixelemeivel:

Behelyettesítve e kifejezéseket (85,12)-be és elvégezve az integrálást, azt kapjuk, hogy27

9.113. egyenlet - (85,13)

Ha az atom alapállapota
-állapot, akkor
. Ha az atomnak impulzusmomentuma van,
akkor ugyanezt az eredményt kapjuk az impulzusmomentum irányára való átlagolás után, ezt mindig elvégezzük
(olyan atomok kölcsönhatását vizsgáljuk, amelyeknek kölcsönös orientációjára átlagolunk). (85,13)-ból látható,
hogy

Az

mennyiség (

-nál) nem más, mint az atom polarizálhatósága [vö. (60,17)].

A kapott kifejezéseket (85,7)-be helyettesítve,28
A konvergencia szempontjából a (85,12)-ben levő első integrálban
kell a (85,13) kifejezést a pólusok körül értelmezni.
27

, a másodikban
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Három időváltozó szerinti integrálás
negyedik adja a szorzótényezőt:

-függvényt ad (amely szerint

), a

ahol

vagy (85,10)-zel

9.114. egyenlet - (85,14)

Ez a képlet megadja két, az atomi
mérethez képest nagy, egyébként tetszőleges távolságban levő atom
kölcsönhatási energiáját. Az integrál a két határesetben, „kis” (
) és „nagy” (
)
távolságokra explicit alakban kiszámítható.
Adott

távolság mellett az integrálban a hullámszámvektoroknak azok az értékei lényegesek, amelyekre
. Ha

, akkor

(

az atomi frekvencia), és (85,14) integrandusában az

tagok mindenütt [az
függvény kivételével] elhanyagolhatóak a
nem nehéz a szokásos London-képlethez eljutni (III. 89. §).

-es

-es tagok mellett. Ezt figyelembe véve,

Vizsgáljuk most a másik esetet, mikor
. Mindenekelőtt a
szerinti integrálást végezzük el (85,14)ben. A komplex
sík felső félsíkjában zárjuk az integrációs görbét, így a reziduumtétel segítségével az
integrált könnyen kiszámíthatjuk. Elegendő figyelembe venni a nevezőnek azokat a zérushelyeit, amelyeknél

az

függvény pólusai az

helyen vannak, így most nem lényegesek. Elvégezve így a

integrálást, majd a
,
integrációs változókat a
Fourier-integrálként állíthatjuk elő:

,

9.115. egyenlet - (85,15)

ahol

9.116. egyenlet - (85,16)

28

* Megjegyzés: Az itt szereplő

-t ne tévesszük össze a térszög jelével. (A szerk.).
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(itt és a továbbiakban
kicsiny
(
polarizálhatóságátírtuk.

,
,
). Az
,
függvények argumentumában a
) értékeket zérussal helyettesítettük, azaz a függvények helyébe az atomok sztatikus

A (85,16) integrál

esetén divergál, ami azzal függ össze, hogy az általunk használt dipólusközelítés

esetén nem alkalmazható. E divergencia azonban nem lényeges. A helyzet az, hogy
aszimptotikus viselkedését

esetén

-nak azok a tagjai határozzák meg, amelyeknek

-nál

szingularitásuk van; ezek a szinguláris tagok
-ben (
szerinti hatvány) járulékot adnak.
szinguláris részét viszont, mint azt látjuk, a (85,16) integrál konvergens része határozza meg.
(85,16)-ban

helyett

-t írunk (

és

a

vektorok által bezárt szög),

pedig,

ahol

Így (85,16)-ban a

helyettesítést végezhetjük, a
szerinti integrálás határai
és
. Az integrandus kifejezéséből
arra következtethetünk, hogy szingularitás csak a nevező miatt léphet fel. Mivel bennünket csak a szinguláris
tagok érdekelnek, ezért elvégezhetjük a következő egyszerűsítést. A számlálót
hatványai szerint sorba
fejtjük, és csak a nulladik tagot tartjuk meg (másképp kifejezve, a számlálóban a
helyettesítést
végezzük el). Így azt kapjuk, hogy

9.117. egyenlet - (85,17)

A (
esetén) szinguláris tag alakja
transzformáltja :29

. Ezzel számolva a kölcsönhatási energia Fourier-

9.118. egyenlet - (85,18)

Az inverz Fourier-transzformációt az

9.119. egyenlet - (85,19)

A (85,17) integrál, bár némi fáradsággal, de elemi úton számítható. A felső határ végtelenje helyébe a nagy
számot írjuk, és csak a
-t tartalmazó tagokat tartjuk meg, így kapjuk (85,18)-at. Ennél jóval egyszerűbb úton is célhoz érhetünk, ha észrevesszük, hogy az
integrál bennünket érdeklő részének
esetén logaritmikus szingularitása van, így ezt a részt a
tartomány határozza meg. A
29

logaritmikus tényezőt
szerint sorba fejtjük:
amelyet alulról
körül kell levágni (a felső határ nem lényeges).
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képlet szerint végezhetjük.30 Ezzel kapjuk a következő végeredményt:

9.120. egyenlet - (85,20)

ezzel meghatároztuk két, egymástól nagy távolságra (

) levő atom kölcsönhatási energiáját.31

A -térben gömbkoordinátákban közvetlenül integrálhatunk:
. Ezt a
paraméter
szerint differenciálva, majd helyébe 4-et írva, kapjuk (85,19)-et
31
Ezt a képletet először H. B. Casimir és D. Polder (1948) vezette le. Az itt bemutatott levezetés I. E. Dzjalosinszkijtől származik.
30
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1. 86.§. Foton szóródása elektronon
Fotonnak szabad elektronon történő szóródása (Compton-effektus ) során a négyesimpulzus megmaradását a

10.1. egyenlet - (86,1)

egyenlőség fejezi ki, ahol
és
az elektron és foton ütközés előtti,
négyesimpulzusai. A 67. §-ban bevezetett kinematikai invariánsok a következők:

és

az ütközés utáni

10.2. egyenlet - (86,2)

A folyamatot a (75,14) Feynman-diagramok írják le, az amplitúdó

10.3. egyenlet - (86,3)

ahol

10.4. egyenlet - (86,4)

Itt , a kezdeti és a végső foton polarizációs négyesvektorai ;
amplitúdói.

,

a kezdetiés a végső elektron bispinor

A 66. §-ban tárgyalt szabályok szerint a részecskék tetszőleges polarizációs állapotára:

10.5. egyenlet - (86,5)

Itt
,
a kezdeti és végső elektron sűrűségmátrixa,
,
ugyanaz a fotonokra; a fotonra
vonatkozó (tenzor-) indexeket explicit módon kiírtuk, az elektronra vonatkozó (bispinor) indexeket nem; á
nyom képzése éppen az utóbbiak szerinti. Ezekre vonatkozik a

jel is a

definícióban.

Polarizálatlan foton polarizálatlan elektronon való szóródását vizsgáljuk, az ütközés utáni polarizációra sem
vagyunk kíváncsiak. A polarizációra a
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sűrűségmátrixok segítségével átlagolhatunk, a végállapotbeli részecskék polarizációjára való összegezés egy
további
szorzótényezőt jelent.
A (65,23) képlet szerint [amelyben most

– l. (65,15a)] a hatáskeresztmetszet :

A (66,2a) összefüggéseket felhasználva megállapíthatjuk, hogy
. Szétválasztva azokat a tagokat,
amelyek a
(ennek megfelelően
) helyettesítéskor egymásba mennek át, a
hatáskeresztmetszetet a

alakban írhatjuk, ahol

(e jelölésekkel kapcsolatban már előrevetítjük, hogy az eredmény csak az invariáns mennyiségektől függ).
A ,
indexekre a (22,6) képletek segítségével összegezhetünk, a páratlan számú
tagokat elhagyva, a következő eredményt kapjuk:

mátrixot tartalmazó

A nyomképzést a (22,13) képletek segítségével végezzük és minden mennyiséget az
kifejezve, egyszerű átalakítások után adódik, hogy

,

Hasonló módon számíthatjuk

invariánsokkal

-t:

Végeredményben a hatáskeresztmetszet ,

10.6. egyenlet - (86,6)

ahol
. A hatáskeresztmetszetet most az invariáns mennyiségekkel fejezzük ki. Ebből könnyen
megadható tetszőleges konkrét koordináta-rendszerbeli ütközési paraméterekkel kifejezett alakja.
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A laboratóriumi rendszerben , amelyben az elektron az ütközés előtt nyugalomban van:

. Itt

10.7. egyenlet - (86,7)

A négyesimpulzus-megmaradást
emeljük. Azt kapjuk, hogy

alakban írjuk, és az egyenlőség mindkét oldalát négyzetre

amiből (laboratóriumi rendszerben)

ahol
a foton szóródási szöge. Ez az egyenlőség szabja meg a foton energiaváltozása és a szóródási szög
közötti kapcsolatot:

10.8. egyenlet - (86,8)

A

invariáns mennyiség kifejezése e rendszerben:

Adott

energia mellett [(86,8)-at felhasználva]:

A felírt kifejezéseket (86,6)-ba helyettesítve, a szórási hatáskeresztmetszetre laboratóriumi rendszerben a
következő kifejezést kapjuk:

10.9. egyenlet - (86,9)

(O. Klein , Y. Nishina , 1929; I. E. Tamm , 1930).
Mivel a szög (86,8) szerint egyértelműen kifejezhető
foton
energiájával:

-vel, a hatáskeresztmetszetet kifejezhetjük a szórt

10.10. egyenlet - (86,10)

lehetséges értékei:

10.11. egyenlet - (86,11)

Ha
, akkor (86,9)-ben
képletet kapjuk:

írható, és amint az várható, a klasszikus, nemrelativisztikus Thomson-
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10.12. egyenlet - (86,12)

[l. II. (78,7)].
A teljes hatáskeresztmetszetet(86,6)-ból számítjuk ki. A benne szereplő
tartományát az

,

,

invariánsok értelmezési

10.13. egyenlet - (86,13)

egyenlőtlenségek szabják meg. Ezt már a 68. §-ban láttuk (az ehhez tartozó fizikai tartomány a 9. ábrán -gyel
jelölt rész). Közvetlenül is meggyőződhetünk róla, ha az invariánsokat a tömegközépponti rendszerben írjuk fel.
Itt
invariánsok:

, az elektron

és a foton

energiája között az

összefüggés áll fenn. Az

10.14. egyenlet - (86,14)

ahol

a szórásszög ( és
vagy
és
feltételekből nyerhetők.

Adott

(azaz adott részecskeenergia) mellett

által bezárt szög). A (86,13) egyenlőtlenségek az

helyett

intervallumban.
és

helyett az

10.15. egyenlet - (86,15)

változókat bevezetve kapjuk, hogy

majd elemi integrálás után:

10.16. egyenlet - (86,16)

Ha

(nemrelativisztikus eset), a sorfejtés első tagjai azt adják, hogy

10.17. egyenlet - (86,17)
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Az első tag a klasszikus Thomson-hatáskeresztmetszet. Az ellenkező, ultrarelativisztikus esetben
(86,16) sorfejtése a

, és

10.18. egyenlet - (86,18)

eredményt adja.
Laboratóriumi rendszerben

10.19. egyenlet - (86,19)

így a (86,16)–(86,18) képletek közvetlenül megadják, hogyan függ a nyugvó elektronon való szóródás
hatáskeresztmetszete a foton energiájától. A 15. ábrán -tábrázoltuk
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15. ábra.
Ultrarelativisztikus esetben a hatáskeresztmetszet az energia növekedtével mind laboratóriumi (
mind tömegközépponti (
,
) rendszerben
ultrarelativisztikus esetben a két vonatkoztatási rendszerben egészen különböző.

csökken.

),
A

szögeloszlás

Laboratóriumi rendszerben a differenciális hatáskeresztmetszetnek előreszórásnál éles maximuma van. A szűk
térszögben
hatáskeresztmetszet csökken, és a

azaz

, és

(az

értéket

tartományban [ahol

-szer kisebbé válik.
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Tömegközépponti rendszerben a differenciális hatáskeresztmetszetnek hátraszórásnál van maximuma.
esetén (86,14)-ből

(86,6) legnagyobb tagja

amiből

A szűk

nyílásszögű kúpon belül

, ezen kívül

-szer kisebb ennél.

2. 87.§. Foton szóródása elektronon. Polarizációs
effektusok
Visszatérünk az előző szakasz kiinduló képleteihez, és megmutatjuk, hogyan kell elvégezni a számításokat, ha a
kezdeti és a végső elektronok és fotonok polarizáltak.
A foton polarizációs sűrűségmátrixa (8,17) szerint kifejezhető az
,
négyes egységvektorok
segítségével, amelyek kielégítik a (8,16) feltételeket. Esetünkben a két fotonhoz tartozó vektorokat azonosan
választhatjuk meg; ezek a 71. §-ban bevezetett négyesvektorok:1

10.20. egyenlet - (87,1)

ahol

10.21. egyenlet - (87,2)

A (86,5)-beli
-t a (86,4) képlet adja meg. Az
mennyiségek egy négyestenzor komponensei
(abban az értelemben, hogy az
mennyiségek alkotnak négyestenzort). Ezek kifejezhetők négy,
páronként ortogonális négyesvektor segítségével, az utóbbiak lehetnek az előbb definiált ,
, ,
. Mivel
a
és
tenorok csak a
és az
vektorokat tartalmazzák, ezért
-nek is csak a
és
vektorok
szerinti komponenseire van szükségünk. Másképpen fogalmazva, elegendő a következő tagokat megtartani:

10.22. egyenlet - (87,3)
1

Egy másik lehetséges eljárás a következő: elejétől kezdve rögzített (pl. laboratóriumi) vonatkoztatási rendszerben dolgozunk;

a tisztán térszerű [

], a foton impulzusára merőleges egységvektorok:

a

és
impulzusú,

a
impulzusú fotonra. Így azonban az egész számítást háromdimenziós formában kell
végezni, az eredményt nem kovariáns alakban kapjuk.
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a többi a (86,5)-be való helyettesítéskor úgyis kiesik.
ahogy a

négyestenzor; ezek a

pszeudoskalárok (
A

és

skaláris mennyiségek – ugyanolyan értelemben,

mátrixokat csak „invariáns” kombinációkban tartalmazzák:

pszeudovektor!), ezért tartalmazniuk kell a

mátrixot.

tenzor közvetlen projekciójával kaphatjuk, hogy

stb. A számítás megkönnyítése érdekében célszerű a
négyesvektorokkal kifejezni:

tenzort az egymásra ortogonális

A továbbiakban tisztán algebrai átalakításokat kell végezni a
Ezenkívül végezhetünk
például

ezért

és

stb.

,

,

22. §-ban levezetett képletek segítségével.

-ben olyan helyettesítéseket, amelyek

nem változik, ha

,

értékét nem befolyásolják. Mivel

-ben a

10.23. egyenlet - (87,4)

átalakításokat végezzük.
A számítás részleteit elhagyva, megadjuk a végeredményt:2

10.24. egyenlet - (87,5)

ahol

A
további számításaiban célszerű ugyanazt a formális eljárást alkalmazni, mint amit a 8. §-ban írtunk le a
foton sűrűségmátrixával kapcsolatban: a (87,3) tenzornak az
és
bázisbeli négy komponensét egy
-es
mátrixban foglaljuk össze, amit a Pauli-mátrixok szerint kifejtünk. A (8,18) képlethez hasonló
módon

(87,3) és (87,5) együtt az általános meggondolásokból levezetett (71,11)
(71,13) kifejezéseknek felel meg. A
-invarianciából
következik, hogy
, ezenkívül most még egy amplitúdó ( ) eltűnik. Ez a perturbációszámítás vizsgált közelítésének
tulajdonsága, és a magasabb közelítésekben már nem jelentkezik.
2
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10.25. egyenlet - (87,6)

A (86,5)-ben fellépő
tenzor komponenseit illetően (87,3)-ból és (87,5)-ből [a (66,2a)
szabályok segítségével] könnyen meggyőződhetünk arról, hogy ezeket
komponenseiből a

10.26. egyenlet - (87,7)

helyettesítéssel és a

indexek felcserélésével kaphatjuk.3 Mátrix formában ez azt jelenti, hogy

10.27. egyenlet - (87,8)

A következőkben pontosan megfogalmazzuk az
,
négyesvektorok és a foton polarizációja közötti
összefüggést. A független polarizációs irányokat az
,
hármasvektorok (a foton
impulzusára nézve)
transzverzális komponensei határozzák meg.4 Könnyen látható, hogy mind tömegközépponti, mind
laboratóriumi rendszerben (melyben a kezdeti elektron nyugalomban van) a
vektor a ,
síkban van, az
pedig erre merőleges. Ezért az
irány a szórási síkra merőleges, az
a szórási síkbeli polarizációt
jelenti. Figyelembe kell még venni, hogy a , ,
Stokes-paramétereket egy jobbsodrású
koordinátarendszerben definiáltuk (a vektor a tengely irányába mutat). Ilyen koordináta-rendszert feszítenek ki az
,
,
vektorok a kezdeti, az
,
,
vektorok a végső fotonra vonatkozóan (
, ill.
a nek
-ra, ill.
-re merőleges összetevői).
előjelváltása a (8,17) sűrűségmátrixban
és
előjelváltásával ekvivalens.Ezért a kezdeti és a végső fotonnak az
,
négyes egységvektorokra
vonatkóztatott sűrűségmátrixa a következő alakú:

10.28. egyenlet - (87,9)

A

tenzorspurt mint a (87,6)-(87,9) mátrixok szorzatának nyomát számíthatjuk. Felhasználva (33,5)-öt, a következő
végeredményt kapjuk:

10.29. egyenlet - (87,10)

A
mátrix eredeti (86,4) formájában fennáll az egyszerű
során, mint amilyen a (87,4) típusú helyesbítés is, elvész.
4
Az
vektor longitudinális komponense (csakúgy, mint az
mértékinvariancia következménye.

összefüggés. Ez a tulajdonság azonban bizonyos átalakítások

3

négyesvektor időszerű komponense) figyelmen kívül hagyható: ez a
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2.1. Szóródás polarizálatlan elektronokon
Kiszámítjuk polarizált fotonok polarizálatlan elektronokon történő szóródásának hatáskeresztmetszetét, a
végállapotbeli elektron polarizációjára összegezünk. (87,10)-be beírjuk a

sűrűségmátrixokat, majd az így kapott
képletbe:

kétszeresét írjuk a hatáskeresztmetszetet megadó (65,22)

az azimutszög tömegközépponti vagy laboratóriumi rendszerben ). (87,10) néhány tagja azonosan eltűnik (a
3. és 6. sor tagjai, valamint a 2. és 5. sor néhány tagja).A többi a következő végeredményhez vezet [a (86,15)
jelöléseket használjuk]:

10.30. egyenlet - (87,11)

a polarizálatlan fotonok (86,9) szóródási hatáskeresztmetszete; az
(87,11)-ben a végső foton polarizációjára nem összegeztünk.
Laboratóriumi rendszerben (87,11) alakja a következő:

10.31. egyenlet - (87,12)

ahol

10.32. egyenlet - (87,13)
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(U. Fano , 1949). Megjegyezzük, hogy a (87,12) kifejezés bár explicit módon nem tartalmazza a szórási síkbeli
azimutszöget, implicit módon mégis függ tőle, mert a
,
,
paramétereket a szórási síkkal
kapcsolatban levő
koordináta-rendszerben definiáltuk. Emlékeztetőül: az tengely a két fotonra azonos és
merőleges a szórási síkra:

tengelyek pedig a szórási síkban fekszenek:

az

Polarizált foton polarizálatlan elektronon történő szóródásának teljes hatáskeresztmetszetét (a végállapotbeli
foton polarizációjára összegezve) úgy kapjuk, hogy a
helyébe zérust írunk, és kettővel szorozzuk). Jelöljük ezt

előjelében különböző járulékokat összeadjuk (
-vel, ekkor

10.33. egyenlet - (87,14)

ahol

10.34. egyenlet - (87,15)

Látszik, hogy a szórás síkjára merőleges polarizációjú (
) fotonok szóródási hatáskeresztmetszete
nagyobb, mint a szórási síkban polarizáltaké (
). A cirkulációs polarizációtól a hatáskeresztmetszet
nem függ. Nem függ továbbá a
paramétertől sem. Ezért a hatáskeresztmetszet a polarizálatlan fotonokéval
egyezik meg, ha nincs vagy tengely menti lineáris polarizáció (
), vagy ha a polarizáció tengelye az
és tengelyekkel
-os szöget zár be.
Hasonló tulajdonságokat találunk abban az esetben, ha polarizálatlan fotonok szóródását mérjük, de a szórt
foton polarizációját is észleljük. Ezt a hatáskeresztmetszetet [
helyettesítéssel kapjuk:

-vel jelöljük] (87,12)-ből

10.35. egyenlet - (87,16)

(87,12)-ből megkaphatjuk a másodlagos foton polarizációját is; ennek paramétereit

-fel jelöljük,

megkülönböztetve a

mennyiségek

együtthatóinak és a

detektált polarizációtól. A 66. §-ban megmutatott szabályok szerint a
-t nem tartalmazó tagoknak hányadosai:

10.36. egyenlet - (87,17)
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Polarizálatlan fotonok szóródása esetén

10.37. egyenlet - (87,18)

Itt

, azaz a másodlagos foton a szórási síkra merőlegesen polarizált. Cirkuláris polarizációja csak

akkor van, ha a kezdeti foton is cirkulárisan polarizált:

, csak ha

.

Vizsgáljuk azt az esetet, mikor a bejövő foton lineárisan polarizált (
,
), és határozzuk meg
olyan szórás differenciális hatáskeresztmetszetét, amelynél a másodlagos foton lineáris polarizációját
detektáljuk. Ha a ,
paramétereket kifejezzük a fotonok és
a szórási hatáskeresztmetszetre a következő kifejezést kapjuk:

polarizációs vektorainak komponenseivel,

10.38. egyenlet - (87,19)

ahol

a bejövőés szórt foton polarizációs vektorai által bezárt szög. 5

A fenti képlet szerint a hatáskeresztmetszet lényegesen különböző abban a két esetben, amikor az

és

polarizációs vektorok merőlegesek egymásra, valamint amikor egy síkban fekszenek. E két esetet a
indexekkel jelöljük; nemrelativisztikus határesetben (
,
)

és

10.39. egyenlet - (87,20)

a klasszikus képletnek megfelelően. Az ellenkező, ultrarelativisztikus esetben
Itt a kis és a nagy szögek tartományát (

,

.

kicsi vagy nagy) külön kell választani:

10.40. egyenlet - (87,21)

Látjuk, hogy nagyon kis szögeknél a hatáskeresztmetszet a klasszikussal megegyezik. A nem túl kis szögek
esetén érvényes
egyenlőség azt jelenti, hogy ebben a tartományban ultrarelativisztikus esetben a
szórt sugárzás polarizálatlan; hangsúlyozzuk azonban, hogy mindez lineárisan polarizált bejövő foton esetében
igaz: (87,17)-ből látható, hogy cirkulárisan polarizált fotonra ultrarelativisztikus esetben

.

2.2. Szóródás polarizált elektronokon
Polarizált elektronok esetében (87,10) kiszámítása igen hosszadalmas, bár elvi nehézségbe nem ütközik. Itt most
csak néhány eredményt írunk le.6

A (87,19) képletet egyszerűbben megkaphatjuk, ha a szórási amplitúdó (86,3) kifejezésébe az
,
négyesvektorokat írjuk, és a további számításokat háromdimenziós alakban végezzük (ti. szétválasztva a négyesvektorok időszerű és
5

térszerű komponenseit). Átlagolva a
kifejezést
kettővel szorozva ( szerint összegezve), (86,9)-et kapjuk vissza.

és

iránya szerint [(45,4a) segítségével] és a hatáskeresztmetszetet
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Általános esetben a hatáskeresztmetszet függ mind a kezdeti és a végső foton
paramétereitől, mind a kezdeti és a végső elektron polarizációjától, amit a
hatáskeresztmetszet valamennyi paraméterben lineáris, alakja a következő:

és

és

polarizációs

vektorok jellemeznek. A

10.41. egyenlet - (87,22)

Itt
a (87,12) hatáskeresztmetszet. Kiírtunk minden tagot, mely két polarizációs paraméter szorzatát
tartalmazza. A három vagy négy paraméter szorzatát tartalmazó tagokat elhagytuk; ezek nem lényegesek, ha
csak két részecske polarizációja közötti korrelációt vizsgáljuk: eltűnnek, ha a másik két részecske polarizációs
paraméterei zérusok. Megadunk néhány együtthatót laboratóriumi rendszerben:

10.42. egyenlet - (87,23)

A hatáskeresztmetszet (87,22) kifejezésében nincs
nem befolyásolja a polarizálatlan fotonok teljes (

alakú tag; ez azt jelenti, hogy az elektron polarizációja
és

szerint összegezett) szóródási hatáskeresztmetszetét.

Ugyancsak nincs
alakú tag; ez azt jelenti, hogy polarizálatlan fotonok szóródásakor a visszalökött
elektron nem polarizálódik.
Azt is láthatjuk, hogy az elektron és foton polarizációjában bilineáris tagokban csak a foton cirkuláris
polarizációjára jellemző
,
paraméterek szerepelnek. Az elektronok
és
polarizációs vektorai
skalárszorzat alakjában jönnek be, az utóbbiak a vektoroknak csak a szórási síkra eső vetületeit
tartalmazzák. Ezért például polarizált foton polarizált elektronon való szóródásának

10.43. egyenlet - (87,24)

hatáskeresztmetszete
-től csak akkor különbözik, ha a foton cirkulárisan polarizált, az elektronspin
átlagértékének a szórási síkra eső vetülete pedig zérustól különböző. Ugyanilyen oknál fogva a visszalökött
elektron csak akkor polarizálódik, ha a foton cirkulárisan polarizált; az elektron polarizációs vektora ilyenkor a
szórási síkban fekszik:

10.44. egyenlet - (87,25)

2.3. Szimmetria-összefüggések
A részletes eredmények az eredeti cikkekben megtalálhatók: F. Lipps, H. A. Tolhoek, Physica 20, 85, 395 (1954). Összefoglaló cikkek: H.
A. Tolhoek , Rev. Mod. Phys. 28, 277 (1956); W. H. McMaster , Rev. Mod. Phys. 33, 8 (1961).
6
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Befejezésül megmutatjuk, hogy a foton-elektron szórásban fellépő polarizációs effektusok kvalitatív vonásai
már általános szimmetriakövetelményekből adódnak.
A cirkuláris polarizáció

paramétere pszeudoskalár (l. 8. §). Ezért a

-invariancia miatt a szórási

hatáskeresztmetszetben
(vagy
) csak valamilyen pszeudoskalár mennyiséggel szorozva léphet fel, az
utóbbi a
és
vektorokból állhat elő.7 Két poláris vektorból azonban pszeudoskalár nem képezhető.
Következésképpen ilyen tag nem szerepelhet a hatáskeresztmetszetben.
A lineáris polarizáció

,

paraméterei az

szimmetrikus, kétdimenziós ( -ra merőleges síkbeli) tenzor komponenseivel függnek össze. Az adott esetben a
polarizációs tengelyek egyike a
vektorral párhuzamos, a másik a ,
síkban fekszik (a
vektorral párhuzamos az egyik, a
-vel a másik foton esetén).
-gyel arányos tagok a
hatáskeresztmetszetben csak az
léphetnek fel. De mivel

(vagy ami ugyanaz,

axiális vektor,

) stb. szorzat formájában

poláris vektor,

pedig valódi tenzor, az ilyen szorzat

-gyel (vagy

-vel) arányos tagok sem lehetnek a

hatáskeresztmetszetben. -mal (vagy -vel) arányos tagok az
fel, ezt a szimmetriakövetelmények nem tiltják.

stb. szorzat formájában léphetnek

tükrözéssel szemben nem invariáns. Ezért

A paritásmegmaradás nem tiltja, hogy az elektron
polarizációs vektorával arányos tagok legyenek a
hatáskeresztmetszetben: ilyet ad a két axiális vektor szorzata:
. A perturbációszámítás általunk vizsgált
közelítésében ezek azonban nem jelenhetnek meg, ez annak következménye, hogy a szórásmátrixnak az adott
közelítésben hermitikusnak kell lennie ( 72. §).
A hermiticitás értelmében a szórásamplitúdó négyzete (és ezzel a hatáskeresztmetszet) nem változik, ha a
kezdeti és végállapotot felcseréljük. Ugyanakkor a hatáskeresztmetszetnek invariánsnak kell lennie az
időtükrözéssel szemben, amikor is a kezdeti és a végállapot felcserélésével egyidejűleg minden részecske
impulzus- és impulzusmomentum-vektorának előjelét is megváltoztatjuk (a , ,
Stokes-paraméterek e
transzformáció során nem változnak – l. 8. §). E két követelményt együtt alkalmazva arra jutunk, hogy a
hatáskeresztmetszet az adott közelítésben nem változik, ha minden impulzus és impulzusmomentum előjelét
egyidejűleg megváltoztatjuk a kezdeti és a végállapot változtatása nélkül, azaz a

10.45. egyenlet - (87,26)

transzformációt végezzük, miközben a

,

paraméterek nem változnak.

A (87,26) átalakítás a
szorzat előjelét megváltoztatja, ezért ilyen tag a hatáskeresztmetszetben nem lehet.
Hangsúlyozuk azonban, hogy ez nem egzakt szimmetriakövetelmény következménye, így a perturbációszámítás
következő közelítésében sérülhet.
A tükrözési szimmetria a két foton polarizációja közötti korrelációt leíró tagok közül csak
és
alakúakat zárja ki, a foton és elektron polarizációja közötti korrelációs tagok közül pedig semmit. Első
közelítésben azonban a (87,26) transzformációval szemben mutatott invariancia minden
,
,
alakú
tag megjelenését tiltja. A
és

és

tagok (a paritásmegmaradás miatt) skalárként jöhetnének be, mint pl.

; ezek a kifejezések azonban a (87,26) transzformáció során előjelet váltanak.

A folyamatot a laboratóriumi rendszerben vizsgáljuk, ahol
,
. Nyilvánvaló, hogy a szimmetriakövetelmények
bennünket érdeklő következményei (az, hogy ilyen vagy olyan tag a hatáskeresztmetszetben fellép-e vagy sem) függetlenek a vonatkoztatási
rendszer megválasztásától.
7
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A megengedett
alakú korrelációs tagok
típusú szorzatként léphetnek fel. Ebben az elektron
polarizációs vektorának csak a szórás síkjába eső vetülete szerepel.
Végül egész sor összefüggés adódik a megengedett tagok együtthatói között a keresztezési invariancia
követelményéből. Azok a reakciócsatornák, amelyek egymástól csak a kezdeti és a végső foton felcserélésében
különböznek, ugyanazt a folyamatot írják le – a foton-elektron szórást. A szórásamplitúdó abszolút értékének
négyzete és ezzel együtt a hatáskeresztmetszet invariáns kell, hogy legyen az ilyen csatornák közötti átmenetnek
megfelelő

transzformációval szemben; az elektronok impulzusa és polarizációja változatlan. Háromdimenziós alakban e
transzformáció az

10.46. egyenlet - (87,27)

helyettesítésnek felel meg. Hogy a

paraméter előjelet vált, az a

kifejezésből látható, az

vektor az
helyettesítés során előjelet vált, az
vektor a
,
helyettesítés esetén nem változik. A (87,27) transzformáció az elektronok impulzusát nem befolyásolva, a
laboratóriumi rendszert sem változtatja meg. Ezért a (87,22) hatáskeresztmetszet a transzformáció során nem
változhat; a (87,12), (87,22), (87,23) képletek ezt a feltételt valóban kielégítik.

3. 88.§. Elektron–pozitron pár szétsugárzása két
fotonra
Elektron és pozitron (négyesimpulzusok
két diagram felel meg:

és

) két fotonra (

és

) való szétsugárzásának a következő

10.47. egyenlet - (88,1)

Ezek a foton–elektron szórás diagramjaiból a

10.48. egyenlet - (88,2)

helyettesítéssel kaphatók. A két folyamat ugyanazon (általánosított) reakciónak két keresztezett csatornája. A
(86,2)-beli kinematikai invariánsok a (88,2) helyettesítés után:

10.49. egyenlet - (88,3)

Ha a foton–elektron szórás az

-csatorna, akkor a szétsugárzás a -csatorna.
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A szétsugárzási szórásamplitúdó négyzetének,
-nek (az elektronok polarizációjára átlagolva, a
fotonokéra összegezve) az , invariánsokkal kifejezett alakja megegyezik a foton–elektron szórás hasonló
mennyiségével, csak az invariánsok jelentése más.8 A hatáskeresztmetszet (65,23) kifejezésében az
helyettesítést kell végezni, az
mennyiségre ekkor (65,15a)-ból
(86,6)-ban a megfelelő változtatásokat, megkapjuk a szétsugárzás hatáskeresztmetszetét:

adódik. Elvégezve

10.50. egyenlet - (88,4)

A szétsugárzás fizikai tartománya a 68. §-beli 9. ábrán II-vel jelölt rész.Adott (adott tömegközépponti
rendszerbeli energia) mellett az
változó fizikai tartományát az
egyenlet határozza meg. Az
összefüggéssel együtt ez azt adja, hogy

10.51. egyenlet - (88,5)

A (88,4) kifejezés integrálása elemi; az eredményt osztani kell kettővel, mivel a végállapotban levő részecskék
(fotonok) azonosak. Így kapjuk, hogy

10.52. egyenlet - (88,6)

ahol

(P. A. M. Dirac , 1930).

Nemrelativisztikus határesetben (

)

10.53. egyenlet - (88,7)

Ultrarelativisztikus esetben (

)

10.54. egyenlet - (88,8)

Laboratóriumi rendszerben, melyben az egyik részecske (mondjuk az elektron) ütközés előtt nyugalomban van,
a invariáns a következő alakban írható:

10.55. egyenlet - (88,9)

8

Emellett még figyelembe kell venni, hogy a fotonnak és az elektronnak egyaránt két független polarizációs állapota van, ezért lényegtelen,

hogy

-t melyik szerint átlagoljuk, és melyik szerint összegezzük.
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(88,8) képletek megadják a teljes hatáskeresztmetszetnek a berepülő pozitron energiájától való

10.56. egyenlet - (88,10)

Speciálisan, nemrelativisztikus határesetben9

10.57. egyenlet - (88,11)

ahol

a pozitron sebessége.

Tömegközépponti rendszerben az elektron, a pozitron és a két foton energiája azonos,

. Az invariánsok:

10.58. egyenlet - (88,12)

ahol az elektron és az egyik foton impulzusa által bezárt szög. (88,4)-be helyettesítve a szétsugárzási fotonok
szögeloszlására azt kaptuk, hogy

10.59. egyenlet - (88,13)

Ultrarelativisztikus esetben a szögeloszlásnak szimmetrikus maximuma van a
közelében

és

irányokban.

10.60. egyenlet - (88,14)

A teljes hatáskeresztmetszet (88,6)-ból

10.61. egyenlet - (88,15)

ahol

az ütköző részecskék sebessége.

Nem vizsgáljuk részletesen a szétsugárzásnál fellépő polarizációs effektusokat;10 ezeknek néhány kvalitatív
tulajdonságát tárgyaljuk két határesetben, mikor az ütköző részecskék
sebessége nagy, ill. kicsi.
Tömegközépponti rendszerben dolgozunk.

E képlet nem alkalmazható, ha
, és az elektron és pozitron közötti Coulomb-kölcsönhatás nem hanyagolható el (vö. a
végével).
10
Vö. L. A. Page, Phys. Rev. 106, 394 (1957); W. H. McMaster , Rev. Mod. Phys. 33, 8 (1961).
9
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A
határesetben csak olyan állapotok adnak járulékot a hatáskeresztmetszethez, amelyekben a relatív
mozgáshoz tartozó pálya-impulzusmomentum
. Az „elektron
pozitron” rendszer
-állapotainak
paritása negatív (l. a 27. § feladatát). Negatív paritású állapotban a két foton polarizációja egymásra merőleges
( 9. §). Következésképpen ez az állítás nemrelativisztikus esetben a szétsugárzásban keletkező két fotonra is
igaz.
Ha az elektron és pozitron polarizált, akkor nemrelativisztikus esetben csak akkor sugárzódhatnak szét két
fotonra, ha spinjeik antiparalel állásúak. Mivel a szétsugárzás
-állapotból történik, a rendszer teljes
impulzusmomentuma a részecskék teljes spinjével egyezik meg, ami párhuzamos spinállás esetén 1. Két
fotonból álló rendszernek viszont nincs olyan állapota, melyben a teljes impulzusmomentum 1 ( 9. §).
Ultrarelativisztikus határesetben (
) longitudinálisan polarizált (határozott helicitású) elektron és pozitron
csak abban az esetben sugárzódhat szét, ha helicitásaik előjele ellentétes.11 E határesetben az adott helicitású
részecskék úgy viselkednek, mint a neutrino (l. a 81. § végét), és ezért a szétsugárzó elektronnak és
pozitronnak analógnak kell lennie a neutrinóval és antineutrinóval; ebből következik a fenti állítás.
Azonos helicitású elektron és pozitron szétsugárzása esetén ultrarelativisztikus esetben csak az
tagok adnak járulékot. E folyamat amplitúdója

-et tartalmazó

-szor kisebb, mint a párhuzamos spinállású pár

szétsugárzási amplitúdója; a hatáskeresztmetszet ennek megfelelően

-szer kisebb.

3.1. Feladat
Határozzuk meg a

folyamat hatáskeresztmetszetét (G. Breit , J. A. Wheeler , 1934)

Megoldás. Ez a folyamat az elektron-pozitron kétfotonos szétsugárzás inverz folyamata. Az amplitúdó négyzete
a két folyamatban azonos, a hatáskeresztmetszetekben annyi a különbség, hogy most
Ezért

Tömegközépponti rendszerben (

.

)

ahol az elektron (vagy pozitron) sebessége. A teljes hatáskeresztmetszet kiszámításakor figyelembe kell
venni, hogy most a két végállapotbeli részecske nem azonos, ezért az eredményt nem kell osztani 2-vel, mint
szétsugárzás esetén. így (tömegközépponti rendszerben)

10.62. egyenlet - (1)

Tetszőleges
vonatkoztatási rendszerben, melyben a két,
invarianciája miatt)

ahol

és

foton egymással szembe repül (

a fotonok energiája tömegközépponti rendszerben. Mivel tömegközépponti rendszerben a fotonok és az

elektron-pozitron pár tagjainak energiája egyenlő,
átmenetnél (1)-be a

. Így a

rendszerbe való

Mivel ugyanakkor impulzusaik iránya ellentétes (tömegközépponti rendszerben), ezért ellentétes előjelű helicitás párhuzamos spinállásnak
felel meg.
11
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kifejezést kell írni.

4. 89.§. A pozitrónium szétsugárzása
A pozitróniumban levő elektron és pozitron szétsugárzásakor legalább két fotonnak kell keletkeznie az
impulzusmegmaradás törvénye miatt. Ez a folyamat (alapállapotból) csak parapozitróniumnál mehet végbe.
A 9. §-ban megmutattuk, hogy két fotonból álló rendszer teljes impulzusmomentuma nem lehet 1. Ezért a
állapotú ortopozitrónium nem bomolhat el két fotonra. A pozitrónium töltésparitása
állapotban negatív (l.
a 27. § feladatát), ezért a Furry-tétel ( 80. §) értelmében páros számú fotonra egyáltalán nem bomolhat. Ezzel
szemben az
bomolhat.

állapotban a töltésparitás pozitív, ezért a parapozitrónium páratlan számú fotonra nem

A pozitrónium élettartamát meghatározó alapvető folyamat tehát parapozitróniumnál a kétfotonos,
ortopozitróniumnál a háromfotonos szétsugárzás (I. Ja. Pomerancsuk , 1948). A bomlás valószínűsége
kapcsolatba hozható a szabad elektron–pozitron pár szétsugárzási hatáskeresztmetszetével.
Az elektron és pozitron impulzusa a pozitróniumban
nagyságrendű, azaz
-hez képest kicsi. Ezért a
szétsugárzás valószínűségét olyan határesetben számíthatjuk, amikor a két részecske a koordináta-rendszer
kezdőpontjában nyugalomban van. Legyen
a szabad pár kétfotonos szétsugárzásának hatáskeresztmetszete,
átlagolva a két részecske spinjeinek irányaira. Nemrelativisztikus határesetben (88,11) szerint12

10.63. egyenlet - (89,1)

ahol

a részecskék relatív sebessége. A szétsugárzás

áramsűrűséggel szorozzuk. Itt

, valószínűségétúgy kapjuk, hogy

-t a

a pozitrónium alapállapotának 1-re normált hullámfüggvénye,

10.64. egyenlet - (89,2)

(a pozitrónium Bohr-sugara a hidrogénatoménak kétszerese, mert a redukált tömeg kétszer kisebb). Így a
kezdeti állapot spinjei szerint átlagolt valószínűséget kapjuk. A pozitróniumban azonban a kétrészecskerendszer négy lehetséges spinállapota közül csak egyikből mehet végbe a kétfotonos szétsugárzás (amikor a
teljes spin 0). Ezért a bomlás
átlagolt valószínűsége és a parapozitrónium
bomlási valószínűsége között
összefüggés áll fenn. Így

a

10.65. egyenlet - (89,3)

Behelyettesítve a (89,1), (89,2) kifejezéseket, a parapozitróniumélettartamára a

10.66. egyenlet - (89,4)

12

A (89,1)

(89,7) képleteket a szokásos egységekben írtuk fel.
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értéket kapjuk.
Felhívjuk a figyelmet arra, hogy a

nívószélesség az

energiához képest kicsi. Éppen ez az, amiért a pozitróniumot kvázistacionárius rendszerként vizsgálhatjuk.
Hasonló módon számíthatjuk ki az ortopozitrónium bomlási valószínűségét , ez a szabad elektron–pozitron pár
háromfotonos szétsugárzásának spinre átlagolt hatáskeresztmetszetével a következő összefüggésben áll:

10.67. egyenlet - (89,5)

(
az 1 spinűállapot statisztikus súlya). A háromfotonos szétsugárzás hatáskeresztmetszete , mint később
látni fogjuk,

10.68. egyenlet - (89,6)

Ezért az ortopozitróniumélettartama

10.69. egyenlet - (89,7)

A

egyenlőtlenség most természetesen még inkább teljesül, mint a parapozitrónium esetében.

A következőkben a szabad pár háromfotonos szétsugárzásának hatáskeresztmetszetét számítjuk ki (A. Ore, J. L.
Powell, 1949).13
Tömegközépponti rendszerben (65,18) szerint

10.70. egyenlet - (89,8)

emellett (65,16) szerint
, ahol a pozitron és elektron relatív sebessége (ez feltevés
szerint kicsi);
,
,
és
,
,
a keletkező fotonok hullámszámvektorai és energiái; a -függvények
az energia és impulzus megmaradását fejezik ki. Ezek szerint az
,
,
frekvenciák egy
kerületű
háromszög oldalai hosszainak tekinthetők. Más szavakkal kifejezve, két frekvencia a
,
,
impulzusok
nagyságát és a közöttük levő szögeket teljesen meghatározza. A háromfotonos szétsugárzáshoz a

A reakció egy másik csatornájának az
l. F. Mandl, T. H. R. Squirme, Proc. Roy. Soc.
13

kettős Compton-szórás felel meg [e folyamat hatáskeresztmetszetét illetően
, 497 (1952)].
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diagram tartozik, és még további öt, melyeket a fentiből a
amplitúdót ezért az

,

,

fotonok felcserélésével kaphatunk. Az

10.71. egyenlet - (89,9)

alakban írhatjuk fel, ahol

10.72. egyenlet - (89,10)

az 1, 2, 3 fotonok összes permutációjára kell összegezni; egyidejűleg a megfelelő
tenzorindexeket is
permutálni kell. Az amplitúdó abszolút értékének négyzete az elektron és pozitron polarizációja szerint
átlagolva, a fotonokéraösszegezve:

10.73. egyenlet - (89,11)

ahol

A
mátrix
-től annyiban különbözik, hogy az összeg minden egyes tagjában fordított a tényezők
sorrendje. A bennünket érdeklő határesetben, amikor az elektron és a pozitron sebessége kicsi, a
,
hármasimpulzusokat nullának vehetjük, azaz írhatjuk, hogy
függvényei:

. Ekkor az elektron Green-

stb., a sűrűségmátrixok pedig

A szorzásokat elvégezve, (89,11)-ben igen sok tag lesz. A ténylegesen kiszámítandó tagok számát
nagymértékben csökkenteni lehet, ha a fotonok felcserélésével szembeni invarianciát teljes mértékben
kihasználjuk. Ekkor
(89,10) kifejezésének hat tagját elegendő
egy tetszőleges tagjával beszorozni.
Az így maradó hat nyom között is találhatók olyanok, amelyek egymástól csak a fotonok felcserélésében
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különböznek. A nyom számítása során bejövő , , ,
négyesvektorok szorzatai mind kifejezhetők az
,
,
frekvenciákkal. Mivel
, így
meghatározhatók a négyesimpulzus megmaradást kifejező
alakban írva és négyzetre emelve, azt kapjuk, hogy

. A
szorzatok is
egyenletből; az utóbbit a

10.74. egyenlet - (89,12)

Elég hosszú számítás a következő végeredményt adja:

Ezt (89,8)-ba helyettesítve, kapjuk a háromfotonos szétsugárzás differenciális hatáskeresztmetszetét :

10.75. egyenlet - (89,13)

Még a

-függvényekkel kell egy kicsit foglalkoznunk. Az első a

szerinti integráláskor eltűnik, utána a

helyettesítést végezzük, ahol
a
és
vektorok által bezárt szög;
viszonyított azimutszöge szerint már integráltunk. Az

iránya és

-nek

-hez

egyenlőséget differenciálva kapjuk, hogy

A
szerinti integrálás eltünteti a második -függvényt. Így adódik az adott energiájú fotonokra való
szétsugárzás differenciális hatáskeresztmetszetére a következő képlet:

10.76. egyenlet - (89,14)

(mivel a továbbiakban a frekvenciák szerint kell integrálni, ezért beírtuk a fotonok azonosságát figyelembe vevő
tényezőt – vö. a VII. fejezet 5. lábjegyzetével).
Az
,
,
frekvenciák a 0 és
közötti értékeket vehetik fel (közülük kettő
, ha a harmadik 0). Ha
adott, akkor
az
és
között változhat. (89,14)-et
szerint e határok között integrálva, a
fotonok spektrális eloszlását kapjuk:
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16. ábra.
Az (
látható.

) függvény

-nál 0,

-nél 1, közben monoton növekszik; a függvénygörbe a 16. ábrán

A szétsugárzás teljes hatáskeresztmetszetét úgy kapjuk, hogy (89,14)-et mindkét frekvencia szerint integráljuk:

Az itt szereplő integrál értéke

, így kapjuk a korábbi (89,6) képletet.

5. 90.§. Elektron fékezési sugárzása atommag
terében. A nemrelativisztikus eset
Ebben és néhány következő szakaszban egy fontos jelenséggel foglalkozunk, a részecskék ütközését kísérő
fékezési sugárzással. Először elektron és atommag nemrelativisztikus ütközését tárgyaljuk. Az atommagot
mozdulatlannak tekintjük, azaz rögzített centrum Coulomb-terében történő szórásnál fellépő sugárzást
vizsgáljuk (A. Sommerfeld , 1931).
A dipólussugárzás valószínűségének (45,5) képletéből indulunk ki:

10.77. egyenlet - (90,1)
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Esetünkben az elektron kezdeti és végállapota egyaránt a folytonos spektrumhoz tartozik, a foton frekvenciája

10.78. egyenlet - (90,2)

ahol

az elektron kezdeti és végső impulzusa. Ha az elektron kezdeti és végállapotbeli

,

hullámfüggvényének normálása „
szorozva

és

a

térfogatban egy részecske”, akkor a (90,1) kifejezést
bejövőáramsűrűséggel

osztva,

kapjuk

annak

-nel
differenciális

hatáskeresztmetszetét, hogy
impulzusú foton emittálódik a
térszögbe, az elektron pedig egy
intervallumba esőállapotba kerül. A
dipólusmomentum mátrixelemét

szerint az impulzus mátrixelemével helyettesítjük, ezzel a hatáskeresztmetszet kifejezését a

10.79. egyenlet - (90,3)

alakban írhatjuk,14 ahol

és

a vonzó Coulomb-térbeli egzakt hullámfüggvények, ezek közül is azokat kell használni, amelyek

aszimptotikusan egy sík- és egy gömbhullámot tartalmaznak;
kell lennie (l. III. 136. §). Ezek alakja

-ben befutó,

10.80. egyenlet - (90,4)

Az együtthatók normálása:

10.81. egyenlet - (90,5)

A

összefüggés segítségével

14

Ebben a szakaszban a

a következő alakban írható:

,

jelöléseket használjuk.
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A
-gal való szorzás és integrálás során az első tag
impulzus mátrixeleme

és

ortogonalitása következtében eltűnik. Ezért az

10.82. egyenlet - (90,6)

ahol

10.83. egyenlet - (90,7)

szerinti differenciálás és az integrálás sorrendjét felcseréltük, természetesen
differenciálásakor a ,
és mennyiségeket független paramétereknek kell tekinteni, és csak differenciálás után kell -t és -t vel kifejezni.
A

Az integráláshoz célszerű elfajult, hipergeometrikus függvényt vonalintegrálként előállitani. Csak a
végeredményt adjuk meg:15

10.84. egyenlet - (90,8)

Itt

a teljes hipergeometrikus függvény.

A differenciálás elvégzése után (90,6)-ba

helyettesíthető; ezzel

10.85. egyenlet - (90,9)

(

). Megjegyezzük még, hogy

A mátrixelemre végeredményben a következő kifejezést kapjuk:

10.86. egyenlet - (90,10)

ahol a rövidség kedvéért az
15

A levezetést illetően l. A. Nordsieck , Phys. Rev. 93, 785 (1954).
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10.87. egyenlet - (90,11)

jelölést használtuk.
(90,10)-et (90,3)-ba helyettesítve, kapjuk a hatáskeresztmetszetet. A végső képlet igen terjedelmes és nehezen
áttekinthető. Ezért áttérünk a spektrális eloszlás kiszámítására, azaz a hatáskeresztmetszetet a foton és a
végállapotbeli elektron iránya szerint integráljuk.
A
szerinti integrálás és a foton polarizációja szerinti összegezés az
-vel való szorzást jelent, azaz az

irányok szerinti átlagolást és

helyettesítést kell elvégezni. Ezek után a hatáskeresztmetszet:

10.88. egyenlet - (90,12)

-et (90,9)

(90,11) felhasználásával számítjuk, figyelembe véve, hogy

Az eredmény a következő:

10.89. egyenlet - (90,13)

A (90,12) kifejezésben a

szerinti integrálban a

(szórásszög) változóról a

változóra térünk át. A
szerinti integráláshoz célszerű a (90,13) kapcsos zárójelében levő kifejezést
átalakítani. A hipergeometrikus függvényekre vonatkozó differenciál egyenlet szerint [l. III. (e,2)]:

E két egyenletet rendre

-gal és

-fel szorozva és összeadva, azt kapjuk, hogy

Innen látható, hogy (90,13)-ban a kapcsos zárójelben álló kifejezés:

10.90. egyenlet - (90,14)
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ami közvetlenül integrálható.
A kapott képleteket összegyűjtve a következő kifejezést kapjuk a
sugárzás hatáskeresztmetszetére :16

frekvenciatartományba eső fékezési

10.91. egyenlet - (90,15)

ahol

A (90,15) kvantummechanikai képletnek át kell mennie a klasszikus eredménybe (l. II. 70. §) abban a
határesetben, amikor
és
(az első egyenlőtlenség az elektron Coulomb-térben való
kváziklasszikus mozgásának feltétele, a második annak, hogy az átmeneti mátrixelem kváziklasszikus legyen).
Ennek megállapításához szükségünk lenne a hipergeometrikus függvények aszimptotikus kifejezéseire az
argumentum és a paraméterek nagy értékeinél, amivel itt nem foglalkozunk.
Vizsgáljuk azt a határesetet, mikor a
természetesen az előzőek szerint
kiszámításához a

és

sebességek olyan nagyok, hogy

, úgyhogy

, ami csak kis

,

(de

esetén lehetséges).

képletet használjuk, amit a hipergeometrikus sor differenciálásával könnyen igazolhatunk Így

(a második egyenlőség a sorfejtett alakok összehasonlításából látható). Maga az

függvény:

(90,15)-ből a következő eredményt kapjuk:

10.92. egyenlet - (90,16)

és
kicsinysége éppen a Born-közelítés alkalmazhatóságának feltétele Coulomb-kölcsönhatás esetén. Ezért
a (90,16) képlet a perturbációszámítás segítségével egyszerűen megkapható (l. az 1. feladatot).
Vizsgáljuk most azt az esetet, mikor egy gyors (
) elektron a sugárzás során energiájának nagy részét
elveszti, úgyhogy
, és -nek nem kell kicsinek lennie. Ekkor
16

A (90,15)–(90,19) összefüggéseket a szokásos egységekben írtuk fel.
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és a hatáskeresztmetszet

10.93. egyenlet - (90,17)

Ha

, akkor

ugyanezt adja a (90,16) képlet is a
).
esetén (ahol

esetben. Így (90,16), (90,17) együtt lefedik

és

)

lehetséges értékeit (

. Ebben a határesetben (90,17) alakja a következő:

10.94. egyenlet - (90,18)

tehát véges értékhez tart
esetén. Ez a tény megmagyarázható olyan általános
meggondolásokból kiindulva, mint amilyeneket a III. 147. §-ban fejtettünk ki. Fizikailag azzal függ össze, hogy
az
frekvencia csak a folytonos fékezési spektrumra nézve határfrekvencia. Az elektron
frekvenciájú fotont is kisugározhat, miközben kötött állapotba kerül. A Coulomb-tér magasan gerjesztett kötött
állapotai azonban, tulajdonságaikat tekintve, kevéssé különböznek a kötött állapotok közelében levő szabad
állapotoktól. Ezért a folytonos és diszkrét spektrum határa fizikailag nem kitüntetett.
A leírt összes kifejezés vonzó Coulomb-térre vonatkozik. A taszító térbeli sugárzás hatáskeresztmetszetét
(90,15)-ből a
,
helyettesítéssel kapjuk. A (90,16) közelítő Born-képlet egyáltalán nem
változik. A
,
határesetben (90,18) helyett a

10.95. egyenlet - (90,19)

összefüggést kapjuk, azaz a differenciális hatáskeresztmetszet
esetén exponenciálisan eltűnik. Ez az
eredmény is természetes: taszító térben kötöttállapotok nincsenek, az
frekvencia ténylegesen a
spektrum határa.

5.1. Feladatok
1. Határozzuk meg Born-közelítésben a fékezési sugárzás hatáskeresztmetszetét két olyan részecske
nemrelativisztikus ütközésénél, amelyekre nézve az
Megoldás. Az
,
töltésű,
tömegközépponti rendszerben

,

hányados értéke különböző.

tömegű részecskékből álló rendszer dipólusmomentuma a
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ahol

,

. Innen

A mátrixelem

a relatív mozgás impulzusai). Ezt a

(

síkhullámokkal számítjuk ki,17 felhasználjuk közben a

összefüggést. Az eredmény a következő:

A polarizációra való összegezés után a sugárzás szögeloszlását a
tényező határozza meg, ahol
foton iránya és a szórás síkjában fekvő vektor által bezárt szög [l. (45,4a)].

a

A foton irányára való integrálás után

ahol

a szórásszög. Végül a

szerinti integrálás után,

Mozdulatlan Coulomb-centrum terében való sugárzás esetében ez megegyezik a (90,16) képlettel.
2. Határozzuk meg Born-közelítésben két elektron nemrelativisztikus ütközésekor fellépő fékezési sugárzás
hatáskeresztmetszetét.18
Megoldás. Ebben az esetben nincs dipólussugárzás, tehát a kvadrupólussugárzást kell vizsgálnunk. A klasszikus
elméletben a kvadrupólussugárzás teljes intenzitását az

képlet határozza meg, ahol
Két elektronra tömegközépponti rendszerükben

a töltésrendszer kvadrupólusmomentum tenzora .19

17

A két részecskének egyetlen, redukált tömegű részecskével való helyettesítése csak nemrelativisztikus közelítésben megengedett.

18

A ütközési sebesség kielégíti az
feltételt. A klasszikus esetet
Ezt a képletet II. (71,5)-ből kapjuk, ugyanúgy, ahogyan II. (67,11)-et II. (67,8)-ból.

19

363
Created by XMLmind XSL-FO Converter.

a II. 71. § feladatában vizsgáltuk.

X. fejezet ELEKTRONOK
KÖLCSÖNHATÁSA
FOTONOKKAL

A kvantumelméletre való áttéréskor a Fourier-komponens helyébe a mátrixelemet kell írni (vö. a
dipólussugárzásról a 45. §-ban elmondottakkal), és a hullámfüggvényeket (síkhullámokat) megfelelően
normálva – a foton energiájával való osztás után -, kapjuk a sugárzás hatáskeresztmetszetét (az elektronok a
intervallumban levő állapotba kerülnek):

ahol
A

a relatív mozgás kezdeti sebessége; a sugárzás frekvenciája
operátort úgy számíthatjuk ki, hogy képezzük a

.

operátor és a

Hamilton-operátor háromszoros kommutátorát :20

Szem előtt tartva, hogy a két részecske azonos, a mátrixelemet a

hullámfüggvényekkel számítjuk ki, ahol a
vagy
spinje 0 vagy 1 (az elektronok felcserélését az

előjel annak felel meg, hogy az elektronok együttes
helyettesítés jelenti).

Hosszadalmas számítás21 vezet a sugárzás spektrális eloszlását megadó képletre:

ahol
,
az elektronok relatív mozgásának energiája a kezdeti állapotban; a
hatáskeresztmetszet az elektronok teljes spinjének lehetséges értékeire átlagolt. A sugárzási energiaveszteségre
vonatkozó hatáskeresztmetszet:

3. Határozzuk meg atommag által kibocsátott
energiáját .

állapotú nemrelativisztikus elektron fékezési sugárzásának

Megoldás. A mag által kibocsátott elektron hullámfüggvénye kifutó
normáljuk:

20

21

E kifejezés a klasszikus

-gömbhullám, a teljes áramsűrűséget 1-re

képlettel analóg, az utóbbit úgy kaphatjuk, hogy

-t differenciáljuk, és figyelembe vesszük az
klasszikus mozgásegyenletet.
A levezetésre vonatkozóan l. B. K. Fegyusin, ZSETF 22, 140, 1952.
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[l. III. (33,14)]. Az elektron végállapotbeli (a fotonemisszió utáni) hullámfüggvényét síkhullámnak választjuk:

Az átmeneti mátrixelem

[az integrált (57,6a) szerint számíthatjuk ki]. A sugárzás energiáját a (45,8) képletből kapjuk, azt
nel szorozva és
iránya szerint integrálva (az utóbbi
szorzótényezőt jelent). A kisugárzott energia
spektrális eloszlása

esetén
, és a fenti képlet a klasszikus eredmény nemrelativisztikus határesetével egyezik meg
(l. a II. S.69. § feladatát). A teljes kisugárzott energia (a szokásos egységekben):

ahol

az elektron kezdeti energiája.

4. Határozzuk meg annak a fékezési sugárzásnak az energiáját, mely elektronnak végtelen magas
„potenciálfalról” való visszaverődésekor keletkezik.
Megoldás. Az elekron mozgásának iránya legyen merőleges a falra. Bár a foton tetszőleges irányban
emittálódhat, minthogy nemrelativisztikus esetben a foton impulzusa kicsi az elektronéhoz képest, feltehetjük,
hogy a visszaverődött elektron mozgásiránya is merőleges a falra. Legyen a fal az
síkban, az elektron az
oldalon. Az egydimenziós mozgás stacionárius állapotának
hullámfüggvénye állóhullám (l. III. 21. §):

A

-re (

), normált

operátor mátrixeleme:22

Az egyszeri visszaverődéskor kisugárzott energiát (45,8)-ból kapjuk, azt
vel osztva (az utóbbi a fal felé futó hullám áramsűrűsége, ha a hullámfüggvény

-vel szorozva és

-

):

10.96. egyenlet - (1)

Kis frekvenciáknál (

)

, és (90.4.3) a II. (69,5) klasszikus képletbe megy át (melyet

szögek szerint kell integrálni, és amelyben

22

, ahol

Az ilyen alakú integrálokat úgy kell érteni, hogy az integrandust

az elektron sebességváltozása visszaverődés

-szel szorozzuk, és integrálás után a
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esetén); ennek így is kell lennie, mivel a falról való visszaverődésre minden esetben teljesül a II. (69,1) feltétel,
vagyis azütközési idő kicsi. Az (1) kvantummechanikai összefüggés segítségével kiszámíthatjuk a teljes
kisugárzott energiát:

(a szokásos egységekben).

6. 91.§. Elektron fékezési sugárzása atommag
terében. A relativisztikus eset
Áttérünk arra az esetre, amikor az elektron sebessége relativisztikus. 23 Feltételezzük, hogy a Born-közelítés
alkalmazható, azaz az elektronnak mind kezdeti ( ), mind végső (
,

) sebességére teljesül, hogy

. Ekkor mindenesetre a mag töltése nem lehet túl nagy:

.

A mag visszalökődését elhanyagoljuk ugyanúgy, mint az előző szakaszban, a mag tehát csak a külső tér forrását
jelenti (a közelítés jogosságára nézve l. a 94. §-t).
A folyamat hatáskeresztmetszete (65,25) szerint

10.97. egyenlet - (91,1)

Itt , , ill. , az elektron kezdeti, ill. végső impulzusa és energiája;
A
-függvény a
szerinti integrálás során eltűnik; mivel
és
elvégezhető. Mivel

,

a foton impulzusa és energiája.
független változók, ez könnyen

ezért egyszerűen a

helyettesítést kell végezni. Így

10.98. egyenlet - (91,2)

Az első nem eltűnő közelítésben az

mátrixelemet a következő két diagram adja:

10.99. egyenlet - (91,3)

23

Az itt tárgyalt eredmények nagy részét először H. A. Bethe és W. Heitler (1934) és tőlük függetlenül F. Sauter (1934) vezette le.
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A

szabad vég a külső térnek felel meg, úgyhogy

a magnak átadott négyesimpulzus. A

visszalökődés elhagyása azt jelenti, hogy az időkomponens,

.

A (91,3) diagramok járuléka a következő:

10.100. egyenlet - (91,4)

A közbenső négyesimpulzusok

; bevezetjük az

,

10.101. egyenlet - (91,5)

jelöléseket.

a külső tér skalárpotenciálja; tiszta Coulomb-térnél

10.102. egyenlet - (91,6)

(91,2)-be helyettesítve, a hatáskeresztmetszetre a

kifejezést kapjuk, ahol

Ha a polarizációs effektusokra nem vagyunk kíváncsiak, akkor a hatáskeresztmetszetet a kezdeti elektron
spinjének iránya szerint átlagoljuk, a végső elektron és a foton polarizációja szerint összegezzük. Ez az

helyettesítést jelenti. A nyomot az ismert képletek szerint számíthatjuk ki ( 22. §). Némi egyszerűsödést
eredményez a
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egyenlőség használata, ahol
, ha
. A kiszámítandó tagok száma csökkenthető, a
,
,
cserével szemben mutatott szimmetria figyelembevételével (ez a helyettesítés
csak a mátrixszorzat tényezőinek ciklikus cseréjéhez vezet, a nyom értékét nem változtatja).
Végeredményben az olyan fékezési sugárzás differenciális hatáskeresztmetszetére , melyben a kisugárzott foton
frekvenciája és iránya, valamint a másodlagos elektron iránya adott, a következő kifejezést kapjuk: 24

10.103. egyenlet - (91,7)

ahol

E képletet a további vizsgálódás szempontjából célszerű egyszerű átalakításokkal a következő alakra hozni:

10.104. egyenlet - (91,8)

ahol

és

a

és

vektorok

-val bezárt szöge;

a

és

síkok által bezárt szög.

(91,8) integrálása a másodlagos elektron és a foton iránya szerint meglehetősen hosszadalmas. A sugárzás
spektrális eloszlására a következő eredmény adódik:25

10.105. egyenlet - (91,9)

Most és e szakasz további részeiben , , a háromdimenziós vektorok abszolút értékeit jelentik:
,
,
.
A csupán a másodlagos elektron irányára integrált hatáskeresztmetszet is előállítható analitikus formában – l. R. L. Gluckstern , M. H. Hull
, Phys. Rev. 90, 1030 (1953). Felhívjuk még a figyelmet H. W. Koch és J. W. Motz összefoglaló cikkére, Rev. Mod. Phys. 31, 920 (1959),
melyben a fékezési sugárzás képleteit grafikusan ábrázolták.
24
25
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ahol

Emlékeztetünk arra, hogy a kapott képletekben a frekvencia lehetséges értékeit csak a végső elektron
sebességére kirótt feltétel (
sugárzás hatáskeresztmetszete
melyet a 95. §-ban tárgyalunk.
Nemrelativisztikus határesetben (

Ezért
kapjuk, hogy

. (91,8)-ba

) korlátozza: az elektron nem adhatja le energiájának nagy részét. A
esetén

-ként divergál; ez egy általános szabály megnyilvánulása,

) a foton impulzusa kicsi az elektron impulzusához képest, úgyhogy

-et helyettesítve és

-t,

-t,

-t

mellett elhanyagolva, azt

vagy

10.106. egyenlet - (91,10)

ami megegyezik a 90. § 1. feladatában Born-közelítéssel kapott képlettel. A sugárzás spektrális eloszlására is a
már ismert (90,16) eredmény adódik.26
Ultrarelativisztikus esetben, amikor az elektron energiája mind a kezdeti, mind a végállapotban nagy (
), a foton és a másodlagos elektron szögeloszlása igen jellegzetes tulajdonságot mutat. Kis ,
szögeknél a (91,8) nevezőiben szereplő ,
mennyiségek:

10.107. egyenlet - (91,11)

26

Ezt a képletet (91,9)-ből határátmenettel kapjuk, a levezetés azonban igen hosszadalmas.
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tartományban nagyon kicsinyek. Ugyancsak kicsi e tartományban a

ezek a

). Így ultrarelativisztikus esetben a foton és az elektron előrerepül egy szűk

vektor hossza (
nyílásszögű kúpon

belül.
Ultrarelativisztikus esetben a szögeloszlás konkrét alakját (91,8)-ból könnyen megkaphatjuk, ha behelyettesítjük
,
(91,11) alakját,
bevezetni a

,

helyébe mindenhol

-t,

-t írunk, és

-et

mellett elhanyagoljuk. Célszerű

10.108. egyenlet - (91,12)

változókat, ezekkel

10.109. egyenlet - (91,13)

Mivel könnyen belátható, hogy

, ezért kis szögekre

10.110. egyenlet - (91,14)

Ha

, a második tag az elsőhöz képest kicsi. Még kisebb szögeknél lesz a két tag egyenlő, abban a

tartományban, ahol

. Bár itt

hatáskeresztmetszethez kicsi a teljes
szerese). Azonban

a

), e tartomány integrális járuléka a

igen kicsi (

tartomány járulékához képest (könnyen látható, hogy

értékeket akkor is felveheti, ha

-

és emellett

10.111. egyenlet - (91,15)

E tartomány járuléka a teljes integrális hatáskeresztmetszet nagyságrendjével azonos (vagy éppen ez a fő járulék
– l. alább).
A (91,13) képlet
és
szerinti integrálja megadja az (adott frekvenciájú) fotonok szögeloszlását a
másodlagos elektron irányától függetlenül:27

10.112. egyenlet - (91,16)

27

Először a

szerinti integrálást végezzük el (0-tól

-ig). A

szerinti integráláskor érdemes a

bevezetni, és az integrálási tartományt két részre osztani: 0-tól valamilyen
tartományban az integrandusban bizonyos tagok elhanyagolhatók.

