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Samenvatting

De kracht tussen twee elektrisch geladen objecten, bekend als de Coulomb-kracht,
is evenredig met hun ladingen en omgekeerd evenredig met het kwadraat van de
onderlinge afstand. Deze kracht kan goed worden beschreven door de uitwisseling
van een massaloos deeltje, het foton. De Coulomb-kracht is afstotend voor deeltjes
met gelijke lading, zoals de protonen in atoomkernen. Daarom zou men näıef kun-
nen verwachten dat protonen niet tot kernen gebonden kunnen blijven. De reden
dat protonen, of algemener nucleonen (protonen en neutronen), toch kernen kun-
nen vormen is vanwege het bestaan van een tweede kracht, de zogenaamde sterke
kernkracht. Deze kracht is veel sterker dan de Coulomb-kracht en is het gevolg
van de sterke wisselwerking tussen de meest elementaire bouwstenen van nucleonen,
namelijk quarks en gluonen.

In de afgelopen twintig jaar zijn er verschillende modellen van hoge kwaliteit
ontwikkeld die de kracht tussen twee nucleonen beschrijven. Voor een groot deel
kan deze kracht verklaard worden door de uitwisseling van lichte deeltjes bekend
als mesonen, opgebouwd uit paren van quarks en antiquarks. Deze fenomenol-
ogische twee-deeltjeskrachten beschrijven de wisselwerkingen tussen twee nucleo-
nen zeer goed. Echter, nauwkeurige berekeningen gebaseerd op alleen deze twee-
deeltjeskrachten komen voor systemen met meer dan twee nucleonen niet overeen
met de experimentele waarnemingen. Bijvoorbeeld, significante afwijkingen tussen
de experimentele waarden and theoretische voorspellingen zijn waargenomen voor
de bindingsenergie van lichte kernen. De bestaande modellen onderschatten de
waargenomen bindingsenergieën. De missende kracht wordt vaak de drie-deeltjes-

kracht genoemd. Het bestaan hiervan wordt ondersteund door modellen gebaseerd
op meson-uitwisselingen en kwantumveldentheorie.

In 1998 startte een onderzoeksprogramma op het KVI om systematisch de gevol-
gen van de drie-deeltjeskracht in verstrooiingsexperimenten met drie nucleonen bij
middelhoge energie te onderzoeken. De eerste experimenten aan de elastische ver-
strooiing van protonen aan deuteronen werden uitgevoerd met behulp van de Big-
Bite Spectrometer (BBS) en de In-Beam Polarimeter (IBP). De reeds gepubliceerde
data, werkzame doorsnedes en analyserende vermogens, toonden een afwijking ten
opzichte van berekeningen gebaseerd op alleen de twee-deeltjeskrachten die system-
atisch toenam als functie van de bundelenergie. Helaas verhelpt het opnemen van
drie-deeltjeskrachten in de berekening deze afwijking slechts gedeeltelijk.

Verder werden de effecten van de drie-deeltjeskracht bestudeerd via de zoge-
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naamde proton-deuteron break-up-reactie (~p + d → p + p + n). Bij deze reactie
vallen deuteriumkernen uiteen in protonen en neutronen door een wisselwerking met
een versnelde bundel van gepolariseerde protonen. Het break-up-kanaal kan worden
waargenomen door de twee verstrooide protonen te detecteren in hun uiteindelijke
eindtoestand. Een configuratie wordt beschreven door de emmisie-hoeken van de
twee uitgaande protonen: twee polaire verstrooiingshoeken, θ1 en θ2, en de relatieve
azimutale hoek, ∆φ = φ12 = φ1 − φ2. De uiteindelijke toestand van de proton-
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Figuur 6.1: Linker paneel: twee van de drie voorwaarts verstrooide deeltjes van de break-up-
reactie zijn getoond. Aangegeven zijn de richting van de bundel, de z-as, de energieën van de
deeltjes, E1 en E2, de verstrooiingshoeken, θ1 en θ2, en de relatieve azimutale hoek tussen
de twee deeltjes, ∆φ = φ1 − φ2 = φ12. Rechter paneel: cöıncidentie-spectrum van E1 en E2

van de twee protonen, waargenomen bij (θ1, θ2, φ12) = (25◦, 25◦, 180◦). De doorgetrokken lijn
toont de kinematische S-curve.

deuteron break-up-reactie (ppn) wordt volledig beschreven door negen variabelen.
Elk deeltje kan worden beschreven door drie kinematische variabelen, zoals getoond
in het linker paneel van figuur 6.1: de energie, E, the polaire verstrooiingshoek, θ,
en de azimutale verstrooiingshoek, φ. De wetten van behoud van energie en im-
puls verminderen het aantal onafhankelijke variabelen tot vijf. Zodoende kunnen
alle andere variabelen worden vastgelegd door vijf van deze variabelen te meten.
Gewoonlijk worden vier van de vijf variabelen gekozen als (θ1, θ2, φ12 = φ1 − φ2), en
is het vijfde variabele de correlatie tussen de energieën van de uitgaande protonen,
S, gegeven door de kinematische curve, de zogenaamde S-curve, zoals getoond in
het rechter paneel van figuur 6.1. Het bestuderen van deze break-up-reactie werd
op het KVI gestart door de KVI-Krakau-Katowice-collaboratie, gebruikmakend van
de Small-Angle Large-Acceptance Detector (SALAD). Ondertussen zijn werkzame

