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Samenvatting

Het doorgronden van de precieze aard van de kernkracht is van oudsher een belang-
rijke kwestie in de kernfysica. Gedetailleerde kennis van de kernkracht zal een goede
basis verschaffen voor een beschrijving van de eigenschappen van kernen en hun reac-
ties. De huidige voortgang in het onderzoek aan de kernkracht, op zowel theoretisch
als experimentele gebied, is opmerkelijk. Vanuit de experimentele kant verschaffen uiterst
nauwkeurige metingen grote datasets die systematisch onderzoek in een groot energiebereik
mogelijk maken aan fysische fenomenen zoals de drie-nucleonenkracht (3NF), de Coulom-
bkracht en relativistische effecten. Vanuit de theoretische kant geven verschillende theo-
retische benaderingen zoals de chirale storingstheorie (χPT), partiële golfanalyse en meson-
uitwisselingspotentialen een gedetailleerde beschrijving van deze verschijnselen.

In 1935 verklaarde Yukawa de kracht tussen twee nucleonen (NN) als een uitwisseling
van een deeltje [1, 2], net zoals de elektromagnetische wisselwerking kan worden voorgesteld
door de uitwisseling van een foton. Later werd het betreffende deeltje, het pion, ontdekt
en zijn massa bleek vrijwel gelijk te zijn aan de massa die Yukawa had voorspeld op basis
van de eindige dracht van de kernkracht van ∼2 fm. De aantrekkende kracht tussen twee
nucleonen (2NF) op grote onderlinge afstand wordt veroorzaakt door de uitwisseling van
pionen en aan de afstotende kracht op korte afstand dragen de uitwisseling van twee pionen
en zware mesonen bij [3, 4]. Figuur F.1 laat de NN-interactie tussen twee nucleonen zien
als een uitwisseling van een meson.

Figuur F.1: De NN-wisselwerking tussen twee nucleonen beschreven door een uitwisseling van

een meson.
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In een drie-deeltjessysteem waarin elk deeltje een wisselwerking kan hebben met elk van
de andere deeltjes, is de wisselwerking tussen twee van deze deeltjes met elkaar niet alleen
een functie van de twee-deeltjeskracht; de aanwezigheid van een derde deeltje beı̈nvloedt
deze wisselwerking eveneens. Voor systemen waarin de interne vrijheidsgraden zijn uit-
geschakeld, kan het effect van het derde systeem analytisch berekend worden door gebruik
te maken van superpositieregels. Voor een dynamisch systeem zoals een kern ontstaan er
correcties als de vrijheidsgraden expliciet worden meegenomen en daardoor kan dit extra
effect van het derde nucleon alle drie de nucleonen vervormen. Dit extra effect, dat uit-
gaat boven de twee-deeltjeswisselwerkingen, wordt in dit proefschrift de drie-deeltjeskracht
genoemd. Voor een systeem van nucleonen wordt het de drie-nucleonenkracht (3NF) ge-
noemd.

In de laatste paar jaar zijn op het KVI met de SALAD- en BBS-detectoren uiterst
nauwkeurige metingen van de ~p + d verstrooingsreactie uitgevoerd met het doel om ef-
fecten van de drie-nucleonenkracht te meten. Een meting van de differentiële werkzame
doorsnedes, dσ/dΩ, in een drie-nucleonensysteem is een van de gereedschappen om de
algemene aard van de 3NF te onderzoeken. Meer gedetailleerde informatie kan verkre-
gen worden door andere observabelen zoals het analyserend vermogen te meten. Zo kan
bijvoorbeeld het spinafhankelijke deel van de 3NF specifiek worden bestudeerd door het
vector- en tensor-analyserend vermogen te meten met gebruik van gepolariseerde protonen-
en deuteronen-bundels.

Een tweede generatie van 3NF-studies werd gëınitieerd door gebruik te maken van het
nieuwe detectorsysteem met de naam Big Instrument for Nuclear-polarization Analysis

(BINA)1. Deze detector is bijzonder geschikt om de break-up reacties bij intermediaire en-
ergieën te bestuderen. BINA is in 2004 gebouwd en de initiële experimenten zijn afgerond
in 2005. Zijn innovatieve eigenschappen hebben ons in staat gesteld experimenten met
hadronen bij intermediaire energieën van ∼ 100 MeV/nucleon uit te voeren. Zoals te zien
in figuur F.2 is BINA samengesteld uit twee delen: de forward wall, die de energie, positie
en het type deeltje kan meten bij verstrooiingshoeken tussen 10◦-35◦, en de backward ball,
die de rest van de hoeken tot 165◦ bestrijkt. De twee delen samen bestrijken bijna de hele
kinematische faseruimte van de elastische en break-up reacties.

