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Samenvatting

De bouwstenen van atoomkernen, protonen en neutronen (ook wel tezamen nucleonen
genoemd), worden samengebonden door de zogenaamde sterke kernkracht. Deze kracht
is het gevolg van de sterke wisselwerking tussen de meest elementaire bouwstenen van
nucleonen, namelijk quarks en gluonen. In de afgelopen tienjaar zijn er verschillende
modellen van hoge kwaliteit ontwikkeld die de kracht tussentwee nucleonen beschrijven.
Voor een groot deel kan deze kracht worden verklaard door de uitwisseling van lichte
deeltjes bekend als mesonen, opgebouwd uit paren van quarksen antiquarks. De resul-
terende fenomenologische twee-deeltjeskrachten beschrijven de wisselwerkingen tussen
twee nucleonen zeer goed. Echter, nauwkeurige berekeningen gebaseerd op alleen deze
twee-deeltjeskrachten komen voor systemen met meer dan twee nucleonen, bijvoorbeeld
atoomkernen, niet overeen met de experimentele waarnemingen. Bijvoorbeeld, signifi-
cante afwijkingen tussen de experimentele waarden en theoretische voorspellingen zijn
waargenomen voor de bindingsenergie van lichte atoomkernen. De bestaande modellen
onderschatten de waargenomen bindingsenergieën. De missende kracht wordt vaak de
drie-deeltjeskrachtgenoemd. Het bestaan hiervan wordt ondersteund door modellen ge-
baseerd op meson-uitwisselingen en kwantumveldentheorie.

Gedurende afgelopen jaren is er een uitgebreide studie gedaan naar de effecten van
de drie-deeltjeskrachtop basis van het vergelijken van verstrooiingsdata met moderne
theoretische voorspellingen die zijn gebaseerd op de bekende wisselwerkingen tussen nu-
cleonen. De data werd verkregen door het meten van werkzame doorsnedes en polarisatie
observabelen voor de reactie waarbij waterstofkernen (protonen) botsen op deuteriumker-
nen (deuteronen). Deze reactie leidt tot twee zeer waarschijnlijke eindtoestanden, name-
lijk de elastische en de zogenaamdebreak-upkanaal. De eindtoestand van de elastische
kanaal bestaat uit een proton en een deuteron, terwijl bijbreak-upverstrooiing de deuteron
wordt opgesplits in een proton en in een neutron. Een vergelijking tussen de experimente-
le data en verscheidene theoretische berekeningen leidt tot verschillende conclusies over
de bijdrage vandrie-deeltjeskrachteffecten op de werkzame doorsnede en de polarisatie
grootheden. Het toevoegen van dedrie-deeltjeskrachteffecten aan kracht tussen twee nu-
cleonen geeft in het algemeen een betere overeenkomst tussen de werkzame doorsnede
data en bijbehorende berekeningen, terwijl dit bij de polarisatie observabelen, verschillen-
de discrepanties geeft. Dit laat zien dat de spin afhankelijke termen van dedrie-deeltjes-
kracht nog nauwelijks begrepen worden en nog meer onderzoek op dit gebied gedaan
moet worden.

Een onderzoek met behulp van systemen bestaande uit drie-nucleonen, zoals proton-
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deuteron verstrooiing, heeft als nadeel dat in het algemeende drie-deeltjeskrachteen
kleine bijdrage geeft. Dit maakt een gedetailleerde studienaar deze kracht experimenteel
zeer moeilijk. Een alternatieve benadering is het bestuderen van systemen waarbijdrie-
deeltjeskrachteffecten zijn vergroot. Veelbelovend is het bestuderen vansystemen welke
bestaan uit vier nucleonen. In dit proefschrift werd uitgebreid onderzoek gedaan naar de
verstrooiing van gepolariseerde deuteronen op een doelwitbestaande uit deuteronen.

