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Chapter 8

Nederlandse samenvatting

Strangeness productie op een deuterium doelwit

8.1 Motivatie

De interne structuur van het nucleon en de eigenschappen van de deeltjes
waaruit het is opgebouwd worden weerspiegeld in zijn excitatiespectrum.

Bij lage energiën (enkele MeV) lijken de hadronen structuurloos. Bij iets hogere
energiën begint de interne structuur zich te openbaren, en bij zeer hoge energiën
(enkele honderden GeV) wordt het geheel van quarks en gluonen binnenin de
hadronen in zijn volledige complexiteit zichtbaar. Gedetailleerde kennis over de
resonante toestanden kan verkregen worden door experimenten waarbij energie
aan het nucleon wordt toevoegd door middel van een hadronische of electro-
magnetische interactie. Door deze toevoeging van energie wordt het nucleon
in een van zijn aangeslagen toestanden gebracht en valt vervolgens terug naar
zijn grondtoestand door het uitzenden van een of meerdere deeltjes. Analyse
van de eigenschappen van de deeltjes in de eindtoestand verschaft informatie
omtrent de complexe structuur van het nucleon. Momenteel worden dit type ex-
perimenten verricht in verschillende laboratoria, waaronder: ELSA (Bonn) [1],
CEBAF (Virginia) [2], MAMI (Mainz) [3], SPring-8 (Hyogo, Japan) [4], GRAAL
(Grenoble) [5].

Voor een volledig begrip van de sterke interactie moeten zowel de nucleon-
nucleon (NN) als de hyperon-nucleon (YN) interactie op deze wijze ondezocht
worden. In het geval van de NN krachten is een uitgebreide hoeveelheid ver-
strooiingsdata beschikbaar om de parameters van de fenomenologische NN kracht
aan te passen. De kennis van de YN interactie is momenteel echter nog beperkt.
Experimentele gegevens over de YN interactie is tot nu toe verkregen uit hy-
perfragmentatie en hyperon verstrooiingsexperimenten. Kaon fotoproductie op
het deuteron biedt een derde mogelijkheid om deze interactie te bestuderen. In
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CHAPTER 8. NEDERLANDSE SAMENVATTING 114

Figure 8.1: K0 fotoproductie op het deuteron samen met de wisselwerking in de eind-
toestand bij kleine relatieve impulsen in het Σ+n systeem.

dit geval wordt de wisselwerking in de eindtoestand γd → K0Σ+n bestudeerd,
waarin het geproduceerde hyperon een interactie aangaat met het overblijvende
nucleon. Omdat het deuteron een simpele structuur heeft (het bestaat slechts
uit een proton en een neutron) en de bindingsenergie van het systeem laag is, is
het een veelbelovende kandidaat voor dergelijke studies.

In dit proefschrift is daarom de reactie γd→ K0Σ+n bestudeerd en is daaruit
informatie omtrent de Σ+n wisselwerking verkregen. Het reactiemechanisme is
weergegeven in figuur 8.1.

8.2 Theorie

In een recente publicatie beschrijven A. Salam et al. [23] de werkzame doorsnede
voor kaon fotoproductie op het deuteron in de kanalen γ(d,K+)Y N en γ(d,K0)

Y N . Hun resultaten laten effecten zien van de YN interactie, de KN interactie en
het effect van het proces πN → KY (twee-staps proces). Zij vonden een sterke
bijdrage aan de werkzame doorsnede als gevolg van het twee-staps proces, ver-
geleken met de bijdragen van de YN en KN interacties.

Kerbikov [21] heeft de YN interactie in kaon fotoproductie onderzocht aan
de hand van een covariant reactie formalisme. Vergeleken met het resultaat, dat
verkregen was met vlakke golven zonder wisselwerking in de eindtoestand, geeft
de YN interactie een significant effect bij de ΣN productie drempel (Eγ = 1.49

GeV). Dit is in directe tegenspraak met een eerdere analyse van Adelseck en
Wright [19], waaruit zij concludeerden dat de wisselwerking in de eindtoestand
slechts van belang was bij de ΛN productie drempel en insignificant bij hogere
energiën.