De ~p+d reacties zijn op het KVI uitgevoerd met BINA door gebruik te maken van een
protonenbundel met een kinetische energie van 190 MeV die werd geschoten op een doelwit
van vloeibaar deuterium. Deze reactie kan leiden tot twee kanalen: het elastische kanaal,
~p + d→ p + d, en het break-up kanaal, ~p + d→ p + p+ n. Voor beide reactiekanalen zijn
differentiële werkzame doorsnedes en analyserende vermogens gemeten. Het elastische
kanaal van deze reactie is al eerder op het KVI gemeten [11, 9]. De nieuwe resultaten
komen zeer goed overeen met de eerdere metingen.

De kinematica van de break-up reactie wordt bepaald door middel van de bolcoördinaten
van de waargenomen deeltjes, zoals afgebeeld in het linker deel van figuur F.3. De kine-
matica wordt bepaald door gebruik te maken van de verstrooiingshoeken van de twee
protonen, (θ1, θ2, φ12 = φ1 − φ2), en wordt de correlatie tussen hun energieën voorgesteld
door de kinematische curve genoemd de S-curve. Het rechter deel van figuur F.3 laat de
S-curve zien voor verscheidene kinematische configuraties. Voor een bepaalde kinematis-
che configuratie, ξ(E1, E2, θ1, θ2, φ12), worden de werkzame doorsnedes en de analyserende

1 BINA is een Perzisch woord en het betekent ‘waarnemer’ of ‘degene die ziet’.
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Figuur F.2: Een zijaanzicht van BINA. De foto toont de componenten van de forward wall en de

backward ball.

vermogens gepresenteerd als een functie van S, zie vergelijking 6.1.
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Figuur F.3: Het linker deel van de figuur laat de twee in voorwaartse richting verstrooide deeltjes

in de break-up reactie zien. De energie van de deeltjes, E1, E2; de verstrooiingshoeken, θ1, θ2; en de

relatieve hoeken tussen de twee banen, φ12, zijn te zien. Het rechter deel laat de energiecorrelatie

zien tussen de twee protonen, de S-curve, voor bepaalde keuzes voor de kinematica.

De werkzame doorsnedes en analyserende vermogens van de break-up reactie zijn te
zien in figuur F.4. Voor een beschrijving van de banden en lijnen zie het bijschrift van de
figuur.

Concluderend en met inachtneming van de onzekerheden in de data, wijzen de ver-
schillen tussen de gemeten werkzame doorsnedes en de theoretische voorspellingen op
basis van uitsluitend de NN-potentiaal op de noodzaak extra effecten mee te nemen in
de kernkracht. Het effect van de 3NF is volgens de voorspellingen klein en hoewel het
toevoegen van de 3NF aan de NN-potentialen helpt om het gat tussen de data en de NN-
berekeningen te verkleinen, verklaart het de discrepanties tussen de werkzame doorsnedes
niet volledig. De afwijkingen van de data zouden dus een andere oorsprong kunnen hebben
en zouden te maken kunnen hebben met andere waargenomen effecten zoals relativiteit.
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Figuur F.4: De vergelijking van de resultaten van de werkzame doorsnede en anlyserend ver-

mogens gemeten voor twee configuraties met bestaande theoretische voorspellingen. De lijnen

in beide delen van de figuur geven de CDB- (zwarte lijn), CDB+∆- (blauwe stippellijn), en

CDB+∆+Coulomb- (blauwe gestreepte lijn) potentialen van de Hannover-Lissabongroep en de

CDB+Relativistisch- (rode streep-stippellijn) potentiaal van de Bochum-Krakowgroep. De fouten-

vlaggen geven statistisch fouten aan en de cyaankleurige banden in beide delen de systematisch

onzekerheden.

Het feit dat de CDB+Relativistisch-voorspellingen de discrepanties tussen data en theorie
slechts in een deel van de faseruimte helpen op te lossen, toont aan dat relativiteit een
belangrijke rol speelt bij de in dit experiment gebruikte energieën, maar dat het nog niet
op een consistente manier wordt meegenomen in de berekeningen.

Het analyserend vermogen lijkt niet gevoelig te zijn voor effecten van de Coulom-
bkracht en relativiteit. Daarom lijkt dit een unieke observabele voor het bestuderen van de
3NF-effecten. In het bijzonder bij kleine azimuthale openingshoeken kunnen 3NF-effecten
worden waargenomen en getest. In dit gebied laten de experimentele data echter zien dat
de gepresenteerde 3NF-potentialen de waargenomen discrepanties niet kunnen verklaren.
Integendeel, de verschillen tussen de data en voorspellingen met de Faddeev-berekeningen
nemen alleen maar toe door 3NF-potentialen mee te nemen.