doorsnedes en polarisatie-observabelen van de ~d+ p→ p+ p+n reactie gedaan met
een bundelenergie van 65 MeV/nucleon gepubliceerd in referenties [21, 22, 23, 75, 24].
Het is aangetoond dat data van het break-up-kanaal met een hoge nauwkeurigheid
verkregen kan worden door gebruik te maken van een detectie-systeem met een
hoge acceptantie en een middelmatige energie-resolutie. De effecten van de drie-
deeltjeskracht werden aangetroffen, maar waren relatief zwak.
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In 2004 werd de volgende generatie van metingen aan break-up-reacties uitgevo-
erd met behulp van een nieuw detectie-systeem met de naam Big Instrument for
Nuclear-polarization Analysis (BINA). BINA is de opvolger van SALAD en erft een
deel van haar kenmerken van haar voorganger. De nieuwe eigenschappen van BINA
maken het mogelijk experimenten met hadronen uit te voeren bij middelhoge en-
ergieën tot ∼ 200 MeV per nucleon. Zoals getoond in figuur 6.2 is BINA opgebouwd
uit twee hoofdonderdelen: de forward wall die de energie, de positie en het type van
deeltjes onder een verstrooiingshoek tussen 10◦ en 35◦ kan meten, en de backward

ball die de rest van de polaire hoek tot 165◦ bestrijkt. De twee delen samen maken
het mogelijk de observabelen bij elastische reacties en break-up-reacties te meten.

Forward wall

Backward ball

Target

Figuur 6.2: Een schematische voorstelling van detectie-systeem BINA. Getoond zijn de forward

wall, de backward ball en de positie van de target.

Voortbouwend op de eerste resultaten van break-up-reacties met SALAD, zijn er
de afgelopen jaren verscheidene experimenten uitgevoerd met BINA. Het eerste ex-
periment met BINA werd uitgevoerd in 2005 met een gepolarizeerde protonenbundel
van 190 MeV. Deze energie is ongeveer drie keer zo hoog als de energie die gebruikt
werd bij de eerste experimenten met SALAD. De reden hiervoor was de wens de
database van werkzame doorsnedes en polarisatie-observabelen uit te breiden naar
hogere energieën met een grotere gevoeligheid voor effecten zoals die van de drie-
deeltjeskracht. De resultaten van dit experiment zijn beschreven in de scriptie van
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Hossein Mardanpour [27] en zullen binnenkort worden gepubliceerd. Intrigerend is
dat er een verrassend verschil met de state-of-the-art-berekeningen is waargenomen
in één van de polarizatie-observabelen voor de gevallen dat de twee uitgaande proto-
nen relatief dicht bij elkaar bewegen. Gëınspireerd door de observaties bij 190 MeV
en om het gat in de database tussen de twee bundelenergieën te dichten (65 en 190
MeV/nucleon), werd de ~p + d → p + p + n reactie in 2006 met BINA bestudeerd
met een gepolarizeerde protonenbundel van 135 MeV.

In figuur 6.3 worden de resultaten van de werkzame doorsnedes en de anal-
yserende vermogens bij (θ1, θ2) = (28◦, 28◦) en (16◦, 16◦) met in beide gevallen
φ12 = 20◦ vergeleken met een aantal theoretische voorspellingen. Zoals te zien is in
de bovenste rij van figuur 6.3, met inachtneming van de statistische en systematische
onzekerheden voor de bestudeerde configuraties, komt alleen de volledige berekening
overeen met de experimenteel waargenomen werkzame doorsnedes. Het linker pa-
neel van de onderste rij toont dat er geen overeenkomst is tussen de experimentele
data en de theoretische voorspellingen voor het analyserende vermogen. Zelfs de
vorm van de voorspellingen komen niet overeen met de experimentele waarnemin-
gen. Voorspellingen voor het analyserende vermogen tonen een systematisch tekort
wanneer de protonen relatief dicht bij elkaar bewegen, wat correspondeert met kleine
relatieve energieën van de verstrooide protonen. Aangezien het analyserende vermo-
gen in het algemeen niet gevoelig is voor de effecten van de Coulomb-kracht tussen de
verstrooide protonen en relativistische effecten, verwachten wij dat deze discrepantie
uitsluitend wordt veroorzaakt door effecten van de drie-deeltjeskracht die niet in de
huidige modellen worden meegenomen. Hoewel we nu meer weten over de aard van
de drie-deeltjeskracht, zijn er nog een aantal zaken die ruimte overlaten voor verdere
ontwikkelingen in de theoretische beschrijving van de drie-deeltjeskracht.
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Figuur 6.3: Een vergelijking van de metingen van de werkzame doorsnedes en de analyserende
vermogens met verschillende theoretische voorspellingen voor twee configuraties. De onder-
broken lijn toont de berekening van de twee-deeltjeskracht en de doorgetrokken lijn toont de
volledige berekening. De aangegeven fouten zijn statistisch van aard en de grijze banden tonen
de systematische onzekerheden binnen 2σ.
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