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Samenvatting

De kernkracht werd ontdekt in het begin van de 20e eeuw. Deze kracht zorgt voor een
wisselwerking tussen de bouwstenen van atoomkernen, de nucleonen (protonen en
neutronen). De kernkracht, die een gevolg is van de sterke wisselwerking, is één van
de fundamentele krachten in de natuurkunde, naast de elektromagnetische, zwakke
en gravitatiekracht. Het begrijpen van de eigenschappen van krachten is één van de
belangrijkste uitdagingen in de geschiedenis van de natuurkunde. Het eerste geac-
cepteerde model voor de kernkracht werd voorgesteld door Yukawa [1]. Hij beschreef
de kracht tussen twee nucleonen door uitwisseling van een virtueel deeltje, ook wel
het piondeeltje of π-meson genoemd. Ook heeft hij met behulp van de theorie van
de kwantummechanica de massa van het piondeeltje afgeschat. Deze voorspelde
massa bleek goed overeen te komen met de later gemeten massa van het reële pio-
ndeeltje. Het model van Yukawa heeft de basis gevormd voor verdere beschrijvingen
van de kernkracht. Helaas kan de kernkracht nog niet worden beschreven vanuit
de grondbeginselen van de natuurkunde en moeten haar eigenschappen vanuit een
model worden geproduceerd. Veelbelovende ontwikkelingen vinden inmiddels plaats
om vanuit de kwantumveldentheorie kernkrachten te beschrijven.

Er zijn verschillende hoog-kwalitatieve nucleon-nucleonpotentialen (NNPen) voor
het beschrijven van kernkrachten. De meest algemene vorm van een potentiaal wordt
bepaald door symmetrieën. Bijvoorbeeld, een potentiaal verandert niet onder ro-
tatie, spiegeling of omkering in tijd. Er zijn echter vrije parameters in een model die
worden bepaald door een vergelijking met experimentele data te optimaliseren (fit-
ten). Alle hoog-kwalitatieve NNPen zijn gefit aan experimentele data en beschrijven
uiterst precies de eigenschappen van het systeem bestaande uit twee nucleonen. De
vraag blijft hoe deze modellen kunnen worden toegepast op een systeem opgebouwd
uit drie nucleonen. De meest voor de hand liggende methode is om een decom-
positie te maken van het drie-nucleonsysteem naar drie twee-nucleonsubsystemen.
De totale potentiaal kan dan worden bepaald uit de som van de drie afzonderlijke
NNPen. Men kan echter beargumenteren dat de aanwezigheid van een derde nucleon
aanleiding geeft tot een extra potentiaal. Een soortgelijk effect is gezien in het drie-
lichamensysteem bestaande uit de aarde, de maan en een satelliet. Omdat de aarde
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geen puntlichaam is wordt de wisselwerking tussen de aarde en de satelliet bëınvloed
door de maan. Immers, de vorm van de aarde verandert door de gravitatiekracht
tussen aarde en maan. Dit soort effecten op satellieten is echter verwaarloosbaar.
Dit is echter niet het geval bij kernkrachten. Theoretische berekeningen gebaseerd
op NNPen van drie- of meer-nucleonsystemen blijken niet overeen te stemmen met
experimentele data. Om preciezer te zijn, door het toevoegen van een extra poten-
tiaal, ook bekend als de drie-nucleonpotentiaal (3NP), wordt de discrepantie met
de data verholpen. Voor de studie naar 3NP worden de resultaten van een experi-
ment vergeleken met theoretische berekeningen. De meest gebruikelijke observabele
in verstrooiingsexperimenten is de werkzame doorsnede, die de fractie van de in-
vallende deeltjes aangeeft die wordt verstrooid naar een bepaalde hoek. De geme-
ten resultaten van de werkzame doorsnedes voor deuteron-protonverstrooiing zoals
beschreven in dit proefschrift, staan afgebeeld in het bovenste paneel in Figuur A.3.
De figuur laat zien dat de theoretische berekening waarbij slechts een NNP wordt
gebruikt de data niet kan verklaren, in tegenstelling tot een berekening waarbij een
extra 3NP wordt toegevoegd.

