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Nederlandse Samenvatting

Het pi-meson (oftewel pion) speelt een belangrijke rol in het modelleren van de sterke
wisselwerking, het verklaren van kernstructuur en de wisselwerking tussen nucleonen. De
productie van pionen nabij de drempel energie is een zeer coherent proces dat plaatsvindt
bij grote impulsoverdracht. Het meten van een dergelijk proces is daarom een krachtig en
zeer selectieve methode om de verschijnselen op korte afstanden en collectieve processen
in kernen te bestuderen. Om de collectieve eigenschappen van kernen te bestuderen, is
een vrijwel complete verzameling data van de pionische samensmeltreactie (fusiereactie)
6Li(4He,π0)10B∗ gemeten, met goed gedefinieerde begin- en eind-configuraties. Hierbij
smelten een 4He kern (uit de versnelde deeltjes bundel) en een 6Li kern (uit het trefplaatje)
samen tot het fusie-product 10B waarbij het overschot aan energie bijna volledig wordt
overgedragen aan een neutraal pion (π0). (Het symbool * betekent hierbij dat de kern 10B
in een aangeslagen toestand mag optreden.)

Een unieke experimentele opstelling is gebruikt om alle reactie producten te meten
in overgedetermineerde kinematica en om zo een volledige en zuivere hoekverdeling van
de werkzame doorsnede te verkrijgen. In dit proefschrift worden de resultaten van het
6Li(4He,π0)10B∗ experiment besproken in de context van de voorgaande pionische fusie
experimenten, evenals een parallel experiment, te weten 4He(3He,π0)7Be, wat op het KVI
werd verricht en onderwerp is van een ander proefschrift.

We identificeren de reactie door het meten van de samengesmolten kern en de ge-
produceerde π0 met een grote acceptantie. Neutrale pionen vervallen met een 98.8%
waarschijnlijkheid en op een tijdsschaal van 8.4·10−17 s, nog steeds in het trefplaatje, in
twee gamma deeltjes. Deze werden gemeten in de Plastic Ball, een detectorsysteem met
een grote openingshoek. Om de respons van de detector te verbeteren is de binnenste
detector (Inner Shell) in de Plastic Ball geplaatst. De samengesmolten kernen werden
gemeten met een acceptantie hoger dan 80% in de zware ionen detector die geplaatst was
in het brandvlak van de Big-Bite Spectrometer (BBS).

De analyse procedure van de gemeten reacties bestaat uit energie en tijd calibraties,
reconstructie van de positie van gemeten deeltjes, identificatie van de deeltjes en onder-
drukking van de achtergrond. Om een feilloze identificatie van het samensmeltingsproduct
10B en de geproduceerde neutrale pion mogelijk te maken, is een gedetailleerde simulatie
uitgevoerd van de complexe experimentele opstelling, inclusief de werkelijke experimentele
gevoeligheden.

Het is voor het eerst dat een bijna volledige hoekverdeling van een pionische fusie
reactie met een projectiel zwaarder dan het proton is gemeten. We willen benadrukken
dat pionische fusie een zeer zeldzaam proces is dat maar een klein deel uitmaakt van de
volledige werkzame doorsnede voor pion productie. Hoekverdelingen zijn gemeten voor
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Figuur 8.2: Schematische representatie van een voorgesteld mechanisme voor de 6Li(4He,π0)10B∗

reactie, waarbij rekening wordt gehouden met de (waargenomen) sterke clustering correlaties.

Het voorgestelde reactie mechanisme wordt ondersteund door de gemeten hoekverdelingen van de

werkzame doorsnede van pionische samensmelt producten zoals gepresenteerd in dit proefschrift.

De ononderbroken lijnen stellen kerndeeltjes voor (nucleonen) en de onderbroken lijnen stellen

kerndeeltjes voor (nucleonen) en de onderbroken lijnen tonen de koppeling door pion uitwisseling.

“Hint” en “C” geven respectievelijk de pion productie operator en de clustering correlaties aan.

een totale werkzame doorsnede van ongeveer 10−8 barn.

Het theoretische werk dat nodig is om de pionische fusie reactie 6Li(4He,π0)10B∗

volledig te beschrijven moet nog worden uitgevoerd. Uit de resultaten van dit werk lijken
aanwijzingen te komen voor sterke clustering correlaties in de ingangs- en uitgangs-kanalen
van de 6Li(4He,π0)10B∗ reactie. Een voorgesteld proces voor deze pionische fusie reactie is
schematisch weergegeven in figuur 8.2 en wordt ondersteund door de gemeten hoekverdelin-
gen. In het eenvoudigste geval kunnen de ingangs- en uitgangs-kanalen beschouwd worden
als alpha-alpha-d cluster structuur. Daarbij betekent alpha de sterk gebonden 4He kern,
en 6Li kan beschouwd worden als een cluster van alpha en deuteron (d). In deze schets
wordt het pion uitgezonden vanuit het deuteron, die daarbij getransformeerd wordt in een
”quasi-deuteron”met isospin I=1 en spin J=0. Het pion wordt vervolgens herverstrooid
door een of beide van de alpha deeltjes, welke hun identiteit behouden.

Uit de resultaten van de 4He(3He,π0)7Be en 6Li(4He,π0)10B∗ reacties blijkt dat de
totale werkzame doorsnede voor pionische fusie afneemt met toenemende massa van de
samensmeltende kernen. De gemeten totale werkzame doorsnede is in overeenstemming
met extrapolaties van bestaande modellen naar de onderzochte reacties.

Zowel voor de ontwikkeling van de theorie als voor een systematische studie van de
anisotropie van de hoekverdeling in pionische fusie-reacties is het noodzakelijk meer pio-
nische samensmelt experimenten uit te voeren. Daarbij is een zorgvuldige keuze van de
mogelijke cluster-structuren in de betrokken kernen essentieel.