-ig és
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szerint integrálva, kapjuk a sugárzás spektrális eloszlását ultrarelativisztikus esetben:

10.113. egyenlet - (91,17)

[ez természetesen (91,9)-ből közvetlenül megkapható].
(91,16)-ban és (91,17)-ben egy nagy mennyiség logaritmusa szerepel (még
esetén is
).
Ha ez a mennyiség olyan nagy, hogy logaritmusa is nagy, akkor a fenti képletekben a logaritmust tartalmazó
tagok adják a fő járulékot. Ez a (91,15) tartományra vett integrálból származik.28 Ily módon „logaritmikus
közelítésben ” (ti. a nagy logaritmikus tényezőt nem tartalmazó tagokat elhagyva) a másodlagos elektron iránya
a beesés irányával

szöget zár be.

Végül a spektrum ún. kemény részét vizsgáljuk, azt az esetet, mikor az ultrarelativisztikus elektron majdnem
teljes energiáját kisugározza:
. (91,9)-ből könnyen kaphatjuk, hogy

10.114. egyenlet - (91,18)

A (91,17)és (91,18) képletek ultrarelativisztikus kezdeti elektron esetén a teljes
tartományt lefedik; ha
, a két képlet egybeesik. Ha a másodlagos elektron nemrelativisztikus (
), akkor

10.115. egyenlet - (91,19)

6.1. Polarizációs effektusok
A fékezési sugárzás polarizációs effektusait a 66. §-ban leírt általános módszerrel vizsgálhatjuk. Az
,
négyesvektorok megválasztása az adott esetben igen egyszerű. Mivel a folyamatot ténylegesen csak egy
meghatározott koordinátarendszerben (a mag nyugalmi rendszerében) célszerű vizsgálni, ezért írhatjuk, hogy
,
fekszik, a másik merőleges arra.

, ahol

,

-ra merőleges egységvektorok, az egyik a

síkban

Nem mutatjuk be sem a meglehetősen hosszadalmas levezetéseket, sem a számszerű végeredményeket. 29 A
polarizációs effektusok néhány kvalitatív tulajdonságával foglalkozunk csak. Ezek különböző szimmetriaösszefüggések segítségével származtathatók, hasonlóan, mint a 87. §-ban tárgyalt Compton-effektusnál.
28

Erről könnyen meggyőződhetünk, ha azt a tartományt vizsgáljuk, melyben

feltételeket. Itt

és

, a (91,13) kapcsos zárójelében álló kifejezés pedig

kielégítik az
-tel vagy

,

-tel arányos tagokat tartalmaz

(ha
és
, akkor eltűnik). Az
típusú integrálok logaritmikusan divergálnak;
az adott integrálási tartomány határain „levágást” kell alkalmazni.
29
Ezeket illetően l. az eredeti cikkeket. R. L. Gluckstern , M. H. Hull , G. Breit , Phys. Rev. 90, 1026, 1030 (1953); G. L. Viszockij , A. A.
Kresznyin , L. N. Rosenzweig , ZSETF 32, 1078 (1957); K. McVoy, Phys. Rev. 106, 828 (1957); 111, 1333 (1958); H. Banerjee , Phys. Rev.
111, 532 (1958); C. Fronsdal , H. Überall , Phys. Rev. 111, 580 (1958). (E cikkekben további részletes utalások találhatók.) L. továbbá a
következő összefoglaló cikket: W. H. McMaster , Rev. Mod. Phys. 33, 8 (1961).
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A folyamatot a perturbációszámítás első nem eltűnő közelítésében tárgyaltuk. Ebben a közelítésben a
hatáskeresztmetszet nem tartalmazhat olyan tagokat, amelyek egyedül az elektron kezdeti
vagy végső
polarizációs vektorával arányosak. Hogy -val arányos tagok nincsenek, ez azt jelenti, hogy a teljes (a foton és
a másodlagos elektron polarizációjára összegzett) hatáskeresztmetszet nem függ a bejövő elektron
polarizációjától.
Nem szerepelhet olyan tag, mely a foton
polarizációs paraméterei közül egyedül -vel arányos. Ez
azt jelenti, hogy polarizálatlan elektron által kisugárzott foton nem lehet cirkulárisan polározott. Itt azonban
különbség van a Compton-effektusra levezetett analóg eredménnyel szemben. Ott a
-vel arányos tagok
megjelenését a tértükrözési invariancia tiltotta, ugyanis a rendelkezésre álló független ,
vektorokból nem
lehetett pszeudoskalár mennyiséget képezni. Fékezési sugárzásnál három független impulzus van (

),

ezekből a
pszeudoskalár képezhető. Egy
típusú tag a tértükrözési invarianciát nem
sérti és ezért szigorúan véve nem is nulla. Nem invariáns azonban az összes impulzus előjelének
megváltoztatásával szemben [vö. (87,26)], és ezért az első Born-közelítésben nem szerepelhet.
A
pszeudoskalár létezése ahhoz vezet, hogy a
felléphet (ellentétben a Compton-effektussal ), mégpedig az

-vel arányos tag mellett egy

arányos tag is

szorzat formájában (ahol
), ez mind a tértükrözéssel szemben, mind az impulzusok előjelének
egyidejű megváltoztatásával szemben invariáns. Így a kisugárzott foton lineáris polarizációja kétféle lehet (az
és
tengelyek irányában vagy az ezekkel a tengelyekkel
-os szöget bezáró „diagonális”
irányokban). Ez azonban csak abban az esetben érvényes, ha a másodlagos elektron irányát is észleljük. A
irányai szerinti integráláskor a

-vel arányos tag eltűnik. Ez a szimmetriakövetelményekből közvetlenül

látható: integrálás után a két különböző „diagonális” irány ekvivalens egymással,
kitüntetné a másikkal szemben, ami nem lehetséges.
A lineáris polarizáció foka a beeső elektron polarizációs állapotától független:

és

valamelyiket

típusú korrelációs

tagok az első Born-közelítésben nem jelenhetnek meg. A
típusú tag megengedett, így a polarizált elektron
által kisugárzott foton cirkulárisan polarizált (J. B. Zeldovics, 1952).

6.2. Árnyékolás
Az előbbiekben levezetett képletek tiszta Coulomb-térre vonatkoznak. Ha a sugárzás nem „meztelen” maggal,
hanem atommal való ütközés során keletkezik, akkor figyelembe kell venni, hogy az elektronok az atommag
terét leárnyékolják , ez a körülmény csökkenti a hatáskeresztmetszetet. A külső tér
be kell vezetni az

potenciáljába ekkor

atomi alakfaktort (l. III. 139. §). A III. (139,2) szerint ez úgy történik, hogy

helyébe

-t írunk. Megkeressük azokat a feltételeket, amelyek teljesülése esetén az árnyékolás lényeges.
Az
az
ahol

alakfaktor az elektronfelhő térbeli töltéseloszlásával van összefüggésben, meghatározott
karakterisztikus méret tartozik. Az alakfaktor értéke
az atom mérete.

-hez tart (teljes árnyékolás), ha

értékhez
,

Láttuk másrészt, hogy a sugárzás hatáskeresztmetszetéhez ultrarelativisztikus esetben lényeges járulékot adnak a
közelébe eső értékek. Ultrarelativisztikus esetben

Az árnyékolás lényeges, ha

vagy

10.116. egyenlet - (91,20)
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Ez a feltétel mindig teljesül, ha a beeső elektron energiája elég nagy.
(„teljes árnyékolás”), a sugárzás spektrális eloszlása logaritmikus pontossággal azonnal

Ha

felírható. Valóban, (91,17)-ben éppen az
egyenlőtlenség teljesül, akkor a logaritmust adó

egyenlőtlenség bal oldalának logaritmusa áll. Ha az
szerinti integrált az egyenlőtlenség jobb oldalának

nagyságrendjébe eső értéknél kell levágni. A Thomas–Fermi modell szerint
meg a Bohr-sugár (l. III. 70. §); ekkor
(91,17)-ben

-nal kell helyettesíteni.

, ahol

. Így teljes árnyékolás esetén a logaritmikus tényezőt
30

6.3. Az energiaveszteség
Az elektron sugárzási energiaveszteségére a

10.117. egyenlet - (91,21)

„effektív fékezés” jellemző.

kifejezését (91,17) adja meg, az integrálás eredménye a következő:31

10.118. egyenlet - (91,22)

függvény definíciója:

ahol az

Kis

Nagy

-ekre

-ekre használható a következő egzakt összefüggés:

Nemrelativisztikus esetben (91,22) a következő alakba megy át:

10.119. egyenlet - (91,23)

A probléma részletesebb kifejtésére vonatkozóan l. H. A. Bethe , W. Heitler , Proc. Roy. Soc.
, 83 (1934); H. A. Bethe , Proc.
Camb. Phil. Soc. 30, 524 (1934).
31
Bár a (91,17) képlet a felső határ közelében nem alkalmazható, az integrál konvergenciája miatt ez a körülmény lényegtelen.
30
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Ez az eredmény természetesen a (90,16) nemrelativisztikus Born-képlet közvetlen integrálásával is megkapható.
Ultrarelativisztikus esetben

10.120. egyenlet - (91,24)

A
hányadost a sugárzási energiaveszteség hatáskeresztmetszetének nevezik. Nagy
-ra ez
logaritmikusan nő. A növekedés megszűnik, ha az árnyékolást figyelembe vesszük. Teljes árnyékolásnál
állandó határértékhez tart.

a

Az atommal való ütközés tárgyalásakor gondolni kell arra is, hogy a sugárzás egy része az elektronokkal való
kölcsönhatás során keletkezik. A későbbiekben (94. §) látni fogjuk, hogy az utóbbi hatáskeresztmetszete
ultrarelativisztikus esetben pusztán annyiban különbözik a magon való fékezési sugárzásétól, hogy a
szorzótényező hiányzik. Ezért
atomi elektron esetén a
elektronokkal való kölcsönhatást is figyelembe vesszük.

helyettesítéssel közelítőleg az

7. 92.§. Párkeltés atommag terében
Az elektron-pozitron pár keletkezése fotonnak atommaggal való ütközésekor (
) egy
másik csatornája annak a reakciónak, amelyhez az elektronnak atommag terében való fékezési sugárzása is
). Ezért e folyamat

tartozik (
egyszerű

amplitúdója a fékezési sugárzás amplitúdójából az

10.121. egyenlet - (92,1)

helyettesítéssel kapható (a és
indexek a pozitronra és elektronra vonatkoznak). Az abszolút értékekre és
szögekre vonatkozóan e transzformáció a következő:

ahol

a

és

által bezárt szög;

A hatáskeresztmetszet az

[(91,1) helyett], vagy a

a

sík és a

sík által bezárt szög.

amplitúdóval kifejezve

-függvény eltüntetése után,

(Ebben a szakaszban
,
.) (91,2)-vel összehasonlítva láthatjuk, hogy a párkeltés
hatáskeresztmetszetét a fékezési sugárzáséból a (92,1) helyettesítéssel, valamint a

10.122. egyenlet - (92,2)
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tényezővel való szorzással és a

helyettesítéssel kaphatjuk.

Így polarizálatlan foton párkeltésének differenciális hatáskeresztmetszetére(91,8)-ból a következő kifejezés
adódik (az elektron-pozitron pár polarizációjára átlagolunk): 32

10.123. egyenlet - (92,3)

(H. A. Bethe ,W. Heitler , 1934).
Ugyanúgy kapjuk (91,9)-ből az energia szerinti eloszlást:

10.124. egyenlet - (92,4)

Mivel a fenti képletek a Born-közelítésből származnak, csak akkor érvényesek, ha
.
Megjegyezzük, hogy az elektron és pozitron változóiban mutatott szimmetria a Born-közelítés következménye,
ez a magasabb közelítésekben eltűnik.
Ultrarelativisztikus esetben (
) az elektron és a pozitron a beeső foton irányához képest
szög alatt repül ki. A szögeloszlásra a (91,13)-hoz hasonló képletet kapunk:

10.125. egyenlet - (92,5)

32

A párkeltés polarizációs effektusaira nézve a 91. §-ban, a fékezési sugárzásnál megadott irodalom használható.
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ahol

10.126. egyenlet - (92,6)

Az energiaeloszlásra ebben az esetben a következőt kapjuk:

10.127. egyenlet - (92,7)

E kifejezést
szerint (
hatáskeresztmetszetét kapjuk:33

-től

-ig) integrálva, adott energiájú foton párkeltésének teljes

10.128. egyenlet - (92,8)

A fékezési sugárzáshoz hasonlóan a logaritmikus tag a
szögeknek felel meg, amelyekre

tartomány járuléka. Ez most olyan

[(91,15)-ben viszont
]. Így logaritmikus közelítésben az elektron és pozitron iránya a foton irányával
majdnem azonos (kis) szöget zár be, az utóbbinak ellentétes oldalain a három irány közelítőleg egy síkba esik.
A reakcióküszöb (
) közelében a Born-közelítés nem alkalmazható. Ebben az esetben csak úgy lehet
kvantitatív összefüggéseket megadni, ha pontosan írjuk le a végállapotbeli három töltött részecske (a pár és a
mag) közötti Coulomb-kölcsönhatást. A (mag által vonzott) elektron és (a mag által taszított) pozitron
változóiban mutatott szimmetria ekkor természetesen megszűnik.
Ha

10.129. egyenlet - (92,9)

akkor a Born-közelítés még alkalmazható. Ha a pár energiája nemrelativisztikus, akkor
. (92,3)-ban mindenhol
,
helyettesíthető, ami után a kifejezés a

10.130. egyenlet - (92,10)

33

Mivel az integrál mindkét határnál konvergens, ezért nem lényeges, hogy (92,7) kis
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alakot ölti.
Szögek szerint integrálva:

10.131. egyenlet - (92,11)

Végül

szerint (

-ig) integrálva, kapjuk a teljes hatáskeresztmetszetet :

-től

10.132. egyenlet - (92,12)

Ha a keletkezett pár tagjainak relatív sebessége ( ) kicsi, akkor a közöttük levő Coulomb-kölcsönhatást
feltétlenül figyelembe kell venni (A. D. Szaharov, 1948). Ez akkor válik jelentőssé, amikor
az elektron és a
pozitron kötött állapotában (pozitrónium ) levő részecskék sebességével azonos nagyságrendű (vagy kisebb):

10.133. egyenlet - (92,13)

Vizsgáljuk a folyamatot a pár tömegközépponti rendszerében. Itt a folyamatot leíró diagramokban a
nagyságú virtuális impulzusok lényegesek. Más szavakkal, a lényeges elektron-pozitron távolság
relatív mozgást leíró
ami nagy

hullámfüggvény viszont lényegesen csak az

.A

távolságnál változik,

-hez képest. Ezért a részecskék közötti kölcsönhatást az átmeneti mátrixelembe beírt

tényezővel vehetjük figyelembe. A differenciális hatáskeresztmetszetet tehát

-tel, azaz a

10.134. egyenlet - (92,14)

tényezővel kell szorozni [l. III. (136,11)]. A két részecske relatív sebessége megegyezik az egyiknek a másik
nyugalmi rendszerében mért sebességével. A
invariáns értékét ebben a rendszerben és a laboratóriumi
rendszerben (az atommag nyugalmi rendszerében) összehasonlítva, azt kapjuk, hogy

amiből

meghatározható. Ha

és

nagysága és iránya közelítőleg azonos, akkor

-ra a

10.135. egyenlet - (92,15)

közelítő képlet érvényes (

esetén); itt

,

,
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A hatáskeresztmetszethez járuló (92,14) és (92,15) által meghatározott korrekció rendellenességhez vezet az
elektron és pozitron impulzusai közötti korrelációban: éles maximum jelenik meg, ha
.

8. 93.§. A párkeltés és a fékezési sugárzás egzakt
elmélete ultrarelativisztikus esetben
Az előző két szakaszban a fékezési sugárzást és a párkeltést tárgyaltuk a relativisztikus tartományban a Bornközelítés alapján; ennek használata akkor jogos, ha
. Most ezt a feltételt nem kötjük ki, a
következőkben elmondottak
esetén is érvényesek (H. A. Bethe , L. Maximon , 1954). Feltételezzük,
hogy mindkét részecske (a kezdeti és végső elektron vagy a pár mindkét tagja) ultrarelativisztikus, energiájukra
teljesül.
Láttuk, hogy ultrarelativisztikus esetben a két részecske a foton irányához képest kis szögben ( ,
vagy
,
) repül ki:
. Ez az (
szerint) egzakt elméletben is igaz, ezért éppen ezt a szögtartományt
fogjuk vizsgálni.
A magnak átadott impulzus e tartományban:

. Ez azt jelenti, hogy a hullámfüggvényekben a

ütközési paraméterek, azaz a „nagy” távolságok lényegesek. Ezért a 39. §-ban levezetett
hullámfüggvényeket használhatjuk.
A párkeltésre vonatkozó számításokat fejtjük ki részletesen. A Born-közelítéshez adódó korrekciók itt
lényegesebbek, mint a fékezési sugárzásnál.
A párkeltés hatáskeresztmetszete a fotoeffektuséhoz hasonló [vö. (56,1) és (56,2)]:

10.136. egyenlet - (93,1)

ahol

10.137. egyenlet - (93,2)

Itt
az elektron hullámfüggvénye,
tartozó hullámfüggvény.
A végállapotbeli részecske

a negatív energiához (

)és impulzushoz (

)

hullámfüggvényének aszimptotikus alakja (síkhullám mellett) egy befutó

gömbhullámot kell, hogy tartalmazzon; erre a függvény felső
hullámfüggvény a következő:34

indexe utal. (39,10) szerint ilyen

10.138. egyenlet - (93,3)

A
hullámfüggvény aszimptotikus alakjának kifutó gömbhullámot kell tartalmaznia [felső
index], mivel ez „negatív energiájú kezdeti állapot” hullámfüggvénye. A pozitron hullámfüggvénye (mely

34

Ebben a szakaszban

,

.
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-ból képezhető) így aszimptotikusan befutó hullámot tartalmaz, amint annak végállapotbeli
részecskére lennie kell. (39,11) szerint ilyen függvény a következő:

10.139. egyenlet - (93,4)

(93,2) mátrixszerkezete miatt (93,3)-ban és (93,4)-ben az

tagokat feltétlenül figyelembe kell

venni. Az
mátrixelem vektor, amely -hoz közeli irányba mutat. Ezért
korrekciós tagok vele azonos nagyságrendűek.
(93,3)-at és (93,4)-et (93,2)-be helyettesítve és az

vezető tagja kicsi, a

tagokat elhagyva, azt kapjuk, hogy

10.140. egyenlet - (93,5)

ahol

10.141. egyenlet - (93,6)

10.142. egyenlet - (93,7)

[a rövidség kedvéért a (93,3)-ban és (93,4)-ben álló hipergeometrikus függvényeket
-szal és
jelöljük]. Azonnal megjegyezzük, hogy az
integrálok között fennáll egy azonosság: az

-szal

alapján

10.143. egyenlet - (93,8)

-et a bejövő foton polarizációja szerint átlagoljuk, az elektron és pozitron spinjének irányai szerint
összegezzük.35 Ezt az

35

Az összes részecske polarizációját is figyelembe vevő számításokra nézve l. H. Olsen , L. Maximon , Phys. Rev. 114, 887 (1959).
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helyettesítésekkel végezhetjük el. Az

helyettesítéssel

Rögtön az eredményt írjuk fel, ami a bennünket érdeklő ultrarelativisztikus esetben a megfelelő elhanyagolások
után a

10.144. egyenlet - (93,9)

szögtartományban érvényes. Bevezetjük a

10.145. egyenlet - (93,10)

segédvektorokat (a

index a

irányára merőleges összetevőt jelenti). Ezek segítségével

10.146. egyenlet - (93,11)

Felhasználtuk, hogy
tagokat.
Az

[ez (93,8)-ból látható], és elhagytuk az

integrálokat az

10.147. egyenlet - (93,12)

alakban írhatjuk.

kifejezhető a teljes hipergeometrikus függvényekkel :36

10.148. egyenlet - (93,13)

36

A levezetést illetően l. Nordsiecknek a X. fejezet15. lábjegyzetben idézett cikkét.
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A
szerint rögzített
mellett differenciálunk, csak utána lehet a
helyettesítést
végezni. Az eredményt olyan alakban adjuk meg, melyben az ultrarelativisztikus esetnek és a (93,9) feltételnek
megfelelő elhanyagolásokat már megtettük:

10.149. egyenlet - (93,14)

Bevezettük a

10.150. egyenlet - (93,15)

jelöléseket [

valós függvény]. Az

integrált közvetlenül (93,8)-ból számítjuk.

Az integrálok értékét (93,11)-be, majd (93,1)-be helyettesítve, megkapjuk a keresett differenciális
hatáskeresztmetszetet . A végső képlet a következő:

10.151. egyenlet - (93,16)

esetén

A (93,16) kifejezés ebben az esetben átmegy a Born-közelítésnek megfelelő (92,5) Bethe–Heitler képletbe .
Ugyanez a helyzet tetszőleges
mellett, ha az elektron-pozitron pár kirepülési irányát megadó szögekre
teljesülnek a

feltételek. Valóban, ekkor
elhagyható a

, úgyhogy a (93,16) kapcsos zárójelében álló második tag az első mellett

szorzótényező miatt. Az első tagban [észrevéve, hogy

A függvénynek ez az értéke a III. (e,7) képletből is megkapható.Ez a képlet kapcsolatot teremt hipergeometrikus függvény
helyeken felvett értékei között.
37
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10.152. egyenlet - (93,17)

ez a zárójel előtt álló megfelelő tényezővel szorozva 1-et ad.
A következőkben a hatáskeresztmetszetet a pár kirepülési iránya szerint integráljuk. Az integrálási tartományt
két részre osztjuk a következő módon:
I)
ahol

, II)

,

-re teljesül, hogy

. Mivel a

az előbb elmondottak szerint
a szögek szerinti integrál

, ahol

tartományban

,

, ezért itt

a hatáskeresztmetszet Born-közelítésben. Így

10.153. egyenlet - (93,18)

a (92,7) Born-hatáskeresztmetszet szögek szerinti integrálja.

ahol

Az I tartományban

A
,
,
változókról a
determinánsát , azt találjuk, hogy

,

,

változókra térünk át. Kiszámítva a transzformáció Jacobi-

emellett

Innen
-t és
azt kapjuk, hogy

Végül

és

-t kifejezhetjük; (93,16)-ba való behelyettesítés és egyszerű algebrai átalakítások után

helyett az új

és

„gömbi koordinátákat” vezetjük be ezekkel a definiciókkal:
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A megadott és
tartomány annak felel meg, hogy ,
0 és 1 között, azaz
,
(vagy ami ugyanaz,
,
) 0 és
között változik; az integrál gyors konvergenciája következtében a szögváltozók értelmezési
tartományának ilyen kiszélesítése megengedett. A nevezőben levő négyzetgyök átalakítás után
;a

szerinti integrál elemi, és a következő eredményt adja:

A 2 szorzótényezővel azt vettük figyelembe, hogy
szerint 0 és
között fogunk integrálni, és itt, miközben
a
azimutszög 0 és , ill. és
között változik, minden érték kétszer fordul elő.
A
szerinti integrálást a (90,14) képlet segítségével végezzük,
következő alakú:

A bal oldalon álló kifejezés integrálja

[és így valós

értékét (93,17) adja, az

.

határértéket pedig a következő összefüggésből vehetjük:

] esetén ez a

38

ahol

10.154. egyenlet - (93,19)

Elvégezve az összes behelyettesítést (93,18)-ba, a következő végeredményt kapjuk:

10.155. egyenlet - (93,20)

Az

energiájú foton párkeltésének teljes hatáskeresztmetszete :

10.156. egyenlet - (93,21)

38

E képletek levezetése megtalálható a következő cikk függelékében: H. Davies, H. A. Bethe , L. C. Maximon , Phys. Rev. 93, 788 (1954).
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Korábbi képletünkhöz képest a változás tehát annyi, hogy a logaritmikus tagból le kell vonni az atomszám
univerzális függvényét. Az utóbbi a 17. ábrán látható.

esetén

.

17. ábra.
Végül röviden a fékezési sugárzással foglalkozunk. A folyamat

mátrixeleme:

10.157. egyenlet - (93,22)

a kezdeti, ill. a végállapotbeli elektron hullámfüggvénye aszimptotikusan egy kifutó, ill. befutó gömbhullámot
tartalmaz. Az integrál kiszámítása teljesen hasonló a (93,2) mátrixelem számításához. Itt csak a végeredményt
adjuk meg.39
A sugárzás differenciális hatáskeresztmetszete a (91,13)
különbözik:

Born-közelítéstől csak egy szorzótényezőben

10.158. egyenlet - (93,23)
Az egzakt hullámfüggvényekkel felírt (93,22) mátrixelem (ti. az ultrarelativisztikus közelítésbe való átmenet előtt) a párkeltés (93,2)
mátrixelemétől a közönséges (92,1) keresztezési transzformációban különbözik. Az ultrarelativisztikus képleteken azonban a transzformáció
nem hajtható végre. Ez világosan következik az általunk használt ultrarelativisztikus hullámfüggvények alakjából: a
helyettesítés a (39,10) függvényeket nem a helyes (39,11) „negatív energiás” függvényekbe viszi át, mivel még a hipergeometrikus
39

függvény első argumentumának (
) előjelét is meg kell változtatni; az argumentum az egzakt hullámfüggvényben
. A (93,22)
mátrixelem kiszámításának néhány részlete megtalálható H. A. Bethe és L. Maximon eredeti cikkében: Phys. Rev. 93, 768 (1954).
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ahol

a (93,15) hipergeometrikus függvény, és

10.159. egyenlet - (93,24)

esetén
, és a (93,23)-ban
mellett álló szorzótényező is 1. Így az egzakt elméletből
adódó szögeloszlás gyakorlatilag azonos a Born-közelítéssel majdnem az egész lényeges szögtartományban.
Ahhoz, hogy megkapjuk a sugárzás (szögek szerint) integrált hatáskeresztmetszetét , nem kell az integrálást újra
elvégezni, ez világosan látszik a következő meggondolásból (H. Olsen , 1955). A különböző
irányok (adott
energia mellett) elfajult elektron-végállapotoknak felelnek meg. Nyilvánvaló, hogy egy elfajult szinthez
tartozó állapotok szerinti összegezés eredménye független attól, hogyan választjuk ki az állapotok teljes
rendszerét. Ezért a
irányaira való összegezéskor a
függvények rendszere helyett a
rendszert
használhatjuk (nem tehetjük ezt a differenciális hatáskeresztmetszet számításánál), azaz a fékezési sugárzás
mátrixelemét az

alakban írhatjuk. Könnyen meggyőződhetünk arról, hogy ez

-gal egyezik meg, ha az utóbbiban a

helyettesítéseket végezzük (az integrációs változót illetően:

).

Világos tehát, hogy a fékezési sugárzás (szögek szerint) integrált hatáskeresztmetszetét a párkeltés (93,20)
integrális hatáskeresztmetszetéből úgy kapjuk, hogy az utóbbit az

tényezővel szorozzuk [vö. (92,2)], és az

helyettesítést végezzük. Így

,

10.160. egyenlet - (93,25)

Látjuk, hogy mindkét folyamat integrális hatáskeresztmetszetében a Born-képlethez járuló korrekció ugyanazzal
az

függvénnyel adható meg.

9. 94.§. Elektron fékezési sugárzása elektronon
ultrarelativisztikus esetben
Az elektron-elektron ütközésnél keletkező fékezési sugárzást nyolc Feynman-diagram írja le: ebből négyet
lerajzoltunk, a másik négy ún. „kicserélődési” diagramot úgy kapjuk, hogy

10.161. egyenlet - (94,1a)
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10.162. egyenlet - (94,1b)

Az ultrarelativisztikus esetre vonatkozó számítások eredményeit mutatjuk be. 40
Laboratóriumi rendszerben (az egyik kezdeti elektron, mondjuk a második nyugalmi rendszerében) a
sugárzásnak a foton irányai szerint integrált hatáskeresztmetszetét a
írhatjuk, ahol

összeg alakjában

10.163. egyenlet - (94,1)

10.164. egyenlet - (94,2)

10.165. egyenlet - (94,3)

(

az első elektron kezdeti energiája).

Az eredmények a következő dolgozatokból származnak: V. N. Bajer , V. M. Galickij , ZSETF 49, 661 (1965); V. N. Bajer, V. Sz. Fagyin ,
V. A. Hoze ZSETF 51, 1135 (1966); 53, 2194 (1967). E cikkekben figyelemre méltó a differenciális hatáskeresztmetszet integrálási
módszere, amely az invariáns változók bevezetésén alapszik; ez a módszer a számítást nagy mértékben egyszerűsíti.
40
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Ezek a képletek
relatív nagyságrendű tagokig érvényesek. Ilyen közelítésben a hatáskeresztmetszetben
különböző diagramokból származó interferenciatag nincs, így ebben az értelemben
és
az egyes
elektronok – a gyors és a visszalökött elektron sugárzásának felel meg [(94,1a) és (94,1b) diagramok].
A kicserélődési diagramok a hatáskeresztmetszethez ugyanolyan járulékot adnak, mint a „direkt” diagramok. Az
elektronok azonossága miatt összegüket kettővel osztani kell, ezért a számítást végezhetjük úgy, hogy csak a
direkt diagramokat tekintjük, és nem vesszük figyelembe a részecskék azonosságát. Elektron–pozitron
ütközésnél a kicserélődési diagramok helyett szétsugárzásos típusúak vannak. Járulékuk relatív nagyságrendje
azonban
, ezért ezeket elhanyagoljuk. Így az adott közelítésben az elektron–elektron és elektron–pozitron
ütközésnél fellépő fékezési sugárzás hatáskeresztmetszete azonos.
Ha

, akkor

azaz a visszalökött elektron sugárzása kicsi a gyors elektronéhoz képest [amikor ez az arány eléri az
nagyságrendet, a (94,3) képlet természetesen értelmét veszti]. Az
esetben viszont
hatáskeresztmetszet két része majdnem azonos:

a

10.166. egyenlet - (94,4)

A (94,2)
(94,5) képletek akkor érvényesek, ha legalább az egyik elektron ultrarelativisztikus marad sugárzás
után. Más szavakkal, a foton frekvenciájának elég távol kell lennie a spektrum felső, „kemény” határától, azaz a
maximális
frekvenciától. A végállapotbeli elektron energiája akkor minimális, a fotoné pedig maximális,
ha a sugárzás után mindkét elektron a foton irányával párhuzamosan mozog, és sebességük azonos. A
megmaradási törvényekből ekkor

és

-t kiküszöbölve azt kapjuk, hogy

ahonnan

10.167. egyenlet - (94,5)

esetén

. A (94,2)

(94,4) képletek tehát az

10.168. egyenlet - (94,6)

feltétel mellett érvényesek.
A gyors elektron sugárzásának(94,2) hatáskeresztmetszete pontosan megegyezik a
rendszámú mag
terében való sugárzás hatáskeresztmetszetével [(91,17) képlet]. Ez nem véletlen, okát megtalálhatjuk, ha
megvizsgáljuk, milyen szerepe van a visszalökődésnek a sugárzási folyamatban.
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A (91,17) képlet levezetése során az álló atommag visszalökődését elhanyagoltuk – a magot állandó külső térrel
helyettesítettük. Ez azt jelentette, hogy a
impulzusátadás négyesvektorának időkomponensét
(az energiaátadást) elhanyagoltuk. Megmutatjuk, hogy ez ultrarelativisztikus esetben nemcsak atommaggal,
hanem elektronnal való ütközéskor bekövetkező sugárzás számítása során is megengedett.
Írjuk

-et a

10.169. egyenlet - (94,7)

alakban, ahol az alsó indexek a és vektoroknak (az elektron kezdeti és végső impulzusának) a foton
irányával párhuzamos és arra merőleges összetevője. Ultrarelativisztikus esetben a ( és , ill.
és
vektorok által bezárt)

és

szögek kicsik:

. Ezért

,

10.170. egyenlet - (94,8)

és hasonlóan

-re és

-re.

A visszalökődés figyelembevétele nélkül

, úgyhogy

;

10.171. egyenlet - (94,9)

A visszalökődési energia (elektron esetén) :

10.172. egyenlet - (94,10)

változása
változik
hogy

változásának nagysága miatt elhanyagolható. Ezért(94,8) első két tagja adja meg, mennyit

, ha a visszalökődést figyelembe vesszük; jelöljük ezt

(94,10)-zel összehasonlítva látjuk, hogy

-tel. (94,9)-et felhasználva azt kapjuk,

, tehát a visszalökődés elhanyagolása jogos.41

Az a körülmény, hogy egy gyors részecske a mozgásirányával párhuzamos tengelyű szűk (
nyílásszögű)
kúpon belül sugároz, lehetővé teszi, hogy a sugárzás tömegközépponti rendszerbeli hatáskeresztmetszetét a
(94,2) laboratóriumi rendszerbeli hatáskeresztmetszetből egyszerű átalakításokkal meghatározzuk. 42

41

Ez a következtetés természetesen méginkább érvényes atommag terében bekövetkező sugárzásra, mivel ott a visszalökődési energia

, ahol
a mag tömege.
Általános esetben ez az átszámítás nem lehetséges, mivel a spektrum adott
különböző irányokban kisugárzott fotonoktól származik.
42

frekvenciaintervallumához adódó járulék lényegesen
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Tömegközépponti rendszerben a két elektron egyformán sugároz , mindkettő a saját mozgásirányába. 43 Az
ultrarelativisztikus elektron
energiája és a laboratóriumi rendszerben mért energia között a
,a
fotonnak a két vonatkoztatási rendszerben mért

és

frekvenciája között az

összefüggés áll

fenn [e két egyenlőség könnyen levezethető úgy, hogy a
és
invariánsok kifejezéseit a két
rendszerben összevetjük]. Így az egyes elektronok sugárzási hatáskeresztmetszete tömegközépponti rendszerben

10.173. egyenlet - (94,11)

(G. Altarelli, F. Buccella, 1964).
(94,12) szintén csak akkor alkalmazható, ha a foton frekvenciája nincs közel a spektrum határához.
Ultrarelativisztikus esetben
-ból az előbb tárgyalt transzformációval könnyen adódik, hogy

10.174. egyenlet - (94,12)

Tömegközépponti rendszerben tehát az elektronok
összenergiájuknak csak a felét sugározhatják ki.
értékét közvetlenül is könnyen megállapíthkjuk, ha észrevesszük, hogy ilyen foton kisugárzása után az
elektronok (ugyanabban a rendszerben) azonos sebességgel mozognak a foton irányával ellentétes irányban.
Ezért

amiből

10.175. egyenlet - (94,13)

és ultrarelativisztikus esetben újra (94,13)-at kapjuk. (94,12) tehát akkor alkalmazható, ha

10.176. egyenlet - (94,14)

Megadjuk most a sugárzást leíró képleteket tömegközépponti rendszerben az ellenkező határesetben, a spektrum
határához közel, amikor44

10.177. egyenlet - (94,15)

Mivel a visszalökődés itt igen jelentős, az eredmények különböznek a mozdulatlan atommag terében
bekövetkező sugárzás eredményeitől, és mások elektron–elektron és elektron–pozitron ütközésre is .
Elektron–elektron ütközés esetén a (94,1a), (94,1b) diagramoknak megfelelő amplitúdók négyzetein kívül a
spektrum határához közel a sugárzás hatáskeresztmetszetéhez járulékot adnak az olyan direkt és kicserélődési
diagramok szorzatai (interferenciatagok) is, amelyekben ugyanaz a kezdeti részecske sugároz; pl. a (94,1a)
diagramok közül a másodiknak és a

Ez a körülmény szemléletesen magyarázza azt, hogy a két részecske sugárzása között nincs, interferencia.
A Born-közelítés eredményei természetesen csak addig használhatók, amíg a végállapotbeli elektronok relatív sebessége
nagy. Ellenkező esetben a részecskék végállapotbeli kölcsönhatását is figyelembe kell venni.
43
44
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diagramnak a szorzata. Ez annak következménye, hogy a spektrum határánál a végállapotbeli részecskék
impulzusa közelítőleg azonos, és így nincs indok arra, hogy a kicserélődési tagok kicsik legyenek. A
hatáskeresztmetszet végső alakja a következő:

10.178. egyenlet - (94,16)

Elektron–pozitron ütközésnél egy vezető logaritmikus tag adódik az olyan szétsugárzási diagramok négyzetéből,
melyekben a kezdeti részecskék sugároznak:

10.179. egyenlet - (94,17)

A következő nagyságrendet tekintve már más diagramok négyzetei is lényegesek. Az interferenciatagok kicsik.
A végeredmény:

10.180. egyenlet - (94,18)

Az elektron–pozitron ütközésnél bekövetkező sugárzás hatáskeresztmetszete tehát logaritmikusan nagyobb,
mint elektron-elektron ütközés esetében.

10. 95§. Lágy fotonok kisugárzása ütközésekben
Legyen
a hatáskeresztmetszete töltött részecskék valamilyen szórásfolyamatának, amellyel adott számú
foton emissziója járhat együtt. Vizsgáljuk azt a folyamatot is, mely az előzőtől csak annyiban különbözik, hogy
eggyel több foton emittálódik. Ha ez utóbbi
frekvenciája elég kicsi (a feltételeket a későbbiekben pontosan
megfogalmazzuk), akkor a második folyamat
hatáskeresztmetszete egyszerű kapcsolatban áll
-lal.
Valóban, kis értékeknél a fotonkvantum emissziójának a szórásfolyamatra való visszahatása elhanyagolható.
Más szavakkal kifejezve, a
hatáskeresztmetszet két egymástól független tényező szorzataként írható fel: az
egyik a
hatáskeresztmetszet, a másik az egy foton kisugárzásának
valószínűsége. A lágy foton
emissziója kváziklasszikus folyamat; a valószínűség ezért megegyezik az ütközés során kisugárzott kvantumok
klasszikus számítással adódó számával, azaz a sugárzás
klasszikus intenzitásának (a teljes energiának) és
-nak (
) hányadosával. Így
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10.181. egyenlet - (95,1)

Megmutatjuk, hogyan vezethető le ez az összefüggés a diagramtechnika általános szabályait használva (J. M.
Jauch , F. Rohrlich , 1954).
A második folyamat gráfjait az alapfolyamat gráfjaiból úgy kaphatjuk, hogy azokat egy külső fotonvonallal
egészítjük ki, amely valamelyik (külső vagy belső) elektronvonalból „ágazik el”; ez a

10.182. egyenlet - (95,2)

helyettesítésnek felel meg. Könnyen látható, hogy a főszerepet azok a gráfok játsszák, amelyeken a foton külső
elektronvonalhoz csatlakozik. Valóban, ha
mellett
közelébe esik.

egy külső vonalhoz tartozó impulzus (

, azaz az eredeti gráfhoz járuló

), akkor kis

szorzótényező argumentuma a pólushely

Ha a (95,2) helyettesítést egy kezdeti elektronhoz tartozó vonalon végezzük, ez az amplitúdóban az

helyettesítést jelenti (az első
Mivel

tényező a töltés).

és

, ezért a helyettesítési szabálya következő:

10.183. egyenlet - (95,3)

Hasonlóan, egy végállapotbeli elektronvonalon elvégzett

helyettesítés az amplitúdóra nézve az

10.184. egyenlet - (95,4)
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változtatást jelenti.
A gráf összes többi részében a fotonemisszióval kapcsolatos impulzusváltozásokat elhanyagolhatjuk. A foton
energiája természetesen kicsi kell, hogy legyen a folyamatban részt vevő mindegyik részecske energiájához
képest (a kisugárzott kemény fotonok energiájához képest is, ha ilyenek vannak).
Megvizsgálunk egy konkrét esetet; legyen
az elektron mozdulatlan atommagon való szóródásának
hatáskeresztmetszete (esetleg kemény fotonok kisugárzásával együtt). A folyamat amplitúdója

Elvégezve egyrészt a (95,3), másrészt a (95,4) helyettesítést, és a két eredményt összeadva, annak a fékezési
sugárzásnak az amplitúdóját kapjuk, melyben ugyanazok a kemény fotonok és mellettük a
lágy foton
emittálódik:45

10.185. egyenlet - (95,5)

A hatáskeresztmetszet ennek megfelelően:

10.186. egyenlet - (95,6)

A foton polarizációjára összegezve azt kapjuk, hogy

10.187. egyenlet - (95,7)

Háromdimenziós mennyiségekkel kifejezve az összefüggés a következő:46

10.188. egyenlet - (95,8)

ahol
, és
pedig az elektron kezdeti és végső sebessége. Látjuk, hogy a
előtt álló kifejezés
(az nevezőtől eltekintve) valóban a sugárzási intenzitás klasszikus alakjával esik egybe [vö. II. (69,4)], amint
azt (95,1)-benállítottuk.
A kapott összefüggések akkor érvényesek, ha a magnak átadott impulzus nagy ahhoz a
változáshoz képest, amit a lágy foton kisugárzása okoz. Fennáll, hogy

impulzusátadás-

A különbség megjelenése a képletben a mértékinvariancia természetes következménye: a folyamat amplitúdója nem változhat, ha a
polarizációs négyesvektoron az
helyettesítést végezzük.
45

Ennek levezetésére célszerű visszatérni a (95,6) alakhoz, abban elvégezni a
helyettesítéseket és újra összegezni a polarizációra, felhasználva (45,4a)-t.
46
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, és

emellett

. Nemrelativisztikus esetben ezért a feltétel a következő:

10.189. egyenlet - (95,9)

Mivel másrészt

(

az ütközési paraméter), ezért a feltétel az

alakban is írható, ahol

az ütközés karakterisztikus ideje.
Ultrarelativisztikus esetben a fotonok főleg

-hez vagy

(95,8) nevezőjéből látható]. Ha az elektron
azonos irányúak. Ekkor

szóródási szöge kicsi, akkor a

és mivel

-höz közeli irányokban emittálódnak [amint ez
,

,

vektorok közelítőleg

, ezért a

10.190. egyenlet - (95,10)

feltételt kapjuk.
Mivel a (95,5)
(95,8) képletek kváziklasszikusak, ezért tetszőleges töltött részecske sugárzására érvényesek
(nemcsak elektronokra, melyekre a levezetés vonatkozott). Általános esetben, mikor a folyamatban több ilyen
részecske vesz részt, (95,5)-öt a következő alakban kell írni:

10.191. egyenlet - (95,11)

ahol az összes (
képletek is.

töltésű) részecskére összegezni kell; ennek megfelelően változnak a (95,6)

Speciálisan, nemrelativisztikus esetben

10.192. egyenlet - (95,12)

Két részecskére ez a következő alakot ölti:

10.193. egyenlet - (95,13)

ahol

és

a részecskék relatív sebessége ütközés előtt és után.
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A kapott eredmények általánosíthatók arra az esetre, amikor egyidejűleg több lágy foton emittálódik. Az
amplitúdóhoz minden egyes foton olyan tényezővel járul hozzá, mint amilyen (95,5)-ben
mellett áll.
Erről közvetlenül könnyen meggyőződhetünk, mondjuk két foton példáján. Mindkét fotonvonalat külső
elektronvonalhoz kell csatlakoztatni, mégpedig mindkét lehetséges sorrendben, azaz egy
külső vonallal
rendelkező diagramot a következő kettővel kell helyettesíteni

Ezek az

szorzótényezőket tartalmazzák (az elektronpropagátorok nevezői). Összegük

tehát az egyes fotonokhoz tartozó, egymástól független tényezők szorzata. Végeredményben a diagramok
összegezése után az egyes tagok (a mértékinvariancia következtében) mint különbségek szorzatai jelennek meg:

Az amplitúdó faktorizációja következtében a folyamat hatáskeresztmetszete is tényezőkre bomlik. A lágy
fotonok emissziója tehát egymástól független.
számú lágy foton kisugárzásával járó folyamat
hatáskeresztmetszetét a

10.194. egyenlet - (95,14)

alakban írhatjuk, ahol
az egyes,
impulzusú fotonok külön-külön való
kisugárzásának valószínűsége. A változók (frekvenciaés irány) lehetséges értékei, azaz a fázistér mindegyik
kvantumra azonos. Az integrálás során egy

tényezővel kell figyelembe venni a fotonok azonosságát.

A sugárzás (95,1) hatáskeresztmetszetét a frekvencia szerint valamilyen
integrálva, a

-től

-ig terjedő véges tartományra

10.195. egyenlet - (95,15)

kifejezést kapjuk [vö. (95,8)]. Magától értetődően mindkét frekvenciaérték kicsi,
lehetséges értékeit a
módszer alkalmazhatóságának feltétele korlátozza. Logaritmikus pontossággal
írható, ahol a sugárzó
részecske kezdeti energiája.
értéke alulról egyáltalán nem korlátozott. Láthatjuk azonban, hogy
esetén a hatáskeresztmetszet végtelenhez tart. A következőkben megvilágítjuk e körülmény – azú.n. infravörös
katasztrófa– lényegét (F. Bloch , A. Nordsieck , 1937).
Ha
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10.196. egyenlet - (95,16)

akkor
. Ez azonban azt jelenti, hogy a perturbációszámítás nem alkalmazható, ui.
nem
alacsonyabb nagyságrendű mennyiség, mint
. Más szóval, ebben az esetben a sorfejtés kis paraméterének
nem

-t, hanem

-et kell tekinteni.

Így a perturbációszámítás alapján levezetett (95,5)
(95,8) képletek túl kis frekvenciákra nem érvényesek. Más
oldalról viszont a
intenzitásra vonatkozó klasszikus képlet [II. (69,4)] annál inkább alkalmazható, minél
kisebb . Ezért (95,1) helyes marad, ha jelentését némileg a klasszikus jelleg felé megváltoztatjuk. (95,1)-ben
feltételeztük, hogy egy foton keletkezik; ekkor a részecske által a sugárzásra fordított energia , a „relatív
energiaveszteség hatáskeresztmetszetét” pedig az

kifejezés adja meg, ami másképpen

10.197. egyenlet - (95,17)

A valóságban azonban elegendően kis értékeknél a sugárzás valószínűsége nem kicsi, két vagy több foton
kisugárzásának valószínűsége pedig nem kisebb, hanem nagyobb, mint egy fotoné. Ilyen feltételek mellett a
(95,17) kifejezés érvényes marad, azonban a
klasszikus intenzitás nem egy foton kisugárzásának
valószínűségét határozza meg, hanem az emittált fotonokátlagos számát:

10.198. egyenlet - (95,18)

vagy az

véges frekvenciatartományban

10.199. egyenlet - (95,19)

Mivel a lágy fotonok statisztikusan függetlenül emittálódnak (ez a perturbáció-számítás minden rendjében
érvényes), a többszörös emisszióra a Poisson-képletet alkalmazhatjuk:
valószínűsége -sal a következőképpen fejezhető ki:

foton kisugárzásának

10.200. egyenlet - (95,20)

Írjuk a fotonkisugárzással járó szórásfolyamat hatáskeresztmetszetét

10.201. egyenlet - (95,21)

alakban. Mivel
, ezért
a tetszőleges számú lágy foton emissziójával együttjáró szóródás
hatáskeresztmetszete. Ez a körülmény a klasszikus tárgyalásból nyilvánvaló; a perturbációszámítás szerint
a tisztán rugalmas szóródás hatáskeresztmetszete. A perturbációszámítás azonban itt nem alkalmazható.
a
valóságban tetszőleges számú lágy foton emisszióját is tartalmazza. A tisztán rugalmas szóródás
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hatáskeresztmetszete a valóságban nulla:
esetén
, és (95,20) szerint tetszőleges véges számú
foton emissziójának valószínűsége nulla.47

10.1. Feladatok48
1. Határozzuk meg atommag terében ultrarelativisztikus elektron által fékezési sugárzással emittált lágy
kvantumok spektrális eloszlását.
Megoldás. Integrálva (95,8)-at

szerint, azt kapjuk, hogy

10.202. egyenlet - (1)

ahol

10.203. egyenlet - (2)

(

az elektron impulzusa,

a szóródási szöge). Ultrarelativisztikus esetben a lényeges járulékot az

10.204. egyenlet - (3)

szögtartomány adja [az alsó határ a (95,10) feltétel, a felső határról később lesz szó]. Így
tehát

,

az elektron magon való rugalmas szóródásának hatáskeresztmetszete pedig [l. (81,10)]:

10.205. egyenlet - (4)

A

integrál logaritmikusan divergens; alulról
(
esetén

-nél, felülről

-nél, tehát

tehát az integrál konvergens). Így logaritmikus pontossággal

10.206. egyenlet - (5)
47
48

Ennek részletesebb tárgyalására a könyv második részében a sugárzási korrekciók számításánál visszatérünk.
A (95,7) összefüggés bemutatott alkalmazásai V. N. Bajer től és V. M. Galickijtól (1964) származnak.
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megegyezésben a (91,17) képlet (ebben
helyettesítendő) logaritmikus részével. A logaritmikus
pontosság csak úgy javítható, ha a kváziklasszikus tartomány határain túllépünk.
2. Határozzuk meg (tömegközépponti rendszerben) a következő folyamat hatáskeresztmetszetét: két
ultrarelativisztikus elektron ütközésekor egyidejűleg két lágy foton emittálódik egymással ellentétes, az
elektronok impulzusaival kis szöget bezáró irányokban.
Megoldás. Az egymással ellentétes irányban kirepülő fotonokat a megfelelő irányokban mozgó elektronok
sugározzák ki. Az egyidejű sugárzás hatáskeresztmetszete

10.207. egyenlet - (6)

ahol
az egyes elektronok energiája,
a tömegközépponti rendszerben mért szórási szög, amely a két
elektronra azonos (mivel a fotonok különböző irányokban emittálódnak, és ezt előre kikötöttük, a
hatáskeresztmetszetet nem kell kettővel osztani). Az elektronok kis szögben történő rugalmas szóródásának
hatáskeresztmetszete ultrarelativisztikus esetben tömegközépponti rendszerben (4)-gyel egyezik meg [vö.
(82,11)]. (1)-től eltérően a (6) hatáskereáztmetszet
esetén úgy viselkedik, mint
, tehát az integrál
konvergens. Ez a körülmény egyrészt lehetővé teszi, hogy az integrálást
-tól kezdjük (nem törődve azzal,
hogy esetleg megsértjük a módszer alkalmazhatóságának feltételét). Másrészt a lényeges járulékot most a
tartomány adja (nem pedig a
szögek szerinti integrálás eredménye:

[

a Riemann-függvény ,

), úgyhogy a (2) kifejezés pontos alakját kell használni. A

].

11. 96.§. Az ekvivalens fotonok módszere
Összehasonlítjuk az alábbi két diagram által leírt folyamatokat:

10.208. egyenlet - (96,1)
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(a körök egyezményesen a diagramok belső részeit jelölik). Az a) diagramon

impulzusú foton (

)

ütközik valamilyen négyesimpulzusú (és
tömegű;
) részecskével. Az ütközés eredményeként
teljes négyesimpulzusú rendszer (egy vagy több részecske) keletkezik. A b) diagramon az előző
részecske ütközik egy másik, négyesimpulzusú
tömegű részecskével (
). Az ütközés során ez
utóbbi részecske
négyesimpulzusra tesz szert, és az előző
rendszer keletkezik. A második folyamat úgy
tekinthető, mint a

részecske és a

részecske által kisugárzott,

) négyesimpulzusú

(

virtuális foton ütközése. Ha ennek során
kicsi, akkor a virtuális foton kevéssé különbözik a valóditól.
Nyilvánvaló, hogy ilyen helyzet nagyon gyors részecskék ütközésekor fordulhat elő: egy
sebességgel
mozgó részecske elektromágneses tere majdnem transzverzális, ezért tulajdonságai hasonlóak egy fényhullám
terének tulajdonságaihoz. Ilyen feltételek mellett a b) folyamat hatáskeresztmetszete kifejezhető az a)
folyamatéval.49
Feltételezzük tehát, hogy az
részecske ultrarelativisztikus: energiája (az
rendszerében)
. Ha az ütköző részecskék különböző tömegűek, akkor az
dolgozunk.

részecske nyugalmi
konkrét esettel

Az a) folyamat (melyben valódi foton vesz részt) amplitúdója az

10.209. egyenlet - (96,2)

alakban írható, ahol
, a foton polarizációs négyesvektora,
tartozóátmeneti áram. A b) folyamat amplitúdója

pedig a gráf csúcsrészéhez (kör)

10.210. egyenlet - (96,3)

ahol

, az

részecske átmeneti árama (a diagram alsó csúcsa);

függvénye, és ezért a két esetben különböző:

e részecske töltése. A

áram

(96,3)-ban. Ha a második

(96,2)-ben,

esetben

10.211. egyenlet - (96,4)

akkor
Az

itt is a

helyen vehető.

részecske impulzusváltozása a virtuális foton kibocsátása következtében

, kicsi az eredeti

impulzusához képest; ezért a átmeneti áramban
helyettesíthető. Másképp mondva, az
részecske mozgása egyenesvonalúnak és egyenletesnek tekinthető. Mivel az ilyen mozgás kváziklasszikus, ezért
az átmeneti áram nem függ a részecske spinjétől:50

10.212. egyenlet - (96,5)

Az áram transzverzalitásának feltételéből (
irányában vettük fel. Innen

) most

következik, az

tengelyt

49

Az itt bemutatott módszert K. Weizsäcker és E. J. Williams (1934) dolgozta ki; a módszer alapgondolata E. Fermitől (1924) származik.

50

Ha a hullámfüggvény normálása „egységnyi térfogatban egy részecske”, akkor

(65. §) azonban a hullámfüggvényekből elhagytuk az
jutunk a (96,5) kifejezéshez.

, ahol

normálási tényezőt. Ennek megfelelően
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10.213. egyenlet - (96,6)

ahol

részecske sebessége. Mivel

az

10.214. egyenlet - (96,7)

(

a

vektor

tengelyre merőleges összetevője), ezért a (96,4) feltétel a

gyengébb
A

, és a lényegesen

feltételekkel ekvivalens.

áram transzverzalitásából (

következik. Ezért a

) (96,6) felhasználásával

skalárszorzat a következő:

10.215. egyenlet - (96,8)

A (96,2)-ben levő

szorzat kiszámításához a valódi foton polarizációs négyesvektorát háromdimenziós

transzverzális mértékben írjuk fel:

, ahonnan

. Ezzel

10.216. egyenlet - (96,9)

Összehasonlítjuk (96,8)-at és (96,9)-et. Ha a zárójelben álló második tag mindkét esetben elhanyagolható, akkor
a kettő arányos egymással. A áram a (96,1)b) diagram felső sarokrészére vonatkozik, ezért
irányával nincs
összefüggésben;
és
így azonos nagyságrendű. Az előző elhanyagolás tehát akkor megengedett, ha a
és
kirótt feltételeknek.
Legyen a foton az
azt kapjuk, hogy

feltételek teljesülnek; ezek nem mondanak ellent a

,

síkban polarizált (úgy, hogy

-ra és

). Az előbbi feltevések miatt

10.217. egyenlet - (96,10)

Felhasználtuk, hogy teljesülnek a

10.218. egyenlet - (96,11)

10.219. egyenlet - (96,12)
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feltételek is, ahol a rövidség kedvéért a

jelölést vezettük be.
Innen már megadhatjuk a megfelelő hatáskeresztmetszetek közötti összefüggést. A (65,18) általános
összefüggés szerint (az
részecske nyugalmi rendszerében)

ahol

,a

rendszer statisztikus súlyai . (96,10)-et és (96,7)-et felhasználva, azt kapjuk, hogy

10.220. egyenlet - (96,13)

ahol

10.221. egyenlet - (96,14)

Emlékeztetünk rá, hogy
az a) folyamat hatáskeresztmetszete; ebben a folyamatban egy valódi foton
ütközik egy nyugvó részecskével, az ütközés során a
részecskerendszer keletkezik, ennek impulzusa adott
tartományba esik.
a b) folyamat hatáskeresztmetszete, ebben ugyanaz a
rendszer keletkezik egy gyors (
tömegű) részecskének és az előbbi nyugvó részecskénekütközéséből, a gyors részecske impulzusvesztesége
;
értéke a
tartományba esik. A (96,13)-ban levő
tényező a fotonok (
számsűrűségeként értelmezhető, a fotonokkal a gyors részecske elektromágneses tere ekvivalens.

térbeli)

A
szerinti integrálás a
szerintivel helyettesíthető.
szerint integrálva annak a
folyamatnak a hatáskeresztmetszetét kapjuk, amelyben a
részecskerendszer
teljes energiája az adott
tartományba esik. (
), ahol
és
az
részecske kezdeti és végső
energiája). A
irányaira való integrálás a bejövő foton polarizációs irányaira való átlagolást jelent (
-vel
való szorzással együtt). Így azt kapjuk, hogy

10.222. egyenlet - (96,15)

ahol

A
szerinti integrál nagy
értékekre divergál. A divergencia azonban csak logaritmikus. Ez lehetővé
teszi, hogy az eredményt (a módszer alkalmazhatósági határain belül) logaritmikus közelítésben meghatározzuk:
feltesszük, hogy a logaritmusnak nemcsak az argumentuma, hanem függvényértéke is nagy. Ilyen pontosság
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mellett az integrál felső határa
, ami éppen a (96,12) egyenlőtlenség felső határa. Elvégezve az
integrálást, megkapjuk az ekvivalens fotonok spektrális eloszlását (a szokásos egységekben):

10.223. egyenlet - (96,16)

Az alkalmazott közelítésben a logaritmus argumentuma egy számtényező erejéig határozatlan: egy ilyen tényező
a nagy logaritmusértékhez képest kis (
) korrekciós tagot jelentene, és túllépné a megengedett pontosságot.

11.1. Feladatok
1. Határozzuk meg gyors elektron és atommag ütközésekor fellépő fékezési sugárzás hatáskeresztmetszetét, a
foton-elektron szórás hatáskeresztmetszetéből kiindulva.
Megoldás. A
vonatkoztatási rendszerben, melyben az elektron az ütközés előtt nyugalomban van, a
folyamat úgy tekinthető, mint a mag tere ekvivalens fotonjainak az elektronon való szóródása. 51 A fotonelektron szórás hatáskeresztmetszete a
rendszerben (86,10) szerint a következő:

10.224. egyenlet - (1)

ahol
és
a foton kezdeti és végső energiája az adott rendszerben. A fékezési sugárzás
hatáskeresztmétszete a
rendszerben

10.225. egyenlet - (2)

ahol

a (96,16) függvény. Mivel a hatáskeresztmetszet invariáns, ezért a K vonatkoztatási rendszerbe, a

mag nyugalmi rendszerébe valóáttérés során csak az
rendszerbeli

és

frekvenciát kell transzformálni. A

és

frekvenciák között az

10.226. egyenlet - (3)

Doppler-képlet teremt kapcsolatot, ahol
-et, (86,8) szerint:

a szórási szög a

rendszerben. Ugyanez a szög köti össze

-t és

10.227. egyenlet - (4)

(3)-ból és (4)-ből

10.228. egyenlet - (5)

A virtuális fotonok a magon nem szóródnak (a mag nyugalmi rendszerében) a nagy magtömeg miatt: a hatáskeresztmetszet a szóró
részecske tömegének növekedésével nullához tart.
51
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ahol
, és
az elektron kezdeti és végső energiája a
helyettesítve, azt kapjuk, hogy

Ezt a kifejezést kell (2)-be helyettesíteni-és adott

(azaz adott

rendszerben (

) mellett

). (5)-öt (1)-be

szerint az

határok között integrálni [ezek az értékek (3)-ból és (4)-ből adódnak
és
esetén]. Mivel az
integrál nagy
értékekre gyorsan konvergál, a fő járulékot az alsó határ közelébe eső
tartomány adja (azaz
-nel helyettesíthető). Az integrált logaritmikus pontossággal52 számítva, azt kapjuk, hogy

Ez az eredmény akkor érvényes, ha

mellett (ultrarelativisztikus elektron) a (96,11) feltétel is teljesül:

az integrálásnál lényeges frekvencia
. Innen
. Ilyen feltételek mellett
a kapott eredmény, amint az várható, logaritmikus pontossággal megegyezik (91,17)-tel.
2. Az előző feladat, elektron-elektron ütközésnél bekövetkező fékezési sugárzásra.
Megoldás. Ez esetben a virtuális foton egyaránt szóródhat a gyors és a visszalökött elektronon; az egyik elektron
terével ekvivalens fotonok a másik elektronon szóródnak és fordítva. A virtuális fotonok gyors elektronon való
szóródása a
hatáskeresztmetszetet adja, ez az elektron atommag terében való sugárzásának
hatáskeresztmetszetével egyezik meg
esetén.
A virtuális fotonoknak a visszalökődött elektronon való szóródása a sugárzás hatáskeresztmetszetéhez a

járulékot adja,
-t (1)-ből vesszük (figyelembe véve, hogy a frekvenciák jelölését megváltoztattuk).
Az által befutott tartomány adott
mellett [vö. (4)]:

esetén a

Ha

52

szerinti integrálból (94,4)-gyel összhangban:

, akkor meg kell különböztetnünk az

és

eseteket. Az elsőben

Ez azt jelenti, hogy egyszer parciálisan integrálunk, a nagy logaritmusértéket tartalmazó tagot megtartjuk, a többit elhanyagoljuk. Ez

egyszerűen arra vezet, hogy

-et kell az integráljel elé írni az

helyen.
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(94,3)-nak megfelelően (a logaritmus argumentumában
az ekvivalens fotonok módszere
értékei -től indulnak, és

-t

-mel helyettesítettük). Az

kiszámítására nem alkalmazható. A virtuális fotonok
esetén a (96,11) feltétel nem teljesül.

esetben
frekvenciájának

3. Határozzuk meg a párkeltés teljes hatáskeresztmetszetét foton–atommag ütközésben , kiindulva a foton
foton
folyamat hatáskeresztmetszetéből.
Megoldás. A foton energiája a mag nyugalmi rendszerében (
rendszer):
,
. Áttérünk a
vonatkoztatási rendszerre, melyben a mag a fotonnal szemben olyan
sebességgel mozog, hogy

Ebben a rendszerben a foton energiája

A keresett hatáskeresztmetszetet a
rendszerben számítjuk ki úgy, mint a párkeltés hatáskeresztmetszetét
a bejövő foton és a mag ekvivalens fotonjainak ütközésénél. Az utóbbiak energiáját -vet jelöljük.

ahol

a kétfotonos párkeltés hatáskeresztmetszete; ezt a 88. § feladatának (1) képlete adja, amelybe:

helyettesítendő. Az

-ről a

változóra áttérve, azt kapjuk, hogy

Mivel az integrál a felső határnál konvergens, ezért kiterjeszthető a teljes tartományra az
reakcióküszöbtől
(
)-ig, és logaritmikus pontossággal elvégezhető (azaz a
-nál felvett értékét az integráljel elé visszük). Végeredményben (92,8)-cal egyezésben azt kapjuk, hogy

a képlet

esetén érvényes.

12. 97.§. Párkeltés ütközéseknél
Elektron–pozitron pár keletkezését két töltött részecske ütközésénél a két alábbi típusú diagram írja le:

10.229. egyenlet - (97,1)
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A felső két folytonos vonal az ütköző részecskéknek felel meg, az alsó az elektron-pozitron párnak.
Két nehéz részecske (atommag) ütközését vizsgáljuk ultrarelativisztikus esetben. A részecskék
mozgásállapotának az ütközés során bekövetkező megváltozása ez esetben elhanyagolható, a részecskék külső
terek forrásainak tekinthetők. Ennek a következő két a) típusú diagram felel meg:

10.230. egyenlet - (97,2)

ahol

,

a két részecske Fourier-transzformált tereinek „impulzusai” .

A párkeltés hatáskeresztmetszete ebben az esetben az ekvivalens fotonok módszerével, foton atommagon
történő párkeltésének már ismert hatáskeresztmetszetéből meghatározható. Az egyik (mondjuk az első)
részecske terének ekvivalens fotonok spektrumával való helyettesítése azt jelenti, hogy a (97,2) diagramokban a
vonalakat valódi fotonvonalakként kezeljük. A két diagram ekkor ekvivalens azzal a kettővel, amely foton
párkeltését írja le a 2 atommag terében.
esetén az utóbbi folyamat hatáskeresztmetszetét (92,7)
adja meg. E kifejezést az első mag ekvivalens fotonjainak (96,16) spektrumával szorozva kapjuk (logaritmikus
pontossággal) a részecskék ütközésénél bekövetkező párkeltés differenciális hatáskeresztmetszetét:

10.231. egyenlet - (97,3)

ahol

.

Itt feltételeztük, hogy

10.232. egyenlet - (97,4)
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az első egyenlőtlenség az ekvivalens fotonok módszerének alkalmazhatósági feltétele. A (97,4)
egyenlőtlenségek által meghatározott értékek éppen azzal az elektron- és pozitron-energiatartománnyal esnek
egybe, amely a (97,3) kifejezés integrálásában lényeges. Adott
esetén mind a
, mind
a
szerinti integrálásban a felső határ közelébe eső tartomány járuléka lényeges; elhagyva a nagy
logaritmust nem tartalmazó tagokat, azt kapjuk, hogy

A (97,4) tartományra számított
szerinti integrál úgy divergál, mint a megfelelő logaritmusértékek köbe, a
tartomány határán csak mint e logaritmusok négyzete. Logaritmikus közelítésben (
) tehát valóban a
(97,4) tartomány az alapvető, és az integrál az
és
határok között számítható. Az eredmény a következő:

úgyhogy a párkeltés teljes hatáskeresztmetszete

10.233. egyenlet - (97,5)

(L. D. Landau , E. M. Lifsic , 1934).
Vizsgáljuk most azt az esetet, mikor az ütköző magok sebessége nemrelativisztikus. Ebben az esetben a magok
mozgásának kölcsönhatásuk során bekövetkező megváltozása lényegessé válik, a párkeltés
hatáskeresztmetszetéhez a fő járulékot a (97,1)b) típusú diagramok adják. Ilyen négy van: a következő kettő

10.234. egyenlet - (97,6)

és két, ezekhez hasonló, amelyekben a (párt keltő)
bocsátja ki.53

virtuális fotont nem a második, hanem az első mag

A pár energiáját a magok relatív mozgásának tömegközépponti rendszerben mért mozgási energiájához képest
kicsinek tekintjük:

10.235. egyenlet - (97,7)

[ a kezdeti relatív sebesség
a magok redukált tömege]. Ekkor a párkeltés
visszahatása a magok mozgására elhanyagolható. Ha a (97,6) diagramokban az elektron-pozitron vonalat
eltávolítjuk, a visszamaradó rész kis frekvenciájú (
), virtuális foton kisugárzásátábrázolja a
részecskék ütközése során. Így visszajutottunk a 95. §-ban tárgyalt helyzethez, valódi, lágy foton emissziójához;
Megjegyezzük, hogy két elektron ütközésekor bekövetkező párkeltésnél összesen 36 diagramot kell figyelembe venni:
típusú diagramot, melyeket egymásból a két kezdeti és a három végállapotbeli elektron permutálásával kapunk, és
diagramból kapunk ugyanilyen módon.
53
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felhasználhatjuk az ott kapott, a nemrelativisztikus esetre vonatkozó(95,13) képletet (a különbség annyi, hogy a
valódi foton
amplitúdója helyett most a virtuális foton propagátora szerepel).54 Az egész párkeltési
folyamat amplitúdója ezért a következő alakbanírható:

10.236. egyenlet - (97,8)

ahol

,

.

