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APPENDIX A

IMPROVEMENT OF THE SETUP

To enhance the sensitivity of the present setup for electrons and photons, two
possibilities have been investigated:

• a Čerenkov inner shell and

• a CsI inner shell.

The following sections present their potential advantages.

A.1 The Čerenkov inner shell

A first idea to improve the setup was initially studied by Castelijns [Cas 01]
in 2001 and was brought to a final design state in 2003. However, due to lack of
time, it could not be realized and was thus not used for our experiment.

In the work presented in this thesis, the analysis of the real-photon and virtual-
photon data was done offline. However, it would have been advantageous to be
able to detect the dilepton-pairs online. Only good events would then have been
recorded, reducing considerably the amount of background events stored to tape.
For our particular experiment, the beam current was limited by the single-event
rate of the Plastic Ball detector system. Therefore, if the Čerenkov inner shell
had been available, one could possibly have recovered the 30 % dead-time of
the data acquisition system for our experiment. To differentiate between real-
photons and dilepton-pairs, the idea was to use a detector based on the Čerenkov
light. This effect takes place when a charged particle travels through an optically
transparent medium with a velocity higher than the light velocity in the material.
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Figure A.1: Scheme of the Čerenkov detector inside the Plastic Ball, showing the
trajectory of a dilepton pair.

This particle polarizes the atoms close to its trajectory. The ”deformed”atoms
act as electric dipoles. The deexcitation occurs via emission of photons, whose
yield is proportional to the refractive index (n). Therefore, the Čerenkov material
chosen would have been a quartz, with n = 1.55.

Concerning the design, this trigger detector should have had the same angular
acceptance as the Plastic Ball, so it should have had the form of a sphere. Fig. A.1
shows the cross section of the setup using the Čerenkov inner shell.

The main problem caused by this design is the space available to connect the
Čerenkov detector to a large area photomultiplier sensitive in the UV region. Two
possibilities have been studied:

• light fibers which connect the quartz to a photomultiplier placed outside of
the Plastic Ball or

• very small photomultipliers which could be placed between the Plastic Ball
and the inner shell. These photomultipliers mounted on their voltage di-
viders had 12 mm of diameter and 16 mm of height (ref: R7400U and
E5780, Hamamatsu).

The efficiency of the Čerenkov material was tested with cosmic rays, by plac-
ing the quartz between two scintillator planes and requiring coincidences between
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them (see Fig. A.2). The efficiency of the quartz connected to the small photo-
multiplier was found to be 86 %, and connected by 8 fibers to a photomultipler
placed outside the Plastic Ball, 80 %. A final design involving the former was
thus retained, since the efficiency was better and the device was mechanically
more reliable.
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Figure A.2: Scheme of the setup showing the two scintillators and the quartz
directly connected to the photomultiplier (top) and to the fiber (bottom).

A.2 The CsI inner shell

The other possible improvement of the setup is a scintillator inner shell which
could be used to improve the response to the Plastic Ball for real-photons. The
chosen material was CsI, and modules were a combination of pentagonal and
hexagonal shapes, 5 cm thick, connected to the photomultiplier (PMT) presented
is the previous section (ref: R7400U, Hamamatsu). See Fig. A.3.

Due to the thickness of the material, the space between the PMT’s and the
inside of the Plastic Ball is even more limited than in the case of the quartz.

The energy resolution (F.W.H.M.) of this material, measured with 137Cs and
60Co γ-sources, was 46 % and 38 %, respectively (see Fig. A.4).

The CsI inner shell will be used in experiments performed at the KVI in 2006
[Jou] [Gas].
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Figure A.3: A CsI scintillator and its photomultiplier.
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Figure A.4: Response of the CsI detector to the γ rays from a 137Cs (left) and a
60Co (right) source.



BIJLAGE B

NEDERLANDSE SAMENVATTING

Kernfysica en de nucleon-nucleoninteractie

Kernfysica is het vakgebied van de studie naar de structuur van de atoomkern.
Een atoom is opgebouwd uit een atoomkern met daar omheen een elektronenwolk
(Fig. B.1), die door de elektromagnetische kracht op haar plaats wordt gehouden.
De quantum elektrodynamica (QED) theorie beschrijft deze kracht op een juiste
manier.

De atoomkern op haar beurt bestaat uit nucleonen, namelijk protonen en neu-
tronen. De afstotende elektromagnetische kracht tussen protonen wordt in de kern
overwonnen door de sterke wisselwerking, die de nucleonen bijeen houdt. De
oorsprong van de sterke wisselwerking ligt in de struktuur van de nucleonen. De
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Figuur B.1: De opbouw van materie, van quarks naar atomen.
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Figuur B.2: Schematische weergave van proton-proton elastische (links), inelasti-
sche (midden) en virtuele-foton inelastische (rechts) verstrooiingsreacties.

nucleonen worden gevormd door quarks die een kleurlading dragen. Gekleurde
gluonen binden de quarks in het nucleon. De theorie die de sterke wisselwerking
beschrijft is de quantum chromodynamica (QCD). Deze naam is afgeleid van het
griekse ’chromos’, kleur, en verwijst naar de kleurlading van quarks en gluonen.
In 2004 ontvingen D. Gross, D. Politzer en F. Wilczek de Nobelprijs voor het ont-
wikkelen van deze theorie. Voor de hoogste energien beschrijft QCD de sterke
wisselwerking quantitatief.