Om de voorspellingen van deze verschillende modellen te testen, zijn de data
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Figure 8.2: De experimentele opstelling bij de ELSA versneller (Bonn, Duitsland) zoals
die gebruikt is bij de in dit proefschrift beschreven experimenten.

die in dit proefschrift verkregen zijn essentieel. Voor de eerste keer zijn nu ex-
clusieve data in het K0Σ+n kanaal gemeten via fotoproductie op het deuteron.

8.3 Het experiment

Voor dit experiment is de continue electronenbundel gebruikt van de ELektronen-
Stretcher-Anlage (ELSA) te Bonn (Duitsland), met energiën tot 3.2 GeV. De op-
stelling rond de bundellijn is weergegeven in figuur 8.2. Door verstrooiing van
deze bundel aan een koperen radiator is hieruit door middel van remstraling
een fotonenbundel opgewekt. De energie van de fotonen in deze bundel werd
verkregen door de positie van de verstrooide electronen in een zogenoemd “tag-
ging” systeem te meten. Door toepassing van de wet van behoud van energie is
het mogelijk uit die gegevens de energie van de fotonenbundel te berekenen. De
opgewekte fotonenbundel werd vervolgens gebruikt om de reactie γd→ K0Σ+n

te bestuderen. De deeltjes die bij deze reactie geproduceerd worden, vervallen
naar 6γ’s, een proton en een neutron. Om een eindtoestand te meten die uit
zoveel fotonen bestaat, was een opstelling nodig met hoge acceptantie. De com-
binatie van Crystal Barrel (CB) en TAPS is hiervoor zeer geschikt, aangezien
ze bijna 95% van de volledige ruimtehoek afdekt. Een hoge granulariteit werd
bereikt door het gebruik van ongeveer 1800 aparte detector modules. De Crys-
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tal Barrel detector werd uitgelezen met fotodiodes en TAPS met fotoversterker-
buizen. Om de geladen deeltjes te onderscheiden, werd TAPS uitgerust met
dunne plastic scintillatoren en was de Crystal Barrel uitgerust met een soortge-
lijke detector, de Innen-Detector, die uit scintillerende fibers is opgebouwd. De
lage werkzame doorsnede voor de te meten reactie (≈ 0.4 µb), en de kleine kans
dat de geproduceerde deeltjes naar de gewenste eindtoestand vervallen (7.8%)
maakten dit een moeilijke reactie om te meten. Om tot een voldoende hoeveel-
heid gegevens te komen, heeft het experiment daarom 600 uur gelopen.

8.4 Analyse

De complete vervalsketting van het onderzochte kanaal is:

γd→ K0Σ+n→ (π0π0)(π0p)n→ 6γpn (8.1)

waarbij de eindtoestand bestaat uit 6 fotonen, een proton en een neutron. De
fotonen en het proton werden gemeten in de experimentele opstelling. Energie
en momentum van het neutron zijn berekend via een kinematische fitprocedure.
Om de vrijheidsgraden van deze fit te beperken, zijn zeven vergelijkingen ge-
bruikt: een volgt uit de energiebalans, drie uit de impulsbalans en drie uit de
π0 massa beperkingen. De energie en impulsbalansen leggen de energie en im-
pulsen van het neutron vast, en de overgebleven vergelijkingen verbeteren de
resolutie van de data. De gemeten energiën van het proton en de fotonen zijn
als invoer voor de fit gebruikt. De energie die een proton in de detector achter-
laat is echter geen goede waarde voor zijn kinetische energie als het proton door
de detector heenschiet. In deze gevallen is daarom een gecorrigeerde energie
gebruikt, die werd bepaald uit een gemiddelde van de energie- en impulsbal-
ansen. Deze kinematische fit procedure verbeterde de resolutie (σ) van het spec-
trum van de 3π0 invariante massas van 21 MeV tot 10 MeV. De achtergrond
bij de gemeten reactie is afkomstig uit twee bronnen die dezelfde eindtoestand
opleveren: η fotoproductie (γd → ηpn → 3π0pn → 6γpn) en 3π0 sequentieel
verval (γd → 3π0pn → 6γpn). De achtergrond afkomstig uit η productie werd
onderdrukt door alle metingen met een invariante massa van het 3π0 systeem
rond de η massa te verwerpen. Nadat op deze wijze het η signaal is verwijderd,
laat het spectrum van de invariante massas van het π0π0 systeem een duidelijk
signaal zien rond de K0 massa. Een aanzienlijke achtergrond blijft echter aan-
wezig onder de piek. Deze achtergrond is gefit met een polynoom en van het
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Figure 8.3: Het spectrum van de invariante massa van het π0π0 systeem. Een piek is
zichtbaar rond de K0 massa. In deze figuur is het signaal gefit met een functie die is
samengesteld uit een Gausscurve en een polynoom.

signaal afgetrokken, waarna het spectrum geintegreerd werd rond de K0 massa
om de inhoud van de piek te verkrijgen. Het spectrum van de π0π0 massas is
weergegeven in figuur 8.3.