Nemrelativisztikus esetben szokás szerint a fotonpropagátornak a (77,14) mértékben felírt alakját használjuk. A
(97,8) amplitúdóból a következő kifejezést kapjuk a folyamat hatáskeresztmetszetére

10.237. egyenlet - (97,9)

ahol

a magok egymáson való rugalmas szóródásának hatáskeresztmetszete (tömegközépponti rendszerben). Ezt
a Rutherford-képlet adja meg:55

10.238. egyenlet - (97,10)

(az utolsó egyenlőség felírásánál feltételeztük, hogy a magok csak kevéssé hajlanak el eredeti irányuktól – az
tengelytől). Ezt (97,9)-be helyettesítve és a pár polarizációjára valóösszegezést a szokásos módon elvégezve, azt
kapjuk, hogy

10.239. egyenlet - (97,11)

A további számítást olyan közelítésben végezzük, hogy minden, az integrálás során fellépő logaritmikus tagot
nagynak tekintünk. Látni fogjuk, hogy ebben a közelítésben az
energiatartomány, és az

10.240. egyenlet - (97,12)

Nemrelativisztikus esetben a foton impulzusa kicsi a sugárzó részecske impulzusváltozásához képest (
), és ezért (
mellett) még ott is elhanyagolható, ahol a foton energiáját figyelembe kell venni. Ez még inkább így van az adott esetben virtuális fotonra,
54

amelyre
, úgyhogy
. Ilyen feltételek mellett a valódi és a virtuális foton közötti különbség eltűnik, így a
(95,13) képlet alkalmazása jogos.
55
A (97,6) diagramokon a magok szórását Born-közelítésben ábrázoltuk. Mivel azonban a. Rutherford-formula (Coulomb-kölcsönhatásra)
egzakt, ezért a kapott eredmények érvényességéhez a valóságban nem szükséges, hogy a Born-közelítés alkalmazhatóságának feltétele
teljesüljön.

406
Created by XMLmind XSL-FO Converter.

X. fejezet ELEKTRONOK
KÖLCSÖNHATÁSA
FOTONOKKAL

szögtartomány játssza az alapvető szerepet;
megfelelő közelítésben:

emellett

a

és

által bezárt szög. A(97,11)-ben levő nyom értéke a

helyettesíthető. A nevezőben

,

Elvégezve az integrálást

és

irányai szerint úgy, hogy a közöttük levő szög rögzített, azt kapjuk, hogy

10.241. egyenlet - (97,13)

A

-tól való függés alakja megerősíti a (97,12) feltevést, a

szerinti integrálás eredménye

.A

szerinti integrálást a
,
határok között kell végezni, ahol
magsugár nagyságrendű mennyiség (ez az érték felel meg a minimális ütközési paraméternek -l. alább); ennek
eredménye*56:

Másrészt a pár teljes energiája a magok energiaváltozásával egyenlő:

amiből

majd integrálva

. Így azt kapjuk, hogy

vagy

szerint, adott

összenergia mellett:

10.242. egyenlet - (97,14)

Az energia a
ütközési paraméternek feleltethető meg (a pár energiája az ütközési időnek megfelelő
frekvencia nagyságrendjébe esik). Ezért az ütközési paraméter szerint éppen olyan divergencia van (97,14)-ben,
56

* A képlet bal oldalán levő kifejezés megváltozását kell venni az integrálás alsó és felső határa között. (A fordító megj.)
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mint a
szerinti integrálban levő logaritmikus divergencia. Ez azt jelenti, hogy nagy értékei lényegesek [ez
egyúttal igazolja a (97,10) hatáskeresztmetszet használatának jogosságát a mag tiszta Coulomb-terében]. Ennek
megfelelően a lényeges energiatartomány:
hatáskeresztmetszetét (a szokásos egységekben):

. (97,14) integrálásával kapjuk a párkeltés teljes

10.243. egyenlet - (97,15)

(E. M. Lifsic , 1935).

12.1. Feladat
Írjuk fel a két gyors mag ütközésekor bekövetkező párkeltés hatáskeresztmetszetének kifejezését. A (97,2)
diagramokat használjuk.
Megoldás. A folyamat amplitúdója

ahol
,
a magok által keltett külső terek; a ki nem írt tag az elsőből a magok sorszámának
felcserélésével adódik.
Egyenletes

sebességgel mozgó klasszikus részecske által keltett

potenciál a

egyenleteket elégíti ki. Ezek Fourier-transzformáltjai:

és hasonló egyenlet érvényes

-ra. Négydimenziós alakban

a részecske négyessebessége, az

ahol

négyesvektor pedig

koordinátarendszer kezdőpontjában nyugalomban van (
vektora (a 2 mag mozgásirányára merőleges síkban).

), akkor

Az amplitúdó így

ahol

és

a következő négyesvektor-integrálok:
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-et és

-t pedig a fentiekből úgy kapjuk, hogy a

tényezőt

-mel helyettesítjük.

A párkeltés valószínűsége adott ütközési paraméter mellett:

a pár polarizációjára való összegezés után

A hatáskeresztmetszetet úgy kapjuk, hogy

-t

szerint integráljuk.57

13. 98.§. Elektron sugárzása nagy intenzitású
elektromágneses hullám terében
A perturbációszámításnak az elektronok és a sugárzási tér kölcsönhatását leíró folyamatokra való alkalmazása
feltételezi, hogy (az csatolási állandó kicsiny volta mellett) a tér intenzitása is elegendően kicsi. Legyen az
elektromágneses hullám klasszikus négyespontenciáljának amplitúdója. A tér intenzitására jellemző mennyiség
a

10.244. egyenlet - (98,1)

dimenzió nélküli invariáns hányados.
E szakaszban olyan sugárzási folyamatokat vizsgálunk, melyek elektron és erős elektromágneses hullám terének
kölcsönhatása során mennek végbe, amelyre teszőleges értéket felvehet. A használt módszer e kölcsönhatás
pontos figyelembevételén alapszik; az elektron és az újonnan kisugárzott fotonok kölcsönhatása a korábbiakhoz
hasonlóan kis perturbációnak tekinthető.58
Monokromatikus, cirkulárisan polarizált síkhullámot vizsgálunk. Négyespontenciálját az

10.245. egyenlet - (98,2)

alakban írjuk, ahol
a négyes hullámszámvektor (
egyenlő nagyságúak és ortogonálisak:

A potenciálra a Lorentz-feltételt szabjuk ki, úgyhogy

), az

és

négyesamplitúdók pedig

.

A számítás további menetét illetően l. L. D. Landau , E. M. Lifsic , Phys. Zs. Sowjet 6, 244 (1934).
Erős elektromágneses síkhullám terében végbemenő különböző kvantumfolyamatok rendszeres tárgyalása a következő dolgozatokban
található: A. I. Nyikisov , V. I. Ritusz, ZSETF 46, 776, 1768 (1964); 47, 1130 (1964); 52, 1707 (1967); N. B. Narozsnij , A. I. Nyikisov , V. I.
Ritusz , ZSETF 47, 930 (1964). E munkákban (melyekre a tárgyalás során támaszkodunk) részletesen vizsgálták többek között a
fotonemissziót és a párkeltést különböző polarizációjú sikhullámok terében.
57
58
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Tetszőleges elektromágneses síkhullám terében mozgó elektron egzakt hullámfüggvényét a 40. §-ban
vizsgáltuk; ezt a (40,7), (40,8) képletek adják meg. Megváltoztatjuk azonban ennek normálását: megköveteljük,
hogy az átlagos térbeli részecskeszám-sűrűség 1 legyen – ez a szabad részecskék hullámfüggvényének
„egységnyi térfogatban egy részecske” normálásához hasonló. Mivel a (40,7) függvénnyel képzett közepes
sűrűség

, ezért a kívánt normálást úgy érhetjük el, hogy (40,7)-et
tényezőt

szorozzuk, azaz az

helyettesítjük. A (98,2) négyespotenciálnak megfelelő hullám így

10.246. egyenlet - (98,3)

ahol

10.247. egyenlet - (98,4)

A négyesvektor (40,14) szerint az elektron közepes kinetikus négyesimpulzusa; eztkváziimpulzusnak fogjuk
nevezni.
Az

mátrixnak az az eleme, amely leírja azt a folyamatot, amikor az elektron a
négyesimpulzusú

állapotból egy

négyes polarizációs vektorú foton kisugárzásával átmegy a

, állapotba,

a következő:

10.248. egyenlet - (98,5)

(98,5) integrandusa az

mennyiségek lineáris kombinációja, ahol

10.249. egyenlet - (98,6)

Az
függését.

tényezővel együtt ezek a mennyiségek hordozzák az integrandus

Fourier-sorba fejtjük őket, a kifejtési együtthatókat

-sel,

-sel,

-sel jelöljük, például
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Az együtthatók a Bessel-függvények segítségével a következő módon fejezhetők ki:

10.250. egyenlet - (98,7)

ahol

A

,

,

függvények között fennáll az

10.251. egyenlet - (98,8)

összefüggés, ami a Bessel-függvényekreérvényes ismert,
következménye.
Végeredményben a (98,5) mátrixelem alakja a következő:

10.252. egyenlet - (98,9)

ahol

10.253. egyenlet - (98,10)

Az

mátrixelem tehát végtelen sok tag összege, melyek mindegyike kielégíti az

10.254. egyenlet - (98,11)

megmaradási törvényt. Mivel

10.255. egyenlet - (98,12)
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[vö. (40,15)], továbbá
, ezért a (98,11) egyenlőség csak
esetén állhat fenn. A sor -edik
tagja a
foton emisszióját írja le, miközben a hullámból számú,
impulzusú foton abszorbeálódik. A
(98,11) egyenlőség alakjából látszik, hogy a Compton-effektusra vonatkozó kinematikai összefüggések a
vizsgált folyamatra is érvényben maradnak, ha az elektron impulzusát a
kváziimpulzusokkal , a bejövő
fotonét az
négyesvektorral helyettesítjük. Speciálisan abban a vonatkoztatási rendszerben, amelyben az
elektron átlagosan nyugalomban van (
,
),

10.256. egyenlet - (98,13)

ahol
a és
vektorok által bezárt szög [vö. (86,8)]. Azt mondhatjuk, hogy az
frekvencia harmonikusai.
Jelöléseinkben (65. §) az

-edik harmonikus emissziójának amplitúdója

frekvenciák az

-sel egyezik meg, a

10.257. egyenlet - (98,14)

kifejezés pedig a megfelelő differenciális valószínűséget adja (térfogategységre és időegységre vonatkoztatva). 59
A (98,10) amplitúdó szerkezete hasonló a síkhullámokkal való szóráséhoz. Ezért a részecskék polarizációja
szerinti összegezést is a szokásos módon végezhetjük. A végállapotbeli elektron és foton polarizációjára
összegezve, a kezdeti elektronéra átlagolva, a következő kifejezést kapjuk:

10.258. egyenlet - (98,15)

A (98,15) kifejezés integrálása előtt megjegyezzük, hogy mivel a cirkulárisan polarizált hullám tere tengelyesen
szimmetrikus, ezért a differenciális valószínűség a
irány körüli
azimutszögtől független. Ez a körülmény,
valamint a -függvény lehetővé teszi, hogy egy kivételével az összes változó szerint elvégezzük az integrálást;
az egy megmaradónak az
szerinti integrálás után

Valóban,

tömegközépponti

invariáns mennyiséget választjuk. Ekkor

rendszerben

(melyben

, ahol
,
(65,12) átalakítással]. Másrészt ebben a rendszerben

pedig a

és

a

kijelölt

integrál

vektorok által bezárt szög [vö. a

tartomány a

A
59

)

Felhívjuk a figyelmet arra, hogy a

függvények egységnyi sűrűségre való normálása a „

normálásának felel meg [vö. (40,17), ahol az egyenlőség jobb oldaláról most hiányzik a
végállapotainak számát a

elemmel mérni.
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tartománynak felel meg (az átalakítás során vegyük figyelembe, hogy

).

Ily módon a térfogategységre és időegységre jutó teljes sugárzási valószínűség a következő:60

10.259. egyenlet - (98,16)

ahol61

10.260. egyenlet - (98,17)

esetén (ez a perturbációszámítás alkalmazhatóságának feltétele) (98,16) integrandusa sorba fejthető
hatványai szerint. Az első tag
sorfejtésében a következő:

10.261. egyenlet - (98,18)

és

. Ez az eredmény, amint az várható, a foton-elektron szórásra vonatkozó Klein–Nishina-

képlettel egyezik meg: (98,18)-ban
,
helyettesítést végezve és a (65,14)
bejövőáramsűrűséggel osztva, (86,16)-hoz jutunk vissza (a szórás integrális hatáskeresztmetszete a foton kezdeti
polarizációjától független).62
Megadjuk még a második harmonikus kisugárzási valószínűségének kifejezését (
esetén):

sorfejtésének első tagját

10.262. egyenlet - (98,19)

60

61

Ezt az összefüggést I. I. Goldman (1964) is levezette.
kiszámításához először vegyük észre, hogy

, ahol

. Erről könnyen

meggyőződhetünk, ha azt a vonatkoztatási rendszert választjuk, amelyben
, az
,
,
vektorok az
tengelyek irányába mutatnak, és észrevesszük, hogy
következtében
.
62
-nek ez az értéke a négyespotenciál „egységnyi térfogatban egy foton” szerinti normálásának felel meg. Meghatározásához
(valós) négyespotenciállal megadott klasszikus tér energiájával kell egyenlővé tenni.
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Általánosan igaz, hogy

vezető tagja (nem túl nagy

A következőkben az ellentétes,

-nél)

esettel foglalkozunk. A

-nel arányos.
paraméter nagy lehet például úgy, hogy az

frekvenciát csökkentjük rögzített térerősség mellett (nyilvánvalóan
, ahol
a térerősség amplitúdója).
A
esetben tehát lényegében állandó, homogén térben végbemenő folyamatról van szó, az
és
térerősségek egyenlő nagyságúak és egymásra merőlegesek (nevezzük az ilyen teret kereszttérnek ). A sugárzási
valószínűség a
határátmenettel kapható meg, de egyszerűbb elvégezni a számítást egy

10.263. egyenlet - (98,20)

alakú négyespotenciállal adott állandó térre vonatkozóan (
). Az elektronnak e
térbeli egzakt hullámfüggvényét úgy kapjuk, hogy (98,20)-at (40,7)-be és(40,8)-ba helyettesítjük:

10.264. egyenlet - (98,21)

Az ezzel a hullámfüggvénnyel számított eredmény pontosan megadja a kereszttérbeli sugárzást az elektron
energiájának tetszőleges értéke mellett. Érdemes azonban megjegyezni, hogy ultrarelativisztikus esetben az
eredmény (megfelelő formában előállítva – l. alább) nemcsak kereszttérre érvényes, hanem tetszőleges állandó
homogén elektromágneses térre, így állandó mágneses térre is (ezt az esetet az 59. §-ban vizsgáltuk).
Az állítás formába öntéséhez megjegyezzük, hogy tetszőleges állandó homogén térben a részecske állapotát
ugyanannyi kvantumszám határozza meg, mint a szabad részecske állapotát, és a kvantumszámokat mindig meg
lehet úgy választani, hogy a tér kikapcsolása esetén a szabad részecske kvantumszámaiba, azaz a
(
) négyesimpulzusba menjenek át. Ily módon állandó térben levő részecske állapotát a állandó négyesvektor
írja le.
A sugárzás teljes intenzitása, invariáns mennyiség lévén, csak az

, állandó négyestenzorból és a

négyesvektorból képezhető invariánsoktól függ. Figyelembe véve, hogy
szerepelhet, három, dimenzió nélküli invariánst képezhetünk:
63

csak az

állandó

töltéssel együtt

10.265. egyenlet - (98,22)

Kereszttérben
ultrarelativisztikus (
63

, általános esetben viszont mindhárom invariáns nullától különböző. Ha az elektron
), a

vektor pedig az

,

terekkel

Hasonló meggondolás végezhető a differenciális intenzitásra nézve is.
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(más szavakkal kifejezve, ultrarelativisztikus részecske esetén tetszőlegesállandó tér kereszttérnek
mutatkozik majdnem minden

irányban). Ha emellett a térerősségekre igaz, hogy

akkor
,
. Ilyen feltételek mellett a kereszttérben számított és a
érvényes lesz minden állandó térben bekövetkező sugárzásra.
64

A

invariáns a következőképpen fejezhető ki az

és

,

invariánssal kifejezett intenzitás

térerősségekkel:

Állandó mágneses tér esetén
az 59. §-ban bevezetett (59,3) mennyiséggel egyezik meg, úgyhogy az itt
kifejtett gondolatmenet az 59. § eredményeinek egy más levezetését adja.65

Megjegyezzük, hogy ugyanilyen pontossággal az
mennyiségben
a részecske közönséges kinetikus négyesimpulzusának
tekinthető.
65
A számításoknak ezzel a módszerrel való végrehajtását illetően l. A. I. Nyikisov, V. I. Ritusz , ZSETF 46, 1768 (1964).
64
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11. fejezet - XI. fejezet A PONTOS
PROPAGÁTOROK ÉS CSÚCSOK
(VERTEXEK)
1. 99.§. A téroperátorok Heisenberg-reprezentációban
Az eddigiekben az elektrodinamikai folyamatokhoz járulékot adó első el nem tűnő perturbációs közelítés
vizsgálatára szorítkoztunk. Most a magasabb rendű közelítések során fellépő jelenségek tanulmányozásába
kezdünk. Ezek közös elnevezése: sugárzási korrekciók .
A magasabb rendű közelítések szerkezetének mélyebb megértését szolgálja a pontos (
szerint nem sorba
fejtett) amplitúdók néhány általános tulajdonságának előzetes vizsgálata. Láttuk, hogy a perturbációs sor tagjait
a téroperátorok kölcsönhatási képbeli reprezentációjával fejezhetjük ki – az operátorok időfüggését a szabad
rendszer
Hamilton-operátora adja meg (73. §). A pontos amplitúdókat kényelmesebb nem e képbeli, hanem
a Heisenberg-reprezentációbeli téroperátorokkal kifejezni, ahol azok időfüggését a rendszer pontos
Hamilton-operátora adja meg.
A Heisenberg-operátorok általános képzési szabálya szerint

11.1. egyenlet - (99,1)

és ugyanúgy
-re és
-re is, ahol
az időfüggetlen (Schrödinger-) operátorok .1 Azonnal
megjegyezzük, hogy a Heisenberg-operátorok egyidejű kommutátorai azonosak a Schrödinger- vagy a
kölcsönhatási képbeli operátorokéival . Pl.:

11.2. egyenlet - (99,2)

[vö. (76,6)]. Hasonló módon kapjuk, hogy

és

felcserélhetők:

(ami különböző időpillanatok esetén már nem igaz!)
A Heisenberg-képbeli

-operátorok „mozgásegyenletét” a III. (13,7) általános egyenlet szerint adhatjuk meg:

11.3. egyenlet - (99,3)

A Hamilton-operátor azonos mind a Schrödinger- , mind a Heisenberg-képben, és a megfelelő képbeli
operátorokkal azonos alakban fejezhető ki. Az adott esetben (99,3)-ban a Hamilton-függvénynek a csak
től függő része (a szabad elektromágneses tér Hamilton-függvénye)
elhagyható. (21,13)és (43,3) felhasználásával

és

-

felcserélhetősége miatt

11.4. egyenlet - (99,4)
E fejezetben az időtől függő operátorok Heinsenberg-operátorokat jelölnek, míg a kölcsön-hatási képbelieket ezektől az „int” indexszel
különböztetjük meg.
1
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A
kommutátort (99,2) segítségével kiszámítva és a
segítségével elvégezve,

szerinti integrálást a

-függvény

11.5. egyenlet - (99,5)

adódik. Amint várható volt, a

operátor formálisan a Dirac-egyenletet elégíti ki.

Az
elektromágneses tér egyenlete a klasszikus megfeleltetésből eleve nyilvánvaló. A klasszikus
határeset megvalósulásának feltételei (a nagy betöltési számok – l. 5. §) fennállásakor a tér állapotára való
átlagolás után az operátoregyenleteknek át kell menniük a potenciálokra vonatkozó Maxwell-egyenletekbe [II.
(30,2)]. Ezért világos, hogy az operátoregyenletnek formailag a Maxwell-egyenlettel kell egybeesnie, tehát
(tetszőleges mértéket használva)

11.6. egyenlet - (99,6)

az áram operátora, amely azonosan kielégíti a

ahol

11.7. egyenlet - (99,7)

kontinuitási egyenletet.2
Lényeges, hogy a (99,6) egyenletek
nem merül fel.

-ben és

-ben lineárisak, és így ezen operátorok sorrendjének kérdése

Mint a hullámfüggvényre vonatkozó hasonló egyenletek, a (99,6), (99,7) operátoregyenletek invariánsak a
következő mértéktranszformációval szemben:

11.8. egyenlet - (99,8)

ahol

tetszőleges valós operátor, amely (azonos időpontokban)

-vel felcserélhető.3

Állapítsuk meg most a Heisenberg-képbeli és a kölcsönhatási képbeli téroperátorok kapcsolatát. A
megfontolások egyszerűsítésére kényelmes azzal a formális feltevéssel élnünk, hogy a
kölcsönhatás a
időponttól a véges
időpontig „adiabatikusan” kapcsolódik be (ez a végeredményben nem
tükröződik). Ekkor
esetén a két kép egyszerűen egybeesik. Így a rendszer megfelelő
hullámfüggvényei,
és
, is azonosak:

11.9. egyenlet - (99,9)
2

A szabad elektromágneses teret jellemző

operátorok a (99,6)-hoz hasonló egyenlettel írhatók le, ahol a jobb oldalon 0 áll:

Hangsúlyozzuk, hogy itt a Heisenberg-féle
-operátorokról van szó. Kölcsönhatási képben az elektromágneses potenciálok
mértéktranszformációja nem érinti a -operátorok alakját.
3
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Másrészt a Heisenberg-képbeli hullámfüggvény teljesen független az időtől (a teljes időfüggést áthárítottuk az
operátorokra), a kölcsönhatási képben a hullámfüggvény időfüggése viszont (73,7) alapján:

11.10. egyenlet - (99,10)

ahol4

11.11. egyenlet - (99,11)

(99,10)és (99,9)összehasonlításából adódik a

11.12. egyenlet - (99,12)

összefüggés, amely a két „reprezentáció” hullámfüggvényei közötti kapcsolatot adja. Az operátorok
transzformációjára vonatkozó megfelelő képlet:

11.13. egyenlet - (99,13)

(

-re és

-ra ugyanez az alak érvényes).

Végezetül még egy általános megjegyzés. Nemegyszer rámutattunk már, hogy a relativisztikus
kvantumelméletben a nullponti fluktuációk végtelensége miatt a téroperátorok fizikai tartalma igen korlátozott.
Ez méginkább vonatkozik a Heisenberg-képbeli téroperátorokra, amelyek az előzőn felül még a kölcsönhatásból
származó divergenciákat is tartalmaznak. E fejezetben a 99. §- 106. §-okat a formális elmélet -kifejtésére
szánjuk, ahol a divergenciák eltávolításának kérdéseit nem vizsgáljuk; az összes mennyiséggel úgy bánunk,
mintha azok végesek lennének. Az így kapott eredmények elsősorban heurisztikus jelentőségűek: lehetővé
teszik, hogy mélyebben megvilágítsuk a perturbációs kifejtés jelentőségét; ugyanakkor lehetséges, hogy alakjuk
egy jövendő, a jelen nehézségektől mentes elméletben változatlan marad. 5

2. 100.§. A pontos fotonpropagátor
A pontos ( hatványai szerinti sorba nem fejtett) elméletben a pontos propagátorokra vonatkozó fogalmaknak 6
alapvető szerepük van.
A pontos fotonpropagátor (amelyet írott

-vel jelölünk) a

11.14. egyenlet - (100,1)

képlettel definiálható, amelyben
4

Megjegyezzük

az

Heisenberg-operátor , és amely megkülönböztetendő a (77,1)
operátor

néhány

nyilvánvaló

tulajdonságát:

Végül megjegyezzük, hogy az itt alkalmazott matematikai eszközöket a statisztikus kvantumfizika is felhasználja, ahol a térelméletet
jellemző divergenciák nem fordulnak elő.
6
E fogalmakat F. Dyson vezette be 1949-ben; az ebben a fejezetben kifejtett elméletet nagyrészt ő alapozta meg.
5
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11.15. egyenlet - (100,2)

definíciótól, amelyben a fotontér kölcsönhatási képbeli téroperátorai találhatók. A (100,1) pontos propagátortól
eltérően a (100,2) függvényt a foton szabad propagátorának nevezhetjük.
A (100,1) várható érték egzakt kiszámítása nem lehetséges, ezért
pontos analitikus alakját nem adhatjuk
meg, bár a (100,1) definíció lehetővé teszi e függvény néhány általános tulajdonságának meghatározását. Ennek
szenteljük a 108. §-t, addig azonban
kiszámításával foglalkozunk a diagramtechnika alapján. E célból
-t a kölcsönhatási képbeli operátorok segítségével kell kifejeznünk.
Legyen először

. Az

és

közötti [l. (99,13)] kapcsolatot kihasználva, azt írhatjuk, hogy

(99,11a) felhasználásával a következő helyettesítések végezhetők el:

Ekkor

11.16. egyenlet - (100,3)

ahol a rövidség kedvéért az

11.17. egyenlet - (100,4)

jelölést alkalmaztuk. Minthogy a (99,11) definíció szerint
csak a és közötti időpillanatokban vett
operátorokat tartalmazza időrendezetten, így nyilvánvaló, hogy általában a (100,3) képlet szögletes zárójelében
előforduló operátorok csökkenő idők szerint vannak sorba rendezve balról jobbra. Így a zárójel elé a
kronologikus szorzat szimbólumát helyezve, azon belül a tényezők sorrendje már tetszőlegesen változtatható,
minthogy a operátor automatikusan a szükséges sorrendet hozza létre. Ezt a lehetőséget felhasználvaírhatjuk,
hogy

Tehát

11.18. egyenlet - (100,5)

Hasonló módon könnyen meggyőződhetünk arról, hogy ez a képlet
Most megmutatjuk, hogy az

esetén is érvényes.

szorzót a vákuumbeli átlag képzése alól kiemelhetjük, fázisszorzó alakjában.

E célból emlékeztetünk arra, hogy a vákuum
Heisenberg-képbeli hullámfüggvénye
-nel egyezik,
ami ugyanennek az állapotnak a kölcsönhatási képbeli hullámfüggvénye. [l. (99,9)]. (73,8) alapján pedig
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De a vákuum szigorúan stacionárius állapot; abban semmiféle részecskekeltési reakció nem indukálódhat
magától. Más szavakkal, az idők folyamán a vákuum vákuum marad; tehát
különbözhet

csak

fázisszorzóval

-től. Ezért

11.19. egyenlet - (100,6)

avagy az előző kifejezés komplex konjugáltját véve, és kihasználva az

operátor unitaritását:

Innen viszont világos, hogy (100,5)

11.20. egyenlet - (100,7)

alakban írható.
Behelyettesítve ide (mind a számlálóba, mind a nevezőbe)
segítségével (78. §) elvégezve a várható érték képzését, kapjuk

-nek a (73,10)-beli kifejtését és a Wick-tétel
-nek

hatványai szerinti kifejtését.

(100,7) számlálójában az átlagolandó kifejezések csak annyiban térnek el a 78. §-ban vizsgált (78,1) típusú
kifejezésektől, hogy a „külső” fotonkeltő és eltüntető operátorok helyett itt az
és
operátorok
fordulnak elő. Minthogy az átlagolandó mennyiségek mindegyike kronologikus szorzatban helyezkedik el,
ezeknek a „belső”
operátorokkal való összevonása a
, fotonpropagátorokra vezet
majd. Tehát az átlagolás eredményét a két külső fotonvonallal rendelkező, a 78. § szabályai szerint felrajzolható
diagramok összessége adja meg azzal a különbséggel, hogy a külső fotonvonalaknak (csakúgy, mint a
belsőknek) most
, propagátorok felelnek meg (a valós fotonok
amplitúdója helyett). Nulladik
közelítésben
, a (100,7) kifejezés számlálója egyszerűen
-vel esik egybe. A következő,
nullától különböző tagok
nagyságrendűek. Ezek két külső fotonvonalat és két vertexet tartalmazó
diagramokkal ábrázolhatók:

11.21. egyenlet - (100,8)

E diagramok közül a második két, nem összefüggő részből áll: egy szaggatott vonalból (amelynek
felel meg) és egy zárt hurokból. A diagram szétesése arra utal, hogy a megfelelő analitikus kifejezés két
független tényezőre bomlik. A (100,8) diagramokhoz a nulladik közelítés diagramját (a szaggatott vonalat)
hozzáadva és az azt tartalmazó tagokból kiemelve, (100,7) számlálójára eredményül másodrendig
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adódik.
A nevezőbeli

kifejezés a vákuum vákuumba való „átmenetének” valószínűségi amplitúdója. Ezért

ennek kifejtése csak külső vonal nélküli diagramokat tartalmaz. Nulladik közelítésben
másodrendben pedig

,

adódik. Az azonos pontossággal vett számlálót osztva a nevezővel, a kapcsos zárójelbeli kifejezés
egyszerűsödik, és

marad meg.
Tehát az elkülönült hurkot tartalmazó diagram kiesik a válaszból. Ez az eredmény általános érvényességű.
Belegondolva a diagramok felépítésének technikájába, mind (100,7) számlálója, mind nevezője esetében
könnyű megérteni, hogy
szerepe csak annyi, hogy
rendjében vett kifejezéséből a nem összefüggő tagokat eltávolítsa.

-nek a perturbációszámítás tetszőleges

Vegyük észre, hogy a külső vonalak nélküli diagramoknak (zárt hurkok) egyáltalán nincs fizikai tartalmuk, és
azokat attól függetlenül sem kell figyelembe venni, hogy a
propagátor kifejezéséből kiesnek. Valójában az
ilyen hurkok az -mátrix vákuum-vákuum átmenetét leíró diagonális elemének sugárzási korrekcióit adják.
Ezek összege (a nulladik közelítés egységnyi járulékával együtt) a (100,6) összefüggés szerint csak egy
lényegtelen fázistényező lehet, amely egyetlen fizikai eredményben sem tükröződhet.
A koordinátareprezentációról az impulzusreprezentációra a szokásos módon térünk át. Így a perturbációszámítás
másodrendű közelítésében a

propagátor (amelyet vastag szaggatott vonallal jelölünk) a

11.22. egyenlet - (100,9)

összeggel adható meg, ahol az összes diagramot a szokásos szabályokkal számíthatjuk ki (melyeket a 78. §-ban
soroltunk fel), azzal a különbséggel, hogy a külső fotonvonalakhoz csakúgy, mint a belsőkhöz, a
mennyiségeket rendeljük hozzá. E képlet analitikus alakban felírva:7

11.23. egyenlet - (100,10)

7

Az előjelek megállapításakor ne feledkezzünk meg a

tényezőről,melyet a zárt elektronhurok hoz be.
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mátrixok bispinor indexeit szokás szerint nem írjuk ki).

A következő közelítések tagjait hasonló szabályok alapján építjük fel; ezeket a két külső fotonvonalat és
szükséges számú csúcsot tartalmazó diagramok alkotják. Így az
rendű tagokhoz a következő négyvertexes
diagramok tartoznak:

11.24. egyenlet - (100,11)

Négy csúcsot találunk a

diagramban is, amelynek felső részét egy önmagában zárt elektronhurok alkotja. 8 Egy ilyen hurok a
kontrakciónak felel meg, azaz egyszerűen az áram várható értékének, vákuumállapotok között:
. De
a vákuum definíciójánál fogva ennek a mennyiségnek azonosan el kell tűnnie, és ez az állítás nem módosulhat
semmiféle, a hurkot módosító sugárzási korrekcióval sem.9 Így semmiféle „önmagában zárt elektronvonalat”
tartalmazó diagramot nem kell figyelembe vennünk a közelítés egyetlen rendjében sem.
A diagramok két (külső vagy belső) fotonvonal közé zárt részét a foton sajátenergiás betétrészének nevezik.
Általában lehet, hogy egy ilyen blokk maga is szétvágható egy fotonvonallal összekötött részekre, azaz a
következő struktúrájú lehet:

ahol a körök azokat a blokkokat jelzik, amelyek már nem bonthatók fel ezzel a módszerrel; ezeket a részeket
kompaktnak nevezzük. [Így a négy negyedrendű sajátenergiás diagram közül ilyen az első három (100,11)].
Jelöljük az

szimbólummal az összes kompakt sajátenergiás betét (végtelen sok tagú) összegét; a

függvényt polarizációs operátornak hívjuk. A diagramokat aszerint osztályozva, hogy hány kompakt
részt tartalmaznak, a
8
9

propagátort a következő sor alakjában állíthatjuk elő: P

A (100,8)b) diagrambeli huroktól eltérően, amelyet két különböző elektronvonal alkot.
Bár a közvetlen számítás divergens integrálokra vezetne.
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ahol minden bevonalkázott körnek

felel meg. E sor analitikus alakban írva a következő:

11.25. egyenlet - (100,12)

(a tenorindexeket a rövidség kedvéért elhagytuk). A szögletes zárójelben álló sor azonban újra csak megegyezik
-vel. Így

11.26. egyenlet - (100,13)

Ezt az egyenlőséget a
inverz tenzorral szorozva balról és
eredmény indexeinek jelölését), kapjuk a fentivel ekvivalens

-val jobbról (megváltoztatva az

11.27. egyenlet - (100,14)

egyenlőséget.
Hangsúlyozzuk, hogy
(100,12) előállítása feltételezi a diagram egyszerűbb blokkokra való lebonthatóságát,
amely blokkok a szokásos gráfszabályokkal számíthatók ki; e blokkok egymással való kombinálásával
kaphatjuk meg a teljes diagram járulékát. E felbontás lehetősége a diagramtechnikának fontos (és egyáltalán
nem triviális) sajátsága. Azzal kapcsolatos, hogy a diagram közös számegyütthatója annak
perturbációszámításbeli rendjétől független.
Ugyanez a tulajdonság teszi lehetővé az (ismertnek feltételezett)
függvény használatát a különböző
szórásfolyamatok amplitúdóihoz adódó sugárzási korrekciók számításának egyszerűsítésére. Ahelyett, hogy
minden alkalommal újra vizsgálnánk a belső fotonvonalak különböző korrekcióival módosított diagramokat,
azokat egyszerűen vastag vonallal helyettesíthetjük, azaz a
propagátorokat használhatjuk (
helyett) a
kívánt közelítésben.
Ha a fotonvonal valós fotonhoz tartozik (és nem virtuálishoz), azaz mikor az a teljes diagram külső vonalaként
szerepel, akkor az összes sajátenergiás korrekció elvégzése után, mint mondani szokás, egy effektív külső
vonalat kapunk. Ennek egy, a (100,13)-tól különböző kifejezés felel meg, amely attól a
tényezőnek a valódi
foton polarizációs amplitúdójára való felcserélésében tér el:

11.28. egyenlet - (100,15)
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Ha a külső tér vonalairól van szó, akkor

helyett (100,15)-ben

-t kell írni.

Mindaz, amit a 77. §-ban a
közelítő propagátor tenzorszerkezetéről és a mértékinvariancia miatt nem
egyértelműen meghatározott analitikus kifejezéséről mondtunk, az a
pontos propagátorra is igaz. A
relativisztikusan invariáns elméletek keretei között e függvény általános alakja:

11.29. egyenlet - (100,16)

az első tag a Landau-mértéknek felel meg, a második tagban
közelítő propagátor hasonló előállítása:10

a mérték megválasztásától függő függvény. A

11.30. egyenlet - (100,17)

Vegyük most észre, hogy a propagátor longitudinális része a négyespotenciál fizikai tartalommal nem
rendelkező longitudinális részével függ össze, és a kölcsönhatásban nem vesz részt. A kölcsönhatás ezért nem
változtatja meg, így a

11.31. egyenlet - (100,18)

összefüggésnek teljesülnie kell.
Az inverz tenzorok definíció szerint a következő egyenleteket elégítik ki:

A (100,16) vagy (100,17) tenzorok inverzeit (100,18) segítségével a következő alakban írhatjuk:

11.32. egyenlet - (100,18a)

E képletekből következik, hogy a

polarizációs operátor transzverzális tenor:

11.33. egyenlet - (100,19)

miközben

, avagy

11.34. egyenlet - (100,20)

10

meghatározása itt eltér a (77,3)-ban megadottól.
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Így a polarizációs operátor (a fotonpropagátortól eltérően) mértékinvariáns mennyiség.

3. 101.§. A foton sajátenergiás függvénye
A fotonpropagátor analitikus tulajdonságainak további vizsgálatához célszerű bevezetnünk a polarizációs
operátor mellett a

segédfüggvényt is, amelyet a foton sajátenergiás függvényének neveznek.

Definíciószerűen
az összes (nemcsak kompakt) sajátenergiás betétrész összege. Ezt az összeget a
diagramban négyzettel jelölve, a pontos propagátort a

azaz a

11.35. egyenlet - (101,1)

összeggel adhatjuk meg. Ebből

-t kifejezve,

és ebbe behelyettesítve előbb (100,16)

(100,18a)-at, majd (100,20)-at, azt kapjuk hogy

11.36. egyenlet - (101,2)

Látjuk, hogy

(csakúgy, mint

) mértékinvariáns tenzor.

A
tenzor hasznos voltát koordinátareprezentációbeli kifejezéséből láthatjuk. Ezt könnyen megadhatjuk,
észrevéve, hogy az

egyenlőséget a
tenzor (100,18)-ból következő transzverzalitásának figyelembevételével
koordinátatérben a következő alakban írhatjuk:

A differenciálás elvégzésére ebbe az egyenlőségbe helyettesítsük be a

11.37. egyenlet - (101,3)
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kifejezést. A 76. §-ban láttuk, hogy a -szorzat differenciálása általában elővigyázatosságot igényel annak
szakadásos jellege miatt. Azonban a (101,3)átlagbólés annak első deriváltjából is kiesnek az ugrások, minthogy
az
és
operátorok komponenseinek felcserélési szabályai (azonos időben véve) azonosak, és így
a különbség és annak első deriváltja folytonos lesz mindenütt (l. 76. §). Így a (101,3) különbség differenciálását
a operátorral felcserélhetjük. (99,6)és (99,6a) szerint végeredményként a

11.38. egyenlet - (101,4)

kifejezést kapjuk. Ez explicit módon mutatja, hogy

mértékinvariáns, minthogy az áramoperátorok is azok.

A (101,4) egyenletből e függvény fontos integrál-előállítását kaphatjuk.
(101,2)-t
figyelembe
véve,
Koordinátareprezentációban

elegendő

a

skalárfüggvénnyel

foglalkoznunk.

11.39. egyenlet - (101,5)

ahol az

szimbólum a rendszer (elektromágneses

elektron-pozitron tér) állapotait indexeli. 11. Mivel a

operátor

-től függ, így ezt a függést mátrixelemei is mutatják. Ezt a függést expliciten

leválaszthatjuk, ha

állapotokként a teljes négyesimpulzus sajátállapotait választjuk.

Az áram mátrixelemeinek időfüggését, mint minden Heisenberg-operátor esetében, az

kifejezés adja, ahol

az

és

állapotok energiái,

pedig Schrödinger-képbeli operátor.

A mátrixelemek koordiátafüggésének megállapítására a
operátort mint a
operátorból a koordinátarendszer kezdőpontjának az vektorral való eltolásával keletkező mennyiséget tekintjük. Ennek az eltolásnak
az operátora
, ahol
a rendszer impulzusoperátora [l. III. (15,15)]. Figyelembe véve a
mátrixelemek transzformációjának általános szabályait [l. III. (12,7)], a fentiekből

adódik. Az előző képlettel együtt a következő végeredményt kapjuk:

11.40. egyenlet - (101,6)

Megjegyezzük, hogy az
mátrix hermitikus [a mátrixszal együtt a
operátor is az], és a
(99,7) kontinuitási egyenlet következtében kielégíti a következő transzverzalitási feltételt:

11.41. egyenlet - (101,7)
Az áramoperátor a töltést megőrzi (semleges); így az
elektront és pozitront tartalmazhatnak.
11

állapotok, amelyeket az áram a
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Térjünk vissza

kiszámításához. (101,6)-ot (101,5)-be helyettesítve, azt kapjuk, hogy

11.42. egyenlet - (101,8)

. Vezessük be a

ahol

11.43. egyenlet - (101,9)

jelölést. Az összegezés az összes valódi elektronpár
foton rendszerre vonatkozik, amelyeket egy
négyesimpulzusú virtuális foton létrehozhat.12. Az összegezés következtében a függvény csak -tól függhet,
skalár jellege miatt valójában csak
-től. Kiemeljük, hogy
nem függ
irányától. A
függvénynek e
tulajdonságait szem előtt tartva, (101,8)-at a

alakba írhatjuk át.
Impulzusreprezentációra az

11.44. egyenlet - (101,10)

előállítás behelyettesítésével térhetünk át (l. 77. §) és

adódik. A végleges alak tehát

11.45. egyenlet - (101,11)

súlyfüggvényt a

A

függvény spektrális sűrűségének hívjuk. Tulajdonságai a következők:

11.46. egyenlet - (101,12)

12

Az

állapotok ilyen definíciója nyilvánvalóan ugyanaz, mintha olyan állapotok rendszerét tekintenénk, amelyekre a negatív

töltésparitású

operátor

mátrixelemei nullától különbözőek.
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Annak a virtuális fotonnak a négyesimpulzusa ugyanis, amely valós részecskéket tud kelteni, csak időszerű
lehet ( a részecskék tömegközépponti rendszerbeliössz-energiájának négyzete). A (101,7) transzverzalitási
követelmény alapján

A
azaz

négyesvektor azonban, ortogonális lévén egy időszerű négyesvektorra.

és így a (101,9) definíció alapján

, térszerű kell legyen,

.

4. 102.§. A pontos elektronpropagátor
A foton esetéhez hasonlóan, a pontos elektronpropagátor definíciója

11.47. egyenlet - (102,1)

(

bispinor indexek), amely a szabad részecskék (76,1)-beli

11.48. egyenlet - (102,2)

propagátorától a kölcsönhatási képbeli

-operátoroknak Heisenberg-képbeliekkel való helyettesítésében tér el.

A (100,7) képlet lezetésével azonos megfontolásokkal

-t a következő alakra hozhatjuk:

11.49. egyenlet - (102,3)

E kifejezés kifejtése
hatványai szerint
függvénynek két külső elektronvonallal és különböző számú
csúccsal rendelkező diagramok összességeként való előállítására vezet. A (102,3) egyenlet nevezőjének szerepe
újra csak az izolált „vákuumhurkok” kiküszöbölése a sorfejtésből. Így
pontosságig a
propagátor
grafikus előállítása (vastag folytonos vonal) a következő alakú:13

11.50. egyenlet - (102,4)

13

Mint a 100. §-ban már megmagyaráztuk, az önmagában zárt elektronvonalat tartalmazó diagramokat, amelyek itt már másodrendben

megjelennének:

nem kell figyelembe venni.
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A vastag folytonos vonalhoz (impulzusreprezentációban)
rendeljük hozzá, az egyenlőség jobb oldalának
összes folytonos és szaggatott vonalához pedig a szabad részecskék megfelelő propagátorait,
-t, illetve
-t.
A két elektronvonal által közrezárt blokkot az elektron sajátenergiás betétrészének nevezzük. Csakúgy, mint a
foton esetében, ezt a részt akkor hívjuk kompaktnak , ha már nem bontható tovább két sajátenergiás betétre egy
elektronvonal elvágásával. Az összes kompakt betétrész összegét
neve tömegoperátor . Így
rendben

-val jelöljük; az

függvény

11.51. egyenlet - (102,5)

Összegezéssel a (100,13) egyenlet levezetésével teljesen megegyező módon kapjuk a

11.52. egyenlet - (102,6)

(a bispinor indexeket elhagytuk), vagy az inverz mátrixokra vonatkozóan a

11.53. egyenlet - (102,7)

egyenletet.
A 99. §-ban már megjegyeztük, hogy a Heisenberg-képbeli
-operátorok (a kölcsönhatási képbeliekkel
ellentétben) transzformálódnak az elektromágneses potenciálok mértéktranszformációja eredményeként. Ennek
következtében a
pontos propagátor nem mértékinvariáns. Alább megadjuk
mértéktranszformációjának
szabályát (L. D. Landau , I. M. Halatnyikov , 1952).
Eleve világos, hogy
mértéktranszformáció során bekövetkező változását ugyanazzal a
mennyiséggel
kell kifejeznünk, amely e transzformáció során a foton-propagátorhoz adódik. Ez nyilvánvaló, ha észrevesszük,
hogy mikor -t a perturbációszámítás diagramjai szerint számítjuk, akkor a sor minden tagját a
függvény
segítségével lehet kifejezni, és azokban semmilyen más elektromágneses mennyiség nem lép fel. Ezt a
körülményt a levezetés egyszerűsítésére használhatjuk fel: tetszőleges speciális feltevéssel élhetünk a (99,8)
transzformációt jellemző
operátorra vonatkozóan; a válasz általános érvényű lesz, amennyiben csak
-lel
kifejezhető.
A (99,8) transzformáció eredményeként a (100,1)-ben megadott

és a (102,1)-beli

11.54. egyenlet - (102,8)
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függvényekbe.
Most feltételezzük, hogy a
operátorok kielégítik a Wick-tételt, azaz szorzataik páronként átlagolódnak,
függetlenül a
-szorzat egyéb operátoraitól; e feltevés egészen természetes, mivel a mértékinvariancia
értelmében a
„tér” nem vesz részt a kölcsönhatásban. Figyelembe vesszük azt is, hogy magának a
operátornak is eltűnik a vákuumbeli várható értéke:
leválaszthatók és a képlet a következő alakot ölti:

. Ekkor (102,8)-ban a

-t tartalmazó tagok

11.55. egyenlet - (102,9)

11.56. egyenlet - (102,10)

E transzformációk közül az elsőt

11.57. egyenlet - (102,11)

alakban írhatjuk,14 ahol

11.58. egyenlet - (102,12)

Ebből látszik, hogy
meghatározza a
során bekövetkező változását.

fotonpropagátor longitudinális részének a mértéktranszformáció

Ezek után fejtsük ki a

11.59. egyenlet - (102,13)

mennyiséget hatványai szerint, és képezzük a várhatóértéket a Wick-tételt használva. Világos, hogy minden
tag kifejezhető
-lel. A számítás jelentősen leegyszerűsödik, ha figyelembe vesszük, hogy az eredmény
szempontjából

és

nem felcserélhető jellege lényegtelen, ui. felcserélésük csak a nyilvánvalóan

páros
függvény argumentumának előjelváltására vezet.15 Ha feltesszük
és
kommutativitását, akkor (102,13)-ban a kitevőkösszeadhatók (és az időrendezés operátora elhagyható):

(102,9)-ről (102,11)-re áttérhetünk, ha a
függvény és szerinti differenciálhányadosa
-ben folytonos. Ellenkező esetben a
kifejezések jobb oldalai a -függvényeket tartalmazó tagokban különböznének [vö. a (76,2) képlet levezetésével]. Impulzustérben ez a
14

feltétel ekvivalens módon úgy fogalmazható meg, hogy
15

A

és

esetén

-nél gyorsabban csökken.

operátorok felcserélési tulajdonságai nyilván lényegesek

szempontjából. Megjegyezzük, hogy
-et a
engedünk meg, amelyek a téridő homogenitását nem sértik, azaz

-nek csak

konkrét függvényalakjának meghatározása
alakban választva, csak olyan transzformációkat
-től való függésére vezetnek.
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E kifejezés kifejtéséből az átlagolás során a páratlan kitevőjű hatványok eltűnnek,

Továbbá a Wick-tételt használva,

a jobb oldali számegyüttható a
számú
operátor lehetséges páronkénti összevonásainak száma (azaz
azoknak a módoknak a száma, ahogyan
megszámozott pontot páronként össze lehet kötni).16 Innen

Végül figyelembe véve, hogy

transzformációjára, ha

(102,11) szerint transzformálódott, a következő eredményt kapjuk:

11.60. egyenlet - (102,14)

Ez a képlet a propagátor koordinátareprezentációbeli alakjára vonatkozik. Általában nem írható át a Fourierkomponensekre , azaz nem lehet a
propagátor változását impulzusreprezentációban a
propagátor
változásával kifejezni. Ez az áttérés azonban infinitezimális mértéktranszformáció esetén lehetséges. A világos
írásmód kedvéért
-et ez esetben
-lel jelölve, (102,14)-ből megváltozására a

11.61. egyenlet - (102,15)

összefüggés érvényes. Fourier-komponensekben kifejezve:17

11.62. egyenlet - (102,16)

Itt

függvény megváltozásával a

a

11.63. egyenlet - (102,17)

Valóban, válasszunk valamilyen várható érték képzési módot. Ha most a pontok összes permutációját képezzük, akkor
tagot
kapunk. Ezek között feleslegesek is vannak. Először is nem vezet új összevonásra a pontok párokon belüli felcserélése:
. Másodszor
16

maguknak a pároknak a felcserélése sem változtat semmit:
17

. Így

-sal osztva, kapjuk a fenti számot.

-t

Ha

,

akkor

Fourier-transzformáltja
.

(102,15)-ról (102,16)-ra való áttérés során tekintetbe vettük, hogy

.
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összefüggés szerint hozható kapcsolatba.
Az elektronpropagátorra is lehetséges lenne a (101,11) képlethez hasonló integrálelőállítás levezetése. A
levezetés a -operátor mátrixelemére vonatkozó

11.64. egyenlet - (102,18)

összefüggésen alapszik, hasonlóan a 101. §-nak a (101,6) kifejezésében azáram-mátrixelemekre használt
összefüggésekhez. Az árammal ellentétben azonban a -operátorok nem mértékinvariánsak. Ezért a (102,18)
típusú koordinátafüggés sem érvényes általában, hanem csak valamely meghatározott mérték használata esetén.
Ugyanígy, csak egy meghatározott mérték használata esetén érvényes a(102,18)-ra alapozott integrálelőállítás is.
E helyzet mélyebb fizikai oka abban rejlik, hogy a foton nulla tömege az infravörös katasztrófára vezet (95. §).
Ennek következtében az elektron a kölcsönhatás során végtelen sok lágy kvantumot bocsát ki, amely körülmény
nagymértékben csökkenti a (102,1) propagátor „egyrészecskés” propagátorként valóértelmezhetőségét.

5. 103.§. A vertexoperátor
A bonyolult diagramokból a sajátenergiás betétek mellett azokra vissza nem vezethető, más típusú blokkokat is
el lehet különíteni. Fontos blokkcsoportot kapunk, ha a

11.65. egyenlet - (103,1)

függvényt vizsgáljuk, amelynek egy vektor-, és két bispinor indexe van; a téridő homogenitása miatt azonban
csak az
független változók különbségeitől függ. A kölcsönhatási kép operátoraival kifejezve,
alakja a következő:

11.66. egyenlet - (103,2)

Az impulzusreprezentációra valóáttéréskor a következő képletet alkalmazzuk:

11.67. egyenlet - (103,3)

Grafikusan ábrázolva,

-nek a

11.68. egyenlet - (103,4)
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(háromágú ) blokkok feleltethetők meg, melyek három külső vonalán (egy foton- és két elektronvonalán) haladó
impulzusokra a

11.69. egyenlet - (103,5)

impulzusmegmaradás-törvényérvényes.
A fenti függvény perturbatív kifejtésének nulladrendű tagja eltűnik, az elsőrendűt koordinátareprezentációban a

impulzusreprezentációban a

11.70. egyenlet - (103,6)

képlet adja meg (a bispinor indexeket elhagytuk). A megfelelő diagram:

11.71. egyenlet - (103,7)

A következő rendű közelítésre áttérve, új csúcsok épülnek be az előző ábrába. De nem minden új lehetőség ad
lényegesen újat. Így harmadrendben a következő diagramok tanulmányozandók:

11.72. egyenlet - (103,8)
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Az első hármat (egyetlen foton-, illetve elektronvonal elvágásával szétvághatjuk az egyszerű (103,7) vertex és
egy másodrendű sajátenergiás betét összegére; ez azonban a negyedik diagram esetében nem lehetséges. Ez a
helyzet általában is. Az első típusba sorolható korrekciók (103,6)-ban
-nek és
-nek a és
pontos
propagátorokkal való helyettesítésére vezetnek. A megmaradt tagok új mennyiséget építenek fel, amely (103,6)ban
helyére kerül. Ezt
jelöli, és a

11.73. egyenlet - (103,9)

képlet határozza meg.
Azt a blokkot, melyet a Feynman-diagram egyéb részeivel egy foton- és két elektronvonal köt össze,
csúcsrésznek nevezzük, ha ezt a blokkot nem lehet további részekre bontani egyetlen (elektron vagy foton-)
vonal elvágásával. A
mennyiség reprezentálja a csúcsrészek (végtelen) összegét, beleértve az egyszerű
t is. Neve vertexoperátor (vagy vertexfüggvény ).
Íme, a vertexoperátorban járulékot adó összes diagram ötödrendig bezárólag:

11.74. egyenlet - (103,10)

[A
A

pontos vertexoperátort vastag ponttal jelöltük.]
operátornak (csakúgy, mint az egyszerű vertex

operátorának) két bispinor és egy négyesindexe van. Két

elektronés egy fotonimpulzus
függvénye. De egyidejűleg mindhárom impulzus nem tartozhat
valódi részecskéhez: a (103,4) diagram egymagában (ellentétben a bonyolultabb diagramokkal) egy foton
abszorpcióját írná le szabad elektronon, amely folyamatot azonban a négyesimpulzus megmaradása valódi
részecskékre tiltja. Ezért legalább a diagram egyik ágának virtuális részecskét (vagy külső teret) kell leírnia.
A csúcsrészeket két újabb kategóriába oszthatjuk: reducibilisra és irreducibilisra . Irreducibilisnek hívjuk
azokat, amelyek nem tartalmaznak belső vonalakra vonatkozó sajátenergiás betéteket, és amelyekben nem
választhatók le belső csúcsokra vonatkozó (alacsonyabb rendű) korrekciók. Így a (103,10) diagramok közül csak
b) és d) irreducibilis (az egyszerű a) diagramtól eltekintve). A g), h), i) diagramok sajátenergiás betétet
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tartalmaznak, a c) diagramon a felső szaggatott vonalat mint a felső verteihez járuló korrekciót lehet tekinteni,
az e) és f) diagramok oldalsó fotonja viszont az oldalsó vertexek korrekcióit adja.
Az irreducibilis diagramokban a belső vonalakat vastag vonalakkal helyettesítve, a csúcsokat pedig vastag
pontokkal (azaz a közelítő
propagátorokat a pontos
-re, -re, a közelítő
vertexoperátorokat a
pontos -ra18 cserélve), megkapjuk a vertexoperátor sorfejtését:

11.75. egyenlet - (103,11)

Ez az egyenlőség

-ra integrálegyenletet ad, ahol a jobb oldal végtelen sok tagból áll.

Az elmondottakból világos a tetszőleges számú külső vonalat tartalmazó blokkok pontos kifejezése
konstrukciójának általános elve. Ezek a Heisenberg-operátorok -szorzatának vákuumbeli várható értékei:
minden egyes
tartozik.

operátorhoz egy végső elektron,

-hez egy kezdeti elektron, és

-hez egy foton

Még egy példaként a

11.76. egyenlet - (103,12)

alakú, négy elektron-ágú diagramot vizsgáljuk. Ezekre a diagramokra a

11.77. egyenlet - (103,13)

függvény vizsgálatával jutunk (amely természetesen csak argumentumainak különbségétől függ). Fouriertranszformáltja

11.78. egyenlet - (103,14)

18

Az így kapott ábrákat vázdiagramoknak nevezzük.

435
Created by XMLmind XSL-FO Converter.

XI. fejezet A PONTOS
PROPAGÁTOROK ÉS CSÚCSOK
(VERTEXEK)

alakban állítható elő, ahol

11.79. egyenlet - (103,15)

Az utóbbi kifejezés első két tagja
definíciójából kizárja a két össze nem függő, két külsőággal
rendelkező betétre széteső diagramokat, amelyek grafikusan

alakban jelennek meg. A harmadik tagban a
tényezők
definícióját azokra a diagramokra korlátozzák,
amelyek a külső elektronvonalak korrekcióit nem tartalmazzák.
Megjegyezzük, hogy a Fermi-statisztikájú -operátorok
-szorzatának tulajdonságai
antiszimmetriát követelnek meg a megfelelő külső impulzusok felcserélésekor

-re

11.80. egyenlet - (103,16)

Ha a
impulzusok valódi részecskékhez tartoznak, akkor a (103,12) diagram összefüggő járulékai
két elektron szórását írják le. E folyamat amplitúdóját a külső vonalaknak a megfelelő részecskék
hullámfüggvényét megfeleltetve (a
propagátorok helyett) kapjuk meg:19

11.81. egyenlet - (103,17)

A (103,16)összefüggés értelmében ez az amplitúdó automatikusan antiszimmetrikus az elektronok
felcserélésével szemben.

6. 104.§. A Dyson-egyenletek
A pontos propagátorok és a vertexfüggvény között integrálegyenletek teremtenek kapcsolatot. Eredetük
különösen világos a grafikus módszer alkalmazásakor.
Az előző szakaszban bevezetett, a reducibilitásra vonatkozó fogalmak természetesen nemcsak a csúcsrészre, de
egyéb diagramokra (vagy részeikre) is kiterjeszthetők. Vizsgáljuk meg ilyen szempontból az elektron
sajátenergiás diagramjait .

A továbbiak során (107. §) belátjuk, hogy a valódi folyamatok amplitúdójának konstrukciója során a diagram szabad végein a
sajátenergiás betéteket nem kell figyelembe venni.
19
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Könnyű belátni, hogy e diagramok végtelen sokaságából csak egy irreducibilis választható ki, a

másodrendű diagram. E diagram bármely további bonyolítása belső vonalainak (elektron- vagy foton-) vagy
egyik csúcsának korrekciójaként tekinthető. Lényeges, hogy a diagram szemmel látható szimmetriája révén az
összes csúcs korrekciója hozzárendelhető a két csúcs egyikéhez (bármelyikhez). 20
Mivel az összes kompakt sajátenergiás rész közül csak egyetlen irreducibilis, így ezek összességét (azaz az
tömegoperátort) egyetlen vázdiagrammal ábrázolhatjuk:

11.82. egyenlet - (104,1)

Analitikus alakban írva az előző grafikus egyenlőséget, azt kapjuk, hogy21

11.83. egyenlet - (104,2)

Hasonló kifejezés írható fel a
polarizációs operátorra is. A foton kompakt sajátenergiás betétrészei közül
ugyancsak egyetlen irreducibilis található, aminek következtében
szintén egyetlen vázdiagrammal adható
meg:

11.84. egyenlet - (104,3)

A tisztánlátás kedvéért aláhúzzuk, hogy bár megkapjuk a kívánt diagramhalmazt, ha csak az egyik csúcshoz rajzolunk korrekciókat, de a
korrekciós blokk szerkezete általában különböző aszerint, hogy melyik csúcshoz rendeljük hozzá. Példaként tekintsük a
20

diagramot, ahol négyzettel kereteztük be azokat a betétrészeket, amelyek a csúcs szerepét játsszák aszerint,
hogy ugyanannak a diagramnak melyik csúcsához rendeljük a korrekciókat.
21
Ha (104,1)-ben a pontos vertexoperátort a bal oldali vertexhez rendeljük, akkor a (104,2) egyenletben a és tényezők felcserélődnek.
Magától értetődően, az egyenlet két alakja ekvivalens.
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A megfelelő analitikus egyenlet:

11.85. egyenlet - (104,4)

[a (104,2)és (104,4) egyenletekben a bispinor indexeket elhagytuk].
A (104,2) és (104,4) összefüggéseket nevezzük Dyson-egyenleteknek . Azok analitikusan is levezethetők.
Így a (104,2) egyenlet levezetéséhez tekintsük a

mennyiséget (
az szerinti differenciálás operátora). Ezt (99,5) segítségével ugyanúgy számítjuk ki,
mint a (76,7) egyenlőség levezetése során azt szabad részecskék esetében tettük. Az eredmény:

a -függvényt tartalmazó rész a jobb oldalon ugyanúgy lép fel, mint (76,7)-ben, mivel a
-operátorok
egyidejű felcserélési relációi a Heisenberg-képben ugyanazok, mint a kölcsönhatásiban. Az első tag viszont
éppen

, így (a bispinor indexeket elhagyva) írhatjuk, hogy

11.86. egyenlet - (104,5)

A Fourier-transzformáltakra valóáttéréshez megjegyezzük, hogy a (103,3)összefüggést
integrálva,

szerint

11.87. egyenlet - (104,6)

adódik, amiből látszik, hogy a bal oldali integrál éppen a
Fourier-transzformáltja (a -függvény
leválasztása után). Így (104,5) mindkét oldalának Fourier-transzformáltját véve, felhasználva a (103,9)
definíciót és figyelembe véve, hogy

, kapjuk a
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összefüggést. Végül ezt jobbról

-vel szorozva, megkapjuk (104,2)-t.

7. 105.§. A Ward-azonosság
A mértékinvariancia következményeként még egy, a Dyson-egyenleteknél egyszerűbb összefüggéssel
kapcsolható egybe a fotonpropagátor és a vertexoperátor.
Levezetéséhez végezzük el a (99,8) mértéktranszformációt, feltéve, hogy
egyszerű (nem operátor) függvénye a téridőnek. Ekkor az elektronpropagátor a

infinitezimális,

11.88. egyenlet - (105,1)

mennyiséggel változik meg. Hangsúlyozzuk, hogy az ilyen típusú mértéktranszformáció sérti a téridő
homogenitását, és a
függvény már külön-külön függ az és az
változóktól, nem csupán az
különbségtől. Más szavakkal, impulzusreprezentációban
két impulzustól függ:

Ebbe (105,1)-et behelyettesítve és a
hogy

vagy a

szerint integrálva (

), azt kapjuk,

11.89. egyenlet - (105,2)

Másrészt az

operátorhoz mértéktranszformációkor a

11.90. egyenlet - (105,3)

függvényt adjuk hozzá, amely infinitezimális külső térként tekinthető. Impulzusreprezentációban

11.91. egyenlet - (105,4)

A
propagátorkorrekcióúgy is számítható, mint a propagátor megváltozása e tér hatására.
rendig nyilván egyetlen vázdiagrammal ábrázolható a változás:

Itt a vastag szaggatott vonal a külső tér effektív vonala, azaz ehhez [l. (100,15)] a

439
Created by XMLmind XSL-FO Converter.

-ben első

XI. fejezet A PONTOS
PROPAGÁTOROK ÉS CSÚCSOK
(VERTEXEK)

tényező tartozik. Ám a
négyesvektor longitudinális (
transzverzális. Így a második tag nulla; ami megmarad, az

-hoz viszonyítva), a

tenor viszont

11.92. egyenlet - (105,5)

egyenlőségként írható, ahol a vékony szaggatotthoz a szokásos módon a
Analitikusan:

teret rendeljük hozzá.

11.93. egyenlet - (105,6)

Ebbe (105,4)-et behelyettesítve és a kapott eredményt (105,2)-vel összehasonlítva, a

összefüggésre jutunk, illetve az inverz mátrixokra nézve

11.94. egyenlet - (105,7)

(H. S. Green, 1953).
Ebben az egyenlőségben elvégezve a
két oldalt, a

határátmenetet, és végtelen kicsiny

esetén összehasonlítva a

11.95. egyenlet - (105,8)

egyenlőségre az ún. Ward-azonosságra jutunk (J. G. Ward, 1950). Látható, hogy
deriváltja a vertexoperátor nulla impulzusátadáshoz tartozóértékével egyezik. A
22

impulzus szerinti
függvény deriváltjára a

11.96. egyenlet - (105,9)

azonosság igaz.

22

Nulladik közelítésben, azaz szabad részecskék propagátorára ez az azonosság nyilvánvaló:
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Hasonló módon a magasabb deriváltakat is megadhatjuk, ha a
-ben magasabb rendű tagokig elmegyünk.
Ezekre a képletekre azonban nem lesz szükségünk.
Vizsgáljuk most a polarizáció vektorának
derivált függvényét. A
függvénytől eltérően ez a
mennyiség mértékinvariáns, és így a (105,4) fiktív külső tér bevezetésekor változatlan marad. Ezért
deriváltjának megadására a fenti módszer nem alkalmazható. Kiszámítására mégis egy jól definiált diagramösszefüggést kaphatunk.
E célból tekintsük az első diagramot, amely

-be járulékot ad – a másodrendű

11.97. egyenlet - (105,10)

diagramot. A folytonos vonalaknak az

és

mennyiségeket feleltetjük meg. A

szerinti

deriválás ezek közül a másodikat
-ra változtatja, ami a (105,9) azonosság következtében
ekvivalens egy nulla impulzusú fotonvonalnak az eléktronvonalra való „ráültetésével”:

11.98. egyenlet - (105,11)

Látjuk, hogy az első nem eltűnő rendben a keresett mennyiség kifejezhető egy 3 fotonágú diagrammal. Azonnal
hangsúlyozzuk, hogy ez a diagram nem egy fotonnak kettővé való felhasadását írja le. E folyamat amplitúdóját a
(105,11) diagram és egy, a belső elektronvonál irányításában tőle különböző diagram írná le, ezeknek összege a
Furry-tétel alapján nulla. A (105,11) diagram egymagában azonban nullától külöböző lehet.
Hasonlóan differenciálhatjuk a bonyolultabb diagramokat is minden -tól függő elektronvonalhoz egy
impulzusú fotonvonalat kapcsolva. Vannak azonban olyan diagramok is, amelyekben a belső fotonvonalak is
-függők, például a
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egyenlőség bal oldalán álló diagramban. A zárójelbeli diagram deriváltját itt új grafikus jelölés bevezetésével
fejezhetjük ki grafikusan – a fiktív háromfotonos csúcséval , amelyben három fotonvonal találkozik, és
amelyhez a

11.99. egyenlet - (105,12)

mennyiségeket rendelhetjük. Ezek után tetszőleges diagramot differenciálhatunk, a -tól függő vonalakhoz
t vagy
-t rendelve, majd azt a szokásos szabályok szerint kiértékelve. Ezeket a magasabb rendű korrekciókat
összegezve, az adódik, hogy

11.100. egyenlet - (105,13)

ahol
jelöli.

az összes, a fent mutatott módon kapott 3 fotonágú diagramösszegeként adódó belső betétrészt

A továbbiak szempontjából még a polarizációs operátor második deriváltjára is szükségünk lesz. Hasonló
módon, még egyszer deriválva a (105,13) egyenletet, kapjuk, hogy

11.101. egyenlet - (105,14)

ahol

a 4 fotonágú belső betétrészekösszegét képviseli:

11.102. egyenlet - (105,15)

[ez természetesen tartalmazza a fiktív 3 fotonágú csúcsok(105,12) járulékát is].