De interactie tussen de nucleonen in de atoomkernen is niet direkt waarneem-
baar, maar moet via een alternatieve route herleid worden. De eenvoudigste manier
die interactie te onderzoeken is door de proton-proton en neutron-proton elasti-
sche verstrooiingsreactie te bestuderen: p + p → p + p (Fig. B.2-links) en n + p
→ n + p . Hierbij wordt een proton- of neutronbundel afgeschoten op een proton-
doelwit, waarbij een deel van de energie van een bundelproton of -neutron wordt
overgedragen aan een doelwitproton. Deze reacties zijn uitvoerig onderzocht in
de tweede helft van de vorige eeuw. De resultaten uit dergelijke experimenten zijn
gebruikt om de parameters van de theoretische modellen bij te stellen, en zo een
betere beschrijving voor de structuur van de kern te krijgen.

De volgende stap in het begrijpen van de sterke wisselwerking kan gemaakt
worden door bestudering van de p-p inelastische verstrooiingsreactie: p + p →
p + p + γ (Fig. B.2-midden), waarbij naast de twee protonen na de botsing ook
een foton uittreedt. Dit staat, vergeleken met de elastische verstrooiingsreactie,
een rijkere en onafhankelijke uitwisseling van energie en impuls toe. Deze re-
latief eenvoudige reactie, waarbij de drie uittredende deeltjes goed gemeten kun-
nen worden, laat het voordeel van een kinematisch overgedetermineerd systeem
zien: het registreren van energie en impuls van twee uittredende deeltjes is al
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voldoende voor het bepalen van de energie en het impuls van het derde. Door
de detectie van alle drie uitgaande deeltjes is het mogelijk conclusies te trekken
over de rechtsgeldigheid van het model, door het selecteren van achtergrondvrije
gebeurtenissen.

Meer inzicht in de kernstructuur wordt verkregen door de studie van de virtuele
p-p inelastische verstooiingsreactie, p + p → p + p + γ∗ (Fig. B.2-rechts). Bij
deze reactie is een zogenoemd virtueel foton, γ∗, betrokken, dat experimenteel
gedetecteerd wordt als een elektron-positronpaar: e− e+. De aanwezigheid van
meer vrijheidsgraden bij dit onderzoek verbetert ons begrip van de kernstromen.

Echter, onze kennis van proton-protonverstrooiingsreacties is onvoldoende om
een precieze beschrijving te geven van nucleon-nucleonkrachten. In de atoom-
kern ondergaan de nucleonen interactie met elkaar. Ze kunnen dan ook niet als
een verzameling vrije deeltjes beschouwd worden. In systemen die bestaan uit
meer dan twee nucleonen, wordt de interactie tussen iedere twee willekeurige
nucleonen beı̈nvloed door de rest.

De proton-deuteron elastische verstrooiing, p + d → p + d, waarbij drie nu-
cleonen elkaar beı̈nvloeden, het 3-body effect, is de eerste stap om het effect van
multi-nucleonreacties te begrijpen. De studie naar die reactie is in 2001 met goed
gevolg uitgevoerd bij het KVI.

Het vervolgonderzoek naar het 3-body effect bestaat uit de studie van invang-
reacties, p + d → 3He + γ (Fig. B.3-links) en p + d → 3He + γ∗ (Fig. B.3-rechts).
Het deuteron van de bundel en het proton van het doelwit versmelten en vor-
men samen een heliumdeeltje, 3He. De resterende energie komt vrij in de vorm
van een foton, γ, of een instabiel virtueel foton, γ∗, dat vervalt in een elektron-
positronpaar, γ∗ → e− + e+.

Experiment: deuteron-proton vangstreactie

Voor het verkrijgen van data over deuteron-protonvangst is in 2003 een expe-
riment uitgevoerd bij het Kernfysisch Versneller Instituut (KVI) in Groningen. Bij
dit proton-deuteron invangexperiment is een deuteronbundel van hoge kwaliteit en
intensiteit gegenereerd in het cyclotron Accélérateur Groningen Orsay (AGOR) en
versneld tot 180 MeV.

De deuteronbundel werd afgeschoten op een vloeibaar waterstofdoelwit. Het
doelwit bij dit experiment bestaat uit een cylindervormige cel met een diameter
van 16 mm en een lengte van 6 mm. Door waterstofgas in de cel af te koelen tot
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Figuur B.3: Proton-deuteron reële-foton (links) en virtuele-foton (recht) invangre-
acties.

