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Aan het begin van de 20ste eeuw waren fysici van mening dat de samenstellende deeltjes van
de materie atomen zijn waarin elektrisch negatieve en positieve ladingen gelijkmatig verdeeld
zijn over het volume. Uit experimenten van Rutherford, Geiger en Marsden in de periode 1911-
1913, waarinα-deeltjes op een gouden folie verstrooid werden, bleek echter dat de atomen uit
een kern, die de positieve lading en bijna de totale massa bevat, en een schil, waarin de relatief
veel lichtere elektronen zich bevinden, bestaat. Het lichtste atoom, het waterstofatoom, heeft
maaréén positieve lading, het proton. De diameter van het proton is ongeveer1 × 10−15 m (of
1 femtometer), terwijl de diameter van het waterstofatoom ongeveer10−10 m (1 Ångstr̈om) is.
De kleinste eenheid, die op een gewoon lineaal nog te zien is, is10−3 m. Later, in 1931 en
1932, worden het neutron en het deuterium ontdekt. Het proton en het neutron zijn zogenaamde
nukleonen. Het proton is positief geladen terwijl het neutron elektrisch neutraal is. De kern van
het deuterium bestaat uit een proton en een neutron, en de schil bevat een elektron. Daarom is
het deuterium via de elektrische wisselwerking alleen niet van het waterstofatoom te scheiden.

Nukleonen wisselwerken onderling via de zogenaamde sterke wisselwerking. Sinds de ont-
dekking van de nukleonen is de vraag hoe de interactie tussen nukleonen werkt, en wat de aard
van de sterke wisselwerking is, niet volledig beantwoord.

Observaties van de verstrooiing van nukleonen lieten zien dat de sterke wisselwerking in-
gewikkelder is dan b.v. de elektromagnetische wisselwerking of de gravitatie. Terwijl de sterkte
van de elektromagnetische (e.m.) kracht of de gravitatiekracht van de afstandr tussen de deeltjes
afhangt en evenredig is met1/r2, is het tot nu toe niet gelukt de sterke kracht met een vergelijk-
bare simpele formule te beschrijven. Daarom kunnen berekeningen niet op dezelfde manier
gedaan worden als b.v. voor de verstrooiing tussen elektronen.

Door verstrooingsexperimenten tussen nukleonen, vooral tussen protonen, is ontdekt dat de
sterke kracht een beperkt bereik van∼ 2 fm heeft. Op een lange afstand werkt die sterke kracht
aantrekkend, maar op een heel korte afstand. 0.6 fm afstotend. Verder werkt de sterke kracht
niet alleen centraal, zoals b.v. de1/r2 afhankelijkheid van de e.m. kracht, maar heeft deze ook
een niet centraal aandeel. Ook is de sterke kracht afhankelijk van de spin van de nukleonen.
Men kan zich een voortdurende tolling van de nukleonen om hun as voorstellen. Het draai-
impulsmoment van deze tolbeweging wordt de ‘spin’ genoemd.

Een model om de interactie tussen nukleonen te beschrijven werd rond 1935 door de Japanse
theoreticus Yukawa ontwikkeld. In dit model wordt de interactie tussen de nukleonen door het
uitwisselen van kleinere deeltjes, zogenaamde mesonen, beschreven. Dit is in analogie met
de e.m. kracht, waar b.v. de wisselwerking tussen elektronen door het uitwisselen van licht-
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deeltjes, zogenaamde fotonen, wordt beschreven. Omdat het bereik van de sterke kracht beperkt
is, moeten de mesonen massa hebben. Uit dit bereik kan men concluderen, dat het lichtste meson
een massa van rond de100 MeV moet hebben; ter vergelijking: een proton heeft een massa van
≈ 938 MeV ≈̂1.7 × 10−27 kg. In 1947 vond Powell hetπ meson of pion, met een massa van
135 MeV. Een reden voor de complexiteit van de sterke kracht is dat de mesonen ook met elkaar
wisselwerken. Dit is b.v. in eerste benadering niet zo voor de elektromagnetische kracht, waar
twee fotonen elkaar niet ‘zien’.