Net zoals voor de nucleon-nucleonpotentiaal, zijn er ook vele soorten drie-
nucleonpotentialen. De verschillende 3NPen geven uiteenlopende resultaten zoals
te zien is in Figuur A.3. Om onderscheid te kunnen maken zijn er nauwkeurige
experimentele data nodig. De allereerste 3NP werd gëıntroduceerd door Fujita en
Miyazawa [11]. In hun model wordt een uitwisselingspion tussen twee nucleonen
tijdelijk geabsorbeerd door het derde nucleon, dat daardoor wordt aangeslagen naar
een zogenaamd ∆-deeltje. Het derde deeltje verandert dus de wisselwerking tussen
twee nucleonen.

In een verstrooiingsexperiment is het mogelijk om meer dan één fysische ob-
servabele te meten. Om duidelijk te maken wat voor extra observabelen men kan
meten, moeten we eerst ingaan op bepaalde aspecten van verstrooiingsreacties. In
het geval een potentiaal tussen deeltjes slechts afhangt van de afstand tussen beide
deeltjes, V = V1(|~r|), kan men een symmetrische verdeling van verstrooide deeltjes
verwachten. Met andere woorden, het aantal verstrooide deeltjes naar - bijvoorbeeld
- links of rechts is gelijk. Dit is echter niet altijd zo, bijvoorbeeld in het geval dat
V = V2(|~r|)~L · ~S met L de draaiimpuls en S de spin van de deeltjes. In dit geval
is de verstrooiing niet symmetrisch, m.a.w. het aantal naar links verstrooide deelt-
jes verschilt met het aantal dat naar rechts wordt verstrooid. Experimenteel is het
mogelijk de bijbehorende asymmetrie, As, te meten door het tellen van het aantal
deeltjes dat naar links en naar rechts wordt verstrooid. Delen we nu deze asymme-
trie door de polarisatie, p, van de invallende deeltjesbundel, dan verkrijgen we het
analyserend vermogen, A = As

p . Een schematische afbeelding van een experimentele
opstelling waarin verstrooide deeltjes naar links en rechts kunnen worden gemeten, is
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Figuur A.1: Schematische weergave van een experimentele opstelling waarmee het anal-

yserend vermogen kan worden gemeten. Dit type detector wordt ook wel polarimeter ge-

noemd.
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Figuur A.2: Schematische weergave van een experimentele opstelling waarmee de polar-

isatie van verstrooide deeltjes kan worden gemeten door een tweede verstrooiingsplaat te

gebruiken.

weergegeven in Figuur A.1. Dit soort detector wordt ook wel polarimeter genoemd.

Een deel van de spin-polarisatie van de invallende deeltjesbundel kan worden
overgedragen naar de verstrooide deeltjes. De fractie van deze overgedragen polar-
isatie wordt ook wel spinoverdrachtcoëfficiënt genoemd. Zelfs in het geval dat de
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invallende deeltjes ongepolariseerd zijn, is het mogelijk dat de verstrooide deeltjes
toch worden gepolariseerd. Dit betekent dat de polarisatie wordt gëınduceerd in
de verstrooide deeltjes. De verkregen polarisatie wordt ook wel gëınduceerde polar-
isatie, Py′ , genoemd. Er bestaan nog andere spinobservabelen, die echter niet zijn
gemeten in dit werk en daarom ook niet worden besproken. Voor het meten van
de gëınduceerde polarisatie en spinoverdrachtcoëfficiënten moet zowel de polarisatie
van de invallende deeltjesbundel als de polarisatie van de verstrooide deeltjes wor-
den gemeten. Figuur A.2 laat een schematische afbeelding zien van een opstelling
waarmee de polarisatie van de verstrooide deeltjes m.b.v. een tweede doelwit kan
worden gemeten. Door het bestuderen van de asymmetrie, veroorzaakt door de
tweede verstrooiing, kan de polarisatie van de deeltjes na het eerste doelwit worden
bepaald.

In dit werk worden gepolariseerde deuteronen met een kinetische energie van
180 MeV gebruikt als primaire bundel. Een deuteron is een gebonden toestand
bestaande uit een proton en neutron en heeft een spin van 1. Een spin-1 deeltje
kan slechts parallel, loodrecht of anti-parallel gericht staan t.o.v. bijvoorbeeld een
extern magnetisch veld. Dit wordt verduidelijkt in de volgende afbeelding

Extern
magnetisch veld

magnetisch veld

Spin loodrecht t.o.v.