Behalve dat onze huidige kennis overdrie-deeltjeskrachteffecten nog niet voldoende
is, zijn ook sommige experimentele datasets onderling nietverenigbaar. Er is een groot
verschil waargenomen tussen de gemeten datasets voor de elastische werkzame doorsne-
de voor proton-deuteron verstrooiing bij 135 MeV gemeten ophet KVI [16–18] en die
gemeten bij RIKEN [19] in Japan. Deze waargenomen inconsistentie heeft een discussie
gestart binnen de kernfysica gemeenschap over de betrouwbaarheid van experimentele
data en de manier waarop deze geı̈nterpreteerd behoren te worden, wat betreft de onder-
liggende fysica, zoalsdrie-deeltjeskrachteffecten. In dit werk is de betreffende meting
herhaald en is er een kritische analyze gemaakt door systematisch verschillende datasets
verkregen bij meerdere energieën en andere kanalen met elkaar te vergelijken.

De experimenten beschreven in dit proefschrift zijn uitgevoerd op het KVI met de
detector genaamd BINA (geassembleerd in 2004). BINA is een opstelling met bijna een
volledige geometrische acceptantie en is gebruikt voor verschillende verstrooiingsexperi-
menten voor het meten van de hoeken en energieën van de verstrooide protonen en deu-
teronen. Deze opstelling heeft ook mogelijkheden voor deeltjesidentificatie. De detector
bestaat uit een voorwaartse en een achterwaartse gedeelte.Het voorwaartse gedeelte is
samengesteld uit een Multi-Wire Proportional Chamber (MWPC) en een gesegmenteerde
hodoscope. De laatste bevat verticaal geplaatste scintillatoren met een dikte van 2 mm en
tien horizontaal geplaatste scintillatoren met een dikte van 12 cm per stuk. De dikkere
scintillatoren zijn gemonteerd in een cylindervorm en zijngericht op het doelwit. Deze
hebben genoeg dikte om alle protonen en deuteronen, die in deprocessen beschreven in
dit proefschrift, ontstaan, te stoppen en daarmee hun energie te kunnen meten.

We hebben een aantal verstrooiingsreacties bij middelhogeenergïen bestudeerd. De
eerste reactie was de elastische verstrooiing van gepolariseerde deuteronen op een proto-
nendoelwit waarbij de energie van de deuteronenbundel 130 MeV bedraagt. Deze hebben
we zowel gebruikt voor het bestuderen van de systematische onzekerheden als voor de
polarisatie van de deuteronenbundel. De hoekverdelingen van de werkzame doorsnede
en verschillende polarisatie observabelen zijn hierbij gemeten. Aangezien de werkzame
doorsnede en polarisatie observabelen voor deze reactie goed bekend zijn, kunnen deze
onafhankelijk worden gebruikt voor verificatie van de analyse procedure en de extractie
van belangrijke parameters zoals detector inefficiënties, de bundelstroom en bundelpola-
risatie. De data voor deze reacties komen zeer goed overeen met de al bestaande data uit
de database. Dit bewijst dat BINA en onze analyse methode geschikt zijn voor het, met
grote nauwkeurigheid, meten van verschillende observabelen.

In een tweede experiment werd een gepolariseerde protonenbundel met een kinetische
energie gelijk aan 135 MeV geschoten op een doelwit van vloeibare deuterium. Dit ex-
periment is uitgevoerd met dezelfde opstelling en analyse methoden als die bij de eerste
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reactie. De hoekverdeling van de werkzame doorsnede en het analyserend vermogen van
deze reactie zijn gemeten met een zeer goede nauwkeurigheid. Het hoofddoel van deze
metingen was het verduidelijken van eerdere waargenomen verschillen tussen de meetre-
sultaten voor de werkzame doorsnede gemeten op het KVI [16–18] en bij RIKEN [19] in
Japan. De nieuwe resultaten geven een significant verschil met beide eerdere metingen.
Naast de nieuwe meting hebben we alle data systematisch vergeleken met data verkregen
bij andere energiëen. De uitkomst hiervan laat zien dat onze nieuwe resultatenverenig-
baar zijn met alle andere data en dat in het bijzonder de werkzame doorsnedes gemeten
bij RIKEN significant afwijken van de verwachtingspatroon verkregen door een interpo-
latie van alle beschikbare data. Wij denken dat door ons werkhet discrepantie probleem
hiermee is verholpen.