Gebaseerd op het model van Yukawa werd rond 1950 door de Japanse theoreticus Taketani
een grove struktuur voor de sterke kracht voorgesteld met de belangrijke consequentie dat men
de kracht kan opdelen in drie bereiken. Voor afstanden tussen nukleonen van 1 tot 2 fm kan de
interactie worden beschreven door het uitwisselen van een pion. Bij afstanden tussen≈ 0.7 en 1
fm worden twee gecorreleerde pionen en iets zwaardere mesonen uitgewisseld. Voor afstanden
tussen de nukleonen die kleiner zijn dan≈ 0.7 fm wordt de interactie door het uitwisselen
van heel zware mesonen beschreven. Het zijn vooral de middelste en de korte afstanden, die
theoretisch heel moeilijk te beschrijven zijn. Een ander probleem is dat de koppelingsconstanten
tussen de mesonen en de nukleonen theoretisch niet berekend kunnen worden en niet eenvoudig
zijn te meten. Tot nu toe was het alleen maar mogelijk de koppelingsconstante tussen het pion
en het nukleon op grond van verstrooiingsdata te bepalen.

Om de interactie tussen nukleonen te bestuderen, begon men met het bestuderen van de in-
teractie tussen twee nukleonen. Dit leverde een heel grote database die door theoretische fysici
gebruikt kan worden om hun modellen te testen en/of nieuwe modellen te ontwikkelen. Mo-
derne modellen voor twee-nukleonsystemen, die in de jaren 1990 werden ontwikkeld, zoals b.v.
CD-Bonn, Nijmegen of Argonne-V18, baseren zich op een grotendeels fenomenologische basis
voor de middelste en de korte afstand, en een fundamenteel gedeelte voor de uitwisseling van
eenπ meson bij lange afstanden. Het fenomenologische gedeelte is bepaald door een functie, die
oorspronkelijk op het mesonuitwisselingsmodel gebaseerd was. De parameters van deze functie
worden aan de database van nukleon-nukleon verstrooiingsdata gefit. Deze database bevat rond
3000 datapunten. Met die modellen is het mogelijk observabelen, die bij het botsen van twee
nukleonen kunnen worden waargenomen, heel precies te beschrijven. Er zijn rond de 5 ver-
schillende modellen, die allen identieke resultaten opleveren. Daarom kan gezegd worden dat de
interactie tussen nukleonen op een fenomenologisch niveau goed is begrepen. Er word inmiddels
aan gewerkt om de interactie tussen nukleonen voor alle afstanden op een fundamentele basis te
beschrijven.

Een belangrijke vraag is nu of deze semi-fenomenologische modellen voor de interactie
tussen twee nukleonen ook goed genoeg zijn om systemen van drie nukleonen te beschrijven.
Eerste berekeningen van b.v. de bindingsenergie van een drie-nukleonsysteem, laten zien dat dit
niet zo is. Ook op basis van het simpele model van mesonuitwisseling bleek al dat voor systemen
van drie nukleonen extra wisselwerkingen nodig zijn, de zogenaamde drie-nukleonkrachten.

Voorbeelden van drie-deeltjeskrachten zijn er ook in de klassieke fysica te vinden. Een heel
intüıtief voorbeeld is de gravitatie-interactie tussen de maan, de aarde en een satelliet. De baan
van de satelliet kan in principe worden voorspeld uit de aantrekkingskracht met de aarde. Deze
wet is goed bekend en als men de aarde, de maan en de satelliet als kleine deeltjes voorstelt, dan
kan men de interactie tussen de drie gewoon door de superpositie van de twee-deeltjesinteractie
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tussen aarde-maan, satelliet-aarde en satelliet-maan berekenen. Dit blijkt echter niet goed te
werken. De aarde en de maan zijn zeker geen kleine deeltjes. Bovendien is de oppervlakte
van de aarde niet vast, maar bestaat deze voor een groot deel uit water. De invloed van de
maan veroorzaakt een tijd-afhankelijke vervorming van het aardoppervlak, die bekend is als de
getijdenbeweging (eb en vloed). De satelliet ‘ziet’ dus, veroorzaakt door de maan, een tijd-
afhankelijk gravitatieveld van de aarde.

Voor de interactie tussen nukleonen zijn al lang geleden zogenaamde drie-nukleonkrachten
ontwikkeld. Deze krachten zijn gebaseerd op de uitwisseling van twee pionen tussen drie nuk-
leonen, waarbij een nukleon voor een korte tijd aangeslagen wordt naar een hogere toestand, de
∆ toestand. Verdere wisselwerkingen worden in kort-bereik wisselwerkingen, de zogenaamde
puntwisselwerkingen, samengevat. Het meenemen van deze drie-nukleonkrachten in de bereke-
ningen met twee-nukleonmodellen leidt in sommige gevallen tot een verbetering van de beschri-
jving van observabelen van drie-nukleonsystemen. In andere gevallen is de beschrijving slechter
dan met alleen maar twee-nukleonmodellen. In sommige gevallen is de verbetering, die door
drie-nukleon krachten word veroorzaakt, niet significant.