De acceptantie voor de reactie γd→ K0Σ+n is bepaald door middel van een
Monte Carlo simulatie gebaseerd op GEANT 3.21. De phaseruimte generator
GENBOD is daarbij gebruikt om de gesimuleerde metingen te genereren, en de
analyse van deze metingen verliep op dezelfde wijze als voor de experimentele
data. De acceptantie is tenslotte berekend door het aantal gereconstrueerde
metingen te delen door het aantal gegenereerde.

8.5 Resultaten

Voor het eerst is in dit experiment de werkzame doorsnede van K0 fotopro-
ductie op het deuteron gemeten. De experimenteel bepaalde excitatiefunctie is
vergeleken met de excitatiefunctie, die verkregen was met dezelfde opstelling
uit metingen op een vrij proton in het γp→ K0Σ+ kanaal [15]. Uit dit vergelijk
(figuur 8.4) blijkt dat de excitatiefunctie uit dit proefschrift ongeveer 40% onder
die van het vrije proton ligt. Dit verschil is in lijn met theoretische berekeningen.

Vergelijking van enkelvoudige-kanaalberekeningen volgens het isobaarmodel
van A. Salam [23] met de gemeten datapunten wijst uit dat de voorspelde
werkzame doorsnedes hoger liggen dan de metingen. Hierbij dient opgemerkt
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Figure 8.4: De totale werkzame doorsnede uit dit werk vergeleken met de werkzame
doorsnede op een vrij proton. De berekeningen zijn gebaseerd op het isobaarmodel als
functie van de massamiddelpuntsenergie W. In dit figuur geeft de grijze lijn de isobaar-
model berekening [44] weer die is gefit aan de SAPHIR data. De grijze vierkantjes
zijn de CBELSA/TAPS data op het vrije proton [15]. De zwarte lijn laat de isobaar-
modelberekening voor het deuteron [42] zien, en de excitatiefunctie uit dit werk is
weergegeven met zwarte cirkels.

te worden dat de koppelingsconstantes voor de theoretische berekeningen gefit
zijn aan de laatste SAPHIR data in het kanaal γp → K0Σ+. Aangezien er geen
gegevens voor handen zijn voor het neutron kanaal, zijn de corresponderende
koppelingsconstantes aangepast.
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Figure 8.5: Differentiele werkzame doorsnede als functie van de Σ+ hoek. De vierkan-
ten geven de data weer onder de conditie dat |~k| > 500MeV/c, de driehoeken de data
onder de consitie dat |~k| < 500MeV/c. Het feit dat de verdelingen verschillend van
vorm zijn kan een effect zijn van de Σ+n wisselwerking in de eindtoestand.

8.6 Bewijs voor wisselwerking in de YN eindtoe-
stand

Het voornaamste doel van het onderzoek naar deze reactie is het zoeken naar be-
wijs voor de wisselwerking in de Σ+n eindtoestand. Het experimentele voorstel
was gebaseerd op de voorspelling van een sterke YN wisselwerking door Ker-
bikov [21] in het P-matrix formalisme. De inclusieve werkzame doorsnede voor
K+ fotoproductie op het deuteron toont een sterke toename dicht aan de Σ

drempel.
Een vergelijking van de faseruimte simulatie en de experimentele data toont

een verschil bij lagere |~k| waardes (waar |~k| = |
−→
P Σ+ −

−→
P n|). Bovendien laat

de hoekverdeling van het hyperon voor kleine relatieve momenta in het Σ+n

systeem (|~k| ≤ 500 MeV/c) een toename zien bij grotere hoeken (zie figuur
8.5), hetgeen gëınterpreteerd kan worden als een teken van YN wisselwerking
in de eindtoestand. Om deze hypothese te bevestigen zijn echter gedetailleerde
berekeningen van deze observabelen nodig.