8. 106.§. Az elektron propagátora külső térben
Ha a rendszer adott
külső elektromágneses térben helyezkedik el, akkor a pontos elektronpropagátort
ugyanúgy mint eddig, a (102,1) formula adja, de a
Hamilton-operátor, amelyet a Heisenbergképbeli téroperátorok megadásához használunk, tartalmazni fogja az elektronoknak a külső térrel való
kölcsönhatását is:

11.103. egyenlet - (106,1)
442
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Minthogy a külső tér sérti a téridő homogenitását a
nemcsak az
különbségtől.

propagátor mindkét változótól külön-külön függ,

Ha a szokott módon áttérünk a kölcsönhatási kép használatára, akkor a szokásos diagramtechnikára jutunk azzal
az eltéréssel, hogy a virtuális fotonvonalakon kívül a külső tér vonalai is előfordulnak. Ez a módszer azonban
kényelmetlen abban az esetben, ha a külső tér nem tekinthető kis perturbációnak, és főleg, ha a részecskék kötve
lehetnek a külső térben. Az elektron külső térbeli propagátora többek között éppen azért fontos, hogy a kötött
állapot tulajdonságait, speciálisan a sugárzási korrekciókkal módosított energiaszintjeit, tanulmányozhassuk. E
propagátor konstrukciójára az operátorok olyan reprezentációját használjuk, amelyben a külső tér hatását
egzaktul figyelembe vesszük az elektron-foton kölcsönhatásnak már a nulladik rendjében is (W. H. Furry,
1951).
A továbbiakban a külső teret stacionáriusnak, azaz időfüggetlennek tételezzük fel.
A

-operátorok kívánt reprezentációját a külső térbeli második kvantálás (32,9) képletei adják:

11.104. egyenlet - (106,2)

ahol
és
az elektron és pozitron hullámfüggvényei és sajátenergiái, amelyek az „egyrészecskés”
feladatnak – a külső térbeli Dirac-egyenletnek– megoldásai. Könnyű belátni, hogy a (106,2) operátorok olyan
képbeli operátorok, amelyek a kölcsönhatási és a Heisenberg-kép között helyezkednek el valahol középúton
(Furry-reprezentáció) . Ugyanis a következő alakbanírhatók:

11.105. egyenlet - (106,3)

ahol

Az elektromágneses tér operátora
természetszerűleg felcserélhető
a Furry-kép a kölcsönhatási képpel azonos.

második tagjával, így szempontjából

A nulladrendű elektronpropagátor az új reprezentációban

11.106. egyenlet - (106,4)

alakú. A

téroperátor a külső térbeli Dirac-egyenletnek tesz eleget:

11.107. egyenlet - (106,5)
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-re viszont a

11.108. egyenlet - (106,6)

egyenlet vonatkozik [hasonlítsuk össze a (104,5) eredménnyel].
A pontos propagátort
hatványai szerinti sor alakjában megadó diagrammódszert a Heisenberg-képről a
Furry-képre áttérve alkothatjuk meg, ugyanúgy, ahogy korábban a kölcsönhatási képben tettük.
Végeredményben azonos alakú diagramokat kapunk, mint ott, de a folytonos vonalaknak ez esetben az
mennyiség felel meg (
helyett).
A diagramok analitikus felírásakor egyetlen lényegtelen eltérés jelentkezik, amely azzal kapcsolatos, hogy
a koordinátareprezentációban nemcsak az
különbség függvénye. Állandó külső térben azonban az
időbeli homogenitás megmarad, és így a és
időpillanatok az előzőkhöz hasonlóan csak a
különbség alakjában jelennek meg, így

Az impulzusreprezentációra a függvény összes változója szerinti Fourier-transzformációval térhetünk át:

11.109. egyenlet - (106,7)

Minden egyes vonalhoz, melynek
impulzust, a kezdeti
-et és a végső

-et feleltetünk meg, így egy virtuális energiaértéket és két
-t kell hozzárendelnünk:

11.110. egyenlet - (106,8)

Ezzel megkapjuk a diagramok analitikus alakjának felírási szabályait, amelyekben megszokott módon
integrálunk
szerint, viszont a
és a
impulzusok szerinti integrálást egymástól
függetlenül végezzük el az impulzusmegmaradás figyelembevételével, minden csúcsban. Így például

11.111. egyenlet - (106,9)
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Fontos észrevétel, hogy a most bemutatott módszerben az önmagukban zárt elektronvonalakat tartalmazó
diagramokat szintén figyelembe kell vennünk, amelyek pedig a szokásos módszerben, mint pl. a
„vákuumárammal ” kapcsolatosakban, elhagyhatók voltak. Külső tér esetén ez az áram már nem kell, hogy nulla
legyen, mivel a külső tér „polarizálja a vákuumot ”. Így a

11.112. egyenlet - (106,10)

diagram felső hurokjához az

11.113. egyenlet - (106,11)

tényező tartozik. Ez esetben azonban pontosabb tartalmat kell adnunk a

szerinti integrálásnak. A helyzet az,

hogy a
szerinti integrálással a
függvényt a
helyen kapjuk; de a
függvény ott
éppen szakadásos, így meg kell mondanunk, hogy a két határérték közül melyiket kell tekintetbe vennünk. A
kérdés tisztázásához elegendő figyelembe vennünk, hogy a (106,11) integrál azoknak a -operátoroknak az
összevonásából származik, amelyek azonos áramban fordulnak elő:

ahol
ha

a
-t mint

-től balra áll. A (106,4) propagátordefiníció szerint ez a sorrend
-t tekintjük, azaz a

fogalmazva, a (106,11) integrált

függvényt a

esetén akkor adódhat,
helyen vesszük. Másképp

szerint véve, a következőképpen kell értelmezni:

11.114. egyenlet - (106,12)

A tömegoperátort külső térben ugyanúgy definiáljuk, mint a 102. §-ban:
a kompakt sajátenergiás
blokkok összege. Ez a jelen esetben az energia és a
impulzusok függvénye (
és
azokhoz a
vonalakhoz tartoznak, amelyek bemennek, illetve elhagyják a betétrészt):

11.115. egyenlet - (106,13)
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(102,6) levezetésével azonos módon eljárva, kapjuk a

11.116. egyenlet - (106,14)

egyenletet.
Könnyebben áttekinthető alakra jutunk, ha a térkomponensek szerint visszatérünk a koordinátareprezentációra a

11.117. egyenlet - (106,15)

függvényt bevezetve. Hasonló eljárást követünk a többi függvényre is. A(106,14) egyenlet inverz Fouriertranszformációját elvégezve, a következőt kapjuk:

Alkalmazzuk az egyenletre a

operátort ( szám,
az
figyelembe, hogy (106,6) szerint

koordináták szerinti differenciálás operátora). Ennek során vegyük

11.118. egyenlet - (106,16)

Eredményként a következő egyenlet adódik:

11.119. egyenlet - (106,17)

A
meg.

függvény jelentősége az, hogy pólusai az elektron külső térbeli energiaszintjeit határozzák

Ezt elsőként a
közelítő függvényre mutatjuk meg. A (106,2) operátorokat a (106,4)
propagátordefinícióba helyettesítve [a szabad részecskékre vonatkozó (76,12)-nek megfelelő képletekhez
hasonlóan], azt kapjuk, hogy

11.120. egyenlet - (106,18)

majd a Fourier-transzformáltakraáttérve,
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11.121. egyenlet - (106,19)

Látható, hogy
mint analitikus függvénye a pozitív valós féltengelven pólusokkal rendelkezik,
amelyek megegyeznek az elektron energiaszintjeivel, ugyanakkor a negatív féltengelyen is pólusai vannak, a
pozitron energiaszintjeinek megfelelően. Az
értékek alkotják a folytonos spektrumot,23és a megfelelő
pólusok az sík két vágását hozzák létre:
-től
-ig az egyiket és
-től
-ig a másikat. Az
szakaszon találjuk a diszkrét energiaszinteket meghatározó pólusokat.
A pontos
propagátorra hasonló kifejtést kaphatunk, ha azt Schrödinger-operátorok mátrixelemeivel
fejezzük ki, amelyekkel a Heisenberg-operátorok mátrixelemeit az

11.122. egyenlet - (106,20)

egyenlet köti össze (hasonlóan
energiaérték. A

a pontos (az összes sugárzási korrekciót tartalmazó) külső térbeli

-ra). Itt

operátor eggyel (azaz

-kel) növeli, a

csökkenti a rendszer töltését. Eszerint az

és
mátrixelemekben az
állapotoknak
töltésű rendszert kell képviselniük, azaz egy
pozitron mellett csak bizonyos számú elektron-pozitron pártés néhány fotont tartalmazhatnak; az állapotok
energiáját
elektront

-szal jelöljük. Hasonló módon a

és

párok és fotonok rendszerét tartalmazhatják (

mátrixelemekben az

állapotok

energiával). Ekkor(106,18) helyett a

11.123. egyenlet - (106,21)

egyenletet kapjuk, és ebből

11.124. egyenlet - (106,22)

adódik.
Legyen valamely
diszkrét energiaszint értékéhez (vagy
-hoz) közel. Ekkor az egész (106,22)
összegből elég csak a megfelelő pólusú tagot megtartani. Ezt (106,17)-be helyettesítve, látjuk, hogy a második
változótól,

-től függő tényezők az egyenletből (

esetén) kiesnek. Ekkor tehát a

függvényre [vagy
-ra, amelyet a rövidség kedvéért
differenciálegyenlet adódik. Elhagyva az
indexet:
23

Feltételezzük, hogy a külső tér a végtelenben eltűnik.

A sugárzási korrekciókat elhanyagolva
megoldásaival egyezik meg.
24

-rel jelölünk]24 homogén integro-

(az egyelektronos vagy egypozitronos állapotokra) a Dirac-egyenlet
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11.125. egyenlet - (106,23)

Az
diszkrét energiaértékek most mint ennek az egyenletnek a sajátértékei tekinthetők. Eszerint a (106,23)
egyenlet képezi azok szokásos meghatározásának alapját.
Fejezzük ki például (106,23)-ból az

-ben elsőrendű korrekciót a

11.126. egyenlet - (106,24)

Dirac-egyenlet megoldásából adódó

energiaértékhez; legyen (106,24)

megoldása az

11.127. egyenlet - (106,25)

feltétellel normálva. A (106,23) egyenlet sajátfüggvényét keressük

11.128. egyenlet - (106,26)

alakban, ahol
a
rel megszorozva, majd

korrekciója. (106,26)-ot a (106,23) egyenletbe helyettesítve és azt balról
szerint integrálva,25 kapjuk a keresett energiaeltolódást:

-

11.129. egyenlet - (106,27)

9. 107.§. A renormálás fizikai feltételei
Az e fejezetben eddig kifejtett elmélet jelentős mértékben formális jellegű. Minden mennyiséggel mint végessel
operáltunk, és nem fordítottunk figyelmet az elméletben előforduló divergenciákra. Többek között a
függvények perturbatív kiszámítása során divergens integrálokkal találkozunk, amelyekhez, külön kiegészítő
megfontolások nélkül, nem tudunk határozott értéket hozzárendelni. E divergenciák megjelenése a jelen
kvantumelektrodinamika logikai lezáratlanságát (inkonzisztenciáját) jelzi. Látni fogjuk, hogy ennek az
elméletnek a keretei között lehetséges határozott, a „végtelenek levonását” egyértelművé tevő előírások
kidolgozása, amelyek végül is minden közvetlen fizikai jelentésű mennyiséghez véges értéket rendelnek. Ezek
az előírások azon a nyilvánvaló fizikai követelményen alapulnak, hogy a foton tömege nulla, az elektron töltése
és tömege pedig a megfigyelt mennyiségek legyenek.
Kezdjük a foton propagátorára kiszabott feltételek megvilágításával.
Olyan szórásfolyamatot vizsgálunk, amely egyetlen részecskét, egy virtuális fotont tartalmazó közbenső
állapotok révén mehet végbe. Az amplitúdónak pólusa van ott, ahol a bejövő részecskék teljes
négyesimpulzusának négyzete a valódi foton tömegének négyzetével egyezik:
; mint a 80. §-ban láttuk,
ez a követelmény az unitaritás következménye. Az amplitúdó pólustagját a (80,1) típusú diagram adja:

11.130. egyenlet - (107,1)
Az integrálás során használjuk ki a (106,24) egyenlet differenciáloperátorának önadjungált voltát, hogy hatását
átháríthassuk.
25
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a sugárzási korrekciók figyelembevételére a diagram két részét vastag szaggatott vonallal kell összekötnünk (a
pontos fotonpropagátort kell alkalmaznunk). Tehát a
alakjára a

függvénynek

-ban pólusa kell legyen, azaz

11.131. egyenlet - (107,2)

követelmény érvényes, ahol

konstans. A

polarizációs operátorra a (100,20) egyenlet szerint a

11.132. egyenlet - (107,3)

feltétel adódik. Ekkor a (107,2)-beli

együttható az

egyenlettel határozható meg.
A
függvényre további megkötéseket kaphatunk, ha elemezzük a részecske elektromos töltésének fizikai
definícióját. Eszerint két klasszikus (azaz elég nehéz) részecske, egymástól nagy távolságra 26 nyugalomban a
Coulomb-törvény szerint hat kölcsön:

. Másrészt e kölcsönhatást a

11.133. egyenlet - (107,4)

26

Az

távolságokat tekintjük, ahol

az elektron tömege.
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diagram is leírja, ahol az alsó és felső részecskék klasszikus részecskéket jelentenek. A foton sajátenergiás
korrekcióit a virtuális foton vonalán vettük figyelembe. Minden további korrekció, amely a nehéz részecskék
vonalait módosítja, a diagramot nullává teszi. Ugyanis a (107,4) diagramhoz további belső vonalakat adva (pl.
az és vagy és vonalakat fotonvonallal összekötve) további nehéz virtuális részecskék jelennek meg a
diagramon, amelyekhez a megfelelő propagátorokat kell hozzárendelnünk. A tömeget a nevezőben tartalmazó
propagátor az
határátmenetben azonban eltűnik.
A (107,4) diagram alakjából világos (l. 83. §), hogy a benne fellépő
tényezőnek a kölcsönható
részecskék közötti potenciál Fourier-transzformáltját kell adnia (egy előjel erejéig). A kölcsönhatás statikus
jellege azt jelenti, hogy a virtuális fotonok frekvenciája
, a nagy távolságok viszont kis
hullámszámvektoroknak felelnek meg. A Coulomb-potenciál Fourier-transzformáltja
minthogy

csak

-től függ, a kapott feltétel a következő:

. Végül,

27

11.134. egyenlet - (107,5)

azaz a (107,2)-beli együttható,

. Eszerint a polarizációs operátorra,

-re vonatkozó megkötés:

11.135. egyenlet - (107,6)

A már ismert (107,3)összefüggés mellett így a

11.136. egyenlet - (107,7)

összefüggés is teljesül.
A 100. §-ban megjegyeztük, hogy a valódi külső foton effektív vonalának a (100,15) tényezőt feleltetjük meg,
amely (100,16) és (100,19) figyelembevételével

alakban írható. Ugyanakkor (107,5), (107,6) alapján most látjuk, hogy a korrekciót adó tag nulla. Más
szavakkal, arra a fontos eredményre jutottunk, hogy a külső fotonvonalak sugárzási korrekcióját egyáltalán nem
kell figyelembe venni.
Tehát természetes fizikai követelmények meghatározzák a
és
mennyiségek értékét (mindkettő
zérus). Ugyanakkor, ha ezeket amennyiségeket perturbatív úton kívánnánk meghatározni, divergens integrálokra
jutnánk. Úgy tűnik, e végtelen mennyiségek eltávolításának az az útja, hogy azokhoz előre, fizikai
követelmények alapján meghatározott értékeket rendelünk. Ezt az eljárást hívják a szóban forgó mennyiségek
renormálásának .28
Az eljárás az eddigiektől kissé eltérő formában is megfogalmazható. A töltés renormálásakor bevezetik a
„csupasz” töltés fogalmát, amely az elektromágneses kölcsönhatás kiindulási Hamilton-függvényében fordul elő
. Ezután a renormálási feltétel

(ha

) alakban fogalmazható meg, ahol

részecske valódi fizikai töltése. Ebből
, és ennek révén a nemfizikai
kifejezésekből, amelyek megfigyelhető folyamatokat írnak le. Ha rögtön a

a

, mennyiség eltűnik azokból a
követelménnyel élünk, akkor

Az előjel nyilvánvaló:
-nek a szabad fotonok
propagátorához kell tartania.
A fenti megközelítés ötletét H. Kramers vetette fel 1947-ben. A renormálási módszer következetes megvalósítása a
kvantumelektrodinamikában F. Dyson , S. Tomonaga , R. P. Feynman és J. Schwinger nevéhez fűződik.
27
28
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mintegy „menet közben” renormálunk, és a közbenső lépésekben is megszabadulunk a nemfizikai mennyiségek
bevezetésének szükségességétől.
Térjünk rá az elektronpropagátor renormálásának megvilágítására. E célból tekintsünk egyetlen virtuális
elektron mint közbenső állapot révén végbemenő szórásfolyamatot. E folyamat amplitúdójának pólusa van,
mikor a bejövő részek teljes négyesimpulzusának négyzete a valódi elektron tömegnégyzetével egyezik meg:
. Az amplitúdó pólustagját a

11.137. egyenlet - (107,8)

alakú diagram írja le, ahol a vastag vonal a pontos elektronpropagátor. Eszerint a
helyen pólusa van, azaz a

függvénynek

határátmenetben az alakja:

11.138. egyenlet - (107,9)

ahol
skalár,
pedig
esetén regulárisan viselkedő rész. A (107,9)-beli pólustag
mártixszerkezete (a
-mel való arányosság) ugyanúgy az unitaritás következménye, mint magának a
pólusnak a léte. Ezt a külső elektronvonalak renormálásával kapcsolatos meggondolásokkal egyidejűleg
bizonyítjuk be.
Ha

(107,9) alakú, akkor az inverz mátrixra

11.139. egyenlet - (107,10)

áll fenn. A tömegoperátor alakja tehát a következő:

11.140. egyenlet - (107,11)

Az effektív (pl. bejövő) elektronvonalnak [vö. (100,15)] az

11.141. egyenlet - (107,12)

szorzótényező felel meg, ahol
hullámfüggvénye.

az elektronnak a

a relativisztikus invariancia követelményeértelmében (

csak egy állandó skalár szorzótényezőben térhet el

-tól:
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11.142. egyenlet - (107,13)

Ez a
szorzó határozott kapcsolatban van a
tényezővel, de ezt (107,10)-nek és(107,11)-nek (107,12)-be
való egyszerű behelyettesítésével lehetetlen megadni a fellépő határozatlan mennyiségek miatt: a végeredmény
függ attól, hogy milyen sorrendben végezzük el (107,12) egyes tényezőire a szóban forgó határátmenetet.
Megkerülhetjük azonban a helyes sorrend megadásának kérdését, ha ehelyett a (107,8) diagramon megadott
rekacióra felírjuk az unitaritási feltételt . Az unitaritást általában nem különálló diagramokra, hanem teljes
amplitúdókra szoktuk alkalmazni. De
esetén a (107,8) pólustag adja a lényeges járulékot az
amplitúdóhoz, így az egyéb, ugyanezt a reakciót leíró diagramoktól eltekinthetünk.
Az unitaritási feltétel értelmében, mint ezt a 80. §-ban megmutattuk, az amplitúdó imaginárius részében
megjelenik egy -függvénnyel arányos tag az egyrészecskés közbenső állapotok hatásaként:

11.143. egyenlet - (107,14)

ahol ez esetben az index csak az egy valódi elektront tartalmazóállapotokat jelöli, az összegezés pedig ennek
polarizációjára vonatkozik (a szükségtelen bonyodalmak elkerülése érdekében, csakúgy mint a 80. §-ban,
feltételezzük, hogy az unitaritási feltételt a kezdetiés a végső részek helicitásában szimmetrizáltuk , és ekkor
). Az

amplitúdó a

diagrammal szemléltetett folyamatot írja le, és így alakja

ahol

egy szabad bispinor indexű szorzótényező.29 Hasonló az

Az elektron polarizációjára való összegezés az
a (107,14) tag járuléka az

amplitúdó szerkezete:

kifejezésből

-re vezet, így

amplitúdóhoz a

alakot ölti. Az imaginárius rész e tagja révén megkapjuk az amplitúdó pólustagját; és (80,5) szerint az adódik,
hogy

Itt pontosabb fogalmazás szükséges. Az elektron mint stabil rész valójában nem alakulhat át valódi részecskék más halmazába. Formálisan
azonban ez utóbbiakként olyan fiktív részecskéket tekinthetünk, amelyeknek a tömege ezt az átalakulást lehetővé tenné. A kapott kifejezést
analitikusan kell folytatni a valódi tömegekhez.
29
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Másrészt ugyanezt az amplitúdót közvetlenül is kiszámítva a (107,8) diagramból, adódik, hogy

A két egyenlőség összehasonlítása alátámasztja a
és azt kapjuk, hogy30

-nek

körüli viselkedését [(107,9) első tagját]

11.144. egyenlet - (107,15)

Ezek után megmutatjuk, hogy az elektronpropagátor kívánt alakjának megadásával a vertexoperátorra már nem
adódik újabb megszorítás.
Tekintsük a

11.145. egyenlet - (107,16)

diagramot, amely az elektron
külső téren való szóródását írja le (első rendben a tér szerint sorba fejtve)
az összes sugárzási korrekció figyelembevételével. A
határátmenetben
, a külső tér
sajátenergiás korrekciói eltűnnek (emlékezzünk, hogy azok
esetén is eltűnnek már). Ekkor a
diagramhoz tartozó amplitúdó,

11.146. egyenlet - (107,17)

az
potenciálnak és az elektron
átmeneti áramának szorzata. De
esetén az
potenciál
egy tértől és időtől független állandóhoz tart. Ehhez a potenciálhoz fizikai tér azonban nem tartozik (a
mértékinvariancia speciális esete), így az elektromos áram semmiféle változását nem idézheti elő. Más
szavakkal, a vizsgált határesetben az
átmeneti áramnak a szabad
árammal kell megegyeznie:

11.147. egyenlet - (107,18)

Ez a követelmény lényegében megadja az elektron fizikai töltésének definícióját is. Ugyanis
(107,10)-ből a (105,8) Ward-azonosságba helyettesítve,

30

A (107,15) egyenlőség közvetlen levezetése a (107,12) definícióból bonyolult számolást igényel; F. Dyson , Phys. Rev. 83, 608 (1951).
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adódik, és a (107,18) egyenletet

és

figyelembevételével ez kielégíti.

Látható, hogy a fizikai folyamat amplitúdójának megadásakor a
„renormálási állandó ” kiesik. Kihasználva
a kiszámításakor fellépő divergenciák miatti határozatlanságot, megkövetelhetjük

11.148. egyenlet - (107,19)

teljesülését, azaz

választható.

E definíció hasznát a külső elektronvonalak korrigálásának feleslegessé válása adja:

Erről közvetlenül is meggyőződhetünk, ha észrevesszük, hogy
kifejezése az

választásakor a (107,11) tömegoperátor

11.149. egyenlet - (107,20)

alakba megy át, és ekkor (107,12) második tagja nulla. Így a valódi részek külső vonalainak renormálásától
eltekinthetünk – legyen az foton vagy elektron.31

10. 108.§. A fotonpropagátor analitikus tulajdonságai
A fotonpropagátor analitikus tulajdonságainak tanulmányozását legkényelmesebb a

függvény

tulajdonságaival kezdeni. A helyzet ugyanis az, hogy a (100,1) definíció felhasználása erre a célra az
operátorok mértéktranszformációs többértékűsége és tulajdonságainak ebből következő határozatlansága miatt
nehézkes.
A foton sajátenergiás függvényének az áramoperátor mértékinvariáns mátrixelemeivel való felírása alapján a
101. §-ban levezettük a
tulajdonságait a komplex

függvény (101,11) integrál-előállítását. A

változót

-vel32 jelölve, vizsgáljuk

síkon.

A

11.150. egyenlet - (108,1)

integrálalakból látszik, hogy a negatív valós féltengelyen a
kielégíti a

függvény valós, a félsík további részén pedig

11.151. egyenlet - (108,2)

szimmetriarelációt.

A fotonpropagátor renormálásakor a
választás mint szükséges fizikai követelmény jelentkezett, és ebből a külső fotonvonalak
korrekciójának eltűnése automatikusan következik. Formálisan azonban az elektron- és fotonvonalak viselkedése megegyezik: ha
31

lenne, a valós foton
hullámamplitúdója a korrekciók figyelembevételével
32
Ne keverjük össze az idő szimbólumával!

-vel szorzódna.
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A
függvény szinguláris pontjai csak a
függvényből származhatnak. Ezek a valódi részek virtuális
fotonkeltésének küszöbenergiáihoz tartozó
értékeknél helyezkednek el. Az energiaértékek elérésekor a
(101,9) összegbe új típusú közbenső állapotok „lépnek be”. Ezeknek az állapotoknak a járuléka a küszöb alatt
nulla, felette pedig nullától különböző, azaz szingularitásra vezet a küszöbérték pontjában. Ezek a
küszöbértékek természetesen valósak, nemnegatívok.33 Így a

függvény szinguláris pontjai a pozitív

féltengelyen helyezkednek el. Ha a síkot e féltengely mentén felvágjuk,
mindenütt analitikus.
A (108,1) nevezőjében a
-hez, valós
szerint:

-kre, a

az így kapott felvágott síkban

-beli pólust alulról kell kerülnünk. Ez a kijelentés

tag arra utal, hogy a

-vel a vágás felső széléhez tartva adódó értéket rendeli hozzá. A (76,18) szabály

11.152. egyenlet - (108,3)

amelyet kihasználva,

11.153. egyenlet - (108,4)

A vágáshoz alulról tartva,
vágáson

előjelet vált,

pedig mindkét ponton azonos.Így a

függvény ugrása a

11.154. egyenlet - (108,5)

Ebből a szempontból a (108,1) integrálelőállítás egyszerűen a
előállításként tekinthető. Ugyanis a Cauchy-formulát alkalmazva,

analitikus függvényre vonatkozó Cauchy-

11.155. egyenlet - (108,6)

ahol

a vágást kikerülő, (108,7) görbe:

11.156. egyenlet - (108,7)

33

Így a

pont három (vagy páratlan számú) valós foton keltésének küszöbe, a
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A végtelenben

elég gyors lecsökkenését feltételezve, a nagy körön az integrál értéke nulla, a vágás mentén

vett integrálok pedig a következő összefüggést adják (diszperziós előállítás ) a

függvényre:

11.157. egyenlet - (108,8)

Ezt (108,4) segítségével a (108,1) alakra hozhatjuk.34
A

és

függvények analitikus tulajdonságai

(101,2) és (100,20) képletek révén kifejezhetők.

-ével egyezők, minthogy ez utóbbival az egyszerű

-re

11.158. egyenlet - (108,9)

írható. Ezt a valós pozitív (
) féltengelyen a
előírás szerintértelmezzük.
képzetes részét
ezután (108,3)és (108,4) segítségével számolhatjuk, ahol (107,6) figyelembevételével kihasználjuk, hogy
, ha

. Ekkor

11.159. egyenlet - (108,10)

adódik. A
kapjuk:

függvényre a (108,8) típusú diszperziós összefüggést felírva, a következő integrál-előállítást

11.160. egyenlet - (108,11)

Ezt Källen–Lehmann előállításnak hívjuk (G. Källen 1952, H. Lehmann , 1954).
A
függvény vágásának elhelyezkedése (és a vágáson vett ugrása, képzetes része) és az
folyamat amplitúdójára alkalmazott, a (107,4) diagrammal kifejezett unitaritási feltétel között mély kapcsolat

34

A kvantumtérelméletben a diszperziós relációkat elsőként M. Gell-Mann , M. L. Goldberger és W. E. Thirring alkalmazták (1954).
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van (ez a reakció tisztán fiktív; azonban nem mond ellent a megmaradási törvényeknek, így az unitaritás
formálisan erre is érvényes kell legyen).
E folyamat kezdeti állapotában (i) két „klasszikus”,
(72,2) unitaritási feltétel:

és

részecskét találunk, a végállapotban

-t és

-t. A

11.161. egyenlet - (108,12)

ahol az összegezést az összes fizikai közbensőállapotra vesszük.35 Ez esetben a fenti kijelentés nyilván
fotonok és valódi párok halmazát takarja, amelyeket virtuális fotonnal kelthetünk, azaz éppen azokat az
állapotokat, amelyek a(101,9)-beli

függvényben előfordulhatnak. Tehát az

és

amplitúdók

rendre a
és
tényezőket, különbségük pedig az
-et tartalmazza. Így látjuk, hogy a
[(108,4)-ből már ismert] kapcsolat
képzetes részének megjelenése és a közbensőállapotok fellépte között az
unitaritás szükségszerű következménye.
A továbbiakban belátjuk, hogy

tényleges perturbatív kiszámítását

képzetes részének [vagy ami

ugyanaz, a

függvénynek] a számításával érdemes kezdeni, amely nem tartalmaz divergens kifejezéseket.

Ha ezután

-t (108,8) jellegű diszperziós kifejezéssel számoljuk, az integrál divergál, és érdemes a

és
feltételek teljesítésére további levonásokat végeznünk. Ezeket a divergens integrállal
való közvetlen számítás nélkül is elvégezhetjük. Elegendő a (108,8) diszperziós előállítást nem egyszerűen a
, hanem rögtön a

kifejezésre alkalmazni. Ekkor

a

11.162. egyenlet - (108,13)

alakban adható meg. Ez konvergens integrál, és az adódó függvény automatikusan eleget tesz az összes
kiszabott feltételnek.36

11. 109.§. A Feynman-integrálok regularizálása
A renormálásnak az előző szakaszban megadott fizikai feltételei elvileg lehetőséget adnak az összes
elektrodinamikai folyamat amplitúdójának végessé tételére a perturbációszámítás minden rendjében.
Elsőként nézzük meg közelebbről a Feynman-diagramok alapján felírt integrálokban fellépő divergenciák
jellegét. Erre fontos utalást ad az integrandusokban előforduló virtuális impulzusok hatványkitevőinek
összeszámolása.
Tekintsünk egy

-edrendű diagramot (mely

számú csúcsot tartalmaz), amelynek

külső elektron- és

,

külső fotonvonala van.
páros, és az ábra elektronvonalai
számú, egymást folytonosan követő
elektronvonal sorozatába rendezhetők, amelyek mindegyike külső elektronvonallal kezdődik, és azzal is
végződik. A belső elektronvonalak száma minden ilyen sorozatban eggyel kevesebb a vonalon levő csúcsok
számánál, így a belső elektronvonalak száma

35

Emlékeztetünk arra, hogy a

36

A (108,13) alakú kifejezést „kétlevonásos” diszperziós relációnak hívjuk. A

amplitúdó csak szorzótényezőkben tér el

-től – l. (65,10).
függvényre való áttérés lényege világosabb lesz, ha
alakban írjuk. Ha ez első („regularizálatlan”) integrált

(108,13)-at
-ként írjuk, akkor a jobb oldali kifejezés

alakban írható.
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Minden csúcspontba egy fotonvonal torkollik;
számú olyan csúcs van, amelyhez külső, a maradék
számúhoz pedig belső fotonvonal tartozik. Minthogy minden belső fotonvonal két csúcsot köt össze, így ezek
száma

Minden fotonvonalhoz a

függvényt rendeljük hozzá, amely

-t a

-edik hatványon tartalmazza. Az

elektronvonalakat az analitikus kifejezésekben reprezentáló
függvény -t (ha
) a
hatványon tartalmazza. Tehát végeredményben a négyesimpulzusok kitevője az integrandus nevezőjében

-edik

Az integrálások száma (
vagy
szerint) megegyezik a belső vonalak számával, ha levonjuk belőle a
virtuális impulzusokra vonatkozó megmaradási tételekből következő
számú megkötést (az -edik a
teljes diagramra vonatkozó impulzus-megmaradást adja, csak a külső impulzusokat tartalmazza). Ha ezt -gyel
szorozzuk, akkor a komponensenkénti integrálások száma:

Végül az integrálások számának és a nevezőben levő négyesimpulzusok kitevőjének különbsége:

11.163. egyenlet - (109,1)

Megjegyezzük, hogy

független a diagram rendjétől.

Az
feltétel teljesülése általában önmagában nem elegendő az integrál konvergenciájának biztosításához.
Az szükséges, hogy hasonló számok jellemezzék a belső blokkokat is. Az
karakterisztikájú blokkok
jelenléte divergenciára vezetne, függetlenül a többi integrál esetleges „szuperkonvergenciájától ”. Az
feltétel viszont elegendő a legegyszerűbb, az
jellemezhető diagramokra.

összefüggéssel és egyetlen

szerinti integrállal

, az integrál mindenképpen divergál. A divergencia foka -nél nem kisebb, ha páros, és legalább
, ha páratlan (az utóbbi esetben a divergencia fokának eggyel való csökkenése a páratlan számú
négyesvektor szorzata teljes térfogatra vett integráljának eltűnéséhez kapcsolódik). Ugyanakkor az
belső
blokkok jelenléte növelheti a divergencia fokát.
Ha

Vegyük észre, hogy mivel
és
egész számok, a (109,1) egyenletből láthatóan csak egészen kevés olyan
értéket vehetnek fel, amely
-t ad. Felsoroljuk a legegyszerűbb ilyen típusú diagramokat, de rögtön
eltekintünk az
(vákuumpolarizáció) és az
,
(áram vákuumbeli várható értéke )
esetektől, minthogy ezeknek nincs fizikai tartalmuk és a 100. § alapján ezeket egyszerűen el kell hagynunk. A
megmaradtak a következők:

11.164. egyenlet - (109,2)
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Az első ábra esetén kvadratikus, az összes többiben (

vagy

) logaritmikus a divergencia.

A (109,2)d) diagram a vertexoperátorhoz adódó első korrekció. Ennek ki kell elégítenie a (107,19) feltételt,
amelyet ez alkalommal

11.165. egyenlet - (109,3)

alakban írunk, ahol

11.166. egyenlet - (109,4)

Jelöljük a diagramnak megfelelő integrált
-val. Ez logaritmikusan divergál, és magától értetődően
nem tesz eleget (109,3)-nak. Természetesen képezhetünk olyan mennyiséget, amely kielégíti azt:

11.167. egyenlet - (109,5)

A
integrál vezető divergenciáját akkor kapjuk, ha az integrandusban a virtuális foton
impulzusát tetszőlegesen nagynak választjuk. Ez

alakú,37 és független a külső vonalak négyesimpulzusától. Ezért a (109,5) különbségből a divergencia kiesik, és
véges mennyiségre jutunk. A divergenciák eltávolításának e levonás útján végzett műveletét nevezzük
regularizációnak .
Hangsúlyoznunk kell azonban, hogy
egy levonással való regularizálhatóságát az biztosítja, hogy
ez esetben a divergencia csak logaritmikus, azaz a lehető legkevésbé erős. Ha különböző rendű szingularitások
fordulnának elő az integrálban, akkor
esetén egy levonás elégtelennek bizonyulna az összes divergenciák
eltávolítására.

37

Az integrál teljes kifejezését a 114. §-ban közöljük – l. (114,2).
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első korrekciójának (azaz
sorfejtése első tagjának) meghatározása után az elektronpropagátor elsőrendű
módosítását [a (109,2)a) diagramot] a (105,8) Ward-azonosság segítségével számíthatjuk, miután azt erre a célra

11.168. egyenlet - (109,6)

alakban írtuk (

helyett az

tömegoperátort,

helyett

-t bevezetve). Ezt az egyenletet az

11.169. egyenlet - (109,7)

határfeltétel mellett integráljuk, amely (107,20) következménye.
Végül a polarizációs operátor sorfejtése első tagjának kiszámítására a (105,14) azonosságot használjuk, amely
bizonyos indexpárok összeejtése után a

alakra hozható, ahol a skalár
és az
függvényekre kaptunk differenciálegyenletet. Mindkét
függvény csak a
skalár változótól függ, ezért ezt az alakot a

11.170. egyenlet - (109,8)

egyenletté egyszerűsíthetjük, ahol a vesszők
értelmében az egyenletből világosan kitűnik az

szerinti differenciálást jelentenek. A

feltétel

11.171. egyenlet - (109,9)

követelmény.
-et a perturbációszámítás első rendjében a (109,2)e) diagramból kell számítani (a külső ágakon a
négyesimpulzusokkal). A megfelelő Feynman-integrál , amelyet
divergál, és a (109,9) feltételt kielégítő egy levonással regularizálható:

Ezek után
meg.

-tel jelölünk, logaritmikusan

kezdőfeltételek melletti megoldásával adható

a (109,8) egyenletnek a

A perturbációszámítás következő rendjében a vertexoperátor
korrekcióját a (103,10)c–i) diagramok adják.
Közülük az irreducibilis (103,10)d–f) diagramok (109,5)-tel azonosan egy levonással regularizálhatók csakúgy,
mint a
elsőrendű korrekció számításakor. A reducibilis diagramok alacsonyabb rendű, belső sajátenergiás
betéteit és csúcsrészeit azonnal helyettesíthetjük a már regularizált elsőrendű módosításokkal (
), majd az így adódó integrálokat újra (109,5) szerint regularizáljuk.38 A
korrekciók ezek után (109,6) és (109,8) segítségével számíthatók.
A még magasabb rendű diagramok esetén előfordulhat, hogy az
helyettesítenünk.
38

és

négyágú blokkokat is már eleve regularizált értékeikkel kell
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A leírt következetes eljárás elvi lehetőséget kínál
és
teljes kifejezésének kiszámítására a
perturbációszámítás tetszőleges rendjéig. Ezzel együtt ugyanez érvényes lesz a fizikai szórásfolyamatok
amplitúdóira is, amelyeket
és
betétrészeket tartalmazó diagramok írnak le.
Látjuk, hogy ily módon a 108. §-ban megállapított fizikai feltételek elegendőek az elmélet összes lehetcéges
Feynman-diagramjának egyértelmű regularizációjára. Ez a körülmény távolról sem triviális tulajdonsága a
kvantumelektrodinamikának. Neve renormálhatóság.39
A sugárzási korrekciók tényleges kiszámítására a fent leírt eljárás gyakran nem a legegyszerűbb és legésszerűbb
út. A következő fejezetben többek között látni fogjuk, hogy a célszerű eljárás kezdete a megfelelő mennyiség
képzetes részének kiszámítása lehet, ezeket pedig konvergens integrálok adják. Ezután a teljes mennyiséget
diszperziós összefüggések segítségével adhatjuk meg. Ennek révén a levonásokkal végzett közvetlen
regularizáció nehézkes, áttekinthetetlen számításai elkerülhetők.

A renormálás matematikailag szigorú megalapozását N. N. Bogoljubov és D. V. Sirkov : Bevezetés a kvantált terek elméletébe
(Gosztehizdat, 1957, oroszul) című munkában találhatja meg az olvasó.
39
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1. 110.§. A polarizációs operátor kiszámítása
A sugárzási korrekciók tényleges kiszámítását a polarizációs operátorral kezdjük (J. Schwinger , 1949, R. P.
Feynman , 1949). Ezt a perturbációszámítás első rendjében a hurkot tartalmazó

12.1. egyenlet - (110,1)

diagram adja meg.
Mint már megjegyeztük, a feladatot megkönnyíti, ha a számítást a keresett függvény imaginárius részének
kiszámításával kezdjük. Ezt a legmegfelelőbb formában az unitaritási összefüggést felhasználva tehetjük meg.
Ehhez a virtuális fotonvonalakat valamely képzelt „valódi”
tömegű vektorrészecskéhez tartozóknak
tekintjük, amely az elektronokkal a fotonnal azonos módon hat kölcsön. Így (110,1) valós folyamatot leíró
diagrammá válik, amelyre az unitaritási követelmény alkalmazható.
Tehát (110,1)-et mint a vektor–bozon elektron–pozitron párrá való bomláson keresztül önmagába való átmenetét
(az
-mátrix diagonális elemét) leíró diagramot tekintjük. A keresztek azokat a pontokat jelölik, ahol a
diagramot felvágva, a közbenső állapotként fellépő elektron-pozitron párt kapjuk. Az elektron négyesimpulzusa
, a pozitroné

.

A (72,4) kétrészecskés unitaritási feltétel azonos kiinduló és végső rendszer esetén így írható:

12.2. egyenlet - (110,2)

Itt a (110,1) diagram alapján képzett

amplitúdó a következő:

12.3. egyenlet - (110,3)

ahol

a bozon polarizációs négyesvektora, amely (14,13)-nak megfelelően kielégíti az

egyenletet.
Az

amplitúdót a bozon elektron-pozitron párrá történő elbomlásának diagramja adja:
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A megfelelő analitikus kifejezés:

12.4. egyenlet - (110,4)

(110,3)-at és (110,4)-et (110,2)-be helyettesítve, az adódik, hogy

12.5. egyenlet - (110,5)

Ebben az egyenletben
és
tömegközépponti rendszerében. Az integrálást
polarizációja szerint el kell végeznünk.

az impulzusok és azösszenergia a pár
minden lehetséges iránya, az összegezést mindkét részecske

Átlagoljuk (110,5) mindkét oldalát a bozon polarizációjára. Ezt az

képlet segítségével végezhetjük el [l. alább (117,5)-öt]. Figyelembe véve a
transzverzális jellegét (

) és

-t

tenzor és a

vektor

-vel jelölve, kapjuk a

12.6. egyenlet - (110,6)

egyenlőséget.
A polarizációs összegezést szokásos módon, a nyom képzésével végezhetjük el, míg a
-vel való szorzásra redukálódik, így végeredményben a

adódik. Vezessük be a

12.7. egyenlet - (110,7)

változót. Ezzel
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és az

-re vonatkozó egyenlőség ebben a változóban az

12.8. egyenlet - (110,8)

alakot ölti.
az elektron-pozitron pár virtuális fotonkeltésének küszöbenergiája (vö. a XI. fejezet33.
lábjegyzetével); a perturbációszámítás adott rendjében (
) a (110,2) unitaritási feltételben az egyetlen
lehetséges közbensőállapot éppen az elektron-pozitron pár. Így ebben a közelítésben
esetén (110,2)
jobb oldala nulla:

12.9. egyenlet - (110,9)

Ennél az oknál fogva a vizsgált közelítésben a
függvény komplex síkbeli vágása csak
indul a valós tengely mentén, így ez az érték a diszperziós integrál alsó határa [l. (108,13)]:

-től

12.10. egyenlet - (110,10)

18. ábra.
A továbbiakban célszerű

helyett a

12.11. egyenlet - (110,11)

változót használni. Ez a leképezés a komplex felső félsíkot a komplex
felső félsík egységnyi sugarú
félkörébe viszi át, amint az a 18. ábrán is látható (azonos jellegű vonal jelzi a két tartomány határán az
egymásnak megfelelő szakaszokat). A (

) nemfizikai tartománynak a leképezés során a

félkör, a fizikai tartományoknak (

és

) pedig a bal és jobb oldali valós

sugarak felelnek meg.
A (110,10) integrált legegyszerűbben a

helyettesítéssel számíthatjuk ki, miközben egyelőre csak a
esetet tekintjük (ekkor ugyanis az integrálási
tartományban a nevező nem zérus, és az
képzetes rész elhagyható). A változóval kifejezve az integrálás
eredményét,
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12.12. egyenlet - (110,12)

Ezt az egyenlőséget analitikusan folytatva határozzuk meg
ben

tartományban: e célból (110,12)-

-t a

-t írunk (ekkor a logaritmust tartalmazó tag az imaginárius részbe ad járulékot:
).1 A nemfizikai tartományban

-t kell helyettesítenünk:

12.13. egyenlet - (110,13)

A kis

értékek határesetében (azaz, ha

) ez a képlet a

12.14. egyenlet - (110,14)

alakot veszi fel. Ha

nagy (azaz

esetet vizsgáljuk),

12.15. egyenlet - (110,15)

adódik.
A perturbációszámítás alapgondolatának megfelelően a kapott formulák addig értelmesek csak, amíg
. Így a (110,15) eredmények alkalmazhatósági tartományát az

12.16. egyenlet - (110,16)

egyenlőtlenség korlátozza.

2. 111.§. A Coulomb-törvény sugárzási korrekciói
A kapott eredményeket alkalmazzuk a Coulomb-törvény korrekcióinak meghatározására. Ezeket szemléletesen
mint a vákuum pontszerű töltés körüli polarizációját írhatjuk le.
A rögzített
töltés tere a korrekciók figyelembevétele nélkül a
potenciállal adható meg. Ennek háromdimenziós Fourier-transzformáltja :

1

Ilyen módon, amint kell is, a vágás felső partjához folytatunk analitikusan, minthogy a

síkbeli félkör a felső
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Ha a sugárzási korrekciókat is tekintetbe vesszük, a teret egy „effektív”

12.17. egyenlet - (111,1)

térrel helyettesítjük [vö. (100,15)]. A második tag adja a skalárpotenciál keresett korrekcióját. A
perturbációszámítás első közelítését
pedig a nulladik közelítést, azaz

-re alkalmazva, az előző szakasz eredményeit használjuk,

-re

Így a tér potenciáljához járuló sugárzási korrekció

12.18. egyenlet - (111,2)

Inverz Fourier-transzformációval kaphatjuk a módosítás koordinátatérbeli alakját:

12.19. egyenlet - (111,3)

Mivel

csak

függvénye, így a szög szerinti integrálást elvégezve,

adódik (az utóbbi átalakításban kihasználtuk az integrandusnak mint
Ezután az integrálási kontúrt a komplex
függvény vágásával (19. ábra).

függvényének párosságát).

változó felső félsíkjába tolhatjuk el, és összeejthetjük a

19. ábra.
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Ez a vágás a
pontban kezdődik, és a pozitív képzetes tengely mentén halad (a fizikai levélnek a vágás bal
partja felel meg). helyett az
új változót bevezetve,

Végül a

integrálra visszatérve, adódik a

12.20. egyenlet - (111,4)

végeredmény. Az

képzetes részt (110,8)-ból vehetjük, majd nyilvánvaló változócserék után

12.21. egyenlet - (111,5)

adódik (E. Uehling, R. Serber, 1935).
Ezt az integrált két szélsőséges esetben könnyen kiszámíthatjuk. Először a kis
). Az integrál első tagját két részre bontjuk:

ahol

-et úgy választjuk, hogy az
írható, amivel

adódik.

feltétel teljesüljön. Ennek alapján az első integrálban

-ben éppen ellenkezőleg, a gyök alatt az

A kitevőbe és az integrál alsó határába
adódik, hogy

ahol

távolságok esetét tekintjük (

elhanyagolható:

helyettesíthető. Ezután a

az Euler-szám.(111,5) második tagjának integráljában azonnal

A három integrál eredményét összeadva (amelynek során a
elektrosztatikus potenciálra :

helyettesítést végrehajtva,

-t helyettesíthetünk:

segédmennyiség kiesik), a következőt kapjuk az
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12.22. egyenlet - (111,6)

Ha
, az integrálba a lényeges járulékot a
helyettesítéssel és a megfelelő elhanyagolásokkal az

tartomány adja, amely a

integrálra vezet.
Így ez esetben a potenciál:2

12.23. egyenlet - (111,7)

Látjuk, hogy a vákuumpolarizáció a pontszerű töltés terét az
tartományban változtatja
meg, ahol
az elektron tömege. E tartományon kívül a tér módosulása exponenciálisan lecseng.
Még egy általános érvényű megjegyzés. Mindeddig feltettük, hogy a sugárzási korrekciók a foton és az
elektron–pozitron tér kölcsönhatásából származnak. Így a foton sajátenergiás ábráiban elektronhurkokat
rajzolva, figyelembe vettük a foton és az „elektron–pozitron vákuum” kölcsönhatását. A foton azonban más
részecskék „vákuumaival” is kölcsönhat, ez pedig ugyanilyen sajátenergiás diagramokkal írható le, amelyekben
azonban a hurkokat a megfelelő részecskék adják. E diagramok járuléka az elektrondiagramokéhoz
nagyságrendileg

valamely hatványával aránylik, ahol

az adott részecske,

az elektron tömege.

Az elektronhoz legközelebbi tömegű részecskék a müonok és a pionok. Az
és
hányadosok
numerikusan -hoz közeli értékűek. E részecskék járulékát tehát a következő rendű elektronjárulékkal együtt
kell figyelembe vennünk. A müonokra a jelenlegi elmélet keretei között a számítás elvégezhető, viszont az
(erősen kölcsönható) pionokra nem megengedett.
Ez a körülmény elvileg korlátozza a jelenlegi kvantumelmélet konkrét effektusainak számíthatóságát. Már az
elektron-foton kölcsönhatásból származó korrekciók tetszőleges rendig való vizsgálata is meghaladja a
megengedett pontosság követelményeit.
A Coulomb-törvény e szakaszban tárgyalt sugárzási korrekciói , mint láttuk, az

tartományban

lényegesek. Ehhez hozzátehetjük, hogy a kapott képletek
(vagy
) távolságokon belül újból
rosszak lesznek, és a más részecskék vákuumpolarizációjából származó effektusok is lényegesekké válnak.

3. 112.§. A polarizációs operátor képzetes részének
kiszámítása Feynman-integrálokkal
A polarizációs operátor közvetlen számítása a (110,1) hurkos diagram alapján, a perturbációszámítás első
közelítésében az

12.24. egyenlet - (112,1)

2

-ben az

tényező eredete már a kiindulási (111,4) integrálból világos: nagy

fontosak. Más szavakkal, az exponenciális tényező kitevőjét a

-ekre csak az alsó határhoz közeli

függvény első szingularitásának a helye határozza meg.
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integiál kiszámításával volna lehetséges. A teljes négyesimpulzustérre vett integrál azonban kvadratikusan
divergál, így csak a 109. §-ban kimondott szabályokat alkalmazva regularizálhatjuk, és juthatunk véges
eredményre.
Ezt az utat nem reprodukáljuk itt teljességében, de megmutatjuk, hogy meg lehet adni a (112,1) integrál alapján
a polarizációs operátor képzetes részét (amelyet a 110. §-ban az unitaritási feltételből határoztunk meg). Ez a
levezetés is sok tanulságos momentumra irányítja rá a figyelmünket.
A (112,1) integrál képzetes része nem divergál, így nem igényel regularizációt. Az
skalárfüggvény:

A nyom kiszámítása után az integrál alakja a következő:

12.25. egyenlet - (112,2)

Legyen

; térjünk át arra a vonatkoztatási rendszerre, amelyben

Bevezetve az
átírható az

jelölést (amely nem azonos a virtuális elektron

. Ebben

„energiájával”!), (112,2)

12.26. egyenlet - (112,3)

alakra.
Az integrandusnak négy pólusa van a
a)
b)

komplex változóban:
a’)

,
,

b’)
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20. ábra.
A 20. ábrán e pólusok helyzete látható. A meghatározottság kedvéért a
végeredmény csak

függ, és

előjelétől független). Számítsuk ki a

komplex síkbeli vágásán vagy, ami ezzel ekvivalens, a
része folytonos a vágáson, így az ugrás

feltételt szabjuk ki (mivel a
függvény ugrását a

-sík valós tengelye mentén. A

függvény valós

12.27. egyenlet - (112,4)

Mindenekelőtt megmutatjuk, hogyan lehetséges pusztán az integrál alakjából meghatározni a vágás helyzetét. A
(112,3) integrál belső részét (a
szerintit) jelöljük
-lal. Mindaddig, amíg a 20. ábra felső és alsó
pólusai véges távolságra vannak egymástól, a
szerinti integrálás útját a pólusoktól tetszőleges távol
vezethetjük (a szaggatott vonal az ábrán). Így nyilvánvaló, hogy
értéke változatlan marad a és
pólusok infinitezimális eltolásakor az imaginárius tengely mentén, azaz a
helyettesítés
során. Más szavakkal,
így

értéke

-lal akár alulról, akár felülről valós értékéhez tartva, azonos lesz, és

nem ad járulékot
-hez. A helyzet alapvetően megváltozik, ha két pólus egymás alá kerül (a
feltétel teljesülésekor ez az és pólusokkal történhet meg), amikor is az integrálási görbe közéjük

„szorul”, és nem mozdítható el. Így a

lehetőség csak akkor lép fel, ha a

tartományában valahol teljesül a
teljesülnie kell

-nek, azaz

feltétel, azaz
-nek.

szerinti integrálás
. Ehhez nyilvánvalóan

3

21. ábra.
Írjuk át az

integrált az

12.28. egyenlet - (112,5)

alakra, az

tagokat elhagyva és az integrálási görbét ennek megfelelően módosítva (l. 21. ábra). Azonnal

látjuk, hogy a
ugrás fellépése annak következménye, hogy az
pólust nem tudjuk elkerülni az
integrálás kontúrjával (mikor a kontúr és közé„szorul”). Ezt figyelembe véve változtatjuk a
görbét
re, amely az pont alatt halad, miközben fellép az e pont körüli kis körre vonatkozó integrál (l. a 21bábrát).
Ezek után a
kontúrt mindig akadálytalanul tarthatjuk távol a pólusoktól, így ez az integrál csak a
függvény reguláris részébe ad járulékot. A keresett ugrás meghatározásához elegendő a
vonalintegrált
tekinteni, amely az -beli reziduum kiszámítására vezet. Ezt a műveletet az

3

Hasonló módon győződhetünk meg a vágás hiányáról

esetén. Ebben az esetben azt a koordináta-rendszert választva,

amelyben
, az integrandus pólusainak helyzetére
Mindkét alsó pólus mindig a jobb, mindkét felső mindig a bal
félsíkban fekszik, így egyik pár sem kerülhet egymás fölé.
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12.29. egyenlet - (112,6)

helyettesítéssel végezhetjük el (a negatív előjel a görbe negatív irányításából ered). Ennek során a -függvény
argumentumában csak a
gyököt (azaz csak az pólust körülvevő görbét) kell figyelembe vennünk.
Ez automatikusan elérhető, ha csak a négyesimpulzustér felére integrálunk:
.
A (112,6) helyettesítés után az

integrál ugrása közvetlenül számítható:

Az

[vö. (108,3)] egyenlőséget felhasználva, kapjuk a

alakot. A -függvények argumentumait invariáns alakban írhatjuk, ha azokhoz
vonjuk belőlük:

-et hozzáadunk, és ki is

Ezek után a végeredmény:

12.30. egyenlet - (112,7)

A

-függvények jelenléte miatt az integrálást valójában csak a

12.31. egyenlet - (112,8)

hiperfelületek metszésvonalára kell elvégezni. Mivel e tartományban minden
integrálási feltétel invariáns jellegű (a

négyesvektor időszerű, így a

kúp felsőága).

Hasonlítsuk össze (112,7)-et a kiindulási (112,2) képlettel. Mint látjuk, a
függvény ugrását formálisan úgy
kaphatjuk meg, ha a kiindulási Feynman-integrálban elvégezzük a (110,1) ábra átvágott propagátoraira az

12.32. egyenlet - (112,9)

helyettesítést (S. Mandelstam , 1958, R. Cutkosky , 1960).
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Vegyük észre, hogy a (112,8) feltételek a fázistér olyan tartományát jelölik ki, ahol a gráf megfelelő vonalai
virtuális részek helyett valódiak terjedését írják le (vagy amint mondják, a
és
négyesimpulzusok
tömeghéjon vannak). Ez világosan utal az unitaritási összefüggésen alapuló módszerrel való kapcsolatra, ahol
ugyanezeket a vonalakat helyettesítjük a közbenső állapot valós részecskéinek megfelelő vonalakkal.
Az matematikailag is kitűnik, hogy a divergencia miért hiányzik a képzetes részből: a képzetes részt a tömeghéj
véges részére való integrálással kapjuk a teljes fázistérre való összegezés helyett.
Ahhoz, hogy a 110. §-ban levezetett képletet megkapjuk (112,7)-ből, térjünk vissza a
rendszerbe, és végezzük el a

szerinti integrálást. Ez a

vonatkoztatási

-függvények segítségével részben elvégezhető. Ennek során, az elsőt

a másodikat pedig a

alakban kell használni. Végeredményben

12.33. egyenlet - (112,10)

adódik, ahol

,a

függvény értékeit pedig a

helyeken kell venni, azaz

és szögtől független. Így a

szerinti integrálás

-vel való szorzásra vezet, ami (110,8)-at adja.

A bemutatott levezetésben csak az a lényeges, hogy a diagramot két vonal felvágásával két részre tudtuk
bontani. Így a megadott szabály érvényes lesz mindazokra a diagramokra is, amelyek két tetszőleges, két
(elektron- vagy foton-) vonallal összeköthető blokkból állnak. A (112,9) helyettesítés révén kiszámított integrál
ekkor az unitaritási módszerrel a kétrészecskés közbenső állapotokból számított járulékot határozza meg a
diagram képzetes részéhez.

4. 113.§. Az elektron elektromágneses alakfaktorai
Vizsgáljuk a

vertexoperátort abban az esetben, amikor a két elektronvonal külső, a

fotonvonal pedig belső. A külső elektronvonalakhoz az
a diagram kifejezésében a

és

12.34. egyenlet - (113,1)
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alakban fordul elő. Mint a 108. §-ban már megjegyeztük, ez az elektron átmenetiáramának kifejezése a
sugárzási korrekciók figyelembevételével. A relativisztikus és mértékinvariancia követelményei lehetővé teszik
az áram mátrixszerkezetének általános feltárását.
Az elektromágneses kölcsönhatás

operátorának valódi skalár (nem pszeudoskalár) volta fejezi ki a

térparitás megmaradását e kölcsönhatásokban. Ezért a
átmeneti áram valódi (és nem axiális) négyesvektor.
Tehát a két valódi négyes-vektorból,
-ből és
-ből és az
és
bispinorokból felépített
négyesvektorokkal kell kifejezhetőnek lennie. Az -ben és -ben bilineáris független négyesvektorok száma
három:

vagy ami ugyanaz,

12.35. egyenlet - (113,2)

ahol
,
merőlegességét jelenti:

. A mértékinvariancia követelménye az átmenetiáram

-ra való

12.36. egyenlet - (113,3)

Ezt a feltételt a (113,2)-beli négyesvektorok közül az első kettő elégíti ki; a

12.37. egyenlet - (113,4)

Dirac-egyenletek figyelembevételével az első,
négyesvektor lineáris kombinációja lehet:

ahol

és

miatt pedig a második. Így a

áram a két

invariáns függvények, amelyeket az elektron elektromágneses alakfaktorainak hívunk.

Mivel a
és
négyesimpulzusok szabad elektronokhoz tartoznak (
), és a három szereplő
négyesimpulzusból (
), ahol
, csak egyetlen független skalárváltozót lehet összeállítani,
pl. -et, az alakfaktorok csak -től függenek.
Az áram kifejezését a független tagok eltérő megválasztásával más alakban is megadhatjuk. A (113,4)
egyenletet és a mátrixok csererelációit felhasználva, könnyű meggyőződni arról, hogy

12.38. egyenlet - (113,5)

ahol
jelentése van, ezért a

. E kombinációt szorzó alakfaktornak, mint majd megmutatjuk, fontos fizikai

12.39. egyenlet - (113,6)
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alakot használjuk, ahol és két új alakfaktor; az
tényező explicit kiemelésének értelmét később látni
fogjuk.4 A rövidség kedvéért írjuk az áram helyett egyszerűen a vertexoperátort, odagondolva az
-gyel
történő„szendvicselést”.
Az alakfaktorok tulajdonságainak ismertetéséhez tekintsük az elektron külső térrel való kölcsönhatását leíró
(107,16) diagramot. A megfelelő szórásamplitúdó,

12.40. egyenlet - (113,7)

ahol

(a vákuumpolarizáció figyelembevételével adódó) effektív külső tér.

A (113,7) amplitúdó a reakció két csatornáját írja le. A szórási csatornában az invariánst

változóra a

egyenlőtlenség teljesül. A
,
helyettesítéssel térhetünk át a szétsugárzási csatornára ,
amely egy
és
négyesimpulzusú elektron-pozitron pár keletkezését írja le. Ebben a csatornában

A

tartomány nem fizikai.

Alkalmazzuk a (108,12) unitaritási feltételt . A szórási csatornában (
) nincs fizikai közbenső állapot: egy
szabad elektron nem tud impulzusa megváltoztatása árán egyéb részecskéket kelteni. Természetesen a
nemfizikai tartományban sem adódik ilyen. Így a
tartományban (108,12) jobb oldala nulla, így a
(vagy ami ugyanaz: az
) mátrix hermitikus:

A kezdeti és a végállapot cseréje
alakban írva, ebből

következik. Azonban

és

cseréjét és egyúttal a

cserét jelenti,

-t a (113,7)

, így ebből az áram hermitikussága is következik:

12.41. egyenlet - (113,8)

A

mátrixok (21,7) tulajdonságát kihasználva, könnyű belátni, hogy

Így
csak az
és
függvények komplex konjugáltjaiban tér el
következik, hogy e függvények valósak. Tehát

-től; a (113,8) egyenlőségből

12.42. egyenlet - (113,9)

A félreértések elkerülése végett emlékeztetünk arra, hogy a (113,6) definícióban lényeges, hogy
négyesimpulzusa. Kimenő vonal esetén a második tag előjele ellentétes lenne.
4
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A szétsugárzási csatornában (
) az
végállapot egy pár, amely eltérő impulzusú párrá (rugalmas
szórással) vagy valamilyen ennél bonyolultabb rendszerré alakulhat. Így az unitaritási egyenlet jobb oldala
nullától különböző, az
mátrix (és vele
) nem hermitikus, az alakfaktorok tehát komplexek.
Az
és
függvények analitikus tulajdonságai ugyanolyanok, minta 108. §-ban vizsgált
függvényé (bár azokat ugyanolyan direkt eljárással igen nehéz belátni). A függvények analitikusak a komplex
síkon egy
-nél induló,
-ig tartó, a pozitív féltengely mentén haladó vágástól eltekintve.
Emellett teljesülnek az

feltételek is.
A (107,19) renormálási feltételt a (113,6) vertexoperátorra alkalmazva adódik az

12.43. egyenlet - (113,10)

követelmény. Ennek automatikus figyelembevételére [

-nek imaginárius részéből történő kiszámítása

során] a (108,8) alakú diszperziós összefüggést nem közvetlenül az
alkalmazzuk. Ekkor„egylevonásos” diszperziós előállításra jutunk:

függvényre, hanem

-re

12.44. egyenlet - (113,11)

A
az alakfaktor értékkészletét fizikai előírások nem korlátozzák eleve, így levonás nélküli diszperziós
összefüggést írunk fel rá:

12.45. egyenlet - (113,12)

A
függvényértéknek fontos fizikai jelentése van: az elektron mágneses momentumának korrekcióját adja.
Hogy erről meggyőződhessünk, vizsgáljuk meg a nemrelativisztikus elektron szórását időben állandó, térben
lassan változó mágneses téren.
A (113,7) amplitúdó

alakfaktorral kapcsolatos tagja a következő alakú:

12.46. egyenlet - (113,13)

Tisztán mágneses térben

; a tér időbeli állandósága azt jelenti, hogy a

négyesvektor

alakú, a térbeli lassú változásnak pedig a kis értékek felelnek meg [a későbbi
határátmenetet szem előtt tartvaírtunk (113,13)-ba
-t az effektív
helyett]. A (113,13) kifejezést
explicit alakban felírva és ezt a háromdimenziós mennyiségekkel kifejezve,
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adódik, ahol a (21,21) mátrix. Az
szorzatot a mágneses térerősséggel (
) helyettesíthetjük,
majd vehetjük a
határátmenetet. Végül a nemrelativisztikus
és
spinorokra áttérve (23,12)
szerint:

és kapjuk a végső

12.47. egyenlet - (113,14)

kifejezést. Ezt az összefüggést a

skalárpotenciállal leírt statikus elektromos téren történő szórás

amplitúdójával hasonlíthatjuk össze. Látjuk, hogy az elektronhoz mágneses térben a

potenciális energia korrekciót rendelhetjük hozzá. Eszerint az elektronnak

12.48. egyenlet - (113,15)

„anomális” mágneses momentuma van (a szokásos egységrendszerben felírva), és ez kiegészíti az
féle mágneses momentumot.

5. 114.§. Az elektron alakfaktorának kiszámítása
Nézzük meg, hogyan lehet ténylegesen kiszámítani az elektron alakfaktorait (J. Schwinger , 1949).
A perturbációszámítás nulladik rendjében a vertexoperátor

tehát az elektron-alakfaktorok:

Az alakfaktorokhoz az első sugárzási korrekciót a következő diagram adja:

12.49. egyenlet - (114,1)
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(két valódi elektronvégződéssel és egy virtuális fotonvégződéssel). Számítsuk ki először az alakfaktorok
képzetes részeit . Amint azt az előző szakaszban megmutattuk, ezek csak a szétsugárzási csatornában
különböznek zérustól (itt
; ennek megfelelően a (114,1) diagram elektronvégződéseihez tartozó
négyesimpulzusok egy keletkező elektronnak és pozitronnak felelnek meg, így
és
segítségével
jelöljük őket. A (114,1) diagram analitikus kifejezése:

12.50. egyenlet - (114,2)

vagy kifejtve:

12.51. egyenlet - (114,3)

ahol bevezettük a

12.52. egyenlet - (114,4)

jelölést, és a tömörség kedvéért elhagytuk az
tényezőket; a továbbiakban mindenütt fel
fogjuk tételezni, hogy az egyenlőségek mindkét oldalát ezek közé fogjuk („szendvicselés”).
A (114,1) diagramon behúzott vízszintes pontozott vonal a gráfot két részre vágja, így jelölve azt a közbenső
állapotot; amely az alakfaktor képzetes részének az unitaritási feltétel alapján való kiszámításakor fellépne: ez
egy elektron–pozitron pár olyan állapota, amelyben az impulzusok
-tól és
-tól különböznek. Ugyanez a
kettévágás mutatja, hogy a (114,2) integrálban hol kell a pólustényezők helyettesítését elvégezni, ha a (112,9)
szabály szerint számolunk [(114,3)-ban ezeket a tényezőket az integrandusban kiemeltük].
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(114,3)-ban ugyanolyan alakú integrál szerepel, mint (112,2)-ben. Így a közbenső lépéseket elhagyva, rögtön
felírhatjuk a (112,10)-nek megfelelő eredményt:

12.53. egyenlet - (114,5)

ahol

, az integrálást a

vektor irányára végezzük, a

és

négyesvektorok pedig a

függvény (114,4) definíciójában valódi (nem pedig virtuális) részecskék négyesimpulzusai. A (114,5)
kifejezést abban a vonatkoztatási rendszerben írtuk fel, amelyben
; ez a keletkezett
pár
tömegközépponti rendszere (és így a „közbenső”

páré is). Ebben a rendszerben tehát:

és könnyen ellenőrizhető, hogy

12.54. egyenlet - (114,6)

ahol a és
vektorok által bezárt szög. Helyettesítsük most (114,4)-et (114,5)-be,és küszöböljük ki az
integrandusban fellépő
mátrixokat a (22,6) képletek segítségével. Ekkor azt kapjuk, hogy

12.55. egyenlet - (114,7)

ahol bevezettük az

12.56. egyenlet - (114,8)

négyesvektorokat.
Az integrálást így visszavezettük

12.57. egyenlet - (114,9)

integrálok kiszámítására.
Az

integrál logaritmikusan divergál, mikor

. Ezt az integrált
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alakba írva, látjuk, hogy a divergencia a virtuális foton kis „tömegének” felel meg. Így ez „infravörös”
divergencia . Ennek a részletes tárgyalását elhalasztjuk a 119. §-ig. Itt csak azt jegyezzük meg, hogy ez a
divergencia fiktív abban az értelemben, hogy ha helyesen vesszük figyelembe az összes fizikai jelenséget, a
hasonló divergenciák kölcsönösen kompenzálják egymást, és eltűnnek. Ezért az integrált alulról tetszőleges
módon „levághatjuk”, és a későbbiekben, valódi fizikai folyamatok kiszámításánál, a levágási határral nullához
tartunk.
Itt a legegyszerűbb relativisztikusan invariáns módon végezni a levágást. Ezért az
kicsi, de véges

tömeget adunk (

), azaz a (114,2)-ben szereplő

virtuális fotonnak egy

fotonpropagátorban az

12.58. egyenlet - (114,10)

helyettesítést hajtjuk végre. Ezután az első integrál:

12.59. egyenlet - (114,11)

Az
integrálnak, ahol
a térszerű négyesvektor, a
négyesvektorral kell arányosnak lennie, ugyanis a
rendelkezésünkre álló két négyesvektor,
és
közül csak
térszerű (tetszőleges
mellett). Így
. Ezt az egyenlőséget
-vel szorozva és a
integrált az elektron–pozitron pár
tömegközépponti rendszerében kiszámítva [az
és
négyesvektorok komponenseit ekkor (114,8) adja meg],
azt kapjuk, hogy

Tehát

12.60. egyenlet - (114,12)

Hasonlóképpen számítható ki az

12.61. egyenlet - (114,13)

integrál is (az együtthatók meghatározásához elegendő az

és az

integrálokat kiszámítani).