Spin anti−parallel t.o.v.

magnetisch veld

magnetisch veld

Spin parallel t.o.v. 

Neem nu een ensemble van N deuteronen waarbij N+ het aantal deeltjes is dat
parallel georienteerdis t.o.v. een extern veld, N0 het aantal loodrecht gerichte en
N− het aantal anti-parallel gerichte. Het totaal aantal deuteronen is dus N =
N+ + N0 + N−. Als we de richting van het magnetische veld aangeven als de Z-
richting, dan definiëren we

pZ =
N+ −N−

N+ +N0 +N−

pZZ =
N+ +N− − 2N0

N+ +N0 +N−

(A.6)
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als de vectorpolarisatie, PZ , en tensorpolarisatie, PZZ , van het ensemble van deutero-
nen. Zoals te zien is uit de formule, wordt de vectorpolarisatie bepaald door de
asymmetrie tussen N+ en N0 en is voor de tensorpolarisatie ook N0 van belang.
Een bundel van deuteronen kan worden geprepareerd met verschillende combinaties
van N+, N− en N0 populaties. Dit geeft ondermeer de mogelijkheid om een pure
tensorgepolariseerde bundel te ontwikkelen, PZ = 0 en PZZ 6= 0, of een pure vec-
torgepolariseerde bundel, PZ 6= 0 en PZZ=0.

Zes observabelen zijn gemeten tijdens het deuteron-protonverstrooiingsexperiment
op het KVI. Deze zijn afgebeeld in Figuur A.3: de werkzame doorsnede, dσ/dΩ,
(linksboven), the gëınduceerde polarisatie, Py′ , (rechtsboven); het vector-analyserend
vermogen, Ad

y, (linksmidden), verkregen door gebruik te maken van een pure vector-
gepolariseerde deuteronenbundel; het tensor-analyserend vermogen, Ayy, (rechtsmid-
den), waarbij een pure tensor-gepolariseerde deuteronenbundel werd gebruikt; de

spinoverdrachtcoëfficiënten voor vectorpolarisatie, Ky′

y , (linksonder), verkregen m.b.v.
een vector-gepolariseerde deuteronenbundel en waarbij de polarisatie van de ver-
strooide protonen werd gemeten; en tot slot de spinoverdrachtcoëfficiënten voor ten-

sorpolarisatie, Ky′

yy, (rechtsonder), verkregen met een tensor-gepolariseerde deutero-
nenbundel en waarbij de polarisatie van de verstrooide protonen werd bepaald. In
dezelfde figuur worden de gemeten resultaten vergeleken met verschillende theoretis-
che berekeningen. Hoewel de gemeten werkzame doorsnedes goed worden beschreven
door berekeningen waarbij een 3NP is toegevoegd, zoals NN+TM’, AV18+UIX en
CDB+∆, zijn andere gemeten observabelen niet consistent met deze berekeningen.
Er is dus geen eenduidige theorie die alle observabelen kan beschrijven. De resul-
taten van dit experiment en andere experimenten uitgevoerd op het KVI of in andere
laboratoria, laten zien dat het spin-afhankelijke gedeelte van drie-nucleonpotentialen
verder bestudeerd moet worden.
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Figuur A.3: Resultaten voor proton-deuteron elastische verstrooiing verkregen met een

bundelenergie van 90 MeV/nucleon: werkzame doorsnedes (linksboven), gëınduceerde po-

larisatie (rechtsboven), vector-analyserend vermogen (linksmidden), tensor-analyserend ver-

mogen (rechtsmidden), spinoverdrachtcoëfficiënten voor vectorpolarisatie (linksonder) en

spinoverdrachtcoëfficiënten voor tensorpolarisatie (rechtsonder). De donkere grijze band is

het resultaat van berekeningen gebaseerd op twee-nucleonwisselwerkingen en de lichtgrijze

band is het resultaat van berekeningen waarbij een extra 3NP (TM’) is toegevoegd. De ge-

broken en doorgetrokken strepen zijn het resultaat van berekeningen waarbij andere 3NPen

zijn gebruikt (CDB+∆ en AV18+UIX).