Het grootste gedeelte van dit werk was het bestuderen van deuteron-deuteron ver-
strooiing met behulp van een gepolariseerde deuteronenbundel van 130 MeV op een doel-
wit bestaande uit vloeibare deuterium. Verschillende kanalen met twee en drie deeltjes in
de eindtoestand hebben we met succes geı̈dentificeerd door gebruikt te maken van de de-
tector informatie van uitgaande deeltjes, zoals de gedeponeerde energie, detime-of-flight
en de verstrooiingshoek.

De hoekverdelingen van de werkzame doorsnede en van verschillende polarisatie ob-
servabelen (vector en tensor analyserende vermogens) van de elastische kanaal zijn geme-
ten en vergeleken met voorlopige resultaten gemeten met eenandere detectiesysteem op
het KVI, de Big Bite Spectrometer, door collega’s van IUCF. De resultaten komen in het
algemeen goed met elkaar overeen. De beschikbare berekeningen voor de elastische ver-
strooiing zijn gebaseerd op een eerste orde benadering en geven geen goede beschrijving
van de meetresultaten. Een volledige berekening voor dit kanaal is nodig om een conclu-
sie te kunnen trekken over dedrie-deeltjeskrachteffecten in deuteron-deuteron elastische
verstrooiing. Verder onderzoek is nog gaande.

Naast de elastische kanaal, hebben we ook dedrie-deeltjes break-upkanaal bestu-
deerd, waarbij́eén van de deuteronen wordt opgesplitst in een proton en neutron wat
resulteert in een proton, neutron en deuteron in de eindtoestand. Dit is de eerste keer
dat deze break-up reactie in deuteron-deuteron verstrooiing bij middelgrote energiëen is
gemeten in een achtergrond vrije experiment. Deze reactie is extreem rijk in fasenruimte
en heeft naar verwachting een hoge gevoeligheid voordrie-deeltjeskrachteffecten. We
hebben de differentiële werkzame doorsnedes, vector en tensor analyserende vermogens
gemeten bij een groot aantal kinematische configuraties. Dedifferential werkzame door-
snedes zijn vergeleken met een faseruimte verdelingen. Deze vergelijkingen laten zien dat
er grote variaties zijn in de verstrooiingsamplitude wat inhoud dat deze break-up reactie
rijk is aan dynamische processen. Verder onderzoek naar de invloed van de energieaf-
hankelijkheid van het neutron op de werkzame doorsnede geeft een interessant resultaat.
We hebben geconstateerd dat de werkzame doorsnede maximaalis als de energie van het
neutron zeer klein is. Dit gebied correspondeert met de zogenaamde quasi-vrije elasti-
sche deuteron-proton verstrooiingsprocess met het neutron als een spectator deeltje. De
bijbehorende resultaten voor de werkzame doorsnedes en polarisatie observabelen hebben
we vergeleken met de state-of-the-art berekeningen en bestaande data voor de elastische
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deuteron-proton verstrooiingsproces en zijn weergegevenin afbeelding1. Voor de meeste
observabelen vinden we een goede overeenkomst wat het quasi-vrije beeld ondersteunt.
Echter vooréén van de polarisatie observabelen,T20, vinden we een geringe afwijking.
Dit kan betekenen dat het neutron toch een kleine rol blijft spelen, zelfs bij lage energieën.

Figuur 1: Een overzicht van enkele gemeten spinresultaten van de quasi-vrije elastische
deuteron-proton verstrooiingsprocess in deuteron-deuteron verstrooiing (punten aangege-
ven als zwarte vierkanten). De datapunten worden vergeleken met meetgegevens van de
elastische deuteron-proton verstrooiingsprocess (cirkels) die ook binnen de huidige expe-
riment gemeten was en de resultaten van theoretische berekeningen (banden). De donkere
banden corresponderen met een volledige berekening gebaseerd op een som van nucleon-
nucleon krachten en de licht grijze banden komen overeen meteen zelfde berekening
maar waarbij bovendien een drie-deeltjeskracht werd toegevoegd.

De uitgevoerde verstrooiingsexperimenten met BINA en de BBS besproken in dit
proefschrift leveren een uitgebreide database voor een systematische studie naardrie-
deeltjeskrachteffecten. In het bijzonder kunnen de beschikbare en unieke resultaten voor
de deuteron-deuteron verstrooiingskanalen bij middelgrote energiëen worden gebruikt om
de komende theoretische modellen voor de vier-nucleonen systemen te verscherpen.