A további számításokat a következőképpen végezzük. A (114,11)-(114,13) integrálokat (114,7)-be helyettesítve,
több tagból álló összeget kapunk, amelyet
közé kell fogni. Mindegyik tagban (a
mátrixok felcserélési szabályainak segítségével) a
tényezőt jobbra,
-ot pedig balra visszük; ezután
,
szerint helyettesíthetjük őket, mivel

Az így kapott
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összegben

-t helyettesíthetjük a vele ekvivalens (

között!)

kifejezéssel [vö. (113,5)]. Végül minden mennyiséget a

invariáns segítségével kifejezve (

), majd a (114,7) egyenlőség két oldalát összehasonlítva, az alakfaktorok
képzetes részeire a következő képleteket kapjuk:

12.62. egyenlet - (114,14)

12.63. egyenlet - (114,15)

Infravörös divergencia csak

-ben van.

Maguk az
és
függvények, képzetes részeik alapján a (113,11), (113,12) képletek segítségével
számíthatók ki. Az integrálást ezekben a képletekben célszerű ugyanazokkal a helyettesítésekkel elvégezni,
amelyeket a 110. §-ban
kiszámításakor használtunk. Az alakfaktorok a (110,11) változó függvényében
a következők:

12.64. egyenlet - (114,16)

12.65. egyenlet - (114,17)

ahol

a (127,19) szerint definiált Spence-függvény .

A nemfizikai tartományban (

helyettesítés célszerű. Ekkor az alakfaktorok:

)a

12.66. egyenlet - (114,18)
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12.67. egyenlet - (114,19)

Végül közöljük a kis

értékek mellett igaz képleteket:

12.68. egyenlet - (114,20)

A nagy

értékekre fennálló kifejezések:

12.69. egyenlet - (114,21)

12.70. egyenlet - (114,22)

A (114,21) képlet (
tekintetében), ahogy mondani szokták, kettős logaritmikus pontossággal érvényes, azaz
nagy logaritmusértékek négyzeteit tartalmazó pontossággal.5

6. 115.§. Az elektron anomális mágneses momentuma
Amint a 113. §-ban már megjegyeztük,
értéke határozza meg az elektron mágneses momentumának
sugárzási korrekcióját. Ha csak ezt a mennyiséget akarjuk kiszámítani, akkor természetesen nem szükséges az
egész

függvényt kiszámítanunk. (114,14) és (113,12) segítségével azt kapjuk, hogy

12.71. egyenlet - (115,1)

Ezt a korrekciót figyelembe véve, az elektron mágneses momentuma:

12.72. egyenlet - (115,2)

Ezt a képletet először Schwinger (1949) vezette le.

A vertexoperátorra vonatkozó kifejezés abban az esetben, mikor egy virtuális és egy valódi elektron-, valamint egy valódi fotonvégződés
van, a következő helyen található meg: A. I. Ahiezer , V. B. Bereszteckij : Kvantumelektrodinamika, 3. kiadás, „Nauka”, 1969, 36. §., 505.
old.
5
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A következő közelítésben (

) az alakfaktorok sugárzási korrekcióit hét gráffal (103,10)c-i ábrázolhatjuk.

Már a
érték, meghatározása is nagyon bonyolult számításokat követel ebben a közelítésben. A számítások
részleteiért az eredeti cikkekre utalva, itt csak a második közelítésben kapott korrekció végeredményét
közöljük:6

12.73. egyenlet - (115,3)

és így az elektron mágneses momentuma:

12.74. egyenlet - (115,4)

Időzzünk el a
-ban szereplő vákuumpolarizációs járuléknál . Ezt a következő, foton-sajátenergiás részt
tartalmazó gráf írja le:

12.75. egyenlet - (115,5)

Ez csak annyiban különbözik az első közelítés (114,1) gráfjától, hogy a
helyett a

fotonpropagátor

kifejezés szerepel benne, ahol
a 110. §-ban kiszámított polarizációs operátor, első (
) közelítésben.
Az előző szakaszban végzett számításokat a fenti változtatással részlegesen megismételve, a következő
kifejezést kapjuk a korrekció „polarizációs részére”:

12.76. egyenlet - (115,6)

ahol

12.77. egyenlet - (115,7)

C. Sommerfield, Phys. Rev. 107, 328 (1957); Ann. Phys. 5, 26 (1958) és A. Peterman, Helv. Phys. Acta 30, 409 (1957). Az unitaritást
felhasználó módszerrel végzett számítást l. M. V. Tyerentyev, ZSETF 43, 619 (1962).
6
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[l. (114,6)]. Ennek, majd a

12.78. egyenlet - (115,8)

integrálnak a kiszámítása a

12.79. egyenlet - (115,9)

értékre vezet; ez

-át képezi a (115,3)értéknek.

Már említettük (a 111. §. végén), hogy a sugárzási korrekciókhoz bizonyos járulékot adhatnak más részecskék
vákuumpolarizációs effektusai is. A müonos vákuumnak az elektron anomális mágneses momentumához való
járulékát ugyancsak a (115,6)-(115,8) képletekből kapjuk, ahol (beleértve az
is az elektron tömege (
csak az

-ben szereplő

), viszont a

változó definícióját is)

paraméternek a müon tömegét (

most

) kell venni.

hányados függvénye. A (115,8) integrálban az a tartomány lényeges, ahol

(és

így
is)
nagyságrendű; ezért
, és az integrálok értékét megbecsülhetjük a
megfelelő határesetre vonatkozó (110,14) képlet segítségével, amely szerint

Innen látható, hogy a vákuum müonpolarizációs járuléka
tartalmazza.

-hoz az

kis szorzótényezőt

A fentivel ellentétes helyzettel állunk szemben, amikor a müon mágneses momentumát számítjuk ki. Mivel
(115,3)-ban a részecske tömege nem szerepel, így
-nak ez az értéke a müon esetére is vonatkozik. Itt a
vákuum müonos polarizációját vettük figyelembe. Viszont más részecskék – az elektronok – vákuumának
polarizációjából származó járulék ebben az esetben lényegesen nagyobb. Ezt a (115,6)-(115,8) képletek alapján
kell kiszámítani, ahol az

helyettesítést hajtjuk végre, és ahol

. Az előző esettel ellentétben most az

az elektron polarizációs operátora

tartomány ad lényeges járulékot, és így

helyébe a megfelelő határesetben érvényes (110,15) kifejezést írhatjuk:

Az integrálok kiszámítása a következő eredményre vezet:

12.80. egyenlet - (115,10)

(H. Suura, E. H. Wichman, 1957; A. Peterman, 1957).
Ezt (115,3)-mal összeadva, a müon mágneses momentumára azt kapjuk, hogy
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12.81. egyenlet - (115,11)

Megjegyezzük, hogy a vákuum müonos polarizációjának járuléka
-nak mindössze
-a. Ugyanilyen
nagyságrendű járulékot adott volna (a tömegek közelsége folytán) a vákuum pionos polarizációja is, amelyet
egyáltalán nem lehet pontosan kiszámítani.7

7. 116.§. A tömegoperátor kiszámítása
A tömegoperátor kiszámításával fogjuk szemléltetni a Feynman-integrálok közvetlen regularizációjának
módszerét.
Az első el nem tűnő közelítésben a tömegoperátort a

12.82. egyenlet - (116,1)

diagramban levő hurok jelképezi. Ennek a

integrál felel meg. A propagátorokat beírva és
kapjuk, hogy

tényezőket a (22,6) képletek szerint egyszerűsítve, azt

12.83. egyenlet - (116,2)

(az
betű fölötti vonással az integrál nemregularizált értékét jelöljük). A fotonpropagátorban bevezettük a
fiktív „fotontömeget” , -t, hogy így elkerüljük (akárcsak a 114. §-ban) az infravörös divergenciákat .
Alakítsuk át a fenti integrált a (127,4) képlet segítségével, ahol
és (116,2) nevezőjében álló két tényező.
Az új integrál nevezőjében levő tagok egyszerű átcsoportosítása után azt kapjuk, hogy

12.84. egyenlet - (116,3)

ahol

7

Ezért nem lenne értelme a müon mágneses momentumát

nagyságrendben kiszámítani.
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12.85. egyenlet - (116,4)

A
helyettesítéssel a (116,3) integrált olyan alakra hozhatjuk, amelyben a nevező csak
függ. Ekkor azonban (127,17) és (127,18) szerint egy additív állandót kell hozzáadni az integrálhoz:

-től

12.86. egyenlet - (116,5)

[itt a -ot tartalmazó tagot a számlálóból elhagytuk, mivel a
(127,8)].

négyesvektor irányára integrálva eltűnik – vö.

Ennek az integrálnak a regularizációja olyan levonásokat jelent, amelyek (107,20) alakú kifejezést
eredményeznek. Az utóbbi először is abban tér el a fenti integráltól, hogy ha
egy valódi elektron
négyesimpulzusa, akkor az

amplitúdóval szorozva, eltűnik. Ezt a követelményt,

úgy is megfogalmazhatjuk, hogy

bevezetése nélkül,

-nek a

12.87. egyenlet - (116,6)

helyettesítésre el kell tűnnie. A (116,5) integrál alakja ebből a szempontból célszerű, mert a
csak

és

alakban tartalmazza (a

négyesimpulzust

alakú tagok hiányzanak).

(116,5)-ből a belőle (116,6) helyettesítéssel kapott kifejezést levonva, a következőket kapjuk:

12.88. egyenlet - (116,7)

ahol

A végleges regularizációhoz azonban még egy levonást kell elvégeznünk: (107,20) szerint a (116,6)
helyettesítés esetén nemcsak maga
kell, hogy eltűnjék, hanem annak az egyik
tényező nélküli
része is. A megfelelő levonások kiejtik (116,7)-ben a kapcsos zárójelben álló második és harmadik tagot. 8 Az
első integrált átalakítjuk úgy, hogy még egy segédintegrált vezetünk be a (127,5) képlet segítségével, ahol
,

8

és

pedig

és

. Ekkor az integrál a

Ezzel az „útközben elvégzett renormálás” során elhagyjuk a

integrálok logaritmikusan divergálnak. Ha bevezetjük a
tartományra korlátozzuk, akkor ezt a korrekciót

renormálási állandóhoz ( 107. §) járuló korrekciókat. A megfelelő

explicit

„levágási paramétert ”, és a
alakban is megadhatjuk.
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alakra hozható [itt felhasználtuk a
integrálást. Feltéve, hogy

azonosságot is]. Végezzük el a

szerinti

, és (127,14)-et felhasználva, azt kapjuk, hogy

Ezután, ideiglenesen elhagyva a
tényezőt, ki kell vonnunk a fentiből a (116,6) helyettesítéssel kapott
integrált; ennek eredményeként az adódik, hogy

12.89. egyenlet - (116,8)

[a közös nevezőben elhagytuk a
tagot, mert ez nem vezet divergenciára; máshol
helyettesítettünk, mivel az infravörös divergenciának az
divergencia felel meg].
(116,8)-ban az integrálás (először
végeredményre vezet:

, majd

-et

-tel

szerint) eléggé hosszadalmas, de elemi, és a következő

12.90. egyenlet - (116,9)

ahol

(R. Karplus , N. M. Kroll , 1950). Az integrál kiszámításakor feltételeztük, hogy
, mégpedig
.
A pólusok kikerülésének szabálya szerint, ha a (116,9) kifejezést analitikusan folytatjuk a
tartományba,
a logaritmus fázisát az
helyettesítéssel kapjuk meg; ekkor
, tehát
-t
esetén a következőképpen kell érteni:

12.91. egyenlet - (116,10)

Vizsgáljuk meg a tömegoperátor viselkedését
pontossággal

esetén. Ekkor

, és logaritmikus

12.92. egyenlet - (116,11)

Akárcsak a fotonpropagátor esetén [vö. a polarizációs operátorra vonatkozó(110,15)és (110,16) képletekkel], a
-hez járuló korrekció csak akkor kicsi, ha az energia nem túlságosan nagy, éspedig ha
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Az adott esetben azonban a logaritmikus növekedés bizonyos értelemben fiktív, mivel a mérték, vagyis a foton
propagátorában szereplő
megfelelő választása mellett ez eltüntethető (L. D. Landau , A. A. Abrikoszov , I.
M. Halatnyikov , 1954). Ehhez a

12.93. egyenlet - (116,12)

mértéket kell választani, míg a (116,9) képletet a

12.94. egyenlet - (116,13)

mértékben kaptuk. A (116,12) mértéknek ez a tulajdonsága különösen kényelmes, ha az elmélet jellegét a
tartományban vizsgáljuk, és ezt fel is fogjuk használni a 128. §-ban.
A fenti állítás bizonyítására megjegyezzük, hogy ha csupán az
nagyságrendű tagokkal törődünk, a
(116,13) mértékről a (116,12) mértékre való áttérés transzformációját infinitezimálisnak tekinthetjük [mivel
(102,14)-ben a kitevőben
van]. Ennek megfelelően közvetlenül felhasználhatjuk a (102,16) képletet, ahol
most

és ahol az integrandusban a
integrálban lényeges lesz a
mint

függvényt a megfelelő pontossággal

-vel helyettesítjük. A

tartomány; ekkor az integrandusban szereplő

szerinti

sokkal kisebb lesz,

, és így elhanyagolható. Tehát

Végül a (127,11) és (127,12) transzformációt felhasználva, azt kapjuk, hogy

ahol

egy segédmennyiség, az integrálás felső határa, és az ebben való divergenciát a renormálás szünteti

meg. Ez azt jelenti, hogy egy ugyanilyen kifejezést kell levonni, amelyben
hogy

Ez a kifejezés éppen kiejti (116,11)-ben a

. Így végül azt kapjuk,

különbséget.

Végül vizsgáljuk meg azokat az okokat, amelyek szükségessé teszik a véges „fotontömeg ”,
(116,2) integrál regularizálásakor, ami viszont szorosan kapcsolódik az integrandus

bevezetését a
viselkedéséhez.

Először is megjegyezzük, hogy ez az integrál
esetén véges a
helyen (az adott szempontból
lényegtelen divergenciát, amely nagy
értékekhez tartozik, megszüntethetjük, ha a
tér nagy, de véges
tartományára integrálunk).
bevezetését a renormálási integrál levonása követeli meg, amely enélkül
divergálna a

helyen. Vizsgáljuk meg ezért a nemrenormált tömegoperátor
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Mivel ez lényegesen függ a mérték választásától, tekintsük az általános esetet, amikor a mérték tetszőleges
[ugyanakkor a (116,2) integrált egy bizonyos – a (116,13) – mérték esetére írtuk fel].
Használjuk fel ismét a (102,16) transzformációt. Írjuk fel

-et a következő alakban:

12.95. egyenlet - (116,14)

ahol

egy olyan

függvény variációja, amely csak a

tartományban változik lényegesen, és a

helyen véges. (102,16) jobb oldalán, az integrandusban fellépő
tagja közel van egymáshoz, ha kicsi, és így az integrál konvergens. Észrevéve, hogy kis

látjuk, hogy

-t el lehet hagyni

-hez képest, ha

különbség két
értékekre

.A

integrál logaritmikusan divergál a

tartományban. Így logaritmikus pontossággal

Ezt az egyenlőséget integrálhatjuk. Észrevéve, hogy
essék a szabad részecskék
propagátorával , azt kapjuk, hogy

esetén a pontos propágátor,

, egybe kell

12.96. egyenlet - (116,15)

ahol

,

pedig egy állandó. Hogy az utóbbit meghatározzuk, hasonlítsuk össze a

12.97. egyenlet - (116,16)

kifejezést, amelyet (116,15)-ből

szerinti első közelítésben kapunk, a (116,2)-ből

12.98. egyenlet - (116,17)
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kifejezéssel.9 A (116,14) definíció szerint az
(116,13) mérték, amelyhez (116,17) tartozik,
adott
mellett egybeessék, az kell, hogy

függvény egybeesik a
hányadossal. Ezért a
-nek felel meg. Ahhoz, hogy (116,16)és (116,17) az
legyen.

Így végül a nemrenormált elektronpropagátor a
következő:

határátmenet esetén (infravörös aszimptotika) a

12.99. egyenlet - (116,18)

(A. A. Abrikoszov , 1955).10
A renormált propagátornak a
helyen egyszerű pólusa kell, hogy legyen. Látjuk, hogy (116,18) ennek
a feltételnek csak olyan mérték esetén tesz eleget, amelyben

12.100. egyenlet - (116,19)

(azaz
). Ebben az esetben a Feynman-integrálok regularizációjakor (amelynek célja az integrálás felső
határával kapcsolatos divergencia eltüntetése) nem szükséges bevezetni a „véges fotontömeget”. Ha más
mértéket választunk, a zérus fotontömeg a
helyen egyszerű pólus helyett elágazási pontot
eredményez, és ennek a „hibának” a kiküszöbölésére kell bevezetnünk a véges paramétert.

8. 117.§. Nemzérus tömegű lágy fotonok emissziója
Mikor a 114. §-ban az elektron alakfaktorait kiszámítottuk, azt találtuk, hogy a virtuális fotonok kis
frekvenciáira a fellépő integrálok divergálnak. Ez a divergencia szoros kapcsolatban áll a 95. §-ban már tárgyalt
infravörös katasztrófával . Ott megjegyeztük, hogy töltött részecskék részvételével végbemenő folyamatok [így
a (114,1) gráf segítségével ábrázolható, külső térben történő elektronszórás] hatáskeresztmetszeteiről
önmagában beszélni értelmetlen – egyidejűleg figyelembe kell venni tetszőleges számú lágy foton emisszióját .
Amint azt a későbbiekben (119. §) részletesen megmagyarázzuk, a lágy kvantumok emisszióját is figyelembe
vevő összesített hatáskeresztmetszetben a divergenciák kiejtik egymást. Természetes azonban, hogy a divergens
integrálok előzetes „levágását” az összeadandó hatáskeresztmetszetek mindegyikében egyformán kell
elvégeznünk.
A 114. §-ban ezt a levágást úgy értük el, hogy a virtuális fotonnak véges tömeget adtunk. Ezért úgy kell
megváltoztatnunk a 95. §-ban levezetett képleteket is, hogy nemzérus tömegű lágy „fotonok” emisszióját írják
le.
Formális szemszögből az ilyen foton az spinű „vektor”-részecskékhez tartozik, amelyeknek szabad terét a
14. §-ban tárgyaltuk. Ezeket a részecskéket egy
négyesvektor írja le, amely a másodkvantálási
reprezentációban a következő alakú:

12.101. egyenlet - (117,1)

9

Ahhoz, hogy (116,17)-et megkapjuk, nem kell újra elvégeznünk a számításokat. (116,9)-ben a

-val arányos tagot éppen a

feltevés mellett kaptuk, ez pedig megengedi a
határátmenetet. Az
-mel arányos tag a renormálási integrál levonása miatt
lép fel, és (116,2)-ben nem szerepel. Könnyen belátható, hogy ez a levonás nem érinti az
-val arányos tagokat.
10

A fenti képlet érvényessége csupán az

,

egyenlőtlenségekkel kapcsolatos, a perturbációszárnítás képletei viszont

teljesülését is megkövetelnék. Azt is megjegyezzük, hogy
amúgy is túlmenne a kifejezés pontosságán.

előjele itt lényegtelen, mivel (116,18) képzetes része
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[ahol (14,14)-hez képest megváltoztattuk a jelöléseket, hogy azok megfeleljenek a foton esetének].
A (117,1) „fotonok” kölcsönhatását az elektronokkal ugyanolyan Lagrange-függvénnyel kell leírni, mint a
valódi fotonok esetén:

12.102. egyenlet - (117,2)

(az
potenciált
-vel helyettesítettük). Ekkor a véges tömegű fotonok emisszióját leíró amplitúdók a
szokásos gráfszabályokkal számíthatók ki, azzal a különbséggel, hogy

12.103. egyenlet - (117,3)

és az emittált foton polarizációjára valóösszegezést három független (két transzverzális és egy longitudinális)
polarizációra kell elvégeznünk, a valódi foton esetén viszont csak kettőre kell összegezni.
A polarizálatlan részecskék sűrűségmátrixát könnyen meghatározhatjuk a

12.104. egyenlet - (117,4)

feltételek felhasználásával [vö. (14,12), (14,13)]. A keresett mátrixot

alakba írva, és a (117,4) feltételekkel az

és

együtthatókat meghatározva, azt kapjuk, hogy

12.105. egyenlet - (117,5)

Ugyanilyen alakú a vektorrészecskék propagátorának számlálója is:

A mértékinvariancia miatt azonban a valódi folyamatok amplitúdói nem függnek a fotonpropagátor
longitudinális részétől , és ez a tulajdonság nem kapcsolódik a transzverzális rész konkrét alakjához. Így a
zárójelben a második tag elhagyható, és ugyanolyan típusú kifejezést kapunk, mint a szokásos fotonok esetén:

(ezt használtuk a 114. §- és 116. §-ban).
Most vizsgáljuk meg a (95. §-ban megmagyarázott értelemben) lágy fotonok emisszióját .
A 95. §(95,5) és (95,6) képleteinek levezetése átvihető erre az esetre, azzal a módosítással, hogy az
elektronpropagátorok nevezőjében szereplő
helyett a következő kifejezést kapjuk:

kifejtésekor egy
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ahol

ugyanannak a folyamatnak a hatáskeresztmetszete a lágy kvantum emissziója nélkül (ezt feltételesen

nevezzük „rugalmas” folyamatnak).11 A továbbiakban a

szerinti integrálás során a

értékek

lesznek lényegesek. Ekkor
, és így a nevezőkben -et elhagyhatjuk. A foton polarizációjára
(117,5) segítségével kell összegezni (az átlagolás eredményét meg kell szorozni -mal). A fenti elhanyagolás
után (117,5) második tagja nem ad járulékot a hatáskeresztmetszethez, és így12

12.106. egyenlet - (117,6)

Tehát visszakaptuk a (95,7) képletet, amelyben azonban most

12.107. egyenlet - (117,7)

A (117,6) képlet teljesen általános jellegű. Érvényes rugalmas és rugalmatlan szórásra, sőt akkor is, ha a kimenő
részecskék különböznek a bemenőktől. A
szerinti további integrálás eredménye függ a
négyesvektoroktól, más szóval az alapfolyamat jellégétől.

és

Tekintsük a rugalmas szórás esetét, amikor

és határozzuk meg egy

-nál kisebb frekvenciájú foton emissziójának teljes valószínűségét, ahol

12.108. egyenlet - (117,8)

A

(

szerinti integrálást végezzük el először a nemrelativisztikus határesetben. Ha

). Ezt

, akkor

irányára integrálva a következő kifejezést kapjuk:

Ezután (117,6) alapján

vagy az

feltételezéssel elvégezve az integrálást,

12.109. egyenlet - (117,9)

11
12

A 95. §-ban a
hatáskeresztmetszetet
-val jelöltük.
Első pillantásra kétség merülhet fel, hogy szabad-e
-et az átlagolás előtt elhanyagolni, mivel (117,5) második tagjának nevezőjében

áll. Könnyű azonban közvetlenül meggyőződni arról, hogy ez a tag az átlagolás után
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A relativisztikus esetben az integrál kiszámításához használjuk fel a (127,4) képletet. Ennek segítségével a
szögek szerinti integrál

vagy a

-vel és

-vel való skalárszorzatokat felbontva,

Most a belső integrál könnyen kiszámítható gömbi koordinátákban, ha a poláris tengelyt a
vektor irányában vesszük fel. Ekkor

A két másik integrált [ahol
Észrevéve, hogy

és

van a nevezőben] megkaphatjuk ebből a

helyettesítéssel.

a következő kifejezést kapjuk:

12.110. egyenlet - (117,10)

szerinti integrálás a következő alakú integrálok kiszámítására vezethető vissza:

A

A második integrálban
, az
konvergenciája miatt megengedett.

felső határt pedig

-nel helyettesítettük, ami az integrál

A (117,10)-ben ezután fellépő
szerinti integrálokat már nem lehet elemi függvények segítségével kifejezni.
Az eredmény a következő alakra hozható:

12.111. egyenlet - (117,11)

ahol13

A
függvénnyel már találkoztunk a 95. § feladataiban. Ez nem meglepő, mivel (117,11)-et logaritmikus pontossággal
megkaphatjuk, ha a zérus tömegű fotonok emissziójának (95,8) hatáskeresztmetszetét
szerint -tól
-ig integráljuk. Ha helyett
13

a

változót vezetjük be, ahol

, akkor
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12.112. egyenlet - (117,12)

12.113. egyenlet - (117,13)

Határozzuk meg a hatáskeresztmetszetet ultrarelativisztikus esetben. Feltételezzük, hogy nemcsak

,

hanem
is teljesül, vagyis a szórási szög nem túl kicsi. Ebben az esetben a (117,13) integráljában az
az tartomány a lényeges, amelyre
; a megfelelő elhanyagolások után

Az integrált

-nél le kell vágni, azaz

-nél alulról és

-nél felülről. Ekkor

Ez a képlet a logaritmusok négyzeteit tartalmazó pontossággal, ahogy mondani szokták, kétszeresen
logaritmikus pontossággal igaz. Ugyanilyen pontossággal (117,11) első tagjában elegendő a

kifejezést helyettesíteni. Így a végeredmény:

12.114. egyenlet - (117,14)

9. 118.§. Elektronszórás külső térben a második Bornközelítésben
A külső tér szerinti első két közelítésben az elektron szórását a következő diagramok ábrázolják:

12.115. egyenlet - (118,1)
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Az első gráfnak a 81. §-ban vizsgált

amplitúdó felel meg. A második közelítés amplitúdója

.
Könnyen látható, hogy ugyanilyen nagyságrendű tagok származnak a sugárzási korrekciókból. A
perturbációszámítás harmadik rendjében a szórási amplitúdó sugárzási korrekcióit a következő diagramok
ábrázolják:

12.116. egyenlet - (118,2)

Ekkor

, és ha

, akkor

.

(65,26) szerint a szórás hatáskeresztmetszete

12.117. egyenlet - (118,3)
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Az itt álló amplitúdó négyzetében jogunk van megtartani
és

közötti interferenciatagokat is. Így

mellett az

és

, valamint az

pontossággal a hatáskeresztmetszet

12.118. egyenlet - (118,4)

a hatáskeresztmetszet az első Born-közelítésben (81. §), az ehhez járuló korrekciók pedig

ahol

12.119. egyenlet - (118,5)

Emlékeztetünk arra (81. §), hogy

12.120. egyenlet - (118,6)

az állandó külső tér skalárpotenciáljának (

ahol

vettük, hogy az elektron töltése

) Fourier-komponense , és ahol figyelembe

.

A (118,5)-ben levő két kifejezést nyilvánvalóan ki lehet számítani egymástól függetlenül. Az elsőt ebben, a
másodikat a következő szakaszban fogjuk tárgyalni.
A (118,1) gráf szerint felépített második közelítés amplitúdóját a következő integrál adja meg:

12.121. egyenlet - (118,7)

Az állandó külső tér
időkomponensekkel. Így

„négyesimpulzusai”,

és

,

nem

rendelkeznek

12.122. egyenlet - (118,8)

ahol
Egy

és

az elektron kezdeti és végső energiája; rugalmas szórás esetén ezek megegyeznek egymással.
töltésű mag tiszta Coulomb-terében:

Ilyen potenciálra a (118,7) integrál logaritmikusan divergál (mikor
és
). Ez a divergencia a
Coulomb-térre jellemző, és azzal kapcsolatos, hogy a potenciál nagy távolságokra lassan csökken. Az eredetét
legegyszerűbben a nemrelativisztikus eset példáján lehet megmegyarázni. III. (135,8) szerint az
gömbhullám együtthatója a Coulomb-térben szórt elektron esetén
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alakú. Viszont ez az együttható éppen a külső téren való szóródás amplitúdója , és látjuk, hogy fázisa (
esetén) divergens tagot tartalmaz. Ha a szórási amplitúdót
hatványai szerint sorba fejtjük, ez a tag azt
eredményezi, hogy a sor minden egyes tagja divergál [a másodiktól kezdve, mivel
relativisztikus esetben természetesen hasonló a helyzet.

arányos

-val]. A

Ez a gondolatmenet ugyanakkor azt is megmutatja, hogy a divergens tagoknak ki kell ejteniük egymást a
hatáskeresztmetszetek kiszámításakor, ahol is a fázis lényegtelen. A számítások korrekt elvégzésének
legegyszerűbb módja, hogy kezdetben árnyékolt Coulomb-potenciálon való szórást vizsgálunk, azaz

12.123. egyenlet - (118,9)

ahol a árnyékolási állandó kicsi (
). Ezzel eltüntettük az amplitúdóból a divergenciát, majd a
hatáskeresztmetszetet leíró végeredménybe már beírhatjuk a
-t.
(118,9)-et (118,7)-be helyettesítve azt kapjuk, hogy

ahol bevezettük a következő jelöléseket:

12.124. egyenlet - (118,10)

, és a

Itt
nyilvánvaló, hogy

-nek

integrál szimmetrikus
irányába kell mutatnia. A

-ben és

-ben; a vektorszimmetria miatt eleve

mátrixokat a

egyenlőségek segítségével kiküszöbölve, a következő kifejezéshez jutunk:

12.125. egyenlet - (118,11)

A további számítások elvégzése céljából térjünk át (akárcsak a 81. §-ban) az és
bispinor amplitúdókról a
nekik [(23,9) és (23,11) szerint] megfelelő és
háromdimenziós spinorokra . Egyszerű szorzással kapjuk,
hogy

ahol

496
Created by XMLmind XSL-FO Converter.

XII. fejezet SUGÁRZÁSI
KORREKCIÓK

Ezután a (118,11) amplitúdó a következő alakban írható:14

12.126. egyenlet - (118,12)

Az első közelítés amplitúdója hasonló jelölésekkel a következő alakú:

12.127. egyenlet - (118,13)

ahol

.

A szórás hatáskeresztmetszetét és a polarizációs effektusokat az
és
mennyiségek segítségével fejezhetjük ki a III. 140. §-ban levezetett képletek segítségével. Így a polarizálatlan
elektronok szórási hatáskeresztmetszete ,

A (118,12) és (118,13) képleteket behelyettesítve, egyszerű számítások után azt kapjuk, hogy

12.128. egyenlet - (118,14)

ahol
az elektron sebessége, a szórási szög. A szórás folyamán az elektronok polarizálódnak; a
végállapotbeli elektronok polarizációs vektora :

vagy (118,12) és (118,13) behelyettesítésével:

12.129. egyenlet - (118,15)

Az
és
használttól.
14

mennyiségek definíciója megegyezik a 37. § és a III. 140. § definíciójával, és egy szorzótényezőben eltér a 81. §-ban
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Számítsuk ki a
és a
integrált. Ezt megkönnyíti a (127,2) képlet szerinti parametrizálás alkalmazása. A
integrál a következő alakot ölti:

szerinti integrálás eltünteti a

A

-függvényt; a nevezőt átrendezve,

helyett az új

változót bevezetve, a

szerinti integrálást

alakú integrálra vezethetjük vissza. Így

és
helyett vezessük be az
,
integrálás ( és határok közt) elemi, és eredménye

szimmetrikus kombinációkat . A

szerinti

ahol

A

szerinti integrált

Az első integrálban

esetén úgy számítjuk ki, hogy az integrálási tartományt két részre bontjuk:

írható; ekkor15

A második integrálban mindenütt
írható. Ekkor16

helyettesíthető az

tagot kivéve, és a nevező első zárójelében

A pólus kikerülésének szabálya (az
tag) meghatározza a logaritmus argumentuma fázisának megváltozását, miközben
-ig változik: az elágazási pont alulról való megkerülésekor az argumentum -tól
-ig változik.
16
Ha a gyök alatti kifejezés negatívvá válik, ismét a kikerülési szabály határozza meg a négyzetgyök előjelét.
15
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A két integrált összeadva a

mennyiség természetesen kiesik, és azt kapjuk, hogy

12.130. egyenlet - (118,16)

A

integrált hasonlóan számíthatjuk ki, és az eredmény

12.131. egyenlet - (118,17)

A fenti kifejezéseket be kell még helyettesítenünk (118,14)-be és (118,15)-be, és megkapjuk a végeredményt:17

12.132. egyenlet - (118,18)

12.133. egyenlet - (118,19)

Az első Born-közelítésben az elektron és a pozitron szórási hatáskeresztmetszete (ugyanabban a külső térben)
egybeesik. A második közelítésben ez a szimmetria elvész. Pozitronszórás esetén (töltése
) az első
közelítés, (118,16) előjele ellenkező lesz, de

nem változik. Így a

hatáskeresztmetszet, amely az

és
interferenciatagja, előjelet vált. Ugyanez történik a polarizációs vektort leíró (118,19)
kifejezéssel. Általában véve, az elektron szórási képleteiből megkaphatjuk a pozitron szórási képleteit , ha
elvégezzük a formális
cserét.

10. 119.§. A külső téren való elektronszórás sugárzási
korrekciói
Számítsuk ki a külső téren való elektronszórás sugárzási korrekcióit (J. Schwinger , 1949).
A szórási amplitúdó megfelelő részét a (118,2) gráfok ábrázolják. Az első diagram járuléka az amplitúdóhoz
A helyes eredményeket először W. A. McKinley és H. Feshbach (1948) vezették le a szórás parciális fázisainak pontos kifejezéseiből
kiindulva. A perturbációszámításon alapuló számítást R. H. Dalitz (1950) végezte el.
17
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ahol

ahol

a gráfban található huroknak megfelelő polarizációs operátor . A második diagram járuléka

a vertexoperátorban szereplő korrekciós tag (

); (113,6) alapján

A két járulékot összeadva azt kapjuk, hogy18

12.134. egyenlet - (119,1)

Vizsgáljuk meg először az
divergencia kérdését.

alakfaktorban és így a (119,1) szórási amplitúdóban is fellépő infravörös

Már megjegyeztük (a 95. §-ban), hogy a tisztán rugalmatlan szórás pontos amplitúdója zérus, azaz nincs
értelme. Fizikai jelentése csak olyan folyamat szórási amplitúdójának van, amelyben tetszőleges számú, egy
adott
-nál alacsonyabb energiájú lágy foton emisszióját engedjük meg, ahol

Más szóval, csak a következő összegnek van értelme:

12.135. egyenlet - (119,2)

ahol

a fotonok emissziója nélküli folyamat,

pedig annak a differenciális valószínűsége, hogy az

elektron egy frekvenciájú fotont emittál. Eközben feltételezzük, hogy magát a
-t perturbációs sorként
számítjuk ki, azaz hatványai szerinti sor alakjában.19 Miután (119,2) minden tagjából összegyűjtjük az azonos
hatványokat, megkapjuk
-nak szerinti sorfejtését, amelynek minden tagja véges lesz.
Az első Born-közelítésben
-ban a következő korrekciót (az

. Ennek a taganak természetesen már önmagában van értelme. Ha
-nal arányos tagot) is figyelembe akarjuk venni, akkor ezzel együtt kell

tekintenünk a (119,2) összeg második tagját: mivel
, így
-tel szorozva ez is
nagyságrendű tagot ad. Megmutatjuk, hogy e két mennyiség összeadásakor az infravörös divergencia eltűnik.
Az

alakfaktor divergens része(114,17) szerint

Eközben emlékeznünk kell arra, hogy ha
akkor
. Ezért
.
Ami a
valószínűséget illeti, a hozzá járuló sugárzási korrekciók figyelembevételének szükségessége függ az
mennyiségtől;
a klasszikus határesetet jelenti, amelyben a sugárzási korrekciók eltűnnek; így mindig kicsivé tehetjük őket, ha
-ot elég
kicsinek választjuk.
18
19
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alakú.20 A (119,1) amplitúdó megfelelő tagja:

a (118,5) szórási hatáskeresztmetszetben pedig

Ezt összehasonlítva a

Born-hatáskeresztmetszettel , azt kapjuk, hogy

12.136. egyenlet - (119,3)

Másrészről

-t (117,11)-ből véve, (119,2) második tagja azt adja, hogy

12.137. egyenlet - (119,4)

Végül (119,3)-at és (119,4)-et összeadva, az eredmény

12.138. egyenlet - (119,5)

Látjuk, hogy a lágy (
) virtuális fotonok divergens járulékát kiejti a hasonló valódi fotonok
kisugárzásától származó járulék. Ugyanez a helyzet bármely más szórási folyamatban is.
Ugyanakkor a szórási hatáskeresztmetszet függ
-tól. Ez annak következménye, hogy
szerepel
magában a szórás definíciójában – olyan folyamatról van szó, ahol tetszőleges számú lágy foton emittálódhat.
Természetes, hogy egy ilyen folyamat hatáskeresztmetszete annál kisebb, minél kisebb az
korlát,
amelynél alacsonyabb frekvenciájú fotonok emittálását még az adott szórási folyamathoz soroljuk.
Vezessük most le a szórás hatáskeresztmetszetének sugárzási korrekcióját leíró teljes kifejezést. A szokásos
szabályok szerint eljárva [l. (66,7)], a bejövő elektronok polarizációjára átlagolt, a kimenő elektronok
polarizációjára összegezett hatáskeresztmetszet :

12.139. egyenlet - (119,6)

(119,1) szerint

20

Erről könnyen meggyőződhetünk, ha felhasználjuk

és a (114,17)-ben szereplő

közti
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Az

-ban és

-ben lineáris tagokat tartalmazó pontossággal (119,6)-ban a nyom:

Így

12.140. egyenlet - (119,7)

ahol
a polarizálatlan elektronok szórásának (81,5) hatáskeresztmetszete ; az
láttuk el, emlékeztetőül arra, hogy „ fotontömegnél levágtuk”.

alakfaktort

(119,7)-hez hozzá kell még adni a lágy fotonok emissziójának hatáskeresztmetszetét . Ha

indexszel

-t

12.141. egyenlet - (119,8)

alakban írjuk fel, akkor (117,11) szerint a fenti hozzáadás azt jelenti, hogy (119,7)-ben
kifejezéssel kell helyettesíteni:

-t a következő

12.142. egyenlet - (119,9)

Ezzel a helyettesítéssel (119,7) a helyes eredményt adja.
Megemlítjük, hogy nemrelativisztikus közelítésben21

12.143. egyenlet - (119,10)

Felhívjuk a figyelmet arra, hogy a külső tér adatait a hatáskeresztmetszet sugárzási korrekciója csak
-en
keresztül tartalmazza; (119,7)-ben a kapcsos zárójelben álló tényező univerzális jellegű. Nemrelativisztikus
közelítésben

12.144. egyenlet - (119,11)

[ide (119,7) minden tagja ad járulékot]. Az ellenkező, az ultrarelativisztikus esetben lényeges járulékot csak az
tag ad. Ekkor

12.145. egyenlet - (119,12)
21

Ez a kifejezés a

cserében tér el a nemrelativisztikus (114,20)-tól.
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Végül megemlítjük, hogy az itt vizsgált sugárzási korrekciók nem vezetnek olyan polarizációs effektusokhoz,
amelyek az első Born-közelítésben hiányzanak (a 118. §-ban vizsgált második Born-közelítéssel ellentétben). A
helyzet az, hogy az első Born-közelítés speciális jellege végső soron az
-mátrix hermitikus voltával
kapcsolatos. Ez a tulajdonság azonban megmarad a vizsgált sugárzási korrekciók figyelembevétele esetén is,
mivel ebben a közelítésben a szórási csatornában nincs semmilyen valódi közbenső állapot (így az unitaritási
összefüggés jobb oldala eltűnik).22

11. 120.§. Atomi szintek sugárzási eltolódása
A sugárzási korrekciók a külső térben kötött elektronok energiaszintjeinek eltolásához vezetnek (ún. Lambeltolódás ). A legérdekesebb ilyen eset a hidrogénatom (vagy a hidrogénatomhoz hasonló ion) szintjeinek
eltolódása .23
Az energiaszintek korrekcióinak következetes kiszámítása a külső térben levő elektron pontos propagátorának
(106. §) felhasználásán alapul. De ha

12.146. egyenlet - (120,1)

akkor kényelmesebb egyszerűbb módszert alkalmazni, amelyben a külső teret perturbációként tekintjük.
A külső tér szerinti első közelítésben az állandó elektromos tér és az elektron közti kölcsönhatás sugárzási
korrekcióját a (118,2) alatti két diagram ábrázolja, amelyeket már vizsgáltunk a külső téren való elektronszórás
esetében; az egyik esetről a másikra való áttérés csupán egyszerű átfogalmazást igényel (l. alább).
Könnyű azonban belátni, hogy így a szinteltolódásnak csak azt a részét kapjuk meg, amely az elég nagy
frekvenciájú virtuális fotonoktól származik. Valóban, tekintsük az elektron szórási amplitúdójához járuló (a
külső tér szerinti) következő sugárzási korrekciót :

12.147. egyenlet - (120,2)

A perturbációszámításnak csak a második rendjében megjelenő folyamatokhoz tartozó sugárzási korrekciók kiszámítása lényegesen
hosszadalmasabb, és ebben a könyvben ezeket nem tárgyaljuk. Mindössze néhány irodalmi hivatkozásra szorítkozunk: foton-elektron
szóráshoz tartozó sugárzási korrekciók – L. M. Brown , R. Feynman , Phys. Rev. 85, 231 (1952);
pár kétfotonos szétsugárzásához –
J. Harris , L. M. Brown, Phys. Rev. 105, 1656 (1957); elektron szórásához elektronon és pozitronon – M. Redhead , Proc. Roy. Soc. 220,
219 (1953); P. V. Polovin , ZSETF 31, 449 (1956); fékezési sugárzáshoz – P. I. Fomin , ZSETF 35, 707 (1958).
23
Elsőnek H. A. Bethe (1947) számolta ki a hidrogénatom szintjeinek eltolódását logaritmikus pontossággal, nemrelativisztikus
22

meggondolások alapján; ez a számítás indította meg a kvantumelektrodinamika további fejlődését. A
és
szintek különbségét
(a perturbációszámítás első el nem tűnő rendjében) N. M. Kroll és W. E. Lamb (1949) számították ki pontosan, a szinteltolódás teljes
képletét V. Weisskopf és J. B. French (1949) vezették le.
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[ (118,2)b-től eltérően ez a gráf két csúcsában kapcsolódik a külső térhez]. A
szerinti integrálásnak abban
a tartományában, ahol
elég nagy, ez a korrekció egy további
tényezőt tartalmaz, és így lényegtelen. De
az, hogy a gráfba egy második, a külső térhez tartozó csúcsot írtunk, azt eredményezi, hogy megjelenik egy
újabb elektronpropagátor,

. Kis

értékek (és nemrelativisztikus

,

külső vonalak) esetén a virtuális

elektronnak azok az
impulzusai, amelyek közel vannak a
propagátor pólusához, lényeges járulékot
adnak. Az így fellépő kicsiny nevező kompenzálja az előzőekhez képest megjelenő kis
tényezőt.
Nyilvánvalóan ugyanez vonatkozik a külső tér szerinti közelítés tetszőleges rendjére. Más szóval, a virtuális
fotonok kis impulzusai esetén a külső teret pontosan kell figyelembe venni.
A keresett

szinteltolódást24 bontsuk két részre:

12.148. egyenlet - (120,3)

amelyek megfelelően az I)
, II)
származnak. A -t úgy választjuk meg, hogy

frekvenciájú virtuális fotonokkal való kölcsönhatásból

12.149. egyenlet - (120,4)

teljesüljön (
az atomban levő elektron kötési energiájának nagyságrendje). Ekkor az I tartományban a
mag terét elegendő csupán első rendben tekinteni. A II tartományban a mag terét pontosan kell figyelembe
venni, viszont (a
feltétel miatt) a feladatot nemrelativisztikus közelítésben oldhatjuk meg, nemcsak az
elektronra, hanem minden közbensőállapotra nézve is. A (120,4) feltétel mellett a két számítási módszer
érvényességi tartományai átfedik egymást, ami lehetővé teszi az energiaszint két korrekciójának pontos
„összeillesztését”.

11.1. Az eltolódás nagyfrekvenciás része
Tekintsük először az I tartományt. Ebben felhasználhatjuk a szórásamplitúdóhoz tartozó (119,1) korrekciót,
amelyből azonban előzőleg le kell vonni a II tartományhoz tartozó virtuális fotonok járulékát. Ezek a fotonok
csak kis járulékot adnak a
alakfaktorhoz, ezért ezt nem kell megváltoztatnunk. Az
függvényhez a kis
frekvenciájú fotonok az infravörös divergencia miatt adnak nagy járulékot. Ezért a (119,1) képletben helyébe
az
függvényt kell írni, amelyből kizártuk a
tartományt.
Ezt a kizárást közvetlenül is elvégezhetnénk úgy, hogy -ből levonjuk a
tartományra vett integrált. A
keresett eredményt azonban a 119. § eredményeit felhasználva, új számítások nélkül is megkaphatjuk.
E célból vegyük észre, hogy a
frekvenciák kizárását az infravörös levágás egy lehetséges módjának is
tekinthetjük. Természetesen a szórási hatáskeresztmetszethez tartozó korrekció nem függhet a levágás módjától,
feltéve, hogy ugyanígy vágjuk le a valódi lágy fotonok emissziójának valószínűségét is, azaz a „rugalmas”
szórás fogalmába tartozónak csak
és
közé eső frekvenciájú fotonok emisszióját tekintjük. Ha
, akkor feleslegessé válik a fotonemisszió figyelembevétele. Innen látszik, hogy
-t megkaphatjuk
a 119. §-ban meghatározott
-ból, ha
helyett -t írunk. Speciálisan, a nemrelativisztikus esetben

12.150. egyenlet - (120,5)

Ebben a szakaszban
az atomban levő elektron energiáját jelöli, amely nem tartalmazza a nyugalmi energiát. Az
állapotát meghatározó kvantumszámokra utal.
24
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Hozzuk olyan alakra a szórási amplitúdó (119,1) sugárzási korrekcióját , hogy azt a külső térben levő elektron
effektív potenciális energiájához tartozó megfelelő korrekció eredményeként lehessen tekinteni.
Összehasonlítva a (119,1)

amplitúdót a (118,6)-beli

Born-közelítéssel , látjuk, hogy a fenti korrekció szerepét (impulzusreprezentációban) az

12.151. egyenlet - (120,6)

függvény veszi át. Nemrelativisztikus esetben,
(120,5)-ből
-t helyettesítve, azt kapjuk, hogy

-t és

-t (110,14)-ből és (114,20)-ból véve,

helyébe pedig

12.152. egyenlet - (120,7)

Az ennek megfelelő

függvény koordinátareprezentációban25

12.153. egyenlet - (120,8)

A
energiaszint-eltolódást megkapjuk, ha
hullámfüggvénye szerint.26

-et átlagoljuk az atomban kötött elektron perturbálatlan

12.154. egyenlet - (120,9)

Az első tagban az átlagoláskor elég az elektron nemrelativisztikus hullámfüggvényét használni. A második
tagban ez a közelítés nem elegendő: a nemrelativisztikus függvényeket tartalmazó nulladik közelítés eltűnik,
mivel a
mátrixoknak nincs diagonális mátrixelemük. Ezért itt a 33. §-ban levezetett
közelítő
relativisztikus hullámfüggvénnyel kell számolni, megtartva benne a (standard reprezentációban) kis
komponenseket. Ekkor

és (33,4)-ből a

Hangsúlyozzuk, hogy ez a potenciálhoz tartozó korrekció különbözik a 111. §-ban számítottól. Az utóbbi csak a vákuumpolarizáció [a
(118,2)a gráf] járulékát írta le a Coulomb-térhez. A (120,8) már az elektron és a tér kölcsönhatására vonatkozik, és magába foglalja az
elektron mozgásának változásával járó hatást is [ (118,2)b gráf].
25

Szigorúan véve, a 114. §-ban meghatározott alakfaktorok a két szabad elektronvéggel (
vonatkoznak. Az atomi elektron esetében
, egy energiaszint, amely semmilyen kapcsolatban sincs
I tartományban elhanyagolhatjuk.
26
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kifejezést behelyettesítve, azt kapjuk, hogy

[az integrál átalakításakor felhasználtuk a (33,5) azonosságot, és parciálisan integráltunk]. Mivel
így

,

és ezért

ahol
a pálya-impulzusmomentum operátora. Végül, a fenti kifejezéseket összegyűjtve és
(120,9)-be helyettesítve, azt kapjuk, hogy

12.155. egyenlet - (120,10)

ahol már mindkét tagban a nemrelativisztikus hullámfüggvény szerint kellátlagolni.

11.2. Az eltolódás kisfrekvenciás része
A szinteltolódás második részének kiszámítására olyan módszert alkalmazunk, amely végső soron az unitaritási
feltételen alapul.
Mivel gerjesztett állapotban az atom egy fotont sugározhat ki, ez az állapot kvázistacionáris (nem pedig
szigorúan stacionáris). Ilyen állapothoz komplex energiaértéket rendelhetünk, amelynek képzetes része
,
ahol
az állapot elbomlásának valószínűsége, vagyis az adott esetben a foton kisugárzásának teljes
valószínűsége (l. III. 134. §). Nemrelativisztikus közelítésben a sugárzás dipólus jellegű és (45,7) alapján

(ahol az összegezést az összes alsóbb energiaszintre,

kell elvégezni), vagy ezzel ekvivalens alakban:

12.156. egyenlet - (120,11)

Hogy
valós részét meghatározzuk,
-et komplex változóként kell kezelnünk, és analitikus folytatást kell
elvégeznünk. Ezt megtehetjük úgy, hogy a -függvényt pólusból eredőnek tekintjük. A pólus kikerülésének
szabályát , mint általában, úgy kapjuk meg, hogy a virtuális részecskék tömegéhez kis képzetes részt adunk
hozzá; az adott esetben
az atomi elektron megfelelő közbenső állapotának tömege. Itt ezt a szerepet az
kifejezés játssza, így az

helyettesítésre van szükség, amiből következik a
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12.157. egyenlet - (120,12)

összefüggés [vö. (108,3)].
(120,12)-t (120,11)-be helyettesítve:

A keresett analitikus kifejezést megkapjuk, ha az
jelet egyszerűen elhagyjuk. Nekünk azonban
csak az a része kell, amely a II tartomány járulékából ered:
. Ehhez elég az integrál felső határát
helyettesíteni. Az integrálást elvégezve az eredmény:

-nek
-val

12.158. egyenlet - (120,13)

[a (120,4) egyenlőtlenség miatt a felső határon az
különbség -hoz képest elhanyagolható, ezért
elhagytuk. A továbbiakban az energiaszint valós részeérdekel csak minket; ezt úgy kapjuk meg, hogy (120,13)ban a logaritmus argumentumát a

kifejezéssel helyettesítjük.

A (120,13) kifejezésben az
-t tartalmazó tagot alakítsuk át úgy, hogy a
mátrixelemeit a
impulzus és ennek deriváltja,
mátrixelemeivel helyettesítjük:

Itt
helyett az elektron operátoralakban felírt
hogy:

dipólusmomentum

mozgásegyenletének jobb oldalát írva, azt kapjuk,

12.159. egyenlet - (120,14)

így (120,13)-at a következő alakra hozhatjuk:

12.160. egyenlet - (120,15)

11.3. A teljes eltolódás
Végül, a két részt összeadva, az energiaszint eltolódására a következő végeredményt kapjuk:

12.161. egyenlet - (120,16)
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(amint annak lennie kellett, a

segédmennyiség kiesett).27

(120,16)-ban az összes mátrixelemet az atomban kötött elektron nemrelativisztikus hullámfüggvényeivel kell
képezni. Hidrogénatom (vagy hidrogénatomhoz hasonló ionok) esetén ezek a függvények csak három
kvantumszámtól függnek: az főkvantumszámtól, az pálya-impulzusmomentumtól és annak
vetületétől
(de nem függenek -től, a teljes impulzusmomentumtól); a megfelelő energiaszintek csak -től függenek.
Vezessük be az

12.162. egyenlet - (120,17)

jelölést.28 Az energiaszintek
-nel arányosak, míg az atom jellemző mérete
-tel; így a (120,17) szerint
29
definiált
mennyiségek nem függenek -től. Ezeknek a mennyiségeknek Számértéke meghatározható.
Tekintsük továbbá külön az
második tagban használjuk fel az

és

eseteket. Az

esetben (120,16) utolsó tagja eltűnik. A

egyenletet, amelynek a mag Coulomb-tere eleget tesz. Innen

[l. (34,3)]. Az első tagban bevezetjük a (120,17) jelölést, és még egyszer felhasználjuk a (120,14) egyenlőséget:

Így az

-szintek eltolódására a következő kifejezést kapjuk:

12.163. egyenlet - (120,18)

(a szokásos egységekben). Néhány

mennyiség számértéke:

A perturbálatlan energiaszintek:

; így a sugárzási eltolódás relatív nagysága

Az energiaszintek eltolódásának következő rendben való kiszámítása nagyon bonyolult. Az ilyen korrekciók legteljesebb felsorolása és
részletes levezetése (a megfelelő bibliográfiával együtt) a következő cikkekben található: G. W. Erickson , D. R. Yennie , Ann. of Physics
35, 271, 447 (1965).
28
mátrixelemei -ben diagonálisak; így (120,16)-ban az szerinti összegezés
szerinti összegezésre redukálódik.
29
A tér izotropiája következtében a (120,17) összeg természetesen az
kvantumszámtól sem függ.
27
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12.164. egyenlet - (120,19)

Az
esetben (120,16)-ban a második tag tűnik el. A harmadikat a 34. §-ban felsorolt képletek segítségével
számíthatjuk ki; ezzel a taggal megjelenik a szinteltolódás -től való függése. Az eredmény:

12.165. egyenlet - (120,20)

Tehát a sugárzási korrekció megszünteti az utolsó elfajultságot, amely a spinpálya kölcsönhatás
figyelembevétele után még megmaradt – az adott

és

, de különböző

értékekkel rendelkező

szintek degenerációját.
, és így (120,18)-(120,20)-ból a hidrogénatom
energiaszintjeinek különbségére a következő eredményt kapjuk:

(ennek a különbségnek 1050

és

frekvencia felel meg).

12. 121.§. Mezoatomok energiaszintjeinek sugárzási
eltolódása
A 115. § végén láttuk, hogy a müon mágneses momentumához járuló sugárzási korrekcióban (a második
közelítésben) a vákuum elektronos polarizációjának lényeges szerepe van. Még inkább ez a helyzet (már első
közelítésben) a
mezo-hidrogénatom – protonból és -mezonból álló, hidrogénatomhoz hasonló rendszer –
energiaszintjeinek sugárzási eltolódásánál (A. D. Galanyin , I. Ja. Pomerancsuk , 1952).
A szokásos atom szinteltolódásainak kiszámításánál a vákuum elektronos polarizációját [a (118,2)a gráfban az
elektronhurok ] is figyelembe vettük. Ha ehhez hasonlóan a mezoatom esetében figyelembe vesszük a vákuum
müonos polarizációs jelenségét, az egész számítást megismételhetjük, csupán az
elektrontömeg
helyett a müon
tömegét kell beírnunk. Mivel azonban az energiaszintek relatív eltolódása nem függött az
elektron tömegétől [l. (120,19)], így a mezo-hidrogénatomra ugyanazt az eredményt kapnánk.
Könnyű azonban belátni, hogy a mezoatom szintjeinek eltolódásához a vákuum elektronos polarizációja
lényegesen nagyobb járulékot ad. Valóban, a müonhuroknak elektronhurokkal való helyettesítése azt jelenti,
hogy a müon polarizációs operátorát az elektronéval helyettesítjük. Viszont a
fordítva arányos a részecske tömegének négyzetével (nemrelativisztikus

polarizációs operátor

értékek esetén). Így nyilvánvaló,

hogy az említett helyettesítés
-szeresére növeli meg az effektust. Éppen ez a járulék határozza meg a
szintek eltolódásának nagyságrendjét, amely

azaz négy nagyságrenddel nagyobb, minta rendes hidrogénatom esetében.30 Szemléletesebben is megérthetjük
ezt a jelenséget, ha visszaemlékszünk arra, hogy a vákuum elektronos polarizációja
deformálja a Coulomb-potenciált (111. §). A szokásos hidrogénatomban az elektron

távolságig
távolságra van

a magtól, tehát a tér deformált tartományán kívül; a mezoatomban viszont a müon távolsága
éppen ebbe a tartományba esik.

30

Hasonló okból a müon-vákuum polarizációs járuléka a rendes atom szintjeinek eltolódásához képest elhanyagolhatóan kicsi.
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A mezoatom szinteltolódásának pontos kiszámításakor azonban nem használhatjuk a polarizációs operátor
közelítő, nemrelativisztikus alakját, ahogyan azt a (120,7) képletben, a rendes atom szinteltolódásának
kiszámításakor tettük. Ennek az az oka, hogy a müon jellemző impulzusa a mezoatomban
müonra nézve ez az impulzus nemrelativisztikus, az elektronra nézve azonban már relativisztikus.

. A

Tehát a mag terének effektív potenciáljára, amelyet az elektron-vákuum deformált, a teljes relativisztikus
kifejezést, (111,5)-öt kell használnunk. A szint eltolódását úgy kapjuk meg, hogy az atomban kötött müon
hullámfüggvényére átlagolunk:

12.166. egyenlet - (121,1)

ahol

a Coulomb-térben kötött részecske (nemrelativisztikus) hullámfüggvényének radiális része. A

töltésű maggal rendelkező hidrogénatomszerű ion esetén az
függvény -től csak a
dimenziótlan kombináción keresztül függ (a Coulomb-egységekben mért távolság). Ezt figyelembe véve és
-et (111,5)-ből behelyettesítve (
hozzuk:

-t kell írni), a (121,1) integrált a következő alakra

helyett

12.167. egyenlet - (121,2)

ahol

A numerikus számítás a mezo-hidrogénatom néhány első szintjének relatív eltolódására a következő értékeket
adja:

13. 122.§. Kötött állapotokra vonatkozó relativisztikus
egyenlet
Az előző szakaszokban az atomi szintek sugárzási eltolódásának kiszámításakor használt módszer nem
alkalmazható olyan feladat esetén, mint amilyen a pozitrónium energiaszintjeihez tartozó korrekciók
meghatározása. A pozitrónium ugyanis két egyenrangú részecskéből áll, egyik sem tekinthető a külső tér
forrásaként a másikhoz képest.
A fenti feladat következetes megoldása azon alapul, hogy a kötött állapotok energiaszintjei a két részecske
egymáson való szóródását leíró amplitúdóban pólusként jelennek meg (a tömegközépponti rendszerben az
összenergia függvényében vizsgálva). Valóban, a pozitróniumot bármely diszkrét állapotában adott tömegű
„közbenső részecskének” tekinthetjük, amelyen keresztül az elektron és a pozitron szórása végbemegy. Minden
„egyrészecskés” közbenső állapotnak pólus felel meg a szórási amplitúdóban (természetesen ezek a pólusok a
szórt részecskék négyesimpulzusainak nercfizikai tartományába esnek).
(103,17) szerint a pontos szórási amplitúdót a
pontos, négyágú vertexfüggvényből és a részecskék
polarizációs amplitúdóiból lehet felépíteni. Az utóbbiaknak nyilvánvalóan nincs közük a pólusos
szingularitásokhoz, ezért az egyszerűség kedvéért elhagyjuk őket, és ehelyett magának a vertexfüggvénynek a
pólusairól fogunk beszélni, vagyis a
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12.168. egyenlet - (122,1)

függvény pólusairól, ahol a (103,12) diagram külső vonalait az elektron?pozitron szórásnak megfelelően
jelöltük.
Hangsúlyozzuk, hogy a pólusok létezéséről szóló állítás a pontos szórási amplitúdóra vagy a pontos
vertexfüggvényre vonatkozik; a perturbációszámítás szerinti sorfejtés egyetlen tagjában sincs pólus. Az utóbbi
állítás abból is nyilvánvaló, hogy a tetszőleges közelítésben felírt Feynman-gráfok csak elektron- (és foton-)
vonalakat tartalmaznak, de nem az „összetett részecske”, a pozitrónium vonalait. Innen az is következik, hogy a
pólus közelében az amplitúdó kiszámításához végteién sok gráfot kell összegeznünk. Vizsgáljuk meg, hogy
milyen gráfok tartoznak ide.
A perturbációszámítás első nem eltűnő (
diagram felel meg:

szerint első) közelítésében a (122,1) csúcsrésznek két másodrendű

12.169. egyenlet - (122,2)

vagy analitikus alakban

12.170. egyenlet - (122,3)

A következő (

szerint második) közelítésben már 10 negyedrendű diagram létezik:

12.171. egyenlet - (122,4)
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és még 5 diagram, amelyek ezekből a
cserével kaphatók meg. Mindezek a gráfok a (122,2)
gráfokhoz képest egy további
hatványt tartalmaznak. Megmutatjuk azonban, hogy az a) gráfban ezt a
kis tényezőt ellensúlyozza (kis elektron- és pozitronimpulzusok esetén) a nevezőben álló kis mennyiség.
Minden mennyiséget a „tömegközépponti rendszerben” fogunk felírni. Mivel azonban a diagramok végződéseit
nem tételezzük fel fizikaiaknak (azaz
Így a végek négyesimpulzusai:

), így bár ebben a rendszerben

, viszont

.

12.172. egyenlet - (122,5)

A pozitróniumban az elektron és a pozitron kötési energiája
pólusainak közelében

. Ezért a szórási amplitúdó minket érdeklő

12.173. egyenlet - (122,6)

A (122,4)a gráf járuléka a csúcsrészhez:

12.174. egyenlet - (122,7)
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A (122,7) integrálban a
argumentuma a pólus
elektronpropagátorok:

értékeknek az a tartománya lényeges, amikor mindkét
közelében van.

Ebben a

tartományban

és

függvény

kicsi,

és

az

12.175. egyenlet - (122,8)

A két kifejezés pólusai a
komplex síkon a valós tengely két oldalán helyezkednek el; az integrálási görbét
bezárva, mondjuk a felső félsíkban, a
szerinti integrált a megfelelő pólus reziduumának segítségével
meghatározhatjuk.31 Eredményül azt kapjuk, hogy

innen pedig (122,6) felhasználásával a

becslést. Ugyanez a nagyságrendje a (122,2)a másodrendű diagram járulékának -hoz [(122,3) első tagja],
amivel a fenti, (122,4)a gráfra vonatkozó állításunkat be is bizonyítottuk. Hasonló a helyzet a
perturbációszámítás bármely további közelítésében.
Ahhoz tehát, hogy a minket érdeklő csúcsrészt a pólusai közelében kiszámítsuk, az „anomálisan nagy”
diagramok végtelen sorát kell összegeznünk, olyan gráfokét, amelyek a (122,4)a-hoz hasonló belső vonalakat
tartalmaznak. Ezekre jellemző, hogy a
és a
végeik közt két részre lehet őket vágni,
amelyeket csak két elektronvonal köt össze egymássa1.32 Azoknak a gráfoknak a sokaságát, amelyek nem
elégítik ki ezt a feltételt, nevezzük „kompakt” csúcsrésznek , és jelöljük
-mel; mivel ez nem tartalmaz
anomálisan nagy gráfokat, ezeket a mennyiségeket a szokásos perturbációszámítás segítségével ki lehet
számítani. Így -t első közelítésben a (122,2) két másodrendű diagramja, második közelítésben pedig nyolc
negyedrendű diagram [a (122,4)a-b kivételével mind] határozza meg.
A nemkompakt csúcsrészeket rendszerezhetjük a bennük levő „kettős kötések” száma szerint. Így a teljes
végtelen sor alakjában állíthatjuk elő:

-t

12.176. egyenlet - (122,9)

A (122,4)c gráf esetén, amely csak az elektronvonalak egymáshoz viszonyított irányában tér el (122,4)a-tól, mindkét pólus a valós
tengelynek ugyanarra az oldalára kerül, és így a fenti elhanyagolások után a megfelelő integrál eltűnik.
32
Ez a meghatározás minden anomálisan nagy diagramot tartalmaz, de velük együtt néhány „normálisat” is, pl. a (122,4)b diagramot.
31
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ahol minden belső vastag vonal a pontos
propagátort jelenti (az ilyen alakú sort gyakran létrasornak
nevezik). Hogy összegezhessük ezt a sort, „szorozzuk” be balról egy -val:33

Ezt a sort az eredeti (122,9) sorral összehasonlítva, látjuk, hogy

12.177. egyenlet - (122,10)

Ez a grafikus egyenlőség a következő integrálegyenlettel ekvivalens:

12.178. egyenlet - (122,11)

A és
függvényeket perturbációszámítás segítségével határozzuk meg, ezután pedig a (122,11) egyenlet
elvben lehetőséget ad arra, hogy -t tetszőleges pontossággal kiszámítsuk.
Az energiaszintek meghatározásához elegendő a

függvény pólusainak helyzetét ismerni. A pólusok közelében

, így (122,11) jobb oldalának első tagját [ (122,10) jobb oldalán a második gráf] el lehet hagyni, és
ekkor az egyenlet -ra nézve homogénné válik. Ebben az egyenletben a
változók, akárcsak a
indexek csupán paraméterek, az ezektől való függés tetszőleges marad (az egyenlet nem határozza meg).34
Ezeket a paramétereket (és velük együtt a megmaradó
egyenlet adódik:

változókról a vesszőt) elhagyva, a következő

12.179. egyenlet - (122,12)

Azaz a sor minden tagját -val és két -vel megszorozzuk, és az új belső vonalak négyesimpulzusai szerint a megfelelő integrálást
elvégezzük.
34
Vö. a 106. § végén fellépő hasonló helyzettel, ahol a (106,23) homogén integrálegyenletre való áttéréskor az ’-függés eltűnt.
33
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(E. E. Salpeter , H. A. Bethe , 1951).
A tömegközépponti rendszerben (

) felírt (122,12) egyenletnek csak bizonyos

mellett van megoldása – ezek adják meg a pozitrónium energiaszintjeit. A
kisegítő szerepe van. Helyette célszerűbb új függvényt bevezetni:

értékek

függvénynek ekkor csak

12.180. egyenlet - (122,13)

Ekkor a (122,12) egyenlet a következő alakot ölti:

12.181. egyenlet - (122,14)

amelyben
az integráloperátor magjaként szerepel. Amint már megjegyeztük, -t a perturbációszámítás
segítségével meghatározhatjuk; ugyanez vonatkozik természetesen a
függvényre is.
Megmutatjuk, hogy a perturbációszámítás (
szerinti) első közelítésében (122,14), amint az várható, a
pozitróniumra felírt nemrelativisztikus Schrödinger-egyenletbe megy át.
Az első nemrelativisztikus közelítésben -nak csak egy gráf, a (122,2)a felel meg [a (122,2)b szétsugárzási
típusú diagram ebben a közelítésben nullává válik].35 Mint a 83. §-ban tárgyalt hasonló esetben, a
fotonpropagátort célszerű a (77,12), (77,13) Coulomb-mértékben felírni, és elég csak a
komponenst
megtartani. Ekkor

ahol

a pozitron és elektron Coulomb-kölcsönhatását leíró potenciális energia Fourier-komponense . Ekkor a (122,14)
egyenlet a következő lesz:

12.182. egyenlet - (122,15)

ahol a pontos propagátorokat is helyettesítettük a szabad
közelítő kifejezések írhatók fel [vö.(122,8)]:

Emlékeztetünk arra, hogy a részecskék sebessége a pozitróniumban
összefüggnek egymással.
35

propagátorokkal . Az utóbbiakra a következő

. Ebben az értelemben az
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ahol kiemeltük a mátrixtényezőket,

pedig a

12.183. egyenlet - (122,16)

skalár függvény. Ezeket a kifejezéseket (122,15)-be helyettesítve, észrevesszük, hogy minden, zérustól
különböző

mátrixelem megegyezik a megfelelő

elemmel. Így a (122,15) egyenlet ekvivalens az

12.184. egyenlet - (122,17)

skalár függvényre felírt egyenlettel.
Vezessünk be

helyett új változókat:

(a részecskék relatív mozgásának és a pozitróniumnak mint egésznek a négyesimpulzusai). A tömegközépponti
rendszerben

ahol a teljes energiát
-mel jelöltük, azaz
változókkal (122,17)-et a következő alakba írjuk át:

Ebben az egyenletben

csak paraméterként szerepel, a

a nyugalmi tömegtől számított energia. Ezekkel a

függvény pedig az egyenlőség jobb oldalán csak a

integrál alakjában fordul elő. Az integrálást az egyenlőség mindkét oldalán
zárt egyenletet kapunk:

ahol
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A
szerinti integrál kontúrját bezárva, mondjuk az
komplex változó felső félsíkjában, az integrált a
megfelelő pólus reziduumából kiszámítva, végül azt kapjuk, hogy

12.185. egyenlet - (122,18)

Ez éppen a pozitróniumra felírt Schrödinger-egyenlet , impulzusreprezentációban [vö. III. (130,4)].
Ha -ban csak a (122,2) diagramokat tekintjük, de az
szerinti sorfejtés következő tagját is figyelembe
vesszük (és hasonlóan
-ben is), akkor a Breit-egyenletet kapjuk (83. §). Ha a (122,4) diagramokat is
figyelembe vesszük (az
szerinti sorfejtés további tagjaival együtt), akkor a pozitron energiaszintjeinek
sugárzási korrekcióit kapjuk; a számítások azonban nagyon bonyolulttá válnak.
A fenti korrekciók alapján az orto- és parapozitrónium alapállapotainak energiakülönbsége:36

12.186. egyenlet - (122,19)

(a kapcsos zárójelben álló első tag a finomfelhasadás , l. a 84. § 2. feladatát). Felhívjuk a figyelmet arra, hogy az
energiaszint sugárzási korrekciója ugyanolyan nagyságrendű mennyiség, mint a parapozitrónium szétsugárzási
valószínűsége [l. (89,4)]. Ez azt jelenti, hogy az adott közelítésben az
szint komplexszé válik [
a
(122,19) képletben ennek a valós része]. Természetesen az energiaszintek komplex voltát automatikusan
megkapjuk a (122,14) egyenletből az adott közelítésben.