15 K (-258 ◦C) bij een druk van 190 mbar gaat het gas over in de vloeistoffase.
Dit vloeibare-waterstofdoelwit heeft zowel een hoge zuiverheid als dichtheid.

Voor het meten van de uittredende deeltjes die ontstaan zijn bij de botsing
tussen de deuteronbundel en het waterstofdoelwit, zijn twee detektoren gebruikt:
De Big Bite Spectrometer (BBS) voor het meten van 3He en de Plastic Ball voor
het registreren van de fotonen (γ) en de elektron-positronparen (e−e+) (Fig. B.4).

De BBS bestaat uit magneten die de inkomende straal afbuigen. Doordat
langzamere 3He deeltjes hierbij meer afbuigen dan snellere worden de 3He-deeltjes
op deze manier op basis van hun impuls van elkaar gescheiden. De richting van
de gescheiden deeltjes wordt vervolgens geregistreerd door twee VDC’s (Vertical
Drift Chamber) en de energie wordt gemeten in scintillatorpanelen.

De Plastic Ball is opgebouwd uit 552 plastic-scintillatoreenheden die allen op
het doelwit gericht staan. Samen bedekken de scintillatoreenheden 77 % van 4π,
dat is 77 % van de hele omgeving. Wanneer een uittredend foton, elektron of
positron gemeten wordt in een scintillator is door de positie van de scintillator de
richting van het gemeten deeltje bekend, daarnaast wordt ook de energie van dat
deeltje geregistreerd in de scintillator.
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Figuur B.4: Schematische weergave van de experimentele opstelling met het doel-
wit en de detectoren BBS en Plastic Ball.

Resultaten

Tijdens het twee weken durende experiment zijn ongeveer 107 reële en 104

virtuele fotonen geregistreerd. Door dit grote aantal was er een goede gelegen-
heid de voorspellingen van theoretische modellen voor zulke reacties te testen
op hun nauwkeurigheid. Een belangrijk resultaat van de analyse van proton-
deuteroninvangreacties is de werkzame doorsnede. De werkzame doorsnede geeft
een indicatie van de waarschijnlijkheid dat een foton (γ) of een virtueel foton (γ∗)
onder een hoek θCM in het zwaartepuntsysteem van de reactie uittreedt. De resul-
taten voor de reële- en virtuele-fotonreacties zijn te zien in Fig. B.5. Ze worden
vergeleken met de voorspellingen van het theoretische model van Korchin (volle
lijn) en het model van Fldt (gestreepte lijn). Zonder in details te treden kan gezegd
worden dat het model van Korchin een verbetering is van dat van Fldt. Voor
verdere informatie over de beide modellen wordt verwezen naar de referenties
[Kor 98] en [Fal 93].

Bij vergelijking van de resultaten van de theoretische modellen met de door
ons experimenteel verkregen data voor reële-fotoninvangreacties is waarneem-



baar, dat de vorm van de theoretische modellen met een piek bij 52◦ goed overeen-
komt met die van de gemeten data. De voorspelling van Korchins model overschat
de waarde echter wel tot 7 % van de gemeten waarde, terwijl het model van Fldt
de waarde voor de reactie tot 15 % onderschat.

De geobserveerde amplitude van de werkzame doorsnede voor de virtuele fo-
tonen is 380 keer kleiner dan die voor de reële fotonen. Ook bij de virtuele fotonen
is de vorm van de voorspelde waarden in goede overeenstemming met de expe-
rimentele resultaten. Het verschil tussen de gemeten waarden en de voorspelde is
nu kleiner dan bij de reële-fotonvangst. Toch nog onderschat het Fldt-model de
resultaten van de reactie met ongeveer 10 %.

Samenvattend lijkt het er op dat Korchins model beter overeenkomt met de
meetresultaten dan Fldts, Korchins model is dan ook een verbetering van het laat-
ste.

In het geval van de virtuele fotonreactie kan de werkzame doorsnede opgedeeld
worden in vier responsefuncties, WT , WL, WTT , en WLT , die afhankelijk zijn van
de transversale en longitudinale komponenten van de kernstromen en de pola-
risatie van het virtuele foton.

Fig. B.6-links vergelijkt de afgeleide responsefunctie WT met het theoretische
model van Korchin. Zichtbaar is de goede overeenstemming tussen de experi-
mentele data en de theorie. De invloed van de parasitaire responsefuncties is klein.
Toch is er bij de drie andere afgeleide responsefuncties echter geen overeenstem-
ming tussen de theoretische waarden en de afgeleide functies, zoals bijvoorbeeld
te zien is bij WTT in Fig. B.6-rechts.

Er kan daarom geconcludeerd worden dat de reële-foton invangreactie goed
begrepen wordt. Anderzijds reproduceert het model meestal de virtuele-foton in-
vangreactie goed, maar de invloed van de polarisatie van het virtuele foton dient
verder onderzocht te worden.
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Figuur B.5: Werkzame doorsnede van de reële- (links) en virtuele- (rechts) foton-
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