14. 123.§. Kettős diszperziós reláció
A három külső vonalat tartalmazó csúcsrész után bonyolultságban a négy véget tartalmazó blokk következik. A
kvantumelektrodinamikában három ilyen legegyszerűbb diagram lehetséges:

12.187. egyenlet - (123,1)

Az első közülük a foton–foton szórást írja le. A többi gráf a sugárzási korrekciók bizonyos tagjai a foton–
elektron szórásban(b) és az elektron–elektron szórásban(c).
Ebben a szakaszban az ilyenfajta diagramok néhány általános tulajdonságát vizsgáljuk. Az egyszerűség kedvéért
azonban csak a (123,1)a diagramra szorítkozunk.
36

R. Karplus , A. Klein , Phys, Rev. 87, 848 (1952).
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Jelöljük ennek vonalait a következő módon:

12.188. egyenlet - (123,2)

A

négyesimpulzusok valódi fotonoknak felelnek meg, így négyzeteik eltűnnek.

A fotonok polarizációjától való függést leválasztva, a (123,2) gráfnak megfelelő
amplitúdót a fotonok
négyesimpulzusától függő néhány skalárfüggvénnyel lehet kifejezni. Ezek az invariáns amplitúdók , amelyekről
a 71. §-ban volt szó; konkrét leválasztásukat a foton–foton szórás esetére a következő szakaszban fogjuk
elvégezni. Skalárok lévén, ezek csak skalár változóktól függnek, amelyeknek például az alábbi mennyiségek
közül bármely kettőt választhatjuk:

12.189. egyenlet - (123,3)

A továbbiakban az

és

változókat függetleneknek tekintjük.

Az invariáns amplitúdók bármelyike (amit itt ugyanazzal az
állítható elő:

betűvel jelölünk) a következő integrálalakban

12.190. egyenlet - (123,4)

ahol
a négyesimpulzusoknak valamilyen függvénye; a nevező tényezői a négy virtuális elektron
propagátoraiból származnak.
Elég kis és esetén az
amplitúdók valósak (pontosabban szólva, a fázisszorzó megfelelő választásával
azzá tehetők). Valóban, ha kicsi, akkor a fotonok nem kelthetnek valódi részecskéket (elektron-pozitron párt)
az -csatornában; ha kicsi, akkor ugyanez áll a -csatornára.37 Más szóval, mindkét csatornában hiányzanak

A (123,2) gráf vonalainak iránya az -csatornának felel meg. A -csatornában az 1 és 3 vonalak lennének befutóak, tehát a kezdeti
fotonok négyesimpulzusai
és
lennének. A foton-foton szórás fizikai tartománya az
változókban a 10. ábrán (68. §) a
vonalkázott szektorok. Így például az -csatornának az
,
,
tartomány felel meg.
37
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a valódi közbenső állapotok, amelyek – az unitaritási feltétel szerint – az amplitúdó imaginárius részének
megjelenéséhez vezetnének.
Növeljük most -et rögzített (kis)
érték mellett. Ha
, az
amplitúdó képzetes része is
megjelenik, mivel a két foton egy párt kelthet az -csatornában. Így
-re diszperziós összefüggést írhatunk
fel az „ változóban”:

12.191. egyenlet - (123,5)

ahol

az

képzetes része.

Mint bármely

alakú gráf esetén,
-t a (112,9) szabály szerint kell kiszámítani, tehát úgy, hogy a (123,4) integrálban a
megfelelő pólustényezőket -függvényekkel helyettesítjük:

12.192. egyenlet - (123,6)

ahol a

-térnek a

felére kell integrálni.

Lényeges lépést tehetünk előre, ha észrevesszük, hogy a (123,6) integrál szerkezete (pólustényezőit tekintve)
ugyanolyan típusú, mint a következő gráf segítségével definiált amplitúdó:

Így az

függvény analitikus tulajdonságai a

tulajdonságaihoz. Így például az

változóban hasonlóak a fenti amplitúdó analitikus

függvénynek csak akkor jelenhet meg (
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része, amikor a nevező két tényezője egyszerre válik nullává. Ez azonban nem történik meg rögtön, amikor
elérjük a
értéket, a párkeltés küszöbét a -csatornában. Ennek az az oka, hogy az integrandusban álló
-függvények a -tér integrálási tartományát leszűkítik, és lehet, hogy ez nem egyeztethető össze a
értékkel. Az integrálási terület nagysága függ értékétől (a -függvények argumentumai tartalmazzák -et és
-t). Így a

határ is, amelyen túl az

függvény komplexszé válik, függ

Ahhoz hasonlóan, ahogy (123,5) szerint az
függvényt is kifejezhetjük egy „

-től.

függvény kifejezhető képzetes része segítségével, az

változóban” felírt diszperziós relációval (összefüggéssel):

12.193. egyenlet - (123,7)

ahol

.

(123,7)-et (123,5)-be helyettesítve, az
Mandelstam-reprezentációt kapjuk:

amplitúdóra felírt kettős diszperziós relációt , az ún.

12.194. egyenlet - (123,8)

(S. Mandelstam , 1958).
Az
függvényt az
függvény kettős spektrális sűrűségének nevezik. Ezt a (123,6) integrálból a
(112,9) szabály ismételt alkalmazásával kapjuk. A rövidség kedvéért bevezetve az

12.195. egyenlet - (123,9)

jelöléseket, azt kapjuk, hogy

12.196. egyenlet - (123,10)

ahol az integrálást a

tartományra kell elvégezni.

Meg kell jegyeznünk azonban, hogy a (123,10) képletnek csak szimbolikus értelme van. Az
tartomány ugyanis nem fizikai. Ennek megfelelően ebben a tartományban az
mennyiségek valós
értékek mellett általában véve komplexek; a -függvény fogalma viszont az argumentum komplex értékei
esetén nem teljesen meghatározott. Helyesebb lenne az eredeti (123,4) integrál megfelelő pólusaiban vett
reziduumokról beszélni. A mi esetünkben azonban ez nem játszik szerepet. Az a feltétel, hogy (123,4) négy
nevezője vagy a négy
-függvény argumentuma egyszerre nullává váljék, teljesen meghatározza a
négyesvektor komponenseit. Az
változók szerinti integrálásra áttérve (l. alább) és formálisan
használva (123,10)-et, megkapjuk (előjeltől eltekintve) az
-t leíró kifejezést.
A további számítások céljából tekintsük a tömegközépponti rendszert (az

12.197. egyenlet - (123,11)
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12.198. egyenlet - (123,12)

ahol
a és
mutasson a

által bezárt szög (szórási szög ). A térbeli derékszögű koordináta-rendszer
vektor irányába, tengelye pedig
irányába.38

Ezután alakítsuk át a (123,10) integrált úgy, hogy áttérünk az
komponense helyett). Mivel

tengelye

új integrális változókra (

négy

így a transzformáció Jacobi-determinánsa :

ahol
az
négyesvektorok 16 komponenséből alkotott determináns. (123,10)-ben az integrálást
úgy kell elvégezni, hogy az integrandusban álló
és
függvényeket az

12.199. egyenlet - (123,13)

helyen felvett értékükkel helyettesítjük.39 Az
hogy:

feltételekből, akárcsak a 112. §-ban, azt kapjuk,

12.200. egyenlet - (123,14)

A két további feltételből:

tehát

vagy komponensek szerint kiírva:

12.201. egyenlet - (123,15)

esetén
, vagyis a
vektor képzetes. Ezt a nehézséget azonban elkerülhetjük, ha a vektorális kifejezéseket
-ra kifejtjük, majd analitikusan folytatjuk őket
-ra.
39
Ilyen integrálási módszerrel automatikusan elérjük, hogy mindegyik -függvény argumentumának csak az egyik gyökét vesszük
figyelembe.
38
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Így a (123,10) integrál eredménye:

12.202. egyenlet - (123,16)

ahol az összegezést a (123,15)-ben meghatározott két
A

értékre kell elvégezni.

determinánst felírhatjuk az antiszimmetrikus egységtenor segítségével:

(az átalakítások során felhasználtuk azt, hogy
antiszimmetrikus). Észrevéve, hogy a négy tényező közül
csak -nek van időkomponense, ez a képlet egyszerűsíthető:

Ha ezt a kifejezést kifejtjük

-nál, majd

-hoz folytatjuk, azt kapjuk, hogy

12.203. egyenlet - (123,17)

A fenti kifejezésben a helyes előjelet a következő meggondolás alapján határozhatjuk meg. Legyen az
egyszerűség kedvéért
. Ekkor látható, hogy az (
) fizikai tartományban
Valóban, a (123,6) integrálban mindkét nevező előjele megegyezik (negatív):

[itt felhasználtuk, hogy a számlálóban levő

-függvények miatt fennáll (123,14), és így

.

].40(123,7)-ből

látható, hogy az
függvénynek is negatívnak kell lennie, ha
[figyelembe véve, hogy –
amint a (123,16)-ból látható –
nem vált előjelet]. Ez azt jelenti, hogy (123,17)-ben a felső előjelet kell
választani, és így végül

12.204. egyenlet - (123,18)

Mivel az
függvény értelemszerűen valós kell, hogy legyen, azonkívül mivel
nevezőben a szögletes zárójelben álló kifejezésnek is pozitívnak kell lennie:

és

pozitív, még a

12.205. egyenlet - (123,19)

40

Természetesen ez nem véletlen. Az, hogy
negatív, valójában az unitaritási feltételből következik, ami különösen nyilvánvaló a
esetben, mikor
a teljes hatáskeresztmetszetet határozza meg.
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Ezek az egyenlőtlenségek meghatározzák azt a tartományt, amelyre a (123,8) kettős diszperziós integrálban
integrálni kell (ez a 22. ábrán látható bevonalkázott tartomány). Ennek határa az

görbe, amelynek aszimptotái

és

.

22. ábra.
A (123,5) és (123,8) alakban felírt diszperziós összefüggések még nem veszik figyelembe a renormálási
feltételeket , szó szerinti felhasználásuk esetén divergensek lennének, és regularizálni kellene őket. Az
amplitúdóra felírt regularizációs feltétel :

12.206. egyenlet - (123,20)

Valóban, a foton–foton szórás amplitúdójának el kell tűnnie, amikor
(és így
), mivel
térben és időbenállandó potenciált jelent, amelynek semmilyen fizikai tér nem felel
meg (erre a feltételre még részletesebben visszatérünk a következő szakaszban).
Hogy ezt a feltételt automatikusan figyelembe vegyük, „levonásos” diszperziós relációt kell felírnunk [a
(108,8)-ról (108,13)-ra való áttéréshez hasonlóan]. Természetes módon juthatunk ilyen diszperziós relációhoz,
ha előbb (123,8)-ban azonos átalakítást hajtunk végre az

azonosság segítségével. Ezt (123,8) integrandusába helyettesítve, azt kapjuk, hogy

ahol
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Az utóbbi egyenlőségeknek azonban csak akkor volna értelmük, ha mindegyik integrál konvergálna. Ellenkező
esetben az
teljesüljön. Ennek a

függvényeket és a

választás felel meg [ahol
ahhoz hasonlóan, ahogyan
egyenlőség nyilvánvaló:
összehasonlítjuk az

az
az

állandót külön meg kell adni úgy, hogy a renormálási feltétel

képzetes része, amely növelésekor jelenik meg adott kis s mellett,
növelésekor megjelenő képzetes rész, adott kis
mellett]. Az első
. A második (és hasonlóan a harmadik) megkapható, ha

egyenlőséget a (123,5) egyszeres diszperziós relációval , amelyet a (123,20) feltételnek megfelelően,
„levonással” írunk fel:

12.207. egyenlet - (123,21)

Így a végleges „levonásos” kettős diszperziós összefüggés :

12.208. egyenlet - (123,22)

Ha az

értékek az integrálási tartományba esnek, akkor az integrált, mint mindig, az

12.209. egyenlet - (123,23)

határértékként kell értelmezni.

15. 124.§. Foton–foton szórás
A foton–foton szórás (vákuumban) jellemzően kvantumelektrodinamikai
elektrodinamikában a Maxwell-egyenletek linearitása miatt hiányzik.41

folyamat;

a

klasszikus

A kvantumelektrodinamikában a foton–foton szórást úgy írjuk le, hogy a kezdeti fotonok virtuális elektron–
pozitron párt keltenek, majd ez a végállapot fotonjaira szétsugárzódik. A folyamat amplitúdáját (az első nem
eltűnő közelítésben) hat „négyzetes” diagram ábrázolja, amely a négy végződés összes relatív elhelyezkedését
tartalmazza. Ide tartoznak a következő gráfok:

Kis frekvenciák határesetében ezt a folyamatot elsőként H. Euler (1936) vizsgálta, ultrarelativisztikus esetben pedig A. I. Ahiezer (1937).
A feladat teljes megoldását R. Karplus és M. Neumann (1951) adták még.
41
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12.210. egyenlet - (124,1)

és még három gráf, amelyek ezektől a belső elektronhurok körüljárási irányában térnek el. Ez utóbbiak járuléka
megegyezik a (124,1) gráfok járulékával, így a teljes szórási amplitúdó:

12.211. egyenlet - (124,2)

ahol

az

diagramok járulékai.

(65,19) szerint a szórás hatáskeresztmetszete:

12.212. egyenlet - (124,3)

ahol

a

irány elemi térszöge a tömegközépponti rendszerben.

15.1. Az invariáns amplitúdók
A négy foton polarizációs tényezőit kiemelve,

-t a következő alakban írhatjuk:

12.213. egyenlet - (124,4)

ahol az
négyestenzor (ezt a foton–foton szórás tenzorának nevezik) a négy foton négyesimpulzusának
függvénye. Ha a függvény argumentumainak előjelét úgy írjuk be, hogy a gráf külső vonalait egyformán
irányítjuk, akkor a (124,1) diagramok összességének szimmetriájából nyilvánvaló, hogy az

Cenzor szimmetrikus a négy argumentum és az ezeknek megfelelő négy index egyidejű tetszőleges
permutációjára. A mértékinvariancia miatt a (124,4) amplitúdónak nem szabad megváltoznia az
helyettesítésre. Más szóval, teljesülnie kell a

12.214. egyenlet - (124,5)

feltételeknek.
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Innen rögtön következik többek között, hogy a szórási tenzornak a
négyesimpulzusok szerinti
kifejtése a komponenseik négyszeres szorzatával kell, hogy kezdődjék. Így mindenesetre

12.215. egyenlet - (124,6)

Az invariáns amplitúdók konkrét kifejezéséhez a mérték, amelyben az
felírni:

polarizációs négyesvektort célszerű

12.216. egyenlet - (124,7)

Ekkor

12.217. egyenlet - (124,8)

ahol

háromdimenziós tenzor.

Vezessünk be mindegyik fotonhoz két független polarizációs irányt a megfelelő
segítségével:

egységvektorok

12.218. egyenlet - (124,9)

Ezután az

tenort a következő alakban írhatjuk fel:

12.219. egyenlet - (124,10)

A 16 mennyiség,
az
azonban nem mind függetlenek.

változók függvényei, és az invariáns amplitúdók szerepét játsszák; ezek

Mindenekelőtt megjegyezzük, hogy az
vektorok axiálisak, az
vektorok pedig polárisak. Mivel
valódi háromdimenziós tenzor, és az
mennyiségek valódi skalárok, a
-invarianciából
következik, hogy

-ben az 1-es és 2-es indexek páros számszor fordulnak elő; a többi

mennyiség eltűnik. Továbbá az
amplitúdó invariáns kell, hogy legyen a két bemenő vagy a két kimenő
foton cseréjére. Ha ezt a két cserét egyszerre hajtjuk végre (
), akkor az
változók
ugyanazok maradnak, a polarizációs indexek cseréje pedig az
összefüggésekhez vezet.
Végül az időtükrözés a

cseréket jelenti [vö. (71,14), (71,15)]; ekkor a (124,9) egységvektorok
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szerint transzformálódnak. Az
eredményezi.

szórási amplitúdó

-invarianciája így az

összefüggést

Tehát 8, zérustól különböző invariáns amplitúdó van, amelyek közül 5 független:

12.220. egyenlet - (124,11)

Ha (124,3)-ba
helyett az
amplitúdók egyikét írjuk be, akkor a kezdeti és végállapotban adott
polarizációjú fotonok szórásának hatáskeresztmetszetét kapjuk meg. A végállapotokra összegezett és a kezdeti
állapotokra átlagolt hatáskeresztmetszetet a következő behelyettesítéssel kapjuk meg:

12.221. egyenlet - (124,12)

A (124,11) szimmetriarelációk ugyanazon változók függvényeiként különböző invariáns amplitúdókat kötnek
össze. További funkcionális összefüggéseket kapunk a keresztezési szimmetria (79. §) következményeként, ha
figyelembe vesszük, hogy az amplitúdó minden csatornában ugyanazt a reakciót írja le (két foton egymáson
való szórását), és így nem szabad változnia, ha az egyik csatornáról a másikra térünk át.
Az -csatornáról [a nyilak iránya a (124,1) gráfokon ennek felel meg] a -csatornára való áttérés úgy valósul
meg, hogy a 2 és 3 indexeket minden változónál (impulzusok és polarizációk) felcseréljük, vagyis a szórási
tenzoron az
és a
cseréket hajtjuk végre; az -ről az -csatornára való áttérés hasonlóképpen
a 2 és 4 indexek felcserélését jelenti (ekkor
). Innen a következő egyenlőségek adódnak:42

12.222. egyenlet - (124,13)

Így gyakorlatilag elég csupán három invariáns amplitúdót kiszámítani, például

-et,

-t és

-t.

A (124,13) egyenlőségek a teljes amplitúdókra vonatkoznak – a három (124,1) gráf megfelelő járulékainak
összegére. De ezek a járulékok maguk is összefüggenek egymással, amint az nyilvánvaló a gráfok
összehasonlításából. Így a b) diagramot az a)-ból a
cserével kaphatjuk meg, ezért az
invariáns amplitúdókhoz adódó járulékaik is megkaphatók egymásból az
, cserékkel,
hasonlóan a c) gráf járulékát a)-ból a
cserékkel kaphatjuk meg. Így

12.223. egyenlet - (124,14)

Mivel az
változók nem függetlenek, elég lett volna minden függvénynél két argumentumot kiírni (például az első kettőt); csak
azért tartottuk meg mindhárom argumentumot, hogy a felcserélésükkel szembeni szimmetriát kihangsúlyozzuk.
42
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Tehát

elég

csupán

egyetlen

diagram

járulékát

kiszámítani

a

következő

négy

amplitúdóhoz:

; ezek közül az első három függvény maga is szimmetrikus -ben és
amint ez nyilvánvaló az a) diagram alakjából (szimmetrikus a és
végződések cseréjére nézve).

-ben,

15.2. Az amplitúdók kiszámítása
A (124,1)a gráfnak megfelelő

integrál (123,4) alakú, mégpedig

12.224. egyenlet - (124,15)

Ennek a kifejezésnek az értékét, amikor mindegyik
valamelyikét írjuk,

-ben e helyére a (124,9)

-val fogjuk jelölni; ezzel a

egységvektorok

-vel felírt (123,4) integrál:

.

A (123,4) integrálok logaritmikusan divergálnak. A (124,6) feltétel szerint úgy kell regularizálni őket, hogy a
helyen felvett értéküket levonjuk az integrandusból.43 A regularizált integrálok kiszámítása
azonban roppant bonyolult.
A foton–foton szórás amplitúdójának legtermészetesebb kiszámítási módja a kettős diszperziós összefüggés
felhasználásán alapul (B. de Tollis , 1964). Ez a módszer veszi legteljesebben figyelembe a gráfok
szimmetriáját, és majdnem teljesen kiküszöböli az integrálás nehézségeit. A számítások menetét az
amplitúdó példáján mutatjuk be.
Az
függvényt (123,6) szerint számíthatjuk ki. Mivel az integrál jele mögött két
-nek csak azokra az értékeire van szükségünk, amelyeket az

-függvény van,

12.225. egyenlet - (124,16)

összefüggések érvényessége esetén felvesznek. A szokásos szabályok felhasználásával elvégzett számítások
ekkor azt adják, hogy

12.226. egyenlet - (124,17)

Az
függvénynek csak a
helyettesítsük]. Ez azt jelenti hogy

helyen felvett értékére van szükségünk [ahhoz, hogy (123,22)-be
és
. Ekkor a(123,6) integrál a következő alakot ölti:

12.227. egyenlet - (124,18)

43

Megjegyezzük, hogy az összes gráf járulékának összeadásakor az integrálok divergens részei kiejtik egymást. Erről könnyű meggyőződni,

ha észrevesszük, hogy az integrál aszimptotikus alakja (

esetén):

.

irányára való

átlagolás után [vö. (127,10)] a nyom könnyen kiszámítható, és eredménye:
. A
diagramok szerinti összegezés azt jelenti, hogy ezt a kifejezést a
indexekben szimmetrizálni kell, aminek következtében eltűnik.
Hangsúlyozzuk azonban, hogy ez a kiejtés bizonyos értelemben véletlen jelenség, és nem érinti a regularizáció szükségességét, bár ez most
csupán egy véges mennyiség levonásához vezet.
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[vö. (112,10) levezetésével]. Vezessük be a és
közötti
vektorra merőleges síkra eső vetületei közti
szöget. Ekkor (

szöget, valamint
esetén):

(124,17)-be és (124,18)-ba helyettesítve ezeket, a
elvégezhető, és eredménye:

-nek és

-nak a

szerinti integrálás elemi módon

12.228. egyenlet - (124,19)

Az
Az

függvény

szimmetriája miatt csak az

függvény kiszámításához (123,18) szerint

cserében tér el) (124,19)-től.

-nak csak a (123,15) helyen felvett értékeire van

szükségünk, amelyek (124,16)-on kívül a
ekkor

feltételeknek is eleget tesznek;

Ezt (124,17)-be, majd (124,17)-et (123,18)-ba helyettesítve, azt kapjuk, hogy

12.229. egyenlet - (124,20)

Az
függvények kiszámítása után a (123,22) összefüggés az
amplitúdót közvetlenül egyszeres
és kettős határozott integrálok alakjában adja meg. Tájékoztatásul felírjuk a végeredményt arra a négy
amplitúdóra, amelyekből (124,14) szerint a teljes szórási amplitúdó meghatározható:44

12.230. egyenlet - (124,21)

Az integrálok átalakításának néhány részletét, a
transzcendens függvények különböző előállításait és a határesetekre vonatkozó
képleteket – l. B. de Tollis , Nuovo Cimento 32, 757 (1964); 35, 1182 (1965).
44
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Itt

a következő függvényeket jelölik:

12.231. egyenlet - (124,22)

[A felírás egyszerűsítése céljából a (124,21), (124,22) képletekben, és csak bennük, az
és

hányadosokat jelölik.]
530
Created by XMLmind XSL-FO Converter.

és

betűk az

XII. fejezet SUGÁRZÁSI
KORREKCIÓK

15.3. A szórás hatáskeresztmetszete
Kis frekvenciák határesetének (
ezek szerinti sorfejtésének első tagjai:

) az

változók kis értékei felelnek meg. Az invariáns amplitúdók

12.232. egyenlet - (124,23)

A fenti amplitúdók alapján kiszámított differenciális hatáskeresztmetszet polarizálatlan fotonokra a következő
(szokásos egységek):

12.233. egyenlet - (124,24)

a teljes hatáskeresztmetszet pedig45

12.234. egyenlet - (124,25)

Az ellenkező, ultrarelativisztikus esetben a polarizálatlan fotonok teljes szórási hatáskeresztmetszete :

12.235. egyenlet - (124,26)

A fenti hatáskeresztmetszet

-tól való függése dimenzionális meggondolások alapján előre látható:

esetén a teljes hatáskeresztmetszet nem függhet
-től, és így
az egyetlen olyan
kifejezés, amely a megfelelő dimenziójú, és
-nal arányos; a (124,26) együtthatója numerikus számítás
eredménye.
Végül megadjuk a differenciális hatáskeresztmetszetet kis szögekre, ultrarelativisztikus esetben:

12.236. egyenlet - (124,27)

Ez a kifejezés logaritmikus pontossággal érvényes – a sorfejtés következő tagja a nagy logaritmikus tényezőnek
eggyel kisebb hatványát tartalmazza. A
határátmenetre (előreszórás) a (124,27) képlet nem
alkalmazható. Helyette a következőáll fenn:

12.237. egyenlet - (124,28)

Ezt a kifejezést könnyen megkaphatjuk a (124,21)általános képletekből
esetén a nagy logaritmus legmagasabb (második) hatványát csak a
45

-ról

-ra, haészrevesszük, hogy

-ra áttérve, egy 1/2 szorzótényezőt kell beírnunk, amely a két végállapotbeli foton azonosságát veszi figyelembe.
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függvény tartalmazza. Ilyen pontossággal csak a következő amplitúdók különböznek zérustól:

Ez többek között azt jelenti, hogy ebben az esetben a foton polarizációja nem változik meg a szórás folyamán.
A 23. ábrán a teljes hatáskeresztmetszet látható
függvényében (mindkét tengelyen logaritmikus skálán). A
hatáskeresztmetszet mind a kis, mind a nagy frekvenciák felé csökken, és
körül éri el a maximumát.
Az
helyen a görbe megtörik – ez a folyamat jellegének megváltozását tükrözi, ami azzal függ össze,
hogy itt lehetőség nyílik egy valódi elektron–pozitron pár keltésére .

23. ábra.

15.4. A kis frekvenciák esete
Kis frekvenciák (
) esetén a foton-foton szórás amplitúdóját egészen más úton is megkaphatjuk, a
gyenge elektromágneses tér Lagrange-függvényének korrekciós tagjaiból (l. alább, 126. §) kiindulva.
A kölcsönhatás Hamilton-függvényének kis korrekciója,
kis korrekciójától. (126,19) szerint

csak előjelben különbözik a Lagrange-függvény

12.238. egyenlet - (124,29)

Mivel ez az operátor a tér negyedik hatványait tartalmazza, így a minket érdeklőátmenethez már első rendben ad
járulékot.
A számítások elvégzéséhez (124,29)-be az

12.239. egyenlet - (124,30)
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képleteket kell beírnunk ( a polarizációt jellemző index), ezután pedig az
segítségével határozzuk meg:

-mátrix elemét a következő képlet

12.240. egyenlet - (124,31)

(vö. 73. §, 78. §). Ha

-t (124,30) szerint normáljuk, akkor az

szórási amplitúdót az

12.241. egyenlet - (124,32)

összefüggés alapján

-ből közvetlenül meghatározhatjuk (vö. 65. §). A (124,31)-ben az átlagértéket a Wick-

tétel szerint, (78,3) segítségével számíthatjuk ki, ahol természetesen csak a „külső”
belső
operátorokkal párosítani.

perátorokat kell a

A szórási amplitúdó a fotonok polarizációjának és irányának explicit függvényeként a következő:

12.242. egyenlet - (124,33)

ahol

,

,

,

.

16. 125.§. Foton koherens szóródása a mag terében
Egy másik nemlineáris effektus (a foton–foton szórás mellett) a foton koherens (rugalmas) szóródása egy mag
állandó elektromos terében. Ezt a folyamatot ugyancsak a (124,1) négyzetes diagramok írják le, amelyekben
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azonban két fotonvonalat a külső tér vonalai helyettesítenek.46 Ennek a folyamatnak a kimerítő vizsgálata még
hiányzik, ezért csak minőségi becslésekre fogunk szorítkozni.
A mértékinvariancia miatt a szórási amplitúdó
esetben a kezdeti és végállapotbeli fotonok
négyesimpulzusainak ( és ) komponenseit kell, hogy szorzótényezőként tartalmazza (ahhoz hasonlóan,
ahogyan a foton–foton szórás amplitúdójának kifejtése az összes foton-négyesimpulzus komponenseinek
négyszeres szorzatával kezdődött). Más szóval, a foton szórási amplitúdója kis frekvenciák esetén arányos
tel. Azt is figyelembe véve, hogy ez az amplitúdó másodrendben tartalmazza a külső teret (a
töltésű mag
terét), a szórás hatáskeresztmetszetére a következő becslést kapjuk:

12.243. egyenlet - (125,1)

A frekvenciafüggés természetesen összhangban áll a 60. §-ban leírt általános következtetésekkel.47
Nagy frekvenciák esetén a hatáskeresztmetszetet az optikai tétel (72. §) segítségével becsülhetjük meg. Az
unitaritási reláció jobb oldalán szereplő közbenső állapot az adott esetben egy elektron-pozitron pár (ennek felel
meg a gráf két elektronvonalának a fotonvégek között való elvágása). Így az optikai tétel a nulla szöggel való
rugalmas fotonszórás amplitúdóját összekapcsolja a foton által a mag terében keltett elektron-pozitron pár
keletkezésének teljes hatáskeresztmetszetével,
úgy határozzuk meg, hogy

-ral. Ha a

szöggel történő szórás amplitúdóját,

-t

legyen [vö. (72,5)], akkor

A
hatáskeresztmetszet természetesen csak
esetén különbözik zérustól. Ultrarelativisztikus
esetben,
-t (92,8)-ból véve és logaritmikus pontossággal megelégedve, azt kapjuk, hogy

12.244. egyenlet - (125,2)

A szórási amplitúdó valós részét a képzetes részből diszperziós reláció segítségével kapjuk meg. Ekkor a
frekvenciák szerinti diszperziós integrálban az
tartomány lesz lényeges, ahol viszont
-ban a
nagy logaritmus hiányzik. Így ugyanolyan logaritmikus pontossággal az amplitúdó valós részét a képzetes rész
mellett (
esetén) elhanyagolhatjuk, és a nulla szögű szórás hatáskeresztmetszetére azt kapjuk, hogy

12.245. egyenlet - (125,3)

(F. Rohrlieh, R. L. Gluckstern , 1952).
A foton párkeltési hatáskeresztmetszetében az itt használt logaritmikus kifejezés nagyon kis szögekre történő
szórásból származik (92. §). Csak ugyanerre a tartományra [
] alkalmazhatjuk a (125,3) képletet is;
így ez a tartomány csak kis járulékot ad a teljes hatáskeresztmetszethez. A teljes hatáskeresztmetszethez
(akárcsak a párkeltés folyamatában) a
szögtartomány adja az alapvető járulékot; ezt könnyű belátni
az általános (nem nulla szögű) unitaritási relációból, amely a fotonszórás és a fotonnal való párkeltés
amplitúdóit köti össze. Ebben a tartományban azonban a logaritmikus kifejezés hiányzik, és így a szórás teljes
hatáskeresztmetszete:
Egy virtuális és három valódi külső fotonvonallal rendelkező gráfok a fotonnak külső térben két fotonra való bomlását (és a fordított
folyamatot, két foton eggyé „olvadását”) írják le.
47
Megjegyezzük, hogy (125,1)-ben az együtthatót nem lehet a 126. §-ban levezetett, homogén elektromágneses térre vonatkozó Lagrangefüggvény segítségével meghatározni (amint azt a fény-fény szórás esetében tettük). Ennek az az oka, hogy a fenti folyamatban lényeges
46

szerepet játszanak a magtól számított

távolságok, ahol a mag terét nem lehet homogénnek tekinteni.
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12.246. egyenlet - (125,4)

(H. A. Bethe , F. Rohrlich , 1952).

17. 126.§. Sugárzási korrekciók az elektromágneses
tér egyenleteihez
Az elektron-pozitron tér kvantálásakor (25. §) láttuk, hogy a vákuum energiájának kifejezésében egy végtelen
nagy állandó jelenik meg, amelyet48

12.247. egyenlet - (126,1)

alakban írhatunk fel, ahol
a Dirac-egyenlet megoldásakor fellépő negatív frekvenciákat jelöli. Ennek az
állandónak önmagában nincs fizikai jelentése, mivel a vákuum energiája definíció szerint nulla. Más oldalról
viszont, elektromágneses tér jelenlétében az
energiaszintek megváltoznak. Ezek a változások végesek, és
van fizikai értelmük. A tér tulajdonságainak az elektromágneses tértől való függését írják le, és megváltoztatják
az elektromágneses tér egyenleteit a vákuumban.
A téregyenletek megváltozását a tér Lagrange-függvényének megváltozása fejezi ki. A Lagrange-függvény
sűrűsége relativisztikusan invariáns, és így csak az
szokásos kifejezés,

és az

invariánsok függvénye lehet. A

12.248. egyenlet - (126,2)

az általános kifejezés invariánsok hatványai szerinti kifejtésének első tagja.
A Lagrange-függvényt arra az esetre fogjuk meghatározni, amikor az
és
terek olyan lassan változnak
térben és időben, hogy homogéneknek és állandóknak tekinthetők. Ehhez az szükséges, hogy a tér változására
jellemző
frekvencia és hullámvektor kielégítse az

12.249. egyenlet - (126,3)

egyenlőtlenségeket. Ekkor úgy vehetjük, hogy

nem tartalmazza a terek deriváltjait.

Ahhoz azonban, hogy a kitűzött feladatnak értelme legyen, az elektromágneses teret elég gyengének kell
feltételeznünk. Az a helyzet, hogy a homogén elektromos tér a vákuumból párt kelthet. Az elektromágneses
teret önmagában (zárt rendszerként) tekinteni csak akkor megengedett, ha a párkeltés valószínűsége elég kicsi.
Ehhez teljesülnie kell az

12.250. egyenlet - (126,4)

48

Itt

betűt írunk

helyett, hogy ne tévesszük össze az elektromos térerősséggel.
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feltételnek (az töltés energiájának változása
távolságon kicsi kell, hogy legyen
-hez képest). A
későbbiekben majd látni fogjuk (l. még a 2. feladatot), hogy ebben az esetben a párkeltés valószínűsége
exponenciálisan kicsi.
Ha az elektromos téren kívül mágneses tér is van, akkor, általában véve, kiválaszthatunk olyan vonatkoztatási
rendszert, amelyben
és
párhuzamosak. Ekkor a mágneses tér nem hat a töltés
irányú mozgására.
Ebben a koordináta-rendszerben (a további számításokban ennek a kiválasztását tételezzük fel) teljesülnie kell a
(126,4) feltételnek.
A Lagrange-függvény kiszámítását kezdjük azzal, hogy meghatározzuk a vákuum energiájának megváltozását, a
-t. A
mennyiség a tér (126,1) „hullaenergiájának” megváltozásából ered. Ebből a mennyiségből ki kell
vonni azonban a negatív energiájú „állapotokban” levő elektronok potenciális energiájának átlagértékét. Az
utóbbi kivonás egyszerűen azt jelenti, hogy a vákuum össztöltése definíciószerűen zérus.
A nullaponti energia elektromágneses tér jelenlétében:

ahol
az adott térben felírt Dirac-egyenlet negatív frekvenciás megoldásait jelöli. Feltételezzük, hogy az
integrálást egységnyi térfogatra végezzük, és a hullámfüggvények ebben a térfogatban 1-re vannak normálva;
ekkor
az egységnyi térfogat energiája. A fentiek szerint -ból ki kell vonni az

mennyiséget, ahol
, a homogén tér potenciálja. Viszont az operátorok paraméterek szerinti
deriválására vonatkozó tétel alapján [l. a III. (11,16) képletet]:

Így végül a vákuum energiasűrűségének teljes megváltozása :

12.251. egyenlet - (126,5)

Határozzuk meg
és a Lagrange-függvény sűrűségének
. Ehhez felhasználjuk az általános

megváltozása közti összefüggést

képletet, ahol a tér „általánosított koordinátáit” (l. II. 32. §) jelöli. Elektromágneses tér esetén az
potenciálok játsszák a mennyiségek szerepét. Mivel

és

12.252. egyenlet - (126,6)

így a „sebességek” közül csak
deriválással. Így

szerepel

-ben, és az

szerinti deriválás ekvivalens az

12.253. egyenlet - (126,7)
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A (126,5)és (126,7) képleteket összehasonlítva, azt kapjuk, hogy

12.254. egyenlet - (126,8)

Tehát

kiszámítása a (126,1)összeg kiszámítására vezethető vissza.

Tekintsük először azt az esetet, amikor csak mágneses tér van. Állandó, homogén
elektron „negatív” energiaszintjei (a töltés

mágneses térben az

):

12.255. egyenlet - (126,9)

(l. a 32. § feladatát). Az összeg kiszámításakor vegyük figyelembe, hogy a
száma

(l. III. 111. §); az első tényező a különböző
függ. Ezenkívül minden szint, az
szintek egybeesnek. Így

intervallumban az állapotok

értékekhez tartozó állapotok száma – az energia
szint kivételével, kétszeresen elfajult: az

-től nem
és az

12.256. egyenlet - (126,10)

A (126,10) integrálok divergenciáját
kiszámításakor (126,8)-ban az összeg
-ra felvett értékének
levonása tünteti el. E „renormálás ” elvégzéséhez előbb célszerű a következő konvergens mennyiséget
kiszámítani:

A kapcsos zárójelben kijelölt összegezést mértani sor összegezésére vezethetjük vissza a következő módon:

12.257. egyenlet - (126,11)
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a

meghatározásához -t kétszer kell integrálnunk
-nál felvett értékét. Így azt kapjuk, hogy

szerint, majd az így kapott mennyiségből le kell vonni

12.258. egyenlet - (126,12)

ahol

és

függ

-tól, de nem függ

-től.

Dimenzionális megfontolásokból és a
szerinti párosság figyelembevételéből nyilvánvaló, hogy
és
-től csak a következő alakban függhet:

a

-tól

Ezért az
-ben páratlan tagok
-ben egyáltalán nem szerepelhetnek, és így
.A
együtthatót abból
a feltételből határozzuk meg, hogy
-nek
szerinti sorfejtése
nagyságrendű taggal kezdődjék.
Valóban, a
nagyságrendű tag
-ben azt jelentené, hogy a kezdeti Lagrange-függvény
együtthatója megváltozik. Ez viszont a térerősség és ezzel együtt a töltés definíciójának megváltoztatása lenne.
Ezért a
nagyságrendű tagok kiküszöbölése a töltés renormálását jelenti. Könnyű belátni, hogy ez akkor
teljesül, ha

Végül, (126,12)-ben az

változócserét végrehajtva, azt kapjuk, hogy

12.259. egyenlet - (126,13)

ahol

.

Térjünk vissza az általános esethez, amikor a mágneses tér mellett vele párhuzamos
amely eleget tesz a (126,4) feltételnek.

elektromos tér van,

kiszámításához azonban ebben az estben nem kell ismét meghatároznunk az elektron (
) energiaszintjeit
az elektromágneses térben. Elég azt észrevenni, hogy ha a hullámfüggvényt – a (32,7) másodrendű egyenlet
megoldását – szorzat alakban keressük:

[ahol
térerősség a

a hullámfüggvény a mágneses térben,

és

esetén], akkor az

tömeg és

-re felírt egyenletben csak az

kombinációban szerepel. Ha most figyelembe vesszük, hogy a
szerinti összegezés (az energia nem függ
től) ismét az
szorzótényezőt eredményezi, akkor dimenzionális megfontolásokból a
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mennyiséget a következő alakban írhatjuk fel:

12.260. egyenlet - (126,14)

[A kapcsos zárójelben levő minden egyes tag az energiának a tömeg négyzete szerinti második deriváltja, azaz
, amely az
kivételével minden kvantumszámra összegezve van.] Itt
ismeretlen függvény, amit a relativisztikus invariancia segítségével fogunk meghatározni.
Valóban,

a

és az

egyelőre

skalárok függvénye kell, hogy legyen:

Így

Viszont a
függvényt megkaphatjuk (126,11)-ből a
megváltoztatásával azt kapjuk, hogy

cserével; az integrálási változó

12.261. egyenlet - (126,15)

Ezt a kifejezést a (126,14)-ből kapott
függvényt.

határértékkel összehasonlítva, megkaphatjuk az

A
határátmenet (126,14)-ben azt jelenti, hogy az
integrálhatunk:

szerinti összegezés helyett

szerint

12.262. egyenlet - (126,16)

A (126,15)és (126,16) kifejezéseket egyenlővé téve, majd ezt az egyenlőséget
kapjuk, hogy

szerint deriválva, azt

Ezután (126,14)-ben az összegezés ismét egy mértani sor összegezésére vezethető vissza, és a további
számítások a fentiekhez hasonlóak:

-t kifejezzük

és

függvényeként, kétszer integrálunk
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szerint, kivonjuk az
-nál felvett értéket, és meghatározzuk az integrálási állandókat, akárcsak
(126,13) levezetésekor. A végeredmény:49

12.263. egyenlet - (126,17)

Rögtön megjegyezzük, hogy a fenti képlet némileg feltételes jellegű. Csak kis elektromos térerősség esetén igaz:
vagyis, ha
[l. (126,4); (126,17)-ben ezt nem használtuk fel]. Ez abban nyilvánul meg, hogy (126,17)-ben
az integrandusnak pólusai vannak az
(
) helyeken, és így a fenti alakban felírt
integrálnak, szigorúan véve, nincs értelme. Ezért (126,17) lényegében csak arra használható, hogy
formális kifejtésével az hatványai szerinti aszimptotikus sor tagjait meghatározzuk (l. alább).
A (126,17) integrálnak matematikai jelentést tulajdoníthatunk, ha a pólusokat komplex síkjában kikerüljük.
Ekkor
-ben és hasonlóan a
energiasűrűségben képzetes rész jelenik meg. A komplex energia, mint
általában, itt is azt jelenti, hogy az állapotok kvázistacionárisak.50 Az adott esetben az állapotok stacionárius
volta a párkeltés miatt szűnik meg; a
mennyiség annak a
valószínűségét adja meg, hogy
egységnyi térfogatban egységnyi idő alatt egy pár keletkezik. Mivel
és
csupán előjelben különböznek,
így a
valószínűség
és
függvényében egyszerűen

12.264. egyenlet - (126,18)

Nyilvánvaló, hogy ez
-val arányos [l. alább, (126,20)]. Éppen az, hogy
exponenciálisan kicsi
esetén, teszi lehetővé, hogy az a szerinti aszimptotikus hatványsorban tetszőleges véges számú tagot
megtartsunk.
Vizsgáljuk meg a (126,17) képlet határeseteit. Gyenge terek (

) esetén a sorfejtés első tagjai:

12.265. egyenlet - (126,19)

Speciálisan, ha

, akkor a relatív korrekció :

Megjegyezzük, hogy miután

-et az

és

invaránsok segítségével kifejeztük [mint (126,19)-

ben], a képlet tetszőleges vonatkoztatási rendszerben érvényes (nemcsak abban, ahol

).

képzetes részét
esetén úgy kaphatjuk meg (126,17)-ből, hogy a
függvény fél reziduumát
vesszük a nullához legközelebb álló pólus helyén, azaz ahol
. (126,18) szerint ez megadja annak a
valószínűségét, hogy a gyenge elektromos tér egy párt kelt :

12.266. egyenlet - (126,20)

Ezt az eredményt először W. Heisenberg és H. Euler vezette le (1935). A fenti számításokban a V. Weisskopf levezetésében (1936)
található gondolatokat is felhasználtuk.
50
Az integrálban a pólusokat úgy kell kikerülni, hogy
teljesüljön. Ennek a követelménynek felel meg a tömeg helyettesítésének
szabálya (tehát az adott esetben
).
49
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Erős mágneses térben (
következő alakban írunk:

) a (126,13) alakból indulunk ki, amelyet (a

csere után) a

esetén ebben az integrálban az
tartomány lényeges. Itt
, és a zárójelben álló
második tag elhanyagolható, az integrált pedig (logaritmikus pontossággal) levághatjuk az
és
határokon. Ekkor

12.267. egyenlet - (126,21)

pontosabb számítás esetén az eredmény

helyett

). Ebben az esetben

Innen látható, hogy a téregyenletekhez járuló sugárzási korrekciók relatív nagyságrendje az egységet csak
exponenciálisan nagy terek,

12.268. egyenlet - (126,22)

esetén érhetné el.
Ennek ellenére a kiszámított korrekcióknak van értelme: megszüntetik a Maxwell-egyenletek linearitását , és
ezzel – elvileg – megfigyelhető folyamatokhoz vezetnek (például, fény szórása fényen vagy külső térben).
Az
és
térerősségek és az
és
potenciálok kapcsolata definíció szerint változatlan, (126,6) marad.
Így az első két Maxwell-egyenlet sem változik:

A másik két egyenletet az

hatás

és

szerinti variálásával kaphatjuk meg. Ezek a következő alakban írhatók:

12.269. egyenlet - (126,23)

12.270. egyenlet - (126,24)
541
Created by XMLmind XSL-FO Converter.

XII. fejezet SUGÁRZÁSI
KORREKCIÓK

ahol bevezettük a

12.271. egyenlet - (126,25)

jelöléseket. A (126,23), (126,24) egyenletek alakja megegyezik a makroszkopikus Maxwell-egyenletekkel ,
amelyek anyagi közegben írják le az elektromágneses teret.51 Innen látható, hogy a és
mennyiségek a
vákuum elektromosés mágneses polarizációját jelentik.
Végül megjegyezzük, hogy síkhullám terére
és

és

eltűnik, mivel itt, mint ismeretes, mindkét invariáns,

nulla. Más szóval síkhullámra a nemlineáris korrekciók vákuumban hiányzanak.

17.1. Feladatok
1. Határozzuk meg egy kis, mozdulatlan
nemlineáris voltából ered.
Megoldás.

töltés teréhez a korrekciót, amely a Maxwell-egyenletek

esetén (126,19)-ből azt kapjuk, hogy

Gömbszimmetrikus esetben (126,24)-ből

(az állandót abból a feltételből határoztuk meg, hogy az
értékekre a tér egybeesik az
Coulomb-terével). A (126.1.2) egyenletet közelítőleg megoldva, az eredmény:

töltés

vagy

A (126.1.3)-ban szereplő
szerint nemlineáris korrekciót meg kell különböztetnünk a (111,6)-ban szereplő
lineáris korrekciótól, amely végső soron a Coulomb-tér inhomogenitásából ered. A (126.1.3) korrekció -ban
magasabb rendű, de lassabban csökken a távolsággal, és gyorsabban nő
növelésével.
2. Becsüljük meg közvetlenül a párkeltés valószínűségét gyenge homogén, állandó elektromos térben a
kváziklasszikus közelítés segítségével, exponenciális pontossággal (F. Sauter , 1931).
Megoldás. A gyenge
térben történő mozgás kváziklasszikus (a
potenciál lassan
változik). Mivel a folyamat amplitúdójában a végállapotbeli pozitron hullámfüggvénye kezdőállapotbeli
„negatív frekvenciás” függvény alakjában szerepel, a párkeltést úgy tekinthetjük, mintha az elektron egy
„negatív frekvenciás” állapotából egy „pozitív frekvenciás” állapotba menne át. Az elsőben elektromos tér
esetén a kváziklasszikus impulzus,

, a következő egyenlőségből kapható meg:

a másikban pedig
Az összehasonlításkor emlékeznünk kell arra, hogy a makroszkopikus elektrodinamikában a mágneses térerősség átlagértékét
jelölik, nem pedig
-val, mint itt.
51
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Az első állapotból a másodikba való átmenet olyan potenciálgáton [az a tartomány, ahol
áthaladásnak felel meg, amely az (126.2.1) és (126.2.2) összefüggések tartományát [ahol
mellett elválasztja egymástól. A gát határait,

-et és

-t a

képzetes] történő
valós] adott

összefüggésből kaphatjuk meg, azaz

A kváziklasszikus gáton való áthaladás valószínűsége:

ahonnan

összhangban a (126,20) képlettel.

18. 127.§. Négydimenziós tartományokra vett
integrálok kiszámítása
A következőkben néhány olyan szabályt és képletet vezetünk le, amelyek hasznosak a sugárzási korrekciók
elméletében fellépő integrálok kiszámításában.
Egy Feynman-gráfnak megfelelő integrál tipikus alakja a következő:

12.272. egyenlet - (127,1)

ahol
a négyesvektor másodfokú polinomjai, az
integrálást pedig az egész négydimenziós -térre kell elvégezni.

függvény valamilyen

fokú polinom, az

Az ilyen integrálok kiszámításának (Feynman által javasolt, 1949) célszerű módja az integrandus előzetes
átalakításán (parametrizációján ) alapul, amikor az

12.273. egyenlet - (127,2)

képlet segítségével az új
segédváltozók szerinti további integrálokat vezetünk be. A fenti
transzformáció eredményeként a nevezőben
különböző másodfokú polinom helyett mindössze egy
másodfokú polinom -edik hatványa szerepel.
Ha a
-függvényt a
szerinti integrálással eltüntetjük, és új változókat vezetünk be a következő
egyenlőségeknek megfelelően:

543
Created by XMLmind XSL-FO Converter.

XII. fejezet SUGÁRZÁSI
KORREKCIÓK
akkor (127,2) új alakja:

12.274. egyenlet - (127,3)

esetén a fenti képlet

12.275. egyenlet - (127,4)

alakot ölt, és közvetlen számítással igazolható. Tetszőleges

-re teljes indukcióval bizonyíthatjuk be. Valóban,

(127,3)-ban a
szerinti integrálást elvégezve, a jobb oldalon két
alakú integrál különbségét kapjuk.

-szeres, a kezdetihez hasonló

Feltételezve, hogy ezekre a fenti képlet teljesül, azt kapjuk, hogy

ami megegyezik a (127,3) egyenlőség bal oldalán álló kifejezéssel.
Ha (127,3)-at
szerint deriváljuk, hasonló képleteket kapunk, amelyeket olyan integrálok
parametrizálására használhatunk, ahol a nevezőben bizonyos polinomok az elsőnél magasabb hatványon
szerepelnek.
A divergens integrálokat úgy kell regularizálni, hogy hasonló alakú integrálokat kivonunk belőlük. Egy ilyen
különbség kiszámításához célszerű lehet az integrandu-sok különbségét [amelyeket már (127,2) szerint különkülön átalakítottunk] előzetesen új alakra hozni az

12.276. egyenlet - (127,5)

képlet segítségével.
A (127,3) átalakítás elvégzése után (127,1)-ben a négydimenziós integrálás

12.277. egyenlet - (127,6)

alakú, ahol egy négyesvektor,
skalárt pozitívnak fogjuk tekinteni.

pedig skalár, és mindkettő az
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Ha a (127,6) integrál konvergál, akkor elvégezhetjük benne a
változócserét (a koordináta-rendszer
kezdőpontjának eltolása), és ezután az integrál a következő alakot veszi fel:

12.278. egyenlet - (127,7)

[egy másik

függvénnyel], tehát a nevező csak

függvénye. Ami a számlálót illeti, elegendő az

skalár függvényeket vizsgálni. Valóban, más típusú számlálók esetén a következőket kapjuk:

12.279. egyenlet - (127,8)

12.280. egyenlet - (127,9)

12.281. egyenlet - (127,10)

stb., amint ez már szimmetriamegfontolásokból is nyilánvaló (ha

minden irányára integrálunk).

24. ábra.
A kezdeti (127,1) integrálban a nevező
szorzótényezői mindegyikének (
függvényeként) két
zérushelye van, amelyeket a
szerinti integráláskor a szokásos szabálynak megfelelően kell kikerülni (76.
§). A (127,7) alakban az integrandusnak
egyszeres pólus helyett mindössze két -edfokú pólusa van,
amelyeket ugyanazon szabály szerint kell kikerülni (a
kontúr a 24. ábrán). Ha az integrálási görbét a
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nyilakkal jelölt irányban elforgatjuk, akkor ez egybeesik a
szóval, a

változót

sík képzetes tengelyével (

változóval helyettesítjük, ahol

valós. Ugyanakkor

-t is

a 24. ábrán). Más
-vel jelölve,

12.282. egyenlet - (127,11)

ahol

ahol

egy euklideszi metrikájú négyesvektor.

négydimenziós térszögelem .*52 A

megfelelő transzformációja

szerinti integrálás

-et ad (l. II. 107. §), így

12.283. egyenlet - (127,12)

A

jelölést bevetve, végül azt kapjuk, hogy:

12.284. egyenlet - (127,13)

Speciálisan,

12.285. egyenlet - (127,14)

A (127,7) integrálokban a logaritmikusan divergens tagot

12.286. egyenlet - (127,15)

alakban leválaszthatjuk. Könnyen látható, hogy ebben az integrálban elvégezhetjük
Valóban, a kezdeti és az átalakított integrál különbsége,

változócserét.

konvergens, így itt a
csere mindenképpen megengedett. Előbb ezt, majd a
cserét
végrehajtva, ugyanazt a mennyiséget kapjuk negatív előjellel, amiből következik, hogy a fenti különbség zérus.
A lineárisan divergens integrálnak

12.287. egyenlet - (127,16)

52

* Megjegyzés. Az itt szereplő négydimenziós térszög jelét ne tévesszük össze a háromdimenziós térszög jelével. (A szerk.)
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alakúnak kell lennie, valójában azonban az integrandus aszimptotikus alakja (
esetén)
, ez
pedig az irányok szerinti átlagolás során eltűnik. A koordináta-rendszer kezdőpontjának eltolása viszont nem
hagyja a (127,16) integrált változatlanul, hanem hozzáad egy additív állandót. Ezt a
végtelen kis
eltolás esetével fogjuk szemléltetni. Ehhez számítsuk ki a

12.288. egyenlet - (127,17)

különbséget.

szerint első rendben ez

Az első tagban az irányok szerinti összegezés a számlálót a

kifejezéssel helyettesíti [vö. (127,9)], és így53

12.289. egyenlet - (127,18)

A sugárzási korrekciók végerernényeiben gyakran előfordul az

12.290. egyenlet - (127,19)

integrállal definiált transzcendens függvény (ezt néha Spence-függvénynek nevezik). Itt felsoroljuk néhány
tulajdonságát:

12.291. egyenlet - (127,20)

12.292. egyenlet - (127,21)

12.293. egyenlet - (127,22)

Hatványsora kis

értékekre:

12.294. egyenlet - (127,23)
53

Részletesebb számítás véges

esetére is ugyanezt az eredményt adja
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13. fejezet - XIII. FEJEZET A
KVANTUMELEKTRODINAMIKA
ASZIMPTOTIKUS KÉPLETEI
1. 128.§. A fotonpropagátor aszimptotikus viselkedése
nagy impulzusokra
A 110. §-ban kiszámítottuk a
találtuk, hogy

polarizációs operátor

szerinti hatványsorának első tagját, és azt

esetén logaritmikus pontossággal

13.1. egyenlet - (128,1)

Ugyanott megjegyeztük, hogy a képlet levezetésének értelmében (ez a propagátor inverzéhez,
hez járuló elsőrendű korrekció) feltételeztük, hogy

-

13.2. egyenlet - (128,2)

ami a nagy
értékek felől korlátozza a képlet érvényességét. A továbbiakban megmutatjuk, hogy a (128,1)
kifejezés érvényes marad a sokkal gyengébb

13.3. egyenlet - (128,3)

feltétel teljesülése esetén is.
A bizonyítás menete a következő.1 Mindenekelőtt vegyük észre, hogy bár a (128,3) feltétel mellett
elvileg a perturbációszámítás ( -ban) magasabb rendű tagjai is adhatnak járulékot, mindegyik (
rendben elég az
hatványkitevője megegyezik; az
kicsik.

-hez
-edik)

-tel arányos tagokat tekinteni, amelyekben a nagy logaritmus és
egyenlőtlenség miatt .a logaritmus kisebb hatványait tartalmazó tagok

Továbbá
perturbációs sorának vizsgálatát visszavezethetjük
egyenlet segítségével:

és

sorainak vizsgálatára a Dyson-

13.4. egyenlet - (128,4)

[l. (104,4)]. Mivel a
függvény mértékinvariáns, kiszámításánál a és mennyiségeket tetszőleges
mértékben írhatjuk fel. Itt legcélszerűbb a Landau-mértéket használni, amelyben a szabad fotonok
propagátora(77,11) alakú:
1

A probléma itt közölt felvetése és az eredmények L. D. Landautól, A. A. Abrikoszovtól és I. M. Halatnyikovtól származnak (1954).
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13.5. egyenlet - (128,5)

[(100,17)-ben
]. Kiderül, hogy a fenti mértéket választva, és
tartalmaznak megfelelő hatványú logaritmikus tagokat. Így (128,4)-ben
nulladik közelítését beírni. Ekkor a (128,4) kifejezés a

perturbációs sorai egyáltalán nem
és
helyébe elég a
és

13.6. egyenlet - (128,6)

integrálba megy át. Ez éppen az ( -ban) elsőrendű közelítésnek, a (110,1) gráfnak megfelelő Feynmanintegrál, amely (a megfelelő renormálás után) a (128,1) képlethez vezet.
Rátérve a fenti állítások bizonyítására, először is nézzük meg, hogy honnan ered a (128,6) integrálban a
logaritmikus tag. Könnyű belátni, hogy ez a következő integrálási tartományból származik:

13.7. egyenlet - (128,7)

Valóban,

-t

hatványai szerint formálisan kifejtve, azt kapjuk, hogy

(128,6)-ba helyettesítve, az első tag, amely nem függ -tól, a regularizáció következtében kiesik (a
, ha
feltételnek megfelelően). A második tag a
irányára való integráláskor eltűnik. A harmadik
integrál
-ben logaritmikusan divergál; ezt
„levágási paraméterig” integrálva, azt kapjuk, hogy

-től [a (128,7) tartomány alsó korlátja] valamilyen

13.8. egyenlet - (128,8)

Regularizáláskor

-ből ki kell vonni a

helyen felvett értékét. Mivel viszont a logaritmikus

pontosság feltételezi, hogy
, ezért a fenti pontossággal végzett számításnál a
felvett értéket vonhatjuk le, amelynek következtében a logaritmus argumentumában
helyett
és így a (128,1) képletet kapjuk.

helyen
jelenik meg,

Mivel a minket érdeklő, -hez és
-höz járuló korrekciók logaritmikus jellegűek, ezek figyelembevételével
és
lassan változó logaritmikus szorzótényezőkben fognak eltérni
-től és
. Így a (128,4) pontos
integrálban is ugyanaz a (128,7) tartomány lesz lényeges, minta (128,6) közelítő integrálban. Ennek ellenére
-ba nem helyettesíthetünk egyszerűen
ennek regularizációjához

-nak

-t: mivel az integrál kvadratikusan divergál,

szerinti hatványsorából a következő két tagot is figyelembe

kell vennünk. Mi azonban itt csak
korrekcióival foglalkozunk, amelyek elég világosan mutatják
meg a mértékválasztás szerepét és a különböző típusú gráfokból származó integrálok jellegének különbségét.
Megjegyezzük, hogy -t nem kell hasonló módon vizsgálnunk, mivel
és
korrekciói a (105,8) Wardazonosságon keresztül összefüggnek egymással.
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(

szerinti) első korrekciójához a

diagram és ennek megfelelően a

13.9. egyenlet - (128,9)

integrál tartozik.2 A szokásos mértékben

és az integrálban a

tartomány lényeges, ahol az logaritmikusan divergál. A

13.10. egyenlet - (128,10)

integrált kiszámítva és a logaritmust regularizálva, azt kapjuk, hogy

Landau-mértékben(128,10) helyett a

integrál lép fel. Ha
irányára elvégezzük az integrálást, és a
eltűnik, vagyis
-ből a logaritmikus tag kiesik.3
Az (
2

szerinti) másodrendű korrekciók közül tekintsük a következő diagramot:

Hogy elkerüljük a 114. § eredményeivel való összehasonlításból származó félreértéseket, emlékeztetünk arra, hogy a 114. §-ban mindkét

elektronvégződés fizikai volt, itt viszont feltesszük, hogy
-hez a két mértékben járuló korrekciók, amelyeket a
várható, összhangban állnak a 116. § eredményeivel.
3

-mátrixok szorzását egyszerűsítjük, az integrál

, vagyis egyik vonal sem fizikai.
korrekciókból a (105,8) azonosság alapján kaphatunk meg, amint az
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Az ennek megfelelő integrál:

Ha a
-függvényeket a szokásos mértékben írjuk fel, ez az integrál egy, a logaritmus négyzetével arányos
tagot tartalmaz, amely a

13.11. egyenlet - (128,11)

integrálási tartományból ered. Valóban, miután a
elhanyagoljuk, a

függvény argumentumában

szerinti integrálás ugyanolyan lesz, mint(128,9)-ben, és

-t

adódik; az ezután

következő
szerinti integrálás szintén logaritmikus jellegű, és így az
kifejezést kapjuk. Ha a
-függvényeket Landau-mértékbenírjuk fel, a logaritmikus tagok mindkét integrálásnál kiesnek.
Ugyanez a helyzet a többi olyan gráf esetén is, amelyek a

13.12. egyenlet - (128,12)

vázdiagramba tartoznak . Másfajta gráfok, amelyekben fotonvonalak keresztezik egymást, például a

13.13. egyenlet - (128,13)
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vázdiagramba tartozók [vö. (103,11)], bármilyen mértéket is választunk, nem tartalmaznak megfelelő kitevőjű
logaritmikus tagokat (nem lehet bennük olyan integrálási tartományt kiválasztani, amelyben az integrál
sorozatos logaritmikus integrálásra vezethető vissza).
A fenti (valamint a függvény szerinti hatványsorának további tagjaira vonatkozó hasonló) gondolatmenet
alapján láthatjuk, hogy a Landau-mértékben nem lépnek fel a logaritmus megfelelő hatványait tartalmazó
korrekciós tagok -hez és -hoz, és így a (128,1) kifejezés tényleg érvényes a (128,3) feltétel mellett.
A (128,1) polarizációs operátornak megfelelő

függvény a következőképpen néz ki:

13.14. egyenlet - (128,14)

A (128,3) feltétel miatt ezt a kifejezést nem szükséges
Felhívjuk a figyelmet arra, hogy

szerint hatványsorba fejteni.4

nő, ha

a

értékhez közeledik. Ezzel a növekedéssel

kapcsolatos a (128,14) képlet érvényességi határa a nagy
értékek felől. Valóban, a fenti képlet
levezetésekor elhanyagoltuk a (128,13) gráfot (és olyanokat, amelyek még több vastag fotonvonalat
tartalmaznak) a (128,12) gráfhoz képest. Viszont egy ilyen vonal hozzáadása egy
szorzótényezőt ad a
diagramba, ahol
a pontos propagátor . Ekkor a kis paraméter szerepét
helyett az

mennyiség játssza, és ezért az említett elhanyagolások csak akkor megalapozottak, ha teljesül az

13.15. egyenlet - (128,15)

feltétel.
Amikor
növelésével a fenti egyenlőtlenség bal oldalának nagyságrendje -éval megegyezik, az elmélet
lényegében nem tartalmaz többé kis paramétert. Így arra a fontos következtetésre jutunk, hogy a
kvantumelektrodinamika mint gyenge kölcsönhatásra épülő elmélet, logikailag nem teljes. Viszont a jelenlegi

Ezt a képletet le lehet vezetni a propagátoroknak és a csúcsrészeknek a kvantumelektrodinamika renormálhatóságát kifejező funkcionális
tulajdonságaiból is; l. L. D. Landau , A kvantumtérelmélet-ről (cikk a „Niels Bohr és a fizika fejlődése” c. gyűjteményben, 1955; Összes
művei, II. kötet „Nauka” 1969); N. N. Bogoljubov , D. V. Sirkov , ZSETF 30, 77 (1956). A fenti tulajdonságok felhasználásán alapuló
módszer részletes tárgyalása megtalálható a következő könyvben: N. N. Bogoljubov és D. V. Sirkov, Bevezetés a kvantuintérelméletbe,
Gosztehizdat, 1957.
4
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elmélet egész apparátusa azon alapszik, hogy az elektromágneses kölcsönhatást kis perturbációként lehet
kezelni.
Azt gondolhatnánk, hogy az ilyen elméletet a nagyon nagy energiák tartományában egy „erős csatolást” leíró
elmélettel kell kiegészíteni. Komoly érvek szólnak azonban amellett, hogy a jelenlegi fogalmak keretein belül ez
lehetetlen, vagyis a kvantumelektrodinamika nemcsak „gyenge csatolást” leíró elméletként nem teljes, hanem
általában véve is egy logikailag nem zárt fizikai elmélet.
Ezekre a következtetésekre azoknak a nehézségeknek a vizsgálata vezet, amelyek a (128,14) képlettel
kapcsolatban lépnek fel, ha ennek levezetésekor nem „útközben” renormálunk, hanem előzetesen bevezetjük az
elektron „csupasz”
töltését , amelyet a továbbiakban úgy választunk meg, hogy a fizikai töltés megfigyelhető
e értékére vezessen (107. §). Ha az integrált, az előzőekhez hasonlóan, egy ideiglenesen bevezetett
felső
határnál „levágjuk”, akkor a csupasz töltés függ ettől,
határátmenetet.

, végül pedig el kell végeznünk a

Ha így közelítjük meg a problémát, a polarizációs operátor a következő lesz:

[a (128,8) kifejezés, ahol

helyett

áll], és ennek megfelelően

13.16. egyenlet - (128,16)

A fizikai

töltést a következő feltétel segítségével határozzuk meg:

ekkor azt kapjuk, hogy

13.17. egyenlet - (128,17)

vagy

13.18. egyenlet - (128,18)

Ezekben a képletekben azonban még nem lehet a
-t növelve (adott
mivel levezetésük az

mellett)

határátmenetet elvégezni. (128,18)-ból látható, hogy

nő; viszont a fenti képletek már

körül elvesztik érvényességüket,

feltevésen alapult, ami annak a feltétele, hogy a perturbációszámítást alkalmazni lehessen a „csupasz”
kölcsönhatásra.
Ez a nehézség azonban a következő gondolatmenet segítségével elkerülhető (L. D. Landau , I. Ja. Pomerancsuk
, 1955).
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Legyen

olyan nagy, hogy

de ugyanakkor még

. Ekkor (128,16) nevezőjében az egységet elhanyagolhatjuk:

13.19. egyenlet - (128,19)

és ennek megfelelően

13.20. egyenlet - (128,20)

Vezessük be az elektromágneses tér négyespotenciáljának
operátora helyett az
négyesvektort.
Ekkor a kölcsönhatás
Hamilton-operátora nem tartalmazza az
csupasz töltést, a szabad tér
Hamilton-operátora pedig (ez
amelyet úgy határozunk meg

-ben kvadratikus)
-ből, mint

-et a nevezőben tartalmazza. A

függvény,

-ből, a következő:

-et

Ez a kifejezés nem tartalmazza
-t. Ez azt jelenti, hogy a fenti képlet a
operátorban az -től függő
tag elhagyásának felel meg. Ha
-t a
-hez képest (nagy

Hamiltonértékeknél)

már
esetén is elhanyagolhatjuk, akkor természetes az a következtetés, hogy ez még inkább igaz nem
kicsi e! értékekre is.
Tehát a (128,19) és vele a (128,20) képlet is független az

feltételtől, és a

határátmenet

lehetővé válik. Ekkor viszont
, az
függvény alakjától függetlenül. A fizikai töltés ilyen
„nullázódása ” azt jelenti, hogy a renormálást nem lehet szigorúan elvégezni.
A fenti érvelést természetesen nem lehet szigorú bizonyításnak tekinteni. Ugyanakkor azonban komoly
mértékben utal a jelenlegi kvantumelektrodinamika lehetséges belső következetlenségére .
Meg kell viszont jegyeznünk, hogy a kvantumelektrodinamikában a tárgyalt nehézségek tisztán elméleti
jelentőségűek. Ezek fantasztikusan nagy,
energiákon lépnek csak fel, amelyek gyakorlatilag nem
érdekesek. Azt várjuk, hogy a valóságban az elektromágneses kölcsönhatások már összehasonlíthatatlanul előbb
„összekeverednek” az erős kölcsönhatásokkal , aminek eredményeként a tiszta elektrodinamika értelmét veszti.

2. 129.§. A kétszeresen logaritmikus tagok kiemelése
a vertexoperátorban
Az
típusú korrekciók (ahol
nagy logaritmus), amint azt az előző fejezet végén már megjegyeztük,
csak fantasztikusan nagy energiákon válhatnak lényegessé, és így csupán elméleti jelentőségük van. A valódi
szórási folyamatok amplitúdóiban viszont sokkal nagyobb,
alakú korrekciók is megjelennek. Az ilyen
tagokat, amelyek
minden hatványa mellett egy logaritmikus kifejezés négyzetét tartalmazzák, kétszeresen
logaritmikusoknak nevezik.
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(114,21) szerint az elektron alakfaktorához, vagyis külső téren szóródott elektron szórási amplitúdójához járuló
első korrekció az átadott impulzus

négyzetének nagy értékei esetén egy

13.21. egyenlet - (129,1)

nagyságrendű tagot tartalmaz. A perturbációszámítás akkor alkalmazható, ha ez a mennyiség kicsi; ez
megszűnik az

13.22. egyenlet - (129,2)

energiákon. Bár ez az energiaérték nagyon nagy, még mindig sokkal kisebb, mint amit a (128,3) feltételből
kapunk. Az a célunk, hogy megszabaduljunk ettől a feltételtől,és olyan képleteket vezessünk le, amelyek az

13.23. egyenlet - (129,3)

feltétel mellett is igazak.
Vegyük észre először, hogy a fenti feltétel teljesülése esetén az egyszeresen logaritmikus korrekciók
nagyságrendje

és így elhagyhatók. Mivel -ben és -ben a kétszeresen logaritmikus korrekciók egyáltalán nem lépnek fel,
ezek helyett egyszerűen a perturbálatlan
és
függvényeket írhatjuk.
A
vertexoperátor kiszámításához végtelen sok diagramból eredő kétszeresen logaritmikus tagokat kell
összegeznünk. Ezt a feladatot fogjuk tárgyalni a következő szakaszban. Előzetesen megmutatjuk, hogyan lehet
kiemelni a kétszeresen logaritmikus tagokat a különböző Feynman-integrálokból, mielőtt még ténylegesen
integrálnánk minden változó szerint (V. V. Szudakov , 1956).
Tekintsük a vertexoperátor ( szerinti) elsőrendű korrekcióját , amit a (114,1) diagram ábrázol. Ezt célszerű itt
(a változók átdefiniálásával ) a következő alakban ábrázolni:

13.24. egyenlet - (129,4)
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vagy analitikus alakban,

13.25. egyenlet - (129,5)

A továbbiakban feltesszük, hogy

13.26. egyenlet - (129,6)

ahol a

végződések lehetnek fizikaiak vagy virtuálisak is. (129,6)-ból következik, hogy

13.27. egyenlet - (129,7)

vagyis a
négyesvektoroknak nagy komponenseik vannak, miközben négyzeteik kicsik – ez a helyzet a
négydimenziós metrika pszeudoeuklideszi volta miatt lehetséges. A kétszeresen logaritmikus tagok éppen a
(129,6) feltételek mellett lépnek fel.
Látni fogjuk a későbbiekben, hogy a
szerinti integráláskor a viszonylag kis értékek lényegesek. Így
et az integrandus számlálójában elhanyagolhatjuk, és ezután
a következő alakban írható:

13.28. egyenlet - (129,8)

ahol

13.29. egyenlet - (129,9)
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A (129,8)-ban fellépő mátrix szorzótényezőt egyszerűsíthetjük, ha figyelembe vesszük, hogy
és

mindig csak a

mátrixokkal szorozva lép fel különböző gráfokban

13.30. egyenlet - (129,10)

Valóban, ha a
és
vonalak virtuálisak , akkor ezek a tényezők
ezek a vonalak valódi elektronoknak felelnek meg, akkor -t -sal és
Dirac-egyenlet alapján

-bőlés
-ből származnak; ha
-gyel kell megszorozni, viszont a

A mátrixtényezők sorrendjét felcserélve és minden alkalommal a fellépő
mellett elhanyagolva, azt kapjuk, hogy

Így végül

négyzeteket (129,7) szerint

-et a következő alakban írhatjuk:

13.31. egyenlet - (129,11)

ahol

13.32. egyenlet - (129,12)

Megjegyezzük, hogy az

integrál nagy

-ekre konvergál, és így már nem kell regularizálnunk.

A további számítások alapja új, célszerűbb integrálási változók bevezetése.
Bontsuk fel

-et a

síkkal párhuzamos és arra merőleges komponensekre:

13.33. egyenlet - (129,13)

13.34. egyenlet - (129,14)

Új változóknak válasszuk az

együtthatókat és a

13.35. egyenlet - (129,15)

változót. A (129,7) feltételekből látszik, hogy a
síkban a metrika pszeudoeuklideszi . Így az időtengelyt
felvehetjük ebben a síkban, tehát
térszerű négyesvektor,és
.
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Jelöljük ideiglenesen a négyesvektorok
síkba eső komponenseit 0,
komponenseket pedig
indexekkel. Fejezzük ki a

indexekkel, a normális síkba eső

elemi négyestérfogatot az új változókkal. Az első tényező:

[figyelembe véve, hogy a (129,9) integrandus nem függ a

Valóban, mivel

kicsi,

szögtől]. Továbbá,

, és így

Tehát

13.36. egyenlet - (129,16)

A további számítások a

mennyiségek egymáshoz való viszonyaitól függnek. Két esetet vizsgálunk.

2.1. Virtuális elektronvonalak esete
A

impulzusok feleljenek meg virtuális elektronvonalaknak, mégpedig legyen

13.37. egyenlet - (129,17)

Látni fogjuk, hogy az integrálás lényeges tartományát, amely a kétszeresen logaritmikus kifejezéshez vezet, az
alábbi egyenlőtlenségek határozzák meg:

13.38. egyenlet - (129,18)

Ennek megfelelően (129,9)-ben az integrandus nevezőjében
mellett, vagyis

13.39. egyenlet - (129,19)

A

mennyiségekre fennáll, hogy
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Ekkor

13.40. egyenlet - (129,20)

A (129,18) feltételek alapján a
az eredménye:

szerint 0-tól a

és

mennyiségek kisebbikéig kell integrálni. Ennek

13.41. egyenlet - (129,21)

A
szerinti logaritmikus integrálást -1-től
-ig és
-től 1-ig kell elvégezni (és hasonlóan
szerint). Ha (129,21)-et (129,20)-ba helyettesítjük, a
szerinti integráláskor az első tag zárust ad, mivel az
integrandus páratlan függvény. A második tagot arra a tartományra kell integrálni, ahol
és
előjelei
megegyeznek (
esetén) vagy különbözőek (
esetén). Mindkét esetben a
és a
tartomány (miután a
szerinti integrálást elvégeztük) azonos járulékot ad, és így azt kapjuk, hogy

13.42. egyenlet - (129,22)

(az előjel megegyezik

előjelével).

Ezt (129,11)-be helyettesítve, a végeredmény:

13.43. egyenlet - (129,23)

2.2. Fizikai elektronvégek esete
Feleljenek most meg a

impulzusok valódi elektronoknak, vagyis

13.44. egyenlet - (129,24)

Ebben az esetben a lényeges integrálási tartomány

13.45. egyenlet - (129,25)
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Mivel
, így
-et és
-et
és
mellett elhanyagolva, a (129,9) integrált
ismét (129,19) alakra hozhatjuk. Az ekkor fellépő infravörös divergencia eltüntetéséhez a fotonpropagátorban a
fotonnak véges
tömeget kell adnunk (vö, S.144. §):

13.46. egyenlet - (129,26)

Továbbá fennáll, hogy

így

13.47. egyenlet - (129,27)

ahol
A

.
szerinti integrálást elvégezve [(129,21)-hez hasonlóan] azt kapjuk, hogy

ahol a
feltétel által meghatározott tartományra kell integrálni. A
ismét azonos járulékot adnak, és a
szerinti integrálást elvégezve, azt kapjuk, hogy

13.48. egyenlet - (129,28)

ahol

, és felhasználtuk, hogy

.

A (129,28) integrálban két tartomány vezet kétszeresen logaritmikus kifejezésre:

Mindkét tartományban elvégezve a megfelelő elhanyagolásokat, az eredmény:

13.49. egyenlet - (129,29)

ahol az első tag az I, a második a II tartományból ered.
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Végül (129,11)-be behelyettesítve, a végeredmény:

13.50. egyenlet - (129,30)

ami megegyezik (114,21)-gyel.

3. 130.§. A vertexoperátor kétszeresen logaritmikus
aszimptotikája
Mikor az előző szakaszban kiszámított
korrekciók elérik az 1 nagyságrendet, a vertexoperátor
kiszámításához a kétszeresen logaritmikus tagok
minden hatványát tartalmazó végtelen sorát kell
összegeznünk. Az, hogy ez a feladat megoldható, annak köszönhető, hogy ilyen tagok csak bizonyos típusú
diagramokban lépnek fel, és a különböző rendű diagramok járulékai között egyszerű összefüggés áll fenn.
Mint a későbbiekben látni fogjuk, minden, az alábbihoz hasonló diagram ad kétszeresen logaritmikus tagokat:

13.51. egyenlet - (130,1)

stb., amelyekben minden egyes fotonvonal összeköti a jobb és bal oldali elektronvonalat; eközben tetszőleges
módon keresztezhetik egymást.
Számozzuk meg az
fotonimpulzusokat, mondjuk a jobb oldali végeik sorrendjében. Ekkor az azonos
rendű gráfok a fotonvonalak bal oldali végeinek permutációiban különböznek. Minden Feynman-integrálban
elvégezzük az elhanyagolásokat a számlálóban és a nevezőben, ahhoz hasonlóan, ahogy azt a (129,5)
integrálban csináltuk; ezután átalakítjuk a számlálót ugyanazzal a módszerrel, mint (129,11) levezetésében.
Ezek eredményeként az fotonvonalat tartalmazó összes diagram járulékainak összege, amely -ban az
nagyságrendű tagot adja, a következő alakban írható:

13.52. egyenlet - (130,2)
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13.53. egyenlet - (130,3)

ahol az összegezést a
szorzatokban szereplő
impulzusok indexeinek összes permutációira kell
elvégezni (az és
tagokat a nevezőkben a rövidség kedvéért nem írtuk ki).
Nyilvánvaló, hogy ha a (130,3) összegben a
szorzatokban szereplő
impulzusok indexeit valahogyan
permutáljuk, ez az impulzusok átjelölésére vezethető vissza, és ezért az
integrál értéke nem változik meg.
Így (130,3)-ban az összegezést kiterjeszthetjük a
és a
szorzatokban szereplő
impulzusok
permutációira, majd az eredményt osztanunk kell -sal:

Használjuk fel a következő fontos képletet:

13.54. egyenlet - (130,4)

ahol az
összege helyett

indexek permutációira kellösszegezni.5 Kétszer alkalmazva ezt a képletet, az integrálok
egyforma (129,19) [vagy(129,26)] alakú integrál szorzatát kapjuk, vagyis

13.55. egyenlet - (130,5)

Ezt (130,2)-be helyettesítve, majd

-et

) összegezve, azt kapjuk, hogy

szerint (

13.56. egyenlet - (130,6)

Ha
-et (129,22)-ből helyettesítjük be, akkor a virtuális elektronvonalakkal rendelkező vertexoperátor
kétszeresen logaritmikus aszimptotikáját kapjuk meg:

13.57. egyenlet - (130,7)

(V. V. Szudakov , 1956).
Ha
-et (129,29)-ből helyettesítjük be, akkor valódi fotonvégek esetére kapjuk meg a vertexoperátor
aszimptotikáját:

-re ez a képlet nyilvánvaló, általánosítása pedig teljes indukcióval könnyen elvégezhető. Megjegyezzük, hogy a (95,14) képlet
levezetésekor, amikor a lágy fotonok emissziójának valószínűségét kiszámítottuk, már felhasználtuk a fenti képletből eredő faktorizációt.
5
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13.58. egyenlet - (130,8)

A szorzótényező, amellyel
a nem perturbált
értéktől eltér, meghatározza a külső téren szórt elektron
szórási amplitúdójának a Born-közelitéstől való eltérését. Így a szórási hatáskeresztmetszet:

13.59. egyenlet - (130,9)

Ahhoz, hogy az infravörös divergenciát eltüntessük, ezt a kifejezést meg kell még szorozni egy adott
értéket meg nem haladó energiájú, tetszőleges számú lágy foton emissziójának valószínűségével , vagyis a
következő mennyiséggel [l. (119,2)]:

13.60. egyenlet - (130,10)

Az exponensben szereplő integrált (117,14)-ből vesszük (a
mellett álló szorzótényező), és végül egy
energiájú elektron szórási hatáskeresztmetszetére nagy impulzusátadás esetén a következő aszimptotikus
kifejezést kapjuk:

13.61. egyenlet - (130,11)

(A. A. Abrikoszov , 1956). A fenti kifejezés (
(119,12) képlettel.

szerinti) sorfejtésének első tagja természetesen megegyezik a

4. 131.§. Az elektron–müon szórás amplitúdójának
kétszeresen logaritmikus aszimptotikája
Kétszeresen logaritmikus tagok az amplitúdók aszimptotikus kifejezéseiben nemcsak külső téren történő
elektronszórás esetén jelennek meg, hanem kétrészecskés szórási folyamatoknál is.
Példa gyanánt tekintsük az elektron negatív müonon való szórását , ebben pedig a hátraszórás esetét, vagyis
amikor a szórási szög
(V. G. Gorskov , V. N. Gribov , L. N. Lipatov , G. V. Frolov , 1967). Ez a folyamat
két szempontból is a legegyszerűbb. Először is, mivel a részecskék nem azonosak, hiányzanak a kicserélési
gráfok . Másodszor, hátraszórás esetén a lágy fotonok emissziója erősen lecsökken, és ennek következtében nem
jelenik meg infravörös divergencia . Valóban, (95,8) szerint a lágy fotonok emissziójának hatáskeresztmetszete :

13.62. egyenlet - (131,1)
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ahol
és
a részecskék sebessége az ütközés előtt és után. Viszont ultrarelativisztikus esetben az
impulzusok egyenlősége a sebességek egyenlőségét jelenti, és ilyen pontossággal a tömegközépponti
rendszerben hátraszórás esetén fennáll, hogy

Ekkor a (131,1) kifejezés zérussá válik.
Ha a fenti szórási folyamat a reakció

-csatornájának felel meg, akkor a

megy át, amikor egy elektron–pozitron pár

-csatornában abba a folyamatba

párrá változik. Ebben a csatornában a

feltétel azt

jelenti, hogy az
és
(valamint az
és
) mozgási iránya megegyezik. A fékezési sugárzás
lecsökkenésének különösen szemléletes oka van, itt ugyanis az adott előjelű töltések mozgásiránya egyáltalán
nem változik.
Az, hogy az emissziós hatáskeresztmetszetben a vezető tagok kiejtik egymást, azt jelenti, hogy aszimptotikus
kifejezésében nem lépnek fel kétszeresen logaritmikus korrekciók . Ennek megfelelően nem kapunk infravörös
divergenciát (ugyanolyan kétszeresen logaritmikus pontossággal) a szórási amplitúdóban sem, amikor a virtuális
fotonok impulzusaira integrálunk.
Ha a folyamatot az

invariáns változókkal írjuk le, akkor az ultrarelativisztikus esetben a hátraszórásnak az

13.63. egyenlet - (131,2)

értékek felelnek meg.
A perturbációszámítás (

szerinti) első közelítésében az elektron–müon szórást a következő gráf írja le:

13.64. egyenlet - (131,3)

Az ennek megfelelő amplitúdó:

13.65. egyenlet - (131,4)

A (131,2) határesetre úgy térhetünk át, hogy a fenti kifejezésben a
vel, ahol az utóbbi

-nek a

mátrix-négyesvektort helyettesítjük

sík normális síkjára eső„vetülete” (a

síkkal, mivel ultrarelativisztikus esetben hátraszóráskor
párhuzamos komponensek az
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mátrixok (az első
-lal esik egybe, a második pedig
, ahol
a
irányába mutató egységvektor). Az
és
bispinorokra felhasználva a Dirac-egyenletet , azt kapjuk, hogy

és így ezeket a tagokat elhagyhatjuk.
A következő közelítésben megjelenik a

13.66. egyenlet - (131,5)

gráf, valamint a „keresztezett” fotonvonalakkal felírt gráf , amelyet célszerű (131,5)-től csupán az egyik
folytonos vonal irányában eltérő alakban ábrázolni:

13.67. egyenlet - (131,6)

A megfelelő integrálok vizsgálata azt mutatja, hogy mindkét gráfban a „lágy” virtuális fotonok

tartományából származó kétszeresen logaritmikus tagok jelennek meg. Ezek a járulékok az integrálok infravörös
divergenciáival kapcsolatosak, és így a fentiek alapján ki kell ejteniük egymást. A (131,6) gráfban azonban a
nagy impulzusok,
kiszámítanunk.

tartománya is ad kétszeresen logaritmikus járulékot . Ezt a járulékot kell

A (131,6) gráfnak a következő integrál felel meg:

13.68. egyenlet - (131,7)
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(ahol felhasználtuk, hogy

). Legyen ismét

13.69. egyenlet - (131,8)

[vö. (129,13)]. A kétszeresen logaritmikus járulék az alábbi egyenlőtlenségek által meghatározott tartományból
származik:

13.70. egyenlet - (131,9)

ahol

. Az

négyesvektort úgy határozzuk meg, hogy

(hátraszórás) innen következik, hogy a tömegközépponti rendszerben

; az adott esetben
, tehát

.

A (131,7) integrál számlálójában elhanyagolhatjuk
-t és
-t, valamint minden olyan tagot, amely -t
vagy -t tartalmaz; az vagy tényezők kiejtenék a nevezőből eredő megfelelő pólusokat (l. alább), és így
nem lépnének fel a kívánt négyzetes logaritmikus kifejezések. Észrevéve, hogy

és a

integrálelemet (129,16) szerint átalakítva, a (131,7) integrált a következő alakba írhatjuk át:

Az integrandus számlálóját átalakítjuk úgy, hogy
ben]

helyett a

irányára átlagolunk, és [hasonló okokból, mint (131,4)-

komponenseket írjuk. Egyszerű átalakítások után azt kapjuk, hogy

13.71. egyenlet - (131,10)

ahol

Végül, a számlálót
alakban írva, a második tagot – amely az egyszerű pólusokat
eltüntetné, és így nem adna kétszeresen logaritmikus járulékot – elhagyjuk. Így

13.72. egyenlet - (131,11)

Ez az integrál ugyanolyan alakú, mint (129,20), így a
, megjelenik az

feltétel (

szerinti integrálást ugyanúgy végezzük. Mivel most
helyett). Így azt kapjuk, hogy
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13.73. egyenlet - (131,12)

ahol az integrálási tartományt az alábbi egyenlőtlenségek határozzák meg:

(logaritmikus pontossággal számolva az erős
írhatunk). Közvetlen számítás eredményeként:

egyenlőtlenségek helyett egyszerű egyenlőtlenségeket

13.74. egyenlet - (131,13)

A perturbációszámítás magasabb rendű közelítéseiben a bennünket érdeklő
járulékok a(131,6)hoz hasonlóan „létra”-diagramokból származnak, ahol egyre több „létrafokot” kell figyelembe venni. Így a teljes
kétszeresen logaritmikus aszimptotikát a következő végtelen adja: 6

13.75. egyenlet - (131,14)

Ahhoz, hogy e sor általános tagjának alakját megállapítsuk, nézzük meg még a harmadrendű közelítést [(131,14)
sor harmadik tagja]. A neki megfelelő integrált a következő alakra hozhatjuk:

13.76. egyenlet - (131,15)

ahol az integrálási tartomány

A fenti integrál kétszeresen logaritmikus részét kiemelhetjük, ha az integrálási tartományt a

13.77. egyenlet - (131,16)

további feltételekkel korlátozzuk.7 Ekkor

ahol

Ez a sor a Salpeter–Bethe-egyenletre vezet (122. §). Ezt megoldva megkaphatjuk
módszert alkalmazni, amelynél az egyes tagokat az összegezés előtt egyszerűsítjük.
7
Ezt a módszert alkalmazhattuk volna a (130,3) integrál kiszámításánál is.
6

-t. Célszerűbb azonban az alábbiakban tárgyalt
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az integrálási tartományt pedig a következő egyenlőtlenségek határozzák meg:

Hasonlóan, a sor

alakba írható, ahol

-edik tagja

13.78. egyenlet - (131,17)

amelyben az integrálási tartomány:

13.79. egyenlet - (131,18)

A teljes szórási amplitúdó :

13.80. egyenlet - (131,19)

A fenti összeg kiszámításához vezessük be ideiglenesen az
(131,17) integrálok határoznak meg, integrálási tartományuk viszont

függvényeket, amelyeket ugyanazok a

13.81. egyenlet - (131,20)

[

-ben és

-ben különbözőek az integrálási határok, (131,18)-ban viszont egyenlőek]. Nyilvánvaló, hogy
, ahol

13.82. egyenlet - (131,21)

Az

függvények definíciójából következik, hogy kielégítik az

rekurzív összefüggést. Ezeket az egyenlőségeket
kapunk

szerint (1-től

-ig) összegezve, egy integrálegyenletet

-ra:

13.83. egyenlet - (131,22)

569
Created by XMLmind XSL-FO Converter.

XIII. FEJEZET A
KVANTUMELEKTRODINAMIKA
ASZIMPTOTIKUS KÉPLETEI

Az
egyenletet

függvényt a továbbiak számára elegendő a

tartományban vizsgálni. Ekkor a (131,22)

13.84. egyenlet - (131,23)

alakban írhatjuk. Ezt az egyenlőséget

szerint deriválva, azt kapjuk, hogy

13.85. egyenlet - (131,24)

és azután

szerint is deriválva egy differenciálegyenletet kapunk

-ra:

13.86. egyenlet - (131,25)

Ezt az egyenletet az

13.87. egyenlet - (131,26)

(131,23)-ból és (131,24)-ből közvetlenül következő peremfeltételek mellett kell megoldani.
A megoldást a

változó szerinti Laplace-transzformáció segítségével kaphatjuk meg:

13.88. egyenlet - (131,27)

ahol
a komplex síkon egy zárt görbe, amely körülveszi a
pontot. (131,27)-et a (131,25) egyenletbe
helyettesítve és az integrandust zérussal egyenlővé téve, kapjuk, hogy

ahol

tetszőleges függvény. A (131,26) peremfeltételek közül az első az

feltételt adja, ahonnan következik, hogy
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ahol
teljesül, ha

analitikus függvény, amelynek a

görbe belsejében nincs szingularitás. A második feltétel is

; valóban, ekkor

A kapott eredményeket összegyűjtve és a

helyettesítést elvégezve, azt kapjuk, hogy

Végül parciálisan integrálva és az ismert

képletet felhasználva [
végeredményt kapjuk a szórási amplitúdóra :

képzetes argumentumú Bessel-függvény ], a következő

13.89. egyenlet - (131,28)

A szórási hatáskeresztmetszet (

szögre) ennek megfelelően

13.90. egyenlet - (131,29)

ahol

a hatáskeresztmetszet Born-közelítésben , ultrarelativisztikus esetben (l. a 82. § 6. feladatát).8

Felsorolunk néhány kiegészítő irodalmi hivatkozást a kétrészecskés szórási folyamatok kétszer resenlogaritmikus aszimptotikájával
kapcsolatban: V.G. Gorskov , V. N. Gribov , G. V. Frolov , ZSETF 51, 1093 (1966) (foton-elektron hátraszórás); V. G. Groskov, V. N.
Gribov, L. N. Lipatov , G. V. Frolov, JaF 6, 361 (1967) (elektron?pozitron hátraszórás); V. G, Groskov, JaF 6, 579 (1967) (tetszőleges szögű
szórási folyamatok).
8
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14. fejezet - XIV. FEJEZET A
HADRONOK ELEKTRODINAMIKÁJA
1. 132.§. A hadronok elektromágneses alakfaktorai
A hadronok elektrodinamikájának minden jelenségre kiterjedő megfogalmazása a jelenlegi elmélet kereteiben
nem lehetséges. Világos, hogy a jóval intenzívebb erős kölcsönhatások figyelembevétele nélkül nem lehet felírni
a hadronok elektromágneses kölcsönhatásait leíró egyenleteket. Ezek elmélete azonban nem létezik, és így nem
lehetséges a hadronáram explicit felírása, amely pedig kvantumelektrodinamikai jellemzésük alapja. E
helyzetben a hadronáramnak mint fenomenologikus mennyiségnek a bevezetésére kényszerülünk. Ennek
szerkezetét csak általános kinematikai megkötések szorítják meg, amelyeknek semmi közük nincs a
kölcsönhatás dinamikájához. Az elektromágneses kölcsönhatás operátora csakúgy, mint korábban,

14.1. egyenlet - (132,1)

alakú lesz, ahol az áramot -vel jelöljük (eltérően az elektronáram
jelétől). Minthogy e kölcsönhatás
nagyságrendjét ugyanaz az
töltés határozza meg,így a korábbiakhoz hasonlóan alkalmazhatjuk a
perturbációszámítási módszereket .
Adjuk meg az átmeneti áramot a hadron két szabadon mozgó állapota között (melyet nem kísér magának a
hadronnak semmiféle átalakulása). Ez az áram–részecske kölcsönhatás „háromágú” diagrammal írható le,

14.2. egyenlet - (132,2)

amely maga is része lehet bonyolultabb diagramoknak (pl. az elektron rugalmas szóródása a hadronon). A
(132,2) diagramon a szaggatott vonal a virtuális fotont jelenti; ez nem lehet valódi foton, mivel szabad részecske
nem nyelhet el (vagy nem emittálhat) ilyent. Ekkor

Tekintsünk először 0 spinű hadronokat. Legyen
és
a hadron kezdeti és végállapotának hullámfüggvénye,
ezek négyesimpulzusa
és ; a 0 spinű részecskére ezek az amplitúdók skalárok (vagy pszeudoskalárok). 1 A
átmeneti áramnak e két állapot között bilineárisnak kell lennie

-ben és

-ban. Írjuk ezt

Emlékezzünk vissza, hogy a síkhullámot
alakban írtuk. Az „egy részecske egységnyi térfogatban” normálás (0 spinű
részecskére) az
skalárnormálásnak felel meg, így
választható (10. §). Az alábbiakban az átmeneti áramot az
és
amplitúdókra vonatkozóan a 65. § jelöléseivel összhangban adjuk meg.
1
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14.3. egyenlet - (132,3)

alakban, ahol a

négyesvektor az ismeretlen vertexoperátor [a pont a (132,2) diagramon]. Ha

akkor egyszerűen

,

.

Az elektrodinamikában az áram általános tulajdonsága, hogy megmaradó mennyiség, ami az elmélet
mértékinvarianciájához kapcsolódik. Impulzusreprezentációban ez az átmeneti áramnak és a foton
négyesimpulzusának ortogonalitásában fejeződik ki:

14.4. egyenlet - (132,4)

-ra vonatkozóan a következő alakot írja elő:

Az adott esetben ez

14.5. egyenlet - (132,5)

ahol

és

az egyedüli invariáns változónak,

fajtája az átmenet során változatlan,

(

-nek skalárfüggvénye. Minthogy a hadron

a hadron tömege), így

.

A (132,3) mátrixelemeket a (132,5)-ből vett
-val képezve, valódi négyesvektorokat kapunk. Ez a
operátorra is igaz. Tehát a (132,1) kölcsönhatási operátor valódi skalár. Így a 0 spinű hadronok
elektrodinamikája automatikusan
-invariáns. Hasonlóan belátható, hogy
-invariáns is. Ugyanis az
időtükrözés először is felcseréli a kezdeti és végső négyesimpulzusokat; ekkor
változatlan marad.
Másodszor, a négyesimpulzusok térkomponenseinek előjelét megváltoztatja, az időkomponenst változatlanul
hagyja; az
négyespotenciál komponensei ugyanúgy transzformálódnak, azaz a
szorzat változatlan
marad.
Az

invariáns függvényt elektromágneses alakfaktornak hívjuk. A fenomeno-logikus elmélet kereteiben

alakja, érthető módon, nem határozható meg. Megmutatható azonban, hogy (a vizsgált
tartományban)
valós függvény. Ez ugyanazokból a megfontolásokból következik, amelyeket a 113. §-ban az elektron
alakfaktorára alkalmaztunk:

esetén olyan közbenső állapotok, amelyek az unitaritási egyenlet jobb

oldalára kerülhetnének, nem léteznek, így az
A

és ezzel a

pontban a kezdeti és a végállapot megegyezik, tehát

mátrix hermitikus lesz.
diagonális mátrixelemmé válik. Speciálisan,

a töltéssűrűséget adja, amely (az „1 részecske egységnyi térfogatban” normálás
mellett!) a részecske teljes töltésével azonos.
Elektromosan semleges részecskére

. Hangsúlyozzuk azonban, hogy ez egyáltalán nem jelenti még a

részecske valódi semlegességét. Ha a részecske valódi semleges és határozott töltésparitású, akkor
minden
-re: minthogy az áram operátora páratlan töltésparitású (13. §), így az azonos töltésparitású
hadronállapotok között vett mátrixeleme eltűnik.2
Térjünk át a feles spinű hadronokra. Ekkor a hullámamplitúdók bispinorok és a hadronáram alakja a következő:

14.6. egyenlet - (132,6)

2

Ez nem jelenti természetesen azt, hogy a hadron egyáltalán nem léphet kölcsönhatásba az elektromágneses térrel. Két áramoperátor

szorzata
már páros töltésparitású, így mátrixelemei azonos töltésparitású állapotok között nem tűnnek el. Tehát a valódi
semleges részecske szórhatja a fotont, kibocsáthat egyidejűleg két fotont, azaz -ban magasabb rendű folyamatban részt vehet.
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Az
és
, valamint a
és
négyesimpulzusok bilineáris kombinációiból valódi és pszeudovektor
mennyiségek egyaránt képezhetők [melyek a (132,4) feltételt is kielégítik]. Így a -invariancia követelménye
nem teljesül automatikusan, hanem kiegészítésként kell kiróni.3 Mint a 113. §-ban megmutattuk, ekkor a
vertexoperátor két független, (

esetén) valós alakfaktort tartalmaz. Írjuk ezt a következő alakban:

14.7. egyenlet - (132,7)

ahol

és

az invariáns alakfaktorok (

a hadron tömege); a három alak ekvivalenciájáról a

összefüggés és (113,5) segítségével könnyen meggyőződhetünk.4
Az elektromágneses alakfaktorok az invariáns amplitúdók kategóriájába sorolhatók, amelyek fogalmát a 71. §ban vezettük be. Olyan „reakció” amplitúdóiként is tekinthetjük ezeket, amelyek (a szétsugárzási csatornából
nézve) a virtuális foton hadron–antihadron párra történő bomlását írják le. A virtuális foton 1 spinű „részecske”.
Arról, hogy két

spinű részecskére való elbomlását két független amplitúdó írja le, könnyen meggyőződhetünk

úgy is, ha megszámláljuk a független
helicitásamplitúdókat (l. 70. §). Valóban, a
következtében az -mátrix négy, nullától különböző eleme közül csak kettő független:

-invariancia

A -invariancia (vagy a
-invariancia a szétsugárzási csatornában) nem ad újabb megkötéseket az előző
mátrixelemek között. Ezzel a körülménnyel kapcsolatos az, hogy a (132,7) vertexoperátorral leírt kölcsönhatás
automatikusan -invariáns is (ez a helyzet azonban magasabb spinű részecskékre már nem áll fenn).
határesetben a (

A

szerint) nullad- és elsőrendű tagok (132,7)-ben a következők:

14.8. egyenlet - (132,8)

Ebből látszik (l. 113. §), hogy

a részecske elektromos töltése (

az anomális mágneses momentuma (

egységekben).

egységekben),

pedig

5

Mindeddig csak az alakfaktorok impulzustérbeli alakját használtuk. Ez természetesen elegendő a megfigyelhető
jelenségek leírására. A könnyebb elképzelés céljából az alakfaktoroknak szemléletesebb értelmezést is
adhatunk, ha ezeket mint valamely koordinátafüggvény Fourier-transzformáltját tekintjük.
Célszerű azt a vonatkoztatási rendszert kiválasztani, amelyben
mindig lehetséges, mivel
. Ebben a rendszerben
négyesvektor komponensei pedig

3
4

.

A jelenlegi kísérleti adatok nem mutatnak paritássértés jelenlétére az elektromágneses kölcsönhatásokban.
A (132,7) szerinti definíció (R. Sachs, 1962) célszerűsége a továbbiakban fog megmutatkozni. Az irodalomban használatosak az

alakfaktorok is, melyeket a (113,6)-beli
-vel és

-fel és

-vel analóg módon definiálunk, azaz

-mel a következő:

Így a protonra
„anomális”).
5

(ún. Breit-rendszer) ; ez
, tehát
, a

és

. Ezek összefüggése

.
. A neutronra

,
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A 0 spinű hadronra az átmeneti áram a Breit-rendszerben különösen egyszerű alakot ölt:

Ebből látható, hogy

egy

14.9. egyenlet - (132,9)

sűrűségű sztatikus töltéseloszlás Fourier-transzformáltjaként is felfogható. Ebben a értelemben beszélhetünk a
részecske térszerű elektromágneses struktúrájáról:
esetén
lenne. Az alakfaktor
-tól való függését tehát mint az eloszlásnak a pontszerűtől való eltérésétértelmezhetjük. Hangsúlyozzuk
azonban, hogy ezt az interpretációt nem szabad szó szerint venni. A
függvény egyáltalán nem tartozik
valamilyen jól meghatározott koordináta-rendszerhez, mivel minden értéknek megvan a saját rendszere.
Csak a kis
értékekre, nemrelativisztikus határesetben, mikor a szóráskor a részecske
energiaváltozását elhanyagolhatjuk, esik egybe a Breit-rendszer a részecske nyugalmi rendszerével, és lesz
értékétől független. Ebben a közelítésben a részecske kezdeti és végállapotai azonosak, így az átmeneti áram
mátrixa diagonális lesz, és a
függvény ekkor valóban a töltések térbeli eloszlását jelenti. Elemi részekre
azonban
olyan értékeinek tartománya, amelyeken az alakfaktorok változása lényeges, csak alig kisebb
nél. Így nemrelativisztikus határesetben ezekben
-val helyettesíthető, azaz a részecske
pontszerűnek tekinthető. Más a helyzet a magok esetében. A mag
tömege a tartalmazott nukleonok
számával, a

karakterisztikus érték viszont

-nal arányos (

a mag sugara). Így elég nehéz

magokra a
értékek jellemzőek, azaz a nemrelativisztikus vizsgálat megengedhető a teljes lényeges
tartományban, ezzel pedig a mag elektromágneses szerkezetének fogalma teljesen határozott értelmet nyer.
spinű részecskére (132,7)-ből Breit rendszerben a

14.10. egyenlet - (132,10)

14.11. egyenlet - (132,11)

összefüggés következik, ahol
felhasználtuk az

egyenlőséget, melyet az
ellenőrizhetünk.

-re és

a spin háromdimenziós operátora (mátrixa) [lásd (21,21)-et]; (132,10)-ben

-re vonatkozó Dirac-egyenletek segítségével

esetén könnyen

A (132,10) átmeneti áram időkomponense a „pontszerű részecskétől” – az elektronétól – az
szorzótényezőben különbözik, ezért mondhatjuk, hogy az
alakfaktor (töltés-alakfaktornak is szokták
nevezni) a „töltés térbeli eloszlását ” (132,9) szerint írja le.
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Hasonlóképpen, a (132,11) háromdimenziós vektornak megfeleltethetjük az áramsűrűség „térbeli eloszlását” :
, ahol e

a „mágneses momentum” sűrűsége . Így az
alakfaktor mágneses alakfaktorként , azaz a mágneses
momentum térbeli eloszlásaként értelmezhető – természetesen a térbeli „töltéseloszlásra” vonatkozó korábbi
megjegyzések figyelembevételével.
tartalmazza a „normális” Dirac-féle mágneses momentumot és a
hadron fajtájától függő „anomális” momentumot; ez utóbbi „sűrűségének” az
különbség feleltethető
meg.
Természetes az a feltételezés, hogy a hadronok elektromágneses alakfaktorainak csakúgy, mint az elektronénak,
a

argumentum valós, pozitív értékeinél annak a szinguláris pontjai. Ez lehetővé teszi, hogy

bizonyos megállapításokat tegyünk a
[és
] eloszlások
-beli aszimptotikájára. Nevezetesen,
ha a (132,9) integrált ugyanúgy átalakítjuk, mint azt a 111. §-ban (111,3)-ról (111,4)-re való áttérésnél tettük,
azt kapjuk, hogy nagy -ekre

ahol
, az
alakfaktor első szingularitásának abszcisszája (ezzel kapcsolatban lásd még a XII. fejezet2.
lábjegyzetét). Ha, amint ez lenni szokott, a legközelebbi szingularitást a virtuális foton (egyenként
tömegű)
hadronpár keltésének küszöbe adja, akkor
.

2. 133.§. Elektronok szóródása hadronokon
Alkalmazzuk az előző szakasz képleteit az elektron–hadron rugalmas szórásra. Jelöljük a hadron kezdeti és
végső impulzusát rendre

-val és

-vel, az elektronét pedig

-vel és

-vel; ekkor

14.12. egyenlet - (133,1)

A vizsgált folyamat diagramja:

14.13. egyenlet - (133,2)

Az elektron által kibocsátott virtuális fotonhoz a szokásos
pedig a operátor tartozik.
Tekintsük a legérdekesebb esetet, az

vertexoperátor , a hadron által történő elnyeléshez

spinű hadronokét (pl. elektron–proton vagy elektron-neutron szórás).
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A (133,2) diagramnak az

14.14. egyenlet - (133,3)

mátrixelem felel meg. A hatáskeresztmetszet kiszámítása ennek az amplitúdónak a segítségével, nem
különbözik lényegesen a 82. §-ban végzett számításoktól; ennek során a operátort célszerű a (132,7)-ben
felírt első alakjában használni.
Polarizálatlan részecskék szórására a következő eredményt kapjuk:

14.15. egyenlet - (133,4)

Itt

a hadron,

az elektron tömege,

Vizsgáljunk néhány határesetet.
Az elektronok nehéz magon való szóródásakor az az érdekes eset, amikor a magnak átadott
impulzus kicsi
a mag tömegéhez, de nem kicsi
-hez képest (a mag sugara
); ekkor a mag nem tekinthető pontszerűnek.
Ebben az esetben a tömegközépponti rendszer közelítőleg megegyezik a mag nyugalmi rendszerével, a mag
visszalökődése elhanyagolható, és az elektron energiája változatlan. Ekkor

és a (133,4) összefüggés a

14.16. egyenlet - (133,5)

alakra egyszerűsödik. Ebben a közelítésben a hatáskeresztmetszetben csak az elektromos alakfaktort tartalmazó
tag marad vissza, és (133,5) a (81,5) képletnek felel meg, amely az elektron sztatikus töltéseloszláson való
szóródását írja le.
Az elektronnak mozdulatlan neutronon való szóródásakor ugyanebben az
határesetben (
a neutron
tömege) az alakfaktorok helyettesíthetők a
helyen felvett értékeikkel, mivel, ahogy már megjegyeztük, a
különálló nukleonra a töltéseloszlás karakterisztikus „sugara”
semlegessége miatt

-mel összemérhető.6 A neutron elektromos

, és a hatáskeresztmetszet

14.17. egyenlet - (133,6)

6

Az empirikus, négyzetátlagolt „sugárérték” a nukleonra

(

a pion tömege).

577
Created by XMLmind XSL-FO Converter.

XIV. FEJEZET A HADRONOK
ELEKTRODINAMIKÁJA

ahol
a neutron mágneses momentuma,
mágneses momentumon történő szóródásának felel meg.

a szórási szög. Ez a képlet az elektron rögzített

Végül írjuk le az ultrarelativisztikus elektron ütközését nukleonnal a
tömegközépponti rendszerbeli impulzusátadás, így
(laboratóriumi rendszer):

ahol

és

határesetben.

. A kezdeti nukleon nyugalmi rendszerében

az elektron energiája a kezdeti, illetve a végállapotban,

Ultrarelativisztikus esetben

a

továbbra is a

pedig az e rendszerbeli szórási szög.

-val ugyanúgy fejezhető ki, mint a fotonszórás esetében [vö. (86,8)]:

Így

14.18. egyenlet - (133,7)

14.19. egyenlet - (133,8)

ahol
az összes mennyiséget

. A (133,4)összefüggésben az elektron
-vel és

tömege mindenütt elhanyagolható; ezután

-vel kifejezve, azt kapjuk, hogy

14.20. egyenlet - (133,9)

vagy (133,7)és (133,8) felhasználásával,

14.21. egyenlet - (133,10)

(M. Rosenbluth, 1950).
Figyeljünk fel arra, hogy az
és
alakfaktorok függetlenül adnak járulékot a hatáskeresztmetszetbe,
interferenciatagjaik nincsenek jelen. Ez igazolja az alakfaktorok fenti választásának célszerűségét.

2.1. Feladat
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Adjuk meg a 0 spinű hadron elektronnal való rugalmas ütközésének hatáskeresztmetszetét.
(132,5)-öt használva, (133,3) helyett

adódik. A hatáskeresztmetszetre pedig

[a jelölések a (133,4)-beliekkel azonosak]. Ha

, akkor

[a jelölések megegyeznek a (133,10)-ben használtakkal].

3. 134.§. Alacsonyenergiás tétel a fékezési sugárzásra
A 95. §-ban megvizsgáltuk a részecskék ütközése során bekövetkező fotonemisszió folyamatát abban a
határesetben, amikor a foton frekvenciája nullához tart. Beláttuk, hogy a folyamat amplitúdója fordítva arányos
-val, és egyszerűen kifejezhető ugyanennek, azonban lágy foton kibocsátása nélküli ütközésnek az
amplitúdójával (ez utóbbit fogjuk az alábbiakban feltételesen a „rugalmas” szórás amplitúdójának nevezni, és
-vel jelöljük).7 Az

szerinti következő közelítésben

14.22. egyenlet - (134,1)

ahol az (

) vezető taghoz az

-tól független (

) korrekció adódik hozzá. Be fogjuk látni, hogy ez a

korrekciós tag (csakúgy, mint a vezető tag) szintén kifejezhető
-vel, függetlenül a hadron számunkra
ismeretlen elektromágneses struktúrájának részleteitől. Ezt az állítást hívjákalacsonyenergiás tételnek a fékezési
sugárzás esetében (F. E. Low , 1958).
A 95. §-ban láttuk, hagy a lágy foton emissziójának amplitúdójához a fő járulékot [amely (134,1) első tagjának
felel meg] azok a diagramok adják, amelyeken a fotont közvetlenül a kezdő vagy a végső részecske emittálja.
Ezek a diagramok a következő alakúak:

14.23. egyenlet - (134,2)

7

A 95. §-ban az

jelölést alkalmaztuk.
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amiket a

14.24. egyenlet - (134,3)

típusú diagramokkal kell szembeállítanunk, amelyeken a fotonvonal a diagram belső részeiből indul ki. A
(134,2) ábrákat az jellemzi, hogy két részre vághatók egy (kezdeti vagy végső) virtuális hadronvonal
elvágásával . Más szavakkal, a mi szempontunkból lényeges tulajdonságuk: egyhadronos közbenső állapot lehet
jelen. A 80. §-ban láttuk, hogy az unitaritási feltétel értelmében ez a tulajdonság egymagában elegendő az
amplitúdó pólusszingularitásának megjelenéséhez.

3.1. 0 spinű hadronok
Az egyszerűség kedvéért feltesszük, hogy az ütköző részecskék közül csak az egyik elektromosan töltött (és így
sugárzásra képes; legyen ez az első), és mindkét hadron spintelen. Az ilyen hadronok hullámamplitúdói
skalárok, 1-nek vehetők.
A (134,2)a diagram pólusjáruléka az amplitúdóhoz

14.25. egyenlet - (134,4)

Az első tényező a
fotonnak felel meg (
a polarizáció négyesvektora). A második tényező a hadron
elektromágneses csúcsa (a vastag pont az ábrán); ezt a(132,5) alakban írtuk fel, benne
a hadron töltése,
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pedig az alakfaktora. A harmadik tényező a virtuális hadron propagátor
impulzussal (
a hadron
tömege ). Végül az
szorzó az egész maradék blokkot jelöli. Az utóbbi a „rugalmas” folyamat amplitúdójától

14.26. egyenlet - (134,5)

csak a

impulzusú valódi hadron

impulzusú virtuális hadronra való cseréjében tér el.

(134,4)
szerinti sorfejtésében az első tagok a következők lesznek: 1. -val fordítva arányos, 2. -tól
független, de
irányától függő, 3. -tól és -tól teljesen független tagok. A harmadik típusú tagok (és csakis
az ilyenek) a „nemszinguláris” diagramoktól , azaz a (134,3) típusúaktól is származhatnak, melyeknek nincs
pólusjárulékuk, valamint a (134,2) diagramok pólust nem tartalmazó járulékától. Meg fogjuk mutatni, hogy e
tagok összességét a mértékinvariancia révén az első két típusú járulék meghatározza és így ezeket nem kell
külön kiszámítani.
A „rugalmas” folyamat(134,5) amplitúdója csak két invariáns változótól függ:

14.27. egyenlet - (134,6)

A
egy

helyettesítés nemcsak azt eredményezi, hogy

helyett

-et kell írnunk, hanem

új változótól való függést is bevezet, amely a
impulzusnak a tömeghéjtól való eltérését jellemzi. De az
amplitúdó e kicsiny paraméter szerinti sorfejtésének már elsőrendű tagja is kiküszöböli a (134,4) amplitúdó
szingularitását, és így abba csak olyan tagokat ad, amelyek -tól függetlenek. Ezek a fentebb említett okok
miatt egyelőre nem érdekelnek bennünket, így arra a fontos következtetésre jutunk, hogy a (134,4)-beli
mennyiség helyett az

fizikai amplitúdót helyettesíthetjük be, abban csak az

14.28. egyenlet - (134,7)

helyettesítést végezve el. A sorfejtés első tagjai
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Hasonló okokból érdektelen az a tény, hogy az
elektromágneses alakfaktor olyan csúcshoz tartozik,
amelynek két hadronvonala ( és
) közül csak az egyik fizikai. Ezt nyugodtan helyettesíthetjük a 132.
§-ban tekintett csúccsal, amelyhez két fizikai hadron csatlakozik alakfaktorával. Mivel ekkor a foton valódi, így
.
Így (134,4)-ből kapjuk, hogy

14.29. egyenlet - (134,8)

ahol a pontozás a

-tól teljesen független tagokat jelöli [ugyanakkor (134,8) második tagja

Hasonló módon kapjuk, hogy a (134,2)b) diagram

irányától függ].

-be adott járuléka (134,8)-tól csak

-nak

-ra való cseréjében különbözik. A sorfejtés vezető tagjára így az általunk már ismert

14.30. egyenlet - (134,9)

kifejezés adódik [vö. (95,5)].
A
-tól független tagokat meghatározhatjuk, ha a teljes amplitúdó mértékinvarianciáját követeljük meg.
Nevezetesen, az amplitúdónak változatlannak kell maradnia az
helyettesítésre, azaz
alakú kell, hogy legyen, teljesítve a
elérésére (134,8)-hoz a

mellékfeltételt. Könnyű belátni, hogy ennek

-tól független tagot kell hozzáadnunk, és hasonlóan kell eljárnunk a (134,2)b) diagram esetén is. Ennek
eredményeként a következő végeredményt kapjuk:

14.31. egyenlet - (134,10)

Ez az összefüggés a kitűzött feladat megoldása. Tömörebb alakban adható meg, ha elvégezzük a

azonos átalakítást (hasonlóan

-re is), és bevezetjük a

14.32. egyenlet - (134,11)

differenciáloperátorokat (hasonlóan

-re is). Ekkor8

14.33. egyenlet - (134,12)
E képlet tetszőleges számú töltött részecskére való általánosítását a
vonatkozó analóg mennyiségek összegével való helyettesítésével kapjuk.
8

mennyiségnek az összes kezdeti és végső részecskére
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A hatáskeresztmetszetet

határozza meg, amely a vizsgált pontossággal

14.34. egyenlet - (134,13)

A második tag adja a sugárzási hatáskeresztmetszet keresett korrekcióját . A foton polarizációjára összegezve,
erre a korrekcióra a következő kifejezés adódik:

14.35. egyenlet - (134,14)

Tehát a sugárzás hatáskeresztmetszetéhez adódó korrekciót a „rugalmas” folyamat amplitúdójávalés
deriváltjával fejezhetjük ki.

3.2.

szerinti

spinű hadronok

Legyen most a töltött részecske spinű. Az előző számítások elvi menete változatlan marad, csak a vertexek és
propagátorok konkrét alakja változik.
Az elektromágneses vertexoperátornak a (132,7) kifejezést vesszük, amely
fotonvonalra

esetén, kimenő

14.36. egyenlet - (134,15)

lesz, ahol
a hadron mágneses momentumának anomális része [vö. (132,8)]. A
„rugalmas” folyamatot jellemzi az

vertexoperátor, amely a

14.37. egyenlet - (134,16)

alakban definiálandó, ahol
A négyesimpulzusoktól való függése

a kezdeti, illetve a végső hadronok bispinor amplitúdói .

14.38. egyenlet - (134,17)

alakban adható meg, ahol

és

invariáns amplitúdók [vö. (71,3)].

Ekkor a (134,2)a diagramnak a folyamat amplitúdójához adott járuléka,

argumentumában

-et (134,7) szerint kell helyettesítenünk.

A számításokat elhagyva, a végeredményt közöljük:

14.39. egyenlet - (134,18)
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a hatáskeresztmetszethez adott korrekcióban (134,13) szerint lineárisan szerepel. Nyilvánvaló, hogy a
mágneses momentum az eredményben csak
vagy
alakban jelenik meg, ahol
a hadronok
polarizációs vektora . Így a hadronok polarizációjára átlagolva a korrekciónak ez a része kiesik. Ha a foton
polarizációjára is átlagolunk, akkor egyszerű átalakítások után kiderül; hogy újra csak a (134,14) képlet lesz
igaz, amely a hatáskeresztmetszet korrekcióját a „rugalmas” szórás hatáskeresztmetszetén keresztül fejezi ki (T.
N. Burnett , N. M. Kroll , 1968).

4. 135.§. Alacsonyenergiás tétel foton-hadron ütközés
esetére
A kis frekvenciák határesetében bármilyen rögzített töltött részecskén kialakuló fényszórás hatáskeresztmetszete
a megfelelő klasszikus értékhez tart, melyet a Thomson-képlet ad meg. Ennek a határesetnek egy -tól
független,
-lal jelölhető amplitúdó felel meg. Kiderül azonban, hogy a fotonszórás esetében (akárcsak az
előző szakaszban vizsgált fékezési sugárzás esetén) nemcsak ez az első, hanem az
szerinti sorfejtés
következő tagja sem függ a hadron elektromágneses szerkezetének részleteitől:

14.40. egyenlet - (135,1)

ahol

(F. E. Low , 1954, M. Gell-Mann , M. L. Goldberger , 1954).

A vizsgált folyamatot három típusú diagram írja le:

14.41. egyenlet - (135,2)

amelyek közül az első kettőt ismét az egyrészecskés közbenső állapot jellemzi, és ennek megfelelően
járulékuknak pólusszingularitása van.
A számítások során követett gondolatmenet és elvi eljárás ugyanaz, mint a 134. §-ban volt. Elegendő csak a
(135,2)a–b diagramok pólusainak járulékát kiszámítani, miközben a bennük szereplő elektromágneses
alakfaktorokat sztatikus értékeikkel helyettesítjük (a
töltéssel és a
anomális mágneses momentummal)
(134,15)-nek megfelelően.
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A fékezési sugárzás esetétől eltérően azonban a bennünket érdeklő, a Compton-effektus
hatáskeresztmetszetéhez adódó korrekció csak spines részecskékre nem tűnik el. A dolog lényege az, hogy
fékezési sugárzásnál a spinnel kapcsolatos járulékok mellett olyanok is fellépnek, amelyek a „rugalmas”
amplitúdó energiafüggésével kapcsolatosak. De a jelen esetben ez utóbbi szerepét az alakfaktorok játsszák,
melyek „fizikai végekre” az energiától független állandók. Ezért fotonszórás esetén korrekciók csak a mágneses
momentumból származnak, amely spintelen részecskékre mindig nulla. Az alábbiakban a fotonnak
hadronon való szóródását vizsgáljuk.
A pólusdiagramok

spinű

járulékára a következő kifejezést kapjuk [vö. (86,3), (86,4)]:

14.42. egyenlet - (135,3)

ahol

14.43. egyenlet - (135,4)

és a rövidség kedvéért bevezettük a

14.44. egyenlet - (135,5)

jelöléseket.

A

operátorokat

a

spinorokig

cserélve

és

figyelembe

véve

az

egyenleteket, a fenti kifejezést a következő alakra lehet hozni:

14.45. egyenlet - (135,6)

Ez az írásmód (és hasonlóan a
és
felcserélésével kapott alak) szemmel láthatóvá teszi a (135,3) kifejezés
mértékinvarianciáját, amelynek feltételei:

14.46. egyenlet - (135,7)

(az igazolás során vegyük figyelembe, hogy

).

Minthogy az amplitúdó pólusrésze már magában mértékinvariáns, ilyennek kell lennie a reguláris résznek is
[amely tartalmazza (135,2)c) diagram járulékát is]. Ebből következik, hogy e rész
és
hatványai szerinti
kifejtésének négyzetes tagokkal kell kezdődnie [vö. a (124,5) feltételre vonatkozó hasonló megjegyzéssel]. Más
szavakkal, az amplitúdó reguláris része csak
-tel arányos tagokkal kezdődő sorból áll, azaz nem ad
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járulékot a bennünket érdeklő tagokhoz, melyek
(135,3) teljességgel tartalmazza.

-lal és

-gyel arányosak. Ez utóbbiakat következésképpen

Kiszámításukra válasszuk a laboratóriumi vonatkoztatási rendszert, amelyben a kezdeti elektron nyugszik. A
fotonokra

válasszuk

a

háromdimenziós

transzverzális

mértéket,

, és (135,6)-ból azonnal látható, hogy
tartalmazó tagok pedig csak
-gyel arányos járulékot adnak.

melyben

sorfejtésének első tagjai

.
-lal, a

Ekkor
-t

A kezdeti és végső hadronok hullámamplitúdói a laboratóriumi rendszerben a szükséges pontossággal a
következők:

ahol

és

háromdimenziós spinorok.

Közvetlen számítással jutunk a következő eredményre:

14.47. egyenlet - (135,8)

14.48. egyenlet - (135,9)

ahol

.

A hatáskeresztmetszet

14.49. egyenlet - (135,10)

[vö. (65,19)]. Töltött részecskén való szórásra mind

mind

nullától különböző. A megkövetelt

pontosság az
és a
tagok megtartását engedi meg
-ben. Az első tag adja a
Thomson-hatáskeresztmetszetet , a második tag 0 lesz a fotonok és hadronok spinjére valóösszegezés után.
Ezért a töltött hadronokon való szórás esetében a korrekciók csak a polarizációs effektusokban jutnak
kifejezésre.
Elektromosan semleges hadronokon való szórásnál
, és a hatáskeresztmetszetet
végső polarizációkra összegezve, a kezdetiekre átlagolva ez (a szokásos egységekben) a

adja meg. A

14.50. egyenlet - (135,11)

eredményt adja, ahol a foton szórási szöge, az anomális mágneses momentum pedig egybeesik a
teljes
mágneses momentummal. Megjegyezzük, hogy szögfüggése szerint ez a hatáskeresztmetszet az
antiszimmetrikus szórás esetének felel meg (l. a 61. § 2. feladatát).
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5. 136.§. A hadronok multipólusmomentumai
Vizsgáljuk most az átmeneti áramot , amely a (132,2)-vel megegyező

14.51. egyenlet - (136,1)

diagramnak felel meg, amelyben azonban a
és
vonalak különböző (
és
tömegű) részecskéket
jelölnek; a fotonvonalat itt célszerűbb kimenőnek választani:
. A foton ekkor virtuális és valódi
egyaránt lehet: az egyetlen feltétel a
teljesülése, azaz a
érték megengedett. Így a
vizsgált diagram speciálisan a részecskék átalakulása mellett bekövetkező fotonemissziót is. magában foglalja.
Ennek példája lehet a magállapotok bomlása is (ekkor a kezdeti és végállapot a mag két különböző állapota
lesz).
A kitűzött feladattal kapcsolatban a legérdekesebb az az eset, amikor a foton hullámhossza nagy a részecske
jellemző méreteihez képest (azokról a méretekről van szó, amelyeket alakfaktoruk definiál; magok esetén ezek
természetesen megegyeznek a „sugárral”). Ekkor az átmeneti áramot hatványai szerint sorba lehet fejteni.9
Először is megjegyezzük, hogy

14.52. egyenlet - (136,2)

Valóban, a
határesetnek a téridőben állandó potenciál felel meg. De ilyennek nincs fizikai jelentősége,
nem hozhat létre semmiféle fizikaiátmenetet. Ugyanerre a következtetésre formális úton is eljuthatunk. A 132.§ban vizsgált áramok
esetén azért különböznek nullától, mivel
-vel arányos tagokat
tartalmaznak. Ha
, akkor
, azaz az ilyen tagokat az árammegmaradás, követelménye kiszűri.
A

áram transzverzalitási feltételét írjuk

14.53. egyenlet - (136,3)

háromdimenziós alakban. Ezt kétféle módon lehet kielégíteni:

14.54. egyenlet - (136,4)

vagy

14.55. egyenlet - (136,5)
9

Az alábbiakban V. B. Bereszteckij módszerét követjük (1948).
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választással, ahol és valamilyen poláris, ill. axiális vektort jelöl. Az első esetben elektromos, a másodikban
mágneses típusúáramról beszélünk. (136,2) szerint a
határesetben a és az
vektor vagy
eltűnik, vagy véges marad.
Legyen a foton energiája
. Ekkor a visszalökődés effektusa elhanyagolható. és (az
részecske
nyugalmi rendszerében) nyugvónak tekinthető az
részecske is ekkor adott:
. A nyugvó
és
részecskék állapotait a
és
háromdimenziós spinorokkal (
és
rendűek) írhatjuk le,
ahol

és

a részecskék spinjei. Az átmeneti áramnak

és

bilineáris kombinációjának kell lennie. E

spinorok szorzatából
rendű irreducibilis tenzorokat lehet összeállítani (adott -re
ezek valódi vagy pszeudotenzorok lesznek aszerint, hogy milyen
és
belső relatív paritása). E tenzorok
mellett csak a
vektor áll rendelkezésünkre. Mivel az áram
szerinti sorfejtésének első tagját kívánjuk
megalkotni; e mennyiségekkel a lehető legalacsonyabb
hatványt tartalmazó vektoriális kombinációt kell
elkészíteni. Ezt úgy kaphatjuk meg, hogy a legalacsonyabb rendű tenzort skalárisan
lesz a poláris vagy az axiális vektor kifejtésének első tagja.
Legyen

-szer szorozzuk. Ez

a részecskék hullámamplitúdóiból összeállított tenzor gömbi komponense . A

komponensekből összeállított
rendű tenzor komponensei
gömbi tenzorok összeadásának általános szabályai szerint [l. III. (107,3)] a

alakban írhatók, ahol
a
összefüggéseket felhasználva

alakúak (ahol
). A
vektor gömbi komponensei a

értékeket veheti fel (a számtényező megválasztását l. később). A (7,16)
-t a gömbi vektorokkal is kifejezhetjük:

14.56. egyenlet - (136,6)

(136,4)-be behelyettesítve kapjuk az átmeneti elektromos áramot (

-áram):

14.57. egyenlet - (136,7)

14.58. egyenlet - (136,8)

[mindenütt különbséget teszünk
és között, hogy mind a valódi, mind a virtuális fotonokra (melyekre e
két mennyiség nem azonos) való alkalmazás lehetőségét nyitva hagyjuk].
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(136,7)-ben és (136,8)-ban feltételeztük, hogy a

gömbi tenzor (melyet

-vel jelöltünk) valódi tenzor .

Ha ez pszeudotenzor (ekkor
-mel jelöljük), akkor a (136,6) összefüggés az
(136,5)-be helyettesítve adódik az
-áram (az átmeneti mágneses áram):

vektor definíciója lesz. Ezt

14.59. egyenlet - (136,9)

A
és
mennyiségek a hadronátmenetet jellemző elektromos, illetve mágneses
multipólusmomentumok. Szerepük a hadronok elektrodinamikájában teljesen hasonló az elektronok
elektrodinamikájának analóg mennyiségeivel. Míg viszont elektronrendszerre ezeket a momentumokat elvben ki
lehet számolni a hullámfüggvények segítségével (mint a megfelelő operátorok mátrixelemeit), a hadronok
elektrodinamikájában fenomenologikus mennyiségekként jelennek meg, melyek értékét a kísérletből kell
vennünk.
E mennyiségek normálását (136,7)–(136,9)-ben úgy választottuk, hogy az a 46. §-beli definíciónak megfeleljen.
A norma e tulajdonságáról meggyőződhetünk, ha a (136,7)–(136,9) áramokat a koordinátareprezentációbeli
átmeneti áram Fourier-komponenseiként tekintjük. Ekkor az
tényezőt a

14.60. egyenlet - (136,10)

integrálban sorba fejtve, a (46,3)összefüggés révén

adódik. Az összegnek azt a legkisebb
függvényt
kapjuk vissza, ha

értékű tagját tartjuk meg, amelyre az integrál nullától különböző. A

-re a (46,5)-beli sorfejtésének első tagjával helyettesítve, a (136,9) képletet

14.61. egyenlet - (136,11)

ami megegyezik a (46,7)-beli definícióval.
Beláthatjuk azt is, hogy valódi foton emissziójának esetére a kapott összefüggések a már megismert
eredményekbe mennek át.
Az átmenet valószínűségi amplitúdója a

impulzusú és

polarizációjú foton kibocsátásakor:

14.62. egyenlet - (136,12)

Ha a kezdeti és a végállapotban a magnak határozott spinvetülete van (
képletekben az

szerinti összegben csak egyetlen tag marad:
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vagy
szorzatok (ahol
visszakapjuk a 48.§-ban levezetett képleteket.

a foton helicitása és

) arányosak

-lel, így

A sugárzás differenciális valószínűsége :10

14.63. egyenlet - (136,13)

(
a mag kezdeti és végenergiája). A teljes valószínűséget a polarizációraösszegezve és
szerint
integrálva kapjuk. (136,7)-et vagy (136,9)-et (136,12)-be, majd ezt (136,13)-ba helyettesítve és az említett
műveleteket elvégezve, a (46,9) [vagy a (47,2)]összefüggést kapjuk.
A (136,7)-(136,9) képletek az összes valódi foton kibocsátásának megfelelő esetet leírják. Virtuális fotonokra
még egy eset lehetséges, melyet ezek a képletek nem tartalmaznak (R. H. Fowler, 1930).
Ha a kezdeti és végső magállapotok spinjei és paritásai megegyeznek; akkor hullám-amplitúdóikból előállítható
egy
skalár, ennek segítségével pedig egy

14.64. egyenlet - (136,14)

alakúátmeneti áram. A
mennyiséget az átmenet monopólusmomentumának hívják. Valódi foton
emissziója esetén az átmeneti áram megfelelő mátrixeleme eltűnik (mivel
). A monopólus áram
azonban a virtuális fotonok emissziójával kísért átmenetek forrása lehet. Sőt az
esetben ez az
egyetlen ilyen forrás, minthogy ekkor a többi multipólusmomentum eltűnik.
A (136,14) monopólus áram
és
függését tekintve analóg az elektromos kvadrupólusárammal . Ennek
megfelelően a
momentum azonos nagyságrendű a kvadrupólusmomentummal. Ugyanerre a következtetésre
jutunk, ha (136,14)-et a koordinátareprezentációbeli áram Fourier-transzformáltjaként tekintjük. (136,10)-ben az

sorfejtést elvégezve, és feltéve, hogy az első két tag integrálja zérus, azt kapjuk, hogy

vagy

-et gömbszimmetrikusnak véve,

Ezt (136,14)-gyel összehasonlítva,

14.65. egyenlet - (136,15)

E mennyiség rokonsága a kvadrupólusmomentummal nyilvánvaló.

A
szorzó, amely e képletekben a (65,11)-beli
impulzus nem marad meg, csak az energia.
10

helyett áll, abból származik, hogy a visszalökődést elhanyagolva, az
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5.1. Feladatok
1. Számítsuk ki az atom
-héjáról a mag
gerjesztési energiájának rovására végbemenő ionizáció
valószínűségét (a -sugarak belső konverziója)
-magátmenet esetén, elhanyagolva az elektron kötési
energiáját és a mag erőterének hatását az elektron hullámfüggvényeire. 11
Megoldás. A folyamatot a

14.66. egyenlet - (1)

diagram írja le, ahol
és
a mozdulatlan mag különböző állapotainak,
pedig a kezdeti és a végső elektronoknak a négyesimpulzusa. E diagramhoz az

amplitúdó tartozik, ahol
való átlagolás után:

(felhasználtuk, hogy

adja, ahol

és

az átmeneti áram. Az elektron végső polarizációira való összegezés a kezdetiekre

így

). A konverzió valószínűségét

az (136.1.1) diagramon ábrázolt szórás hatáskeresztmetszete,

elektron hullámfüggvénye [
-elektronra
elhelyezkedő két elektront veszi számba. A

, és

]. A 2 szorzótényező a

az atomi
-héjon

hatáskeresztmetszetet a

(vö. XIV. fejezet10. lábjegyzetével) összefüggéssel számíthatjuk ki.

11

Ez a közelítés megköveteli a mag töltésének kicsiny voltát, valamint az

gerjesztési energia elegendően nagyra választását (ugyanakkor

feltesszük, hogy
elég nagy a mag méreteihez képest). Valójában ez a közelítés nem kielégítő, a pontosabb számítás a mag Coulombterének figyelembevételét is megköveteli.
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átmenetekre a
integrálása eltünteti a

áramot (136,9)-ből kell vennünk. A
-függvényt, a

differenciális mennyiség

integrálás után viszont

szerinti

. Végeredményben a konverzió

valószínűsége
-tel fejezhető ki. (46,9) szerint azonban ugyanezzel a mennyiséggel fejezhető ki azonos
magátmenet esetén a foton spontán emissziójának valószínűsége. Így végül

(ezt a hányadost konverziós együtthatónak nevezik).
2. Ugyanez,

átmenet esetére.

(136,7)-ből és (136,8)-ból vett átmeneti áram révén azonos módszerrel adódik, hogy

3. Ugyanez, a mag monopólusátmeneteire.
Megoldás. A (136,14) átmeneti árammal adódik, hogy

Minthogy foton monopólusemissziója nem lehetséges,

nem küszöbölhető ki.

6. 137.§. A hadronok elektromágneses alakfaktorainak
izotóp tulajdonságai
A 132. §-ban bevezetett
elektromágneses vertexoperátor (négyesvektor) a négyesimpulzusok és
spinváltozók függvényeire hat. Ha a részecskék izotóp tulajdonságait is figyelembe vesszük, akkor a
vertexoperátor az izospin változókra is hatni fog. Ez esetben a (132,2) „háromtagú diagram” két hadronvonala
már nem feltétlenül azonos részecskének felel meg: valamely izomultiplett tetszőleges két tagja lehet. A hadron
nemének változása nélküli vertexoperátor az izospin változóban diagonális
hadron nemét jelöli).

mátrixelem lesz (

a

Az elektromágneses kölcsönhatás sérti az izotóp szimmetriát , amely az erős kölcsönhatások tulajdonsága. Tehát
a elektromágneses csúcs nem izoskalár. Izotóp tulajdonságait a következőképpen állapíthatjuk meg.
esetén a
mátrixelem, mint a 132. §-ban láttuk, a hadron
elektromos töltésévé
redukálódik, de
egy izoskalár és egy izovektor harmadik komponensének sajátértékéből adódik össze [l. III.
(116,1)]. Természetes tehát az a feltevés, hogy izotóp tulajdonságait tekintve nem függ -tól, és

14.67. egyenlet - (137,1)

ahol

izoskalár operátor ,

pedig egy izovektor operátor harmadik komponense.

(137,1)-ből így következik, hogy tetszőleges

esetén

14.68. egyenlet - (137,2)
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XIV. FEJEZET A HADRONOK
ELEKTRODINAMIKÁJA
ahol
és
azonos függvények (négyesvektorok) az izomultiplett minden tagjára. Ilyen struktúrája lesz
az elektromágneses alakfaktoroknak is, amelyeknek segítségével (l. 132. §) a hadronok nemének változása
nélküli vertexoperátor kifejezhető. A (137,2) képlet valódi összefüggéseket ad (vagyis lehetővé teszi és
kiküszöbölését), ha a multiplettnek kettőnél több tagja van, azaz

. Pl. a

-hiperonok triplettjére

adódik. Speciálisan, ugyanennek az összefüggésnek kell fennállnia e részecskék mágneses momentumaira :

14.69. egyenlet - (137,3)

(R. E. Marshak , S. Okubo , E. Sudarshan , 1958).
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15. fejezet - Tárgymutató
spinű szabad részecske
1/2 spinű hadronok

1. a
abszorpció
adott frekvenciájú sugárzás teljes valószínűsége
Airy-függvény
alacsonyenergiás tétel fékezési sugárzásra 1, 2
alacsonyenergiás tétel foton-hadron ütközésre
alakfaktor 1,, 2, 3
alakfaktor divergens része
alakfaktor, elektromágneses 1, 2, 3, 4, 5
alakfaktor, elektroné
alakfaktor impulzustérbeli alakja
alakfaktor, invariáns
alakfaktor képzetes részei
alakfaktor kiszámítása, elektroné
alakfaktor, mágneses
alakfaktor, töltésé
általánosított Laguerre-polinomok
amplitúdó 1, 2
amplitúdóhoz adott járulék
amplitúdó, Compton-szórásé
amplitúdó, első közelítésé
amplitúdó, folyamaté
amplitúdó, fotonszórásé
amplitúdó, foton-foton szórásé 1, 2
amplitúdó, invariáns 1, 2, 3, 4
amplitúdó, kiszámítása
amplitúdó, negatív frekvenciás
amplitúdó, párkeltési folyamaté
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amplitúdó pólusrésze
amplitúdó pólusszingularitása
amplitúdó pólustagja 1, 2
amplitúdó reguláris része
amplitúdó, rugalmas előreszórásé
amplitúdó, rugalmas fotonszórásé
amplitúdó, síkhullámé
amplitúdó, szórási 1, 2
analitikus tulajdonságok, fotonpropagátoré 1, 2
anomális mágneses momentum 1, 2
anomális mágneses momentum, elektroné 1, 2, 3
anomális rész, hadron mágneses momentumáé
antihermitikus mátrixok
antikommutátorok
antirészecskék 1, 2
antirészecske-operátor
antiszimmetrikus, egységtenzor 1, 2
antiszimmetrikus, szintek hullámfüggvényei
antiszimmetrikus szórás 1, 2
antiszimmetrizálás
árammátrixelem
árammegmaradás követelménye
áramnak és foton négyesimpulzusának ortogonalitása
áramoperátor 1, 2
áramsűrűség, elektroné
áramsűrűség, négyesvektora
áramsűrűség, skalár részecskéé
áramsűrűség térbeli eloszlása
áramsűrűség-vektor
áram, átmeneti 1, 2, 3, 4, 5, 6
áram, átmeneti Fourier-transzformáltja
áram-négyesvektor
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áram transzverzalitási feltétele
árnyékolási állandó
árnyékolás
aszimptotika, infravörös
aszimptotikus képletek
átlagolás, foton polarizációja szerint
átlagos energia, fotoné
átlagos energia, részecskéé
átlagos helicitás, fotoné
átlagos helicitás
átmeneti áram 1, 2, 3, 4, 5
átmeneti aram Fourier-komponensei
átmeneti áram, impulzusreprezentációban
átmeneti multipólusmomentum, elektromos
átmeneti multipólusmomentum, mágneses
átmeneti sűrűség
átmeneti vonalerősség
atomi energiaérték, kiválasztási szabály
atomi energiaérték, közepes
atomi energiaszint Zeeman-komponensei
atomi szintek sugárzási eltolódása
atomok sugárzása 1, 2
atomok sugárzása, elektromos típus
atomok sugárzása, mágneses típus
atomok sztatikus polarizálhatósága
atom dipólusmomentumának mátrixeleme
axiális szimmetria
azimutális szimmetria

2. b
beeső neutronnyaláb polarizációja
beeső síkhullám bispinor amplitúdója
belső betétrészek, négy fotonágúak
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belső paritás, 1 spinű szabad részecskéé
belső paritás, relatív
belső paritás, részecskéé
belső paritás
belső szimmetria
belső vonalak, diagramé
Bessel-függvény 1, 2
Bessel-függvénye,képzetes argumentumú
Bethe–Heitler képlet
Bethe–Salpeter egyenlet 1, 2
betöltési szám reprezentáció
betöltési szám
bilineáris kifejezések
bispinor amplitúdó, beeső síkhullámé
bispinor amplitúdó, fermioné
bispinor amplitudó, végső hadronoké
bispinor amplitudó
bispinor, elsőrendű
bispinor indexek 1, 2, 3
bispinor, tetszőleges állandó
bispinor
blokk, négyvégű
Bohr-féle korrespondancia-elv
Bohr-magneton 1, 2, 3, 4
Bohr-sugár, első
Bohr-sugár, pozitróniumé
bomlási valószínűség 1, 2
bomlási valószínűség parapozitróniumé
bomlási valószínűség pozitróniumé
Born-amplitúdó
Born-hatáskeresztmetszet 1, 2
Born-képlet 1, 2
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Born-közelítés 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20
Born-közelítés, első 1
2, 3, 4, 5, 6, 7, 8
Born-közelítés, második 1, 2, 3
Bose-féle felcserélési szabály 1, 2, 3
Bose-statisztika 1, 2, 3, 4
bozonok 1, 2
bozonoperátor 1, 2
Breit-egyenlet 1, 2
Breit-rendszer 1, 2
Breit–Wigner-képlet

3. c, cs
Cauchy-előállítás
cirkuláris bázisvektorok 1, 2
cirkuláris polarizáció 1, 2
cirkuláris polározottság foka
Compton-effektus 1, 2, 3s, 4
Compton-effektus hatáskeresztmetszetéhez adódó korrekció
Compton-hullámhossz
Compton-szórás amplitúdója
Compton-szórás, kettős
Coulomb-energia
Coulomb-kölcsönhatás, pozitron és elektron között
Coulomb-mérték 1, 2, 3
Coulomb-potenciál Fourier-transzformáltja
Coulomb-potenciál
Coulomb-térbeli mozgás
Coulomb-térbeli szórás
Coulomb-térben szórt elektron
Coulomb-törvény sugárzási korrekciói
Coulomb-törvény
-invariancia 1, 2, 3
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-szimmetria
-tétel
-invariancia 1, 2, 3
csatolás, erős
csatolás, gyenge
csatorna, szétsugárzási
csúcsrészek, irreducibilisek
csúcsrészek, kompaktak
csúcsrészek, nemkompaktak
csúcsrészek, reducibilisek
csúcsrész, három külső vonallal
csúcsrész
csúcs, diagramé
csúcs, elektromágneses
csupasz kölcsönhatás
csupasz töltés 1, 2
-invariancia

4. d
degeneráció foka
deuteron fotodezintegraciója
deuteron kiterjedése
dezintegráció hatáskeresztmetszete
de Broglie-hullámhossz
diagramnak a folyamat amplitúdójához adott járuléka
diagramok szerinti összegezés
diagramtechnika általános szabályai
diagram belső vonalai
diagram, háromfotonos szétsugárzásé
diagram külső vonalai
diagram, másodrendű 1, 2
diagram, negyedrendű 1, 2
diagram, nemszinguláris
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diagram szabad végei
differenciális hatáskeresztmetszet 1, 2, 3, 4, 5
differenciális hatáskeresztmetszet, fékezési sugárzásé
differenciális hatáskeresztmetszet, foton párkeltéséé
differenciális hatáskeresztmetszet, háromfotonos szétsugárzásé
differenciális hatáskeresztmetszet, sugárzásé
differenciális valószínűség, sugárzásé
dipólusmomentum diagonális mátrixelemeinek korrekciói
dipólusmomentum, hidrogénatomé
dipólusmomentum mátrixelemei
dipólusmomentum operátora
dipólussugárzás
Dirac-egyenlet 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20
Dirac-egyenlet, aszimptotikus alakú megoldása
Dirac-egyenlet, egyelektronos feladaté
Dirac-egyenlet, Hamilton-operátora
Dirac-egyenlet, invarianciája
Dirac-egyenlet külső térben, elektroné 1, 2
Dirac-egyenlet, külső térben
Dirac-egyenlet, megoldása
Dirac-egyenlet negatív frekvenciás megoldásai
Dirac-egyenlet, spinoralak
Dirac-egyenlet, spinorreprezentációban 1, 2, 3
Dirac-egyenlet, standard reprezentációban
Dirac-egyenlet, szimmetrikus alak 1, 2
Dirac-féle mágneses momentum, normális
Dirac-féle mágneses momentum
Dirac-konjugált
Dirac-mátrixok 1, 2
Dirac-mátrixok algebrája
Dirac-mátrixok spinorreprezentációban
Dirac-mátrixok, standard reprezentációban
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disszociációs küszöb, neutroné
diszkrét energiaszintek
diszkrét spektrum 1, 2
diszkrét spektrum, hidrogénatomé
diszkrét spektrum, hullámfüggvényének korrekciója
diszkrét spektrum, hullámfüggvénye
diszkrét spektrum, megengedett energiaértékei
diszperziós előállítás, egylevonásos
diszperziós előállítás
diszperziós reláció 1, 2
diszperziós reláció, egyszeres
diszperziós reláció, egy változóra
diszperziós reláció, kétlevonásos
diszperziós reláció, kettős
diszperziós reláció, levonásos
divergencia, infravörös 1, 2, 3, 4, 5
divergens integrálok regularizációja
divergens járulék, virtuális fotonoké
divergens tag
Doppler-képlet
Doppler-kiszélesedés
Dyson-egyenletek 1, 2, 3
-elektronok

5. e
-átmenetek
-sugárzás
effektív fékezés
effektív, külső vonal 1, 2
effektív tömeg, elektroné
effektus, polarizációs
effektus, visszalökődésé
egylevonásos diszperziós előállítás
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egyrészecske-állapot
egyrészecske közbenső állapot
egységtenzor, antiszimmetrikus
egységvektorok
egyszeresen logaritmikus korrekciók
egyszeres diszperziós reláció
egy részecske elbomlása
egy részecske kettőre bomlása
Einstein-együtthatók
-foton
-sugárzás valószínűsége
ekvivalens fotonok módszere 1, 2
elbomlás, egy részecskéé
elektromágneses alakfaktorok 1, 2, 3, 4
elektromágneses alakfaktorok, elektroné 1, 2
elektromágneses alakfaktorok, hadronoké 1, 2
elektromágneses csúcs
elektromágneses kölcsönhatás 1, 2
elektromágneses kölcsönhatás operátora 1, 2, 3, 4
elektromágneses síkhullám tere
elektromágneses térerősség négyestenzora
elektromágneses tér tenzora
elektromágneses tér vákuumállapota
elektromágneses tér
elektromágneses vertexoperátor 1, 2
elektromosan semleges hadronokon való szórás
elektromos dipólusfoton
elektromos kvadrupólusáram
elektromos multipólusmomentum
elektromos multipólus-sugárzás
elektromos polarizáció, vákuumé
elektromos térerősség
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elektromos típusú fotonok 1, 2
eletronáram
elektronhurok
elektronok hullámfüggvénye 1, 2
elektronok kölcsönhatása fotonokkal
elektronok kölcsönhatása
elektronok polarizációjára összegezett hatáskeresztmetszet
elektronok szóródása elektronon
elektronok szóródása hadronokon
elektronok szóródása mozdulatlan neutronokon
elektronok szóródása nehéz magokon
elektronok terjedési függvénye 1, 2
elektronos polarizáció, vákuumé
elektronpropagátor 1, 2, 3, 4, 5
elektronpropagátor, impulzusreprezentációban
elektronpropagátor külső térben
elektronpropagátor pontos 1, 2
elektronpropagátor renormálása
elektronszínképek, molekuláé
elektronszínképek
elektronszóródás külső téren1
elektrontermek, kétatomos molekuláé
elektron alakfaktora 1, 2
elektron alakfaktorának kiszámítása
elektron állapotai
elektron anomális mágneses momentuma
elektron detektálásának valószínűsége
elektron Dirac-egyenlete külső térben
elektron effektív tömege
elektron elektromágneses alakfaktorai 1, 2
elektron–elektron szórás 1, 2
elektron–elektron-szórás Feynman-diagramjai
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elektron–elektron ütközés
elektron és pozitron kölcsönhatása
elektron fékezési sugárzása atommag terében 1, 2
elektron fékezési sugárzása atommag terében elektronon
elektron fékezési sugárzása atommag terében, relativisztikus eset
elektron Green-függvényei
elektron–hadron rugalmas szórás
elektron Hamilton-operátora
elektron helicitása
elektron impulzusa
elektron koordinátáinak mérése
elektron külső térbeli energiaszintjei
elektron mágneses momentumának korrekciója
elektron mágneses momentuma
elektron-mátrixelem 1, 2
elektron–müon szórás 1, 2
elektron–müon szórás amplitúdójának kétszeresen logaritmikus aszimptotikája
elektron negatív energiaszintjei
elektron negatív müonon való szórása
elektron paramágneses rezonancia
elektron polarizációs operátora
elektron–pozitron pár 1, 2, 3
elektron–pozitron pár háromfotonos szétsugárzása
elektron–pozitron pár keletkezése
elektron–pozitron pár szétsugárzása két fotonra
elektron–pozitron szórás
elektron–pozitron ütközés 1, 2
elektron rugalmas szóródása
elektron sajátenergiás betétrésze
elektron sajátenergiás diagramjai
elektron-síkhullám
elektron spinjének viselkedése
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elektron sugárzása elektromágneses hullám terében
elektron szórása negatív müonon
elektron szórási hatáskeresztmetszete
elektron szórási képletei
elektrosztatikus potenciál
elemi négyestérfogat
élettartam, ortopozitróniumé
előre fénykúp
elsőrendű bispinor
első Born-közelítés 1, 2, 3, 4
első korrekció, vertexoperátoré
első közelítés amplitúdója
első sugárzási korrekció
első szint relatív eltolódása, mezo-hidrogénatomé
eltolási szórás
eltolódás, energiaszinté
eltolódás kisfrekvenciás része
eltolódás nagyfrekvenciás része
eltolódás, s-szinteké
eltolódás teljes
eltüntető operátorok 1, 2, 3
emisszió, adott impulzusú fotoné
emisszió hatáskeresztmetszete
emisszió, lágy fotonoké 1, 2
emisszió, lágy kvantumoké
emisszió valószínűsége
emisszió
emittált foton polarizációja
energiaszint, Coulomb-térbeli elektroné
energiaeloszlás
energiaeltolódás
energiafüggés, rugalmas szóródásé
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energiasűrűség 1, 2
energiasűrűség képzetes része
energiasűrűség operátora
energiaszintek, elektroné külső térben
energiaszintek kétszeres elfajulása
energiaszintek meghatározása
energiaszintek, perturbálatlanok
energiaszintek, pozitroné
energiaszint-eltolódás 1, 2
energiaszint, mágneses térbeli elektroné
energiaszint, téré
energiaszint valós része
energiaveszteségi hatáskeresztmetszet
energiaveszteség
energia, egységnyi térfogaté
energia–impulzus-négyestenzor
energia–impulzus-tenzor 1, 2, 3
energia-sajátérték 1, 2
energia szerinti eloszlás, másodlagos elektronoké
erősen kölcsönható részecskék
erős csatolás
erős kölcsönhatások
erős kölcsönhatás
euklideszi metrikájú négyesvektor
Euler-szám
Euler-szögek

6. f
explicit időfüggés
fáziseltolás 1, 2
fáziseltolás, Coulomb-térben
fáziseltolás, ultrarelativisztikus határesetben 1, 2
fázisszorzó
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fázis, ultrarelativisztikus határesetben
fékezési sugárzás, árnyékolási hatás
fékezési sugárzás differenciális hatáskeresztmetszete
fékezési sugárzás, dipólusé
fékezési sugárzás energiája
fékezési sugárzás energiavesztesége
fékezési sugárzás hatáskeresztmetszete
fékezési sugárzás integrált hatáskeresztmetszete
fékezési sugárzás, kvadrupólusé
fékezési sugárzás, lágy kvantumoké
fékezési sugárzás lecsökkenése
fékezési sugárzás, mágneses térben
fékezési sugárzás, mágneses
fékezési sugárzás nemrelativisztikus eset
fékezési sugárzás potenciálfalról való visszaverődés esetén
fékezési sugárzás ultrarelativisztikus esetben 1, 2
fékezési sugárzás Weizsäcker-Williams-féle számítása
felcserélési szabály 1, 2
felcserélési szabályok, fermionoperátorok között
felcserélési szabály, Bose-féle 1, 2, 3
felcserélési szabály, operátoroké 1, 2
feles spinű hadronok
feltétel, renormálási
fénykvantumok
fényszórás
fermion 1, 2, 3, 4
fermionoperátorok 1, 2, 3
fermionoperátorok közötti felcserélési szabályok
fermion bispinor amplitúdói
Fermi-felcserélési összefüggések 1, 2, 3
Fermi-statisztika 1, 2
Feynman-diagramok, fotonszorásé
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Feynman-diagramok 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7
Feynman-diagramok, elektron–elektron szórásé
Feynman-féle körüljárási szabály
Feynman-integrálok 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8
Feynman-integrálok regularizálása
Feynman-szabály
fiktív fotontömeg
fiktív háromfotonágú csúcs 1, 2
finomfelhasadás
finomszerkezeti állandó
fizikai elektronvégek esete
fizikai tartományok 1, 2
folytonos elektronvonal
folytonos ívek, diagramé
folytonos spektrumú eset 1, 2
forgási energia
forgási nívók különbsége
fotodezintegráció, deuteroné
fotoeffektus hatáskeresztmetszete
fotoeffektus hatáskeresztmetszete
fotoeffektus, nemrelativisztikus eset
fotoeffektus, relativisztikus eset
fotoeffektus, teljes hatáskeresztmetszete
fotonabszorpció, elektromos dipólus-kölcsönhatás esetén
fotonabszorpció mátrixeleme 1, 2
fotonemisszió, mátrixeleme
fotonemisszió, valószínűségsűrűsége
fotonhullám
fotonok emissziója ultrarelativisztikus esetben
fotonok polarizációjának szórási amplitúdója
fotonok szórásának hatáskeresztmetszete
fotonok
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fotonpropagátor 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14
fotonpropagátor analitikus tulajdonságai
fotonpropagátor aszimptotikus viselkedése
fotonpropagátor impulzusreprezentációban
fotonpropagátor longitudinális része
fotonpropagátor transzverzális része
fotonszámok
fotonszórás amplitúdója
fotonszórás Feynman-diagramjai
fotontömeg, fiktív
fotontömeg
foton abszorpciós hatáskeresztmetszete
foton, elektromos típusú 1, 2, 3
foton-elektron szórás diagramja 1, 2
foton–foton szórás 1, 2, 3
foton–foton szórás amplitúdója 1, 2
foton–foton szórás tenzora
foton hullámfüggvénye 1, 2
foton kisugárzásának teljes valószínűsége
foton koherens szóródása mag terében
foton, mágneses típusú 1, 2, 3, 4
foton-mátrixelem 1, 2
foton párkeltésének differenciális hatáskeresztmetszete
foton párkeltésének teljes hatáskeresztmetszete
foton polarizációja szerinti átlagolás
foton polarizációja
foton polarizációs négyesvektorai
foton, polarizált állapotai
foton sajátenergiás függvénye
foton sajátenergiás korrekciói
foton sűrűségmátrixa
foton szabad propagátora
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foton, száma
foton szórási amplitúdója kis frekvenciák esetén
foton szóródása elektronon 1, 2
foton, teljesen polarizált
foton terjedési függvénye
foton–vákuum állapot 1, 2
foton, virtuális
foton
Fourier-integrál 1, 2, 3, 4
Fourier-kifejtés
Fourier-komponensek 1, 2
Fourier-komponensek, átmeneti áramé
Fourier-komponensek, potenciális energiáé
Fourier-komponensek, skalárpotenciálé
Fourier-komponens, dipólusmomentumé
Fourier-komponens, háromdimenziós
Fourier-sor
Fourier-transzformáció, inverz 1, 2, 3
Fourier-transzformált 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7
Fourier-transzformált áramé
Fourier-transzformált, Coulomb-energiáé
Fourier-transzformált, Coulomb-potenciálé 1, 2
Fourier-transzformált, háromdimenziós
Fourier-transzformált, kölcsönhatási energiáé
Fourier-transzformált, koordinátafüggvényé
Fourier-transzformált, külső téré
Fourier-transzformált, potenciális energiáé
Fourier-transzformált, térerősségé
Fourier-transzformált, töltéseloszlásé
fő vonalak, multipletté
Franck–Condon-elv
frekvenciaeloszlás, kibocsátott fényé
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független helicitásamplitúdók
Furry-reprezentáció
Furry-tétel 1, 2, 3

7. g, gy
gammafüggvény alakja pólushelye körül
gerjesztett nívók
giromágneses tényező 1, 2
gömbfüggvények együtthatói
gömbharmonikusok
gömbhullámok, fotonoké
gömbhullámok szerinti kifejtés
gömbhullámok
gömbi bázisvektorok
gömbi helicitásállapotok
gömbi komponensek, vektoré 1, 2
gömbi spinorok 1, 2
gömbi tenzorok összeadása
gömbi tenzor
gömbi vektorok
gradienstranszformáció
gráfszabályok 1, 2
Green-függvény 1, 2, 3
Green-függvény, elektroné
Green-fuggveny hullámegyenleté
gyenge csatolás
gyenge elektromágneses tér
gyenge terek
gyors elektron sugárzása
gyors részecskék ionizációs veszteségei

8. h
hadronállapotok
hadronáram feles spinű hadronokra
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hadronáram
hadronok elektrodinamikája 1, 2
hadronok elektromágneses alakfaktorai 1, 2, 3
hadronok elektromágneses alakfaktorainak izotóp tulajdonságai
hadronok elektromágneses kölcsönhatásai
hadronok hullámamplitúdói
hadronok multipólusmomentumai
hadronok nemének változása nélküli vertexoperátor
hadronok, nulla spinűek
hadronok polarizációs vektora
hadronpár keltése
hadron-antihadron pár
hadron elektromágneses szerkezete
hadron mágneses momentumának anomális része
hadron tömege
Hamilton-függvény 1, 2, 3
Hamilton-függvény, Dirac-egyenleté
Hamilton–Jacobi-egyenlet, relativisztikus
Hamilton-operátor 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14
Hamilton-operátor, elektroné
Hamilton-operátor háromszoros kommutátora
Hamilton-operátor, hermiticitása
Hamilton-operátor kölcsönhatásé
Hamilton-operátor, kölcsönható részecskéé
Hamilton-operátor, közelítő 1, 2
Hamilton-operátor, nemrelativisztikus
Hamilton-operátor, perturbálatlan
Hamilton-operátor, perturbáló
Hamilton-operátor, relativisztikus tagjai
Hamilton-operátor, részecskéé 1, 2, 3
Hamilton-operátor sajátértékei, szabad részecskéé
Hamilton-operátor, spinortéré
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Hamilton-operátor, téré 1, 2
hármasspinorok
harmonikus emisszió amplitúdója
harmonikus kisugárzási valószínűség, második
háromágú blokkok
Háromdimenziós Fourier-komponens
háromdimenziós operátor, spiné
háromdimenziós spinorok
háromfotonos szétsugárzás diagramja
háromfotonos szétsugárzás differenciális hatáskeresztmetszete
háromfotonos szétsugárzás, elektron–pozitron páré
háromfotonos szétsugárzás hatáskeresztmetszete
háromszoros kommutátor, Hamilton-operátoré
határsebesség
hatáskeresztmetszet 1, 2, 3, 4
hatáskeresztmetszet Born-féle
hatáskeresztmetszet Born-közelítésben
hatáskeresztmetszet, dezintegrációé
hatáskeresztmetszet, differenciális 1, 2, 3
hatáskeresztmetszet, elektromosan semleges hadronokon való szórásé
hatáskeresztmetszet, elektromos dipólusátmenetre
hatáskeresztmetszet, elektronok polarizációjára összegezett
hatáskeresztmetszet, elektron–elektron szórásé
hatáskeresztmetszet, energiaveszteségi 1, 2
hatáskeresztmetszet, fékezési sugárzásé
hatáskeresztmetszet, fotoeffektusé 1, 2
hatáskeresztmetszet, háromfotonos szétsugárzásé
hatáskeresztmetszet, indukált szórásé
hatáskeresztmetszet kiszámítása
hatáskeresztmetszet, lágy fotonok emissziójáé 1, 2, 3
hatáskeresztmetszet, mágneses dipólusátmenetre
hatáskeresztmetszet, müon–elektron szórásé
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hatáskeresztmetszet, párkeltési folyamaté
hatáskeresztmetszet, polarizálatlan elektronok szórásáé
hatáskeresztmetszet, pozitron–elektron szórásé
hatáskeresztmetszet, rugalmas szórásé 1, 2
hatáskeresztmetszet sugárzási korrekciója
hatáskeresztmetszet, szórásé 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7
hatáskeresztmetszet, ultrarelativisztikus esetben
hatáskeresztmetszet végső alakja
hátraszórás 1, 2, 3
hátra fénykúp
Heisenberg-kép 1, 2, 3, 4, 5
Heisenberg-képbeli hullámfüggvény
Heisenberg-képbeli téroperátorok
Heisenberg-operátor 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8
Heisenberg-operátor mátrixeleme
helicitás 1, 2
helicitásállapotok, hullámfüggvényei
helicitásállapotok közötti összefüggések
helicitásállapotok, részecskéé
helicitásállapotok, szimmetriatulajdonságai
helicitásamplitúdók, függetlenek
helicitásamplitúdók, szimmetriatulajdonságai
helicitásamplitúdók, szórásé
helicitás, elektroné
helicitás, kezdeti részeké
helicitás, közbenső részecskéé
helicitás, megmaradása ultrarelativisztikus esetben 1, 2
helicitás, részecskéé
helicitás-sajátállapotok
helicitás, végső részeké
helyettesítési szabály
hermiticitás, Hamilton-operátoré
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hermiticitás, polarizációs tenzoré
hermitikus mátrix 1, 2
hidrogénatom dipólusmomentuma
hidrogénatom diszkrét spektruma
hidrogénatom ionizációs energiája 1, 2
hidrogénatom Stark-effektusa
hiperfelületek metszésvonala
hiperfinom felhasadás, atomi szinteké
hiperfinom szerkezet, komponensei 1, 2
hiperfinom szerkezet
hipergeometrikus függvény 1, 2
hullámamplitúdók, hadronoké
hullámamplitúdók, kezdeti hadronoké
hullámamplitúdók, végső hadronoké
hullámcsomag
hullámegyenlet, -nél nagyobb egész spinű részecskéké
hullámegyenlet,
hullámegyenlet,

spinű részecskéké
spinű részecskéké

hullámegyenlet, Green függvénye
hulámegyenlet, nulla spinű részecskéké
hullámegyenlet
hullámfüggvények, diszkrét spektrumé
hullámfüggvények, helicitásállapotokéi
hullámfüggvények, negatív frekvenciásak
hullámfüggvenyek rendszere, folytonos spektrumban
hullámfüggvények, részecskéké
hullámfüggvények, sűrűségmátrixa
hullámfüggvény, elektronoké
hullámfüggvény, fotoné 1, 2, 3, 4
hullámfüggvény, Heisenberg-képbeli
hullámfüggvény, mágneses típusú fotoné
hullámfüggvány, molekuláé
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hullámfüggvény, negatív frekvenciás
hullámfüggvény, normált
hullámfüggvény, pozitroné
hullámfüggvény, rezgőmozgást végző magoké
hullámfüggvény, Schrödinger-képbeli
hullámfüggvény, töltéskonjugált
hullámfüggvény, végállapoté
hullámvektor 1, 2
hullám fázisának deformációja
hurok, zárt 1, 2

9. i, j
időegység alatt elnyelt energia
időrendezés
időrendezett sorozat
időrendező operátor
időtől nem függő Schrödinger-operátor
időtükrözés 1, 2, 3
időtükrözési operáció 1, 2
időtükrözési operátor, Stokes-paramétereké
időtükrözés, spinoroké
időtükrözés, töltéskonjugációé
impulzusátadás, kicsi
impulzusátadás, nagy
impulzusbizonytalanság
impulzusmegmaradás törvénye
impulzusmérés
impulzusmomentum, fotoné
impulzusmomentum, operátora
impulzusmomentum, transzformációs szabályai
impulzusreprezentáció
impulzussűrűség 1, 2
indukált emisszió
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indukált szórás hatáskeresztmetszete
infravörös aszimptotika, propagátoré
infravörös divergencia 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9
infravörös divergencia eltűntetése
infravörös katasztrófa 1, 2, 2
infravörös levágás
inkoherens szórás
integrálás parametrizálása 1, 2
integrálok kiszámítása négydimenziós tartományokra
integrált hatáskeresztmetszet, fékezési sugárzásé
intenzitásváltozás, spektrumvonalaké
intenzitás, sugárzásé
intenzitás, szórt fényé
invariancia, Dirac-egyenleté
invariancia, keresztezési
invariancia, relativisztikus 1, 2
invariáns alakfaktorok
invariáns amplitúdók 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7
invariáns hatáskeresztmetszet
inverz Fourier-transzformáció 1, 2, 3
inverz transzformáció együtthatói
ionizációs energia, hidrogénatomé 1, 2
ionizációs veszteség, gyors részecskéké
ionizációs veszteség
irreducibilis ábrázolás
irreducibilis csúcsrészek
irreducibilis hármastenzor
irreducibilis négyestenzor
izoskalár operátor
izospin változók
izotópspin abszolút értéke
izotóp szimmetria
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izotóp tulajdonságok, hadronok alakfaktoraié
izovektor operátor
Jacobi-determináns, transzformációé 1, 2
járulék, kétszeresen logaritmikus 1, 2
járulék, pólusdiagramoké

10. k
Källen–Lehmann előállítás
kanonikus változók, téré
keltő operátorok 1, 2, 3
keltő operátorok, részecskéké
kényszerített emisszió
képzetes argumentumú Bessel-függvény
képzetes rész, alakfaktoroké
képzetes rész, energiasűrűségé
keresztezési invariancia
keresztezési szimmetria 1, 2
keresztezett csatornák fotonvonalakkal felírt gráf
keresztezett csatornák
kereszttér
kétatomos molekulák elektrontermjei
kétatomos molekulák sugárzása 1, 2
kétfotonos rendszer, hullámfüggvénye
kétfotonos rendszer
kétfotonos szétsugárzás valószínűsége
kétlevonásos diszperziós reláció
kétrészecskés szórási folyamatok
kétrészecskés unitaritási feltétel
kétszeresen logaritmikus aszimptotika, teljes
kétszeresen logaritmikus aszimptotika, vertexoperátoré
kétszeresen logaritmikus aszimptotika
kétszeresen logaritmikus járulék 1, 2
kétszeresen logaritmikus korrekciók 1, 2
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kétszeresen logaritmikus pontosság
kétszeresen logaritmikus tagok 1, 2, 3, 4, 5
kétszeresen logaritmikus tagok kiemelése a vertexoperátorban
kétszeres degeneráció
kettős Compton-szórás
kettős diszperziós reláció 1, 2, 3
kettős diszperziós reláció, levonásos
kettős kötések
kettős spektrális sűrűség
két elektron sugárzása tömegközépponti rendszerben
két részecske Fourier-transzformált tereinek impulzusai
két részecske ütközése
kevert állapotok, fotoné
kezdeti hadronok hullámamplitúdói
kezdeti Lagrange-függvény
kibocsátási valószínűség, fotonoké
kibocsátott fény frekvenciaeloszlása
kibocsátott foton polarizációja
kicserélési gráfok
kicserélési típusú diagram
kiegészítő kiválasztási szabályok
kifutó folytonos vonalak, gráfé
kinematikai invariánsok 1, 2
kinetikai impulzus átlagértéke
kinetikai impulzus operátora
kisfrekvenciás rész, eltolódásé
kisugárzás ütközésekben, lágy fotonoké
kisugárzás, virtuális fotoné
kis frekvenciák esete
kis impulzusátadás
kis szögű szórás
kiválasztási szabályok 1, 2, 3, 4, 5
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kiválasztási szabályok, izotóp spinre
kiválasztási szabályok, külső térre
kiválasztási szabályok,

-csatolásra

kiválasztási szabályok, mágneses dipólusátmenetre
kiválasztási szabályok, mágneses kvantumszámra
kiválasztási szabályok, molekuláé
kiválasztási szabályok, multipólussugárzásé 1, 2
kiválasztási szabályok, pálya jellegű vektormennyiségekre
kiválasztási szabályok, paritásra 1, 2
kiválasztási szabályok, szimmetrikus szórásé
kiválasztási szabályok, szint előjelére
kiválasztási szabályok, szórásé 1, 2, 3, 4, 5
kiválasztási szabályok, teljes impulzusmomentumra
klasszikus térváltozók
Klein–Fok-egyenlet
Klein–Nishina-képlet
koherens szórás
kölcsönhatási energia Fourier-transzformáltja
kölcsönhatási kép 1, 2
kölcsönhatási képbeli operátor 1, 2
kölcsönhatás, elektromágneses
kölcsönhatás, elektronoké
kölcsönhatás, erős
kölcsönhatás, két elektroné
kölcsönhatás, nagy távolságban levő atomoké
kombinált szórás 1, 2
kombinált tükrözés
kommutátorok
kompakt csúcsrészek
kompakt részek 1, 2
kompakt sajátenergiás betét 1, 2, 3
kompakt sajátenergiás betét, elektroné

620
Created by XMLmind XSL-FO Converter.

Tárgymutató

kompakt sajátenergiás betét, fotoné
komplex konjugált bináris transzformáció
kontinuitási egyenlet, négydimenziós alak
kontrahálódás, operátoroké
kontrakció, spinoroké
kontravariáns spinorkomponensek
koordinátafüggés, hullámfüggvényé
koordinátafüggés, spinorkomponenseké
koordináta mérhetősége
korrekciók, kétszeresen logaritmikusak
korrekciók, sugárzásiak 1, 2, 3, 4
korrekció, elektron mágneses momentumáé
korrekció, hullámfüggvényhez
korrekció, potenciális energiáé
korrekció, relatív
korrekció, sugárzási hatáskeresztmetszeté
korrespondancia-elv, Bohr-féle
körüljárási szabály, Feynman-féle
kötési energia, pozitróniumban
kovariáns perturbációszámítás
közbenső állapotok
közbenső foton
közbenső részecske helicitása
közbenső részecske négyesimpulzusa
közelítő propagátor
közepes áramsűrűség
közepes atomi energiaérték
kronologikus szorzat 1, 2
külső operátorok
külső térbeli elektron potenciális energiája
külső térbeli energiaszintek, elektroné
külső téren való elektronszórás sugárzási korrekciói
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külső téren való szóródás amplitúdója
külső tér
külső vonalak, diagramé
külső vonal, effektív
külső vonal, Feynman-diagramé
küszöb, párkeltésé
kvadrupólusáram, elektromos
kvadrupólusmomentum-tenzor töltésrendszeré
kvadrupólusmomentum-tenzor
kvadrupólus-sugárzás teljes intenzitása
kvantálás, szabad elektromágneses téré 1, 2
kvantálás, vektortéré
kvantumelektrodinamika aszimptotikus képletei
kvantumelektrodinamika belső következetlensége
kvantumelektrodinamika, elektroné
kvantumelektrodinamika operátorai
kvantummechanikai átlag
kvantummechanikai visszalökődés
kvantumoszcillátorok
kvantumszámok, oszcillátoroké
kváziimpulzus 1, 2
kváziklasszikus közelítés
kvázi-nemrelativisztikus részecskék

11. l
-operátor
laboratóriumi rendszer 1, 2, 3, 4, 5, 6
Lagrange-függvény 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8
Lagrange-függvény, gyenge elektromágneses téré
Lagrange-függvény korrekciós tagjai
Lagrange-függvény sűrűsége, elektromágneses tér
Lagrange-függvény sűrűsége, skalár téré
Lagrange-operátor, komplex téré
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Lagrange-operátor megváltozása
Lagrange-operátor, spinortéré
Lagrange-operátor, téré 1, 2
Lagrange-operátor
Laguerre-polinomok, általánosított
lágy fotonok emissziója 1, 2
lágy fotonok emissziójának hatáskeresztmetszete 1, 2
lágy fotonok emissziójának valószínűsége 1, 2
lágy fotonok emissziója, nemzérus tömegűeké
lágy kvantumok emissziója
lágy virtuális fotonok tartománya
Lamb-eltolódás 1, 2, 3
Landau-mérték 1, 2, 3, 4, 5
Landé-faktor 1, 2
Laplace-operátor szögfüggő része
Laplace-transzformáció
Larmor-sugár
leárnyékolás, atommag teréé
Legendre-polinomok 1, 2, 3
legkisebb mérési hiba
létrasor 1, 2
levágási paraméter
levágás, infravörös
levonásos diszperziós reláció
levonásos kettős diszperziós reláció
logaritmikus közelítés 1, 2, 3
London-képlet
longitudinális polarizáció
Lorentz-csoport 1, 2
Lorentz-csoport, kibővített 1, 2
Lorentz-csoport, valódi
Lorentz-feltétel
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Lorentz-tényező
Lorentz-transzformáció 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10
-csatolás 1, 2, 3

12. m
-sugárzás
Macdonald-függvények
magasabb multipólus-átmenetek
magfizikai erők
magkölcsönhatás, spin–spin típusú
mágneses

-pólusok

mágneses alakfaktor
mágneses dipólus
mágneses fékezési sugárzás
mágneses kölcsönhatás, spinhez tartozó
mágneses momentum, anomális 1, 2
mágneses momentum, elektroné
mágneses momentum, müoné
mágneses momentum, neutroné
mágneses momentum, protoné
mágneses momentum, részecskéké
mágneses momentum sűrűsége
mágneses momentum térbeli eloszlása
mágneses multipólus-sugárzás
mágneses polarizáció, vákuumé
mágneses típusú fotonok 1, 2
magsugárzás
mag polarizációs momentumai
mag potenciáljának menete
Majorana-reprezentáció
Mandelstam-reprezentáció
Mandelstam-sík
második Born-közelítés 1, 2
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második harmonikus kisugárzási valószínűsége
másodkvantálás 1, 2, 3
másodkvantálási formalizmus
másodkvantálási reprezentáció
másodkvantálás, spinortéré
másodkvantált bilineáris kifejezések
másodkvantált téroperátor
másodlagos elektronok energia szerinti eloszlása
másodlagos elektronok szögeloszlása
másodlagos foton polarizációja
másodrendű antiszimmetrikus tenzor
másodrendű diagramok 1, 2
másodrendű egyenlet külső térbeli elektronra
másodrendű spinor
mátrixelem, átmeneti
mátrixelem, atom dipólusmomentumáé
mátrixelem, dipólusmomentumé
mátrixelem, elektron sebességéé
mátrixelem, fotonabszorpcióé 1, 2
mátrixelem, fotonemisszióé
mátrixelem, rendszer teljes dipólusmomentumáé
mátrixelem
mátrixértékű négyespszeudovektor
Maxwell-egyenletek 1, 2, 3, 4
Maxwell-egyenletek linearitása
megengedett energiaértékek, diszkrét spektrumé
megengedett kétfotonos állapotok száma
megengedett kétrészecskés helicitásállapotok
megengedett mértéktranszformáció
megfigyelhető mennyiségek
megmaradási törvények
megmaradási törvény, fotonszámé
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megmaradási törvény, részecskeszámé
megmaradás, négyesimpulzusé
megmaradás, térparitásé
mértékcsoport
mértékinvariancia 1, 2, 3, 4, 5, 6
mértékinvariancia, teljes amplitúdóé
mértéktranszformáció 1, 2
mértéktranszformáció, fotonpropagátoré
mértéktranszformáció, foton sűrűségmátrixáé
mértékválasztás lehetőségei
mérték, háromdimenziós transzverzális
mérték, Landau-féle
mérték, négydimenziós transzverzális
metrika, négydimenziós
metrika, pszeudoeuklideszi
mezoatomok energiasztintjeinek sugárzási eltolódása 1, 2
mezo-hidrogénatom 1, 2
mezo-hidrogénatom első szintjeinek eltolódása
-fotonok
molekulaszínképek
molekula elektronszínképe
molekula hullámfüggvénye
molekula rezgési színképe
monopólusáram
monopólusmomentum
mozgás centrális erőtérben
mozgás Coulomb-térben
multipólusmomentumok, hadronoké
multipólussugárzás, mágneses
müonáram
müonhurok
müonos polarizáció járuléka, vákuumé
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müonos polarizáció, vákuumé 1, 2
müon–elektron szórás hatáskeresztmetszete
müon mágneses momentuma

13. n
nagyfrekvenciás rész, eltolódásé
nagyságrend, elektromos multipólus-momentumé
nagyságrend, fotonok számáé
nagy impulzusátadás
negatív energiaszintek, elektroné
negatív frekvenciájú hullámfüggvények
negatív frekvenciás amplitúdók
negatív frekvenciás megoldások
negatív frekvencia
négydimenziós integrálás
négydimenziós invariancia
négydimenziós metrika
négydimenziós spinorok
négydimenziós tartományokra vett integrálok kiszámítása
négydimenziós térszögelem
négydimenziós tükrözés
negyedrendű diagram 1, 2
négyesimpulzus, közbenső részecskéé
négyesimpulzus megmaradása
negyesimpulzus, téré
négyespotenciál-operátor
négyestükrözés
négyesvektor, áramsűrűségé 1, 2
négyesvektor, euklideszi metrikájú
négyesvektor, polarizációs
négyes áramsűrűség-vektor
négyes pszeudovektorok
négyzetes Stark-effektus
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négy elektronágú diagram
nemkompakt csúcsrészek
nemrelativisztikus elektron fékezési sugárzásának energiája
nemrenormált tömegoperátor
nemszinguláris diagramok
nemzérus tömegű lágy fotonok emissziója
nem erősen kölcsönható részecskék
neutrino
neutron mágneses momentuma
neutron–proton szórás
neutron szóródása elektromos térben
nívószélesség
normaintegrál, folytonos spektrumok hullámfüggvényeié
normaintegrál
normálási állandó
normálási feltétel
normálás, hullámfüggvényé
normálás, radiális függvényeké
normális Dirac-féle mágneses momentum
normális Zeeman-effektus
normálszorzat
normált gömbhullám
normált hullamfüggvény, aszimptotikus alakja
normált hullámfüggvény
normált síkhullámok 1, 2
nulladik közelítés
nulladrendű spinor
nullaponti energia
nullázódás, fizikai töltésé
nulla spinű hadronok elektrodinamikája
nulla spinű hadronok
nulla szögű szórás
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nyomok számítása 1, 2, 3

14. o
operátorok kontrahálódása
operátorspinor
operátor,áramé
operátor, egységnyi spiné
operátor, elektromágneses kölcsönhatásé 1, 2, 3
operátor, energiasűrűségé
operátor, Heisenberg-képbeli 1, 2, 3
operátor, időrendező
operátor, impulzusmomentumé
operátor, izoskalár
operátor, izovektor
operátor, kölcsönhatási képbeli 1, 2
operátor, koordinátáé
operátor-mozgásegyenlet, spiné
operátor, négyesimpulzusé
operátor, pályamomentumé
operátor, pálya-impulzusmomentumé 1, 2
operátor, polarizációs 1, 2, 3, 4, 5, 6
operátor, szabad elektromágneses téré
optikai tétel 1, 2, 3
ortogonalitás, átmeneti áram és foton négyesimpulzusáé
ortopozitrónium 1, 2
ortopozitrónium bomlási valószínűsége
ortopozitrónium élettartama
összefüggés, diszperziós
összegezés, diagramok szerint
oszcilláló szorzótényező
oszcillátorokra való felbontás, téré
összeadási szabály
összefüggés, helicitásállapotok között
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összegszabály, sugárzásra
összegszabály, valószínűségekre

15. p
pályamomentum operátora 1, 2
pályaparitás
pálya-impulzusmomentum
paramágneses rezonancia, elektroné
parametrizáció
parapozitrónium 1, 2
parapozitrónium bomlási valószínűsége
parciális amplitúdók szerinti sorfejtés 1, 2
paritáskvantumszámok
paritás,

vektoré

paritás, fotoné
paritás, gömbi vektoroké
párkeltési folyamat amplitúdója
párkeltési folyamat hatáskeresztmetszete
párkeltés atommag terében
párkeltés elektromos térben
párkeltés hatáskeresztmetszete, két gyors mag ütközésekor
párkeltés küszöb
párkeltés teljes hatáskeresztmetszete foton–atommag ütközésben
párkeltés teljes hatáskeresztmetszete
párkeltés ultrarelativisztikus esetben
párkeltés valószínűsége 1, 2
párkeltés
párképződés, spontán
páros paritású kétfotonos állapot
Pauli-egyenlet 1, 2
Pauli-elv
Pauli–Fierz transzformáció, kvadratikus alaké
Pauli-mátrixok 1, 2, 3, 4, 5
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peremfeltételek
perturbációszámítás 1, 2, 3, 4, 5, 6
perturbációszámítás módszerei
perturbációszámítás, relativisztikus 1, 2
perturbálatlan energiaszintek
perturbálatlan Hamilton-operátor, sajátfüggvényei
perturbálatlan Hamilton-operátor
perturbálatlan nívó
Poisson-egyenlet, sztatikus
Poisson-képlet
polarizációs effektusok 1, 2, 3, 4
polarizációs effektusok, fékezési sugárzásban
polarizációs effektusok, foton-elektron szórásban
polarizációs momentumok, magé
polarizációs négyesvektorok, fotoné
polarizációs négyes egységvektor
polarizációs operátor 1, 2, 3, 4, 5, 6
polarizációs operátor, elektroné
polarizációs operátor képzetes része
polarizációs operátor kiszámítása
polarizációs operátor sorfejtése
polarizációs összegezés
polarizációs sűrűségmátrix 1, 2, 3, 4, 5, 6
polarizációs sűrűségmátrix, elektroné
polarizációs sűrűségmátrix, fotoné
polarizációs sűrűségmátrix, neutrinóé
polarizációs, tenzor, hermitikussága
polarizációs, tenzor
polarizációs vektor, hadronoké
polarizációs vektor, végállapotbeli elektronoké
polarizációs vektor
polarizáció, beeső elektronnyalábé
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polarizáció, cirkuláris
polarizáció, emittált fotoné 1, 2
polarizáció, fotoné 1, 2, 3
polarizáció, másodlagos fotoné
polarizáció, részleges
polarizáció, sugárzásé
polarizáció, szórás után
polarizáció, változása
polarizáció vektora
polarizáció, visszalökött magé
polarizálatlan elektronok szórásának hatáskeresztmetszete 1, 2
polarizálatlan elektronok szóródása
polarizálatlan fotonok szóródása
polarizálatlan fotonok
polarizálatlan részecskék sűrűségmátrixa
polarizálatlan részecskék szórása
polarizált foton sűrűségmátrixa
polarizált részecskék reakciói
polarizált síkhullám
pólusdiagramok 1, 2, 3
pólusdiagramok járuléka
pólusok kikerülésének szabálya 1, 2, 3
pólusrész, amplitúdóé
pólusszingularitás, amplitúdóé
pólusszingularitás
pólustag, amplitúdóé 1, 2
pontos elektronpropagátor
pontos fotonpropagátor
pontos propagátorok 1, 2, 3, 4, 5, 6
pontos szórási amplitúdó
pontos vertexfüggvény
pontozott indexek felhúzása
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pontozott indexek lehúzása
pontozott indexek
potenciális energiakorrekció
potenciál, elektrosztatikus
pozitív frekvenciás megoldások 1, 2
pozitív frekvencia
pozitronamplitúdó 1, 2
pozitrónium 1, 2, 3, 4
pozitrónium Bohr-sugara
pozitrónium, ortopozitrónium, parapozitrónium szétsugárzása
pozitrónium Zeeman-effektusa
pozitronok sűrűségmátrixai
pozitronok szóródása elektronon 1, 2
pozitronoperátor
pozitron-elektron szórás hatáskeresztmetszete
pozitron energiaszintjeinek sugárzási korrekciói
pozitron energiaszintjei
pozitron hullámfüggvénye
pozitron sűrűségmátrixa
pozitron szórási képletei
propagátorfüggvény 1, 2, 3
propagátorfüggvény, kiszámítása
propagátorkorrekció
propagátor, elektroné
propagátor, fotoné
propagátor, impulzusreprezentációban
propagátor, közelítő
propagátor, pontos 1, 2, 3
propagátor, renormált
propagátor, skalár részecskéké

633
Created by XMLmind XSL-FO Converter.

Tárgymutató

propagátor, szabad
propagátor vektorrészecskéké
proton effektív töltése
proton, mágneses momentuma
proton, sugárzásos befogása elektronnal
-operátor, kvantált hullámfüggvényé
pszeudoeuklideszi metrika 1, 2, 3
-invariancia 1, 2

16. r
Rayleigh-szórás
reakciócsatornák
reducibilis csúcsrészek
reducibilis diagramok
reducibilitás
redukált mátrixelem
reguláris rész, amplitúdóé
regularizációs feltétel, amplitúdóra
regularizáció, integráloké 1, 2, 3, 4, 5
regularizálás, divergens integráloké
regularizálás, Feynman-integráloké
relativisztikusan invariáns Maxwell-egyenletek
relativisztikus invariancia 1, 2, 3, 4, 5
relativisztikus konjugált
relativisztikus perturbációszámítás
relatív belső paritás
relatív korrekció
relatív nagyság, sugárzási eltolódásé
renormálás 1, 2, 3
renormálási állandó 1, 2
renormálási feltétel 1, 2
renormálás, elektronpropagátoré
renormálás, töltésé
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renormálhatóság
renormált propagátor
reprezentáció, másodkvantálási
részcsoport, Lorentz-csoporté
részecskék és antirészecskék belső szimmetriája
részecskék, hullámfüggvényei
részecskék mágneses momentumai
részecskék spinoperátorai
részecskék
részecskeoperátor
részecske–antirészecske rendszer
részecske és antirészecske ütközése
részecske mozgása, külső térben
részlegesen polarizált fotonállapotok
részlegesen polarizált mag sugárzása
rezgési színkép
reziduumtétel
Riemann-függvény
Röntgen-nívók
rugalmas amplitúdó energiafüggése
rugalmas előreszórás amplitúdója
rugalmas folyamat amplitúdója
rugalmas fotonszórás amplitúdója
rugalmas koherens szórás tenzora
rugalmas szórás 1, 2, 3, 4, 5
rugalmas szórás, nemrelativisztikus esetben
rugalmas szórás, relativisztikus esetben
rugalmas szóródás, elektroné
rugalmas szóródás hatáskeresztmetszete 1, 2
rugalmas szóródás, két elektroné
Rutherford-hatáskeresztmetszet 1, 2
Rutherford-képlet
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17. s
sajátenergiás betétrész, elektroné
sajátenergiás betétrész, fotoné
sajátenergiás diagramok, elektroné
sajátenergiás függvény, fotoné
sajátérték, térenergiáé
sajátfüggvények, perturbálatlan Hamilton-operátoré
saját Lorentz-csoport
Salpeter–Bethe-egyenlet
sávszél
Schrödinger-egyenlet 1, 2, 3, 4, 5
6, 7, 8, 9
Schrödinger-egyenlet, nemrelativisztikus 1, 2
Schrödinger-egyenlet, pozitróniumé 1, 2
Schrödinger-hullámfüggvény 1, 2, 3
Schrödinger-operátor 1, 2, 3
Schrödinger-operátor, időtől nem függő
Schrödinger-reprezentáció
sebességoperátor, nemrelativisztikus
síkhullám amplitúdója
síkhullám, normált
síkhullám
skalár gömbfüggvények
skalár hullámfüggvényű részecskék
skalár potenciál Fourier-komponense
skalár szórás 1, 2
sorfejtés,

hatványai szerint

sorfejtés parciális amplitúdok szerint 1, 2
sorfejtés polarizációs operátoré
spektrális eloszlás 1, 2
spektrális eloszlás, sugárzásé
spektrális sugárzás intenzitása
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spektrális sűrűség, kettős
spektrális sűrűség
spektroszkópiai szimbólumok
Spence-függvény 1, 2
spinoperátorok, részecskéké
spinorjelölések
spinorok 1, 2
spinorok, belső paritása
spinorok, és négyesvektorok kapcsolata
spinorok, háromdimenziósak
spinorok, magasabb rendűek
spinorok összeejtése(kontrakciója)
spinorok, transzformációs szabálya
spinorok, tükrözése
spinorreprezentáció
spinortér, Hamilton-operátora
spinortér, másodkvantálása
spin és statisztika kapcsolata
spin háromdimenziós operátora
spin-hullámfüggvények
spin mozgásának relativisztikus egyenlete
spin mozgása külső térben
spin nélküli részecske állapota
spin–pálya kölcsönhatás 1, 2, 3
spin–pálya kölcsönhatás energiája
spin–spin kölcsönhatás
spin–spin típusú, magkölcsönhatás
spin–tengely kölcsönhatás
spontán párképződés
standard reprezentáció, hullámfüggvényeké
standard reprezentáció
Stark-effektus 1, 2
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Stark-effektus, hidrogénatom szintjeié 1
2
Stark-effektus, négyzetes
statisztikus súlyok
Stokes-paraméterek 1, 2, 3
sugárzási eltolódás, atomi szinteké
sugárzási eltolódás, mezoatomok energiaszintjeié
sugárzási eltolódás relatív nagysága
sugárzási hatáskeresztmetszet korrekciója
sugárzási korrekció 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9
sugárzási korrekciók, Coulomb-törvényé
sugárzási korrekciók, elektromágneses tér egyenleteihez
sugárzási korrekciók, hatáskeresztmetszeté
sugárzási korrekciók, külső téren való elektronszórásé
sugárzási korrekciók, szórási amplitúdóé 1, 2
sugárzási korrekció, első
sugárzási korrekció, hatáskeresztmetszeté
sugárzási rekombináció teljes hatáskeresztmetszete
sugárzás differenciális hatáskeresztmetszete
sugárzás differenciális valószínűsége
sugárzás, gyors elektronoké
sugárzás, intenzitásának spektrális eloszlása
sugárzás, intenzitásának szögeloszlása
sugárzás intenzitása
sugárzás, kétatomos molekuláké 1, 2
sugárzás polarizációja
sugárzás, részlegesen polarizált magé
sugárzás spektrális eloszlása
sugárzás szögeloszlása 1, 2
sugárzás, teljes klasszikus intenzitása
sugárzás, ultrarelativisztikus esetben
sugárzás valószínűsége 1, 2
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sűrűségmátrix 1, 2, 3
sűrűségmátrix, fotoné
sűrűségmátrix négydimenziós alakja, fotoné 1, 2, 3
sűrűségmátrix, polarizációs 1, 2, 3
sűrűségmátrix, polarizálatlan részecskéké
sűrűségmátrix, polarizált fotoné
sűrűségmátrix, pozitroné 1, 2
sűrűségmátrix szimmetrikus része
sűrűségmátrix, ultrarelativisztikus esetben
sűrűség, energiáé 1, 2
sűrűség, impulzusé 1, 2
sűrűség, Lagrange-függvényé
sűrűség, mágneses momentumé
sűrűség, spektrális
sűrűség, tér Lagrange-függvényéé

18. sz
szabad Dirac-egyenlet megoldása
szabad elektromágneses tér operátora
szabad fotonok propagátora
szabad propagátorok
szabad propagátor, fotoné
szabad részecskék propagátora
szabad részecskék
szabad szaggatott vonalak, gráfé
szabad végek, diagramé
szatellitek, miltipletté
szétsugárzási csatorna 1, 2, 3
szétsugárzási diagram járuléka
szétsugárzási fotonok szögeloszlása
szétsugárzási kölcsönhatás
szétsugárzási szórásamplitúdó
szétsugárzás két fotonra, elektron–pozitron páré
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szétsugárzás, pozitróniumé
szétsugárzás valószínűsége
szférikus egységvektorok
szférikus tenzorok
szimmetriatulajdonságok, helicitásamplitúdóké
szimmetria, keresztezési 1, 2, szimmetria-összefüggések
szimmetria, töltés-hullámfüggvényé
szimmetrikus kombinációk
szimmetrikus négyesspinorok
szimmetrikus spinor
szimmetrikus szintek hullámfüggvényei
szimmetrikus szórás kiválasztási szabályai
szimmetrikus szórás
színképvonalak természetes kiszélesedése
szinteltolódás 1, 2
szinteltolódás második része
szinteltolódás, mezoatomé
szögeloszlás, fotonoké 1, 2
szögeloszlás, másodlagos elektronoké
szögeloszlás, sugárzásé 1, 2
szögeloszlás, sugárzás intenzitásáé
szögelosztás, szétsugárzási fotonoké
szórásamplitúdó 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8
szórásamplitúdó, Born-közelítésben
szórásamplitúdó, fotonok polarizációjáé
szórásamplitúdó, pontos
szórásamplitúdó, sugárzási korrekciói 1, 2
szórásamplitúdó, szórt elektroné
szórásamplitúdó, teljes 1, 2
szóráseltolódás
szórási csatorna
szórási hatáskeresztmetszet 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8
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szórási hatáskeresztmetszet, elektroné
szórási hatáskeresztmetszet, polarizálatlan elektronoké
szórási hatáskeresztmetszet sugárzási korrekciója
szórási képletek, elektroné
szórási képletek, pozitroné
szórási szög 1, 2
szórási tenzor 1, 2, 3, 4
szórás antiszimmetrikus része 1, 2
szórás, centrális erőtérben
szórás elektromosan semleges hadronokon
szórás, elektroné müonon 1, 2
szórás, eltolási
szórás, gamma-sugaraké, deuteronnal
szórás, helicitásamplitúdói
szórás, indukált
szórás, inkoherens
szórás kiválasztási szabályai 1, 2
szórás, koherens 1, 2, 3
szórás, kombinált
szórás, nulla szögű
szórás, polarizálatlan részecskéké
szórás, Rayleigh-féle
szórás, rugalmas
szórás, skaláris része
szórás, skaláris része
szórás, szabad irányítású rendszereken
szórás szimmetrikus része
szórás típusú diagram
szórás, ultrarelativisztikus határesetben
szórás, utáni polarizáció
szóródás molekulákon
szóródás, polarizálatlan, fotonoké
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szóródás, polarizálatlan elektronoké
szóródás, polarizálatlan elektronokon
szóródás polarizált elektronokon
szórt elektron szórási amplitúdója
szórt fény intenzitása
szórt részecske sebessége
sztatikus Poisson-egyenlet
sztatikus polarizálhatóság, atomoké
szuperkonvergencia
szuperpozíció elve
-mátrix 1, 2, 3
-mátrix elemei
s-szintek eltolódása

19. t
teljes hatáskeresztmetszet, sugárzási rekombinációé
teljességi feltétel, mátrixoké
teljes amplitúdó mértékinvarianciája
teljes eltolódás
teljes energia, téré
teljes hatáskeresztmetszet 1, 2, 3, 4
teljes hatáskeresztmetszet, fotoeffektusé
teljes hatáskeresztmetszet, foton párkeltéséé
teljes hatáskeresztmetszet, párkeltésé 1, 2
teljes hipergeometrikus függvények
teljes impulzusmomentum, fotoné
teljes impulzusmomentum, vetülete
teljes intenzitás, kvadrupólus-sugárzásé
teljes kétszeresen logaritmikus aszimptotika
teljes klasszikus intenzitás, sugárzásé
teljes momentum, fotoné
teljes spektrális intenzitás, beeső sugárzásé
teljes sugárzási valószínűség
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teljes szórási amplitúdó 1, 2
teljes szórási hatáskeresztmetszet, polarizálatlan fotonoké
teljes valószínűség, adott frekvenciájú sugárzásé
teljes valószínűség, fotonok elnyeléséé
teljes valószínűség, fotonok kisugárzásáé 1, 2
teljes valószínűség, sugárzásé
tenzor, foton–foton szórásé
tenzor, gömbi
tenzor, irreducibilis
tenzor, pszeudotenzor, rugalmas koherens szórásé
tenzor, szórási 1, 2, 3, 4
tenzor, valódi
térbeli eloszlás, áramsűrűségé
térbeli eloszlás, mágneses momentumé
térbeli eloszlás, töltésé
térbeli hullámfüggvény
térbeli tükrözés
térerősség Fourier-transzformáltja
terjedési függvény, elektroné 1, 2
természetes vonal alak
term hiperfinom szerkezete
téroperátorok Heisenberg-reprezentációban 1, 2
térparitás megmaradása
térszögelem, négydimenziós
Thomas-féle

tényező 1, 2

Thomas–Fermi modell
Thomson-egyenlet 1, 2, 3
töltésállapotok, részecskéé
töltéskonjugáció 1, 2, 3, 4
töltéskonjugáció, hullámfüggvényé
töltéskonjugáció művelete
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töltéskonjugált, hullámfüggvény
töltéskvantumszám
töltésmegmaradás, grafikus kifejezése
töltésmegmaradás
töltésparitás, fotonállapoté
töltésparitás, fotonoké
töltésparitás, pozitróniumé
töltésparitás, részecske–antirészecske rendszeré
töltés-alakfaktor
töltés-hullámfüggvény
töltés renormálása
töltés, részecsketéré
töltés térbeli eloszlása
tömeghéj
tömegközépponti rendszer
tömegoperátor 1, 2, 3
tömegoperátor kiszámítása
tömegoperátor, nemrenormált
transzformációs képletek, időtükrözésé
transzformációs képletek, négyestükrözésé
transzformációs szabály, gömbi helicitásállapotoké
transzformációs szabály, hullámfüggvényé
transzformációs szabály, impulzusmomentumé
transzformációs szabály, spinoré
transzformáció Jacobi-determinánsa 1, 2
transzformáció, pszeudoskalár tereké
transzformáció, skalár tereké
transzformáció, unitér
transzverzális mérték, háromdimenziós
transzverzalitási feltétel, áramé
transzverzalitási feltétel, négydimenziós
transzverzalitási feltétel
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transzverzalitási követelmény
transzverzalitási mellékfeltétel
transzverzalitás, fotonoké
tükrözés 1, 2, 3
tükrözés, háromdimenziós spinoroké
tükrözés, időbeli
tükrözés, kombinált
tükrözés, négydimenziós spinoroké
tükrözés, négydimenziós
tükrözés operátorának hatása
tükrözés, spinoroké
tükrözés, térbeli 1, 2
T-invariancia, szórási amplitúdóé
-invariancia
-operáció

20. u
ultrarelativisztikus elektronok szórása
ultrarelativisztikus elektronok ütközése nukleonnal
ultrarelativisztikus eset 1, 2, 3, 4
unitaritási egyenlet 1, 2, 3
unitaritási feltétel 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12
unitaritási feltétel, kétrészecskés
unitaritási feltétel szimmetrizálása
unitér transzformáció

21. v
vákuumállapot, elektromágneses téré
vákuumáram
vákuumbeli várható érték
vákuumpolarizáció 1, 2
vákuumpolarizációs járulék 1, 2
vákuum elektromos polarizációja
vákuum elektronos polarizációja
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vákuum energiája
vákuum energiasűrűségének teljes megváltozása
vákuum Heisenberg-képbeli hullámfüggvénye
vákuum mágneses polarizációja
vákuum müonos polarizációjának járuléka 1, 2
vákuum müonos polarizációja
valódi elektron–pozitron pár keltése
valódi fotonvégek
valódi foton emissziója
valódi lágy fotonok emissziójának valószínűsége
valódi Lorentz-csoport
valódi négyesvektorok
valódi semleges részecskék 1, 2
valódi tenzor
valószínűségi amplitúdó
valószínűségsűrűség, fotonemisszióé
valószínűségsűrűség
valószínűség, bomlásé
valószínűség,

-sugárzásé

valószínűség, két cirkuláris polarizációé
valószínűség, lágy fotonok emissziójáé 1, 2
valószínűség, párkeltésé 1, 2
valószínűség, sugárzásé
valószínűség, valódi lágy fotonok emissziójáé
valós négyes egységvektorok
valós rész, energiaszinté
várható érték, vákuumbeli
variációs elv
vázdiagramok 1, 2, 3
végállapotbeli elektronok polarizációs vektora
végállapot hullámfüggvénye
végső hadronok bispinor amplitúdói
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vegso hadronok hullamamplitudoi
végtelen kis elforgatás szöge
vektoriális részecskék
vektorpotenciál 1, 2
vektorrészecskék, nemzérus tömegűek
vektorrészecskék propagátora
vektortér kvantálása
vektor–bozon pár
vektor gömbi komponensei
vektor polarizációé
vertex 1, 2, 3, 4, 5
vertexdiagram
vertexfüggvény 1, 2
vertexfüggvény, pontos
vertexoperátor 1, 2, 3, 4, 5, 6
vertexoperátor, elektromágneses 1, 2
vertexoperátor elsőrendű korrekciója
vertexoperátor, hadronok nemének változása nélkül
vertexoperátor kétszeresen logaritmikus aszimptotikája 1, 2
vertexoperátor kiszámítása
virtuális állapotok
virtuális elektronvonalak
virtuális elektron
virtuális fotonok divergens járuléka
virtuális fotonok impulzusai
virtuális foton kisugárzása
virtuális foton
virtuális hadronvonal elvágása
virtuális részecskék
virtuális részecske
virtuális vonalak
visszalökődési energia, elektron esetén
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visszalökődés effektusa
visszalökött mag polarizációja
vonalak intenzitásváltozása
vonalerősség, átmeneti

22. w
Ward-azonosság 1, 2, 3, 4, 5
Wick-tétel 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7

23. z
zárt hurok 1, 2
Zeeman-felhasadás 1, 2, 3
Zeeman-felhasadás, normális
Zeeman-komponensek, atomi szinté
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