Een mogelijke observabele, die door drie-nukleonkrachten beı̈nvloed wordt, is de differ-
entïele werkzame doorsnededσ/dΩ. De differentïele werkzame doorsnede geeft in principe de
waarschijnljikheid, dat bij het botsen van twee of meer deeltjes een bepaalde reactie plaatsvindt
waarbij de deeltjes naar specifieke hoeken worden verstrooid. Een klassiek voorbeeld is de ge-
ometrische doorsnede. Als men b.v. met een witte biljartbal op een andere (blauwe) biljartbal
schiet, moet de witte bal de blauwe in een bepaald vlak rond het centrum treffen om een botsing
plaats te laten vinden. In de wereld van nukleonen, waar de quantummechanica geldig is, praat
men over waarschijnlijkheden, omdat volgens het Heisenberg principe de positie van een deeltje
niet goed gedefinieerd kan worden en het dus geen zin heeft met oppervlakten te rekenen.

Theoretische berekeningen laten zien dat effecten van drie-nukleonkrachten in de differ-
entïele werkzame doorsnede bij bundelenergieën boven 65 MeV/nukleon en bij bepaalde hoeken
te meten zijn. Bij deze verstrooiingshoeken zijn de bijdragen van de pure twee-nukleonkracht
heel klein, en daardoor zijn de effecten van drie-nukleonkrachten duidelijk te zien. Helaas zijn
er bij energiëen tussen 65 MeV/nukleon en 200 MeV/nukleon niet veel verstrooiingsdata aan-
wezig. Waar data bestaan, b.v. rond de 150 MeV, hebben deze vaak grote statistische onzeker-
heden, of zijn er geen metingen over de hele hoekbereik. Gedurende de laatste jaren worden bij
135 MeV/nukleon zeer preciese data voor de werkzame doorsnede in Japan gemeten.

Een andere mogelijke observabele voor drie-nukleoneffecten is het analyserend vermogen.
Ook deze observabele kan klassiek aanschouwelijk gemaakt worden met de witte en de blauwe
biljartbal. De gemiddelde biljartamateur probeert de witte bal met de queue in het centrum te
treffen en zo met de blauwe bal te laten botsen dat ze elkaar centraal raken. Soms begint een van
de twee ballen om zijn as te draaien. Dit wordt effect genoemd. De hoeken waaronder de witte
en de blauwe bal na het botsen verstrooid worden, hangen af van de grootte en de richting van het
effect. Als men in staat is de witte bal een bepaald effect te geven, kan men de verstrooiingshoek
van de twee ballen heel precies beı̈nvloeden.

De spin van het nukleon kan als een intrinsiek effect beschouwd worden. Bij een gewoon
experiment is het gemiddelde van de spin van alle inkomende nukleonen nul en het resultaat
hangt niet af van de spin. Maar men kan ook experimenten doen waar alle inkomende nuk-
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leonen dezelfde spin hebben, dus om hun as in dezelfde richting draaien. In dit geval worden
de inkomende nukleonen voor een bepaalde hoek bij voorkeur naar rechts, en voor een andere
hoek bij voorkeur naar links verstrooid. De differentiële werkzame doorsnede hangt dus niet
alleen van de verstrooiingshoek af, maar ook van de spin van de inkomende deeltjes. De maat
die aangeeft hoe groot de invloed van de spin op de differentiële werkzame doorsnede is, heet
het analyserend vermogen,Ay. Door het meten van deze observabele voor systemen van drie
nukleonen kan men iets over de rol van de spin in de drie-nukleonkracht zeggen.

In dit werk zijn beide observabelen, de differentiële werkzame doorsnede en het analyserend
vermogen, voor het verstrooiien van inkomende protonen op een deuterium-trefplaat, een zo-
genaamde2H(~p, dp) reactie, gemeten als funktie van de verstrooiingshoek en de bundelenergie.
De metingen zijn gedaan bij zes verschillende bundelenergieën bij 108, 120, 135, 150, 170 en
190 MeV, voor ruim 30 hoeken tussen30◦ en 170◦ in het zwaartepuntsysteem. In een verder
experiment zijn testmetingen gedaan met inkomende deuteronen bij een bundelenergie van 65
MeV/nukleon op een waterstoftrefplaat, de zogenaamdeH(~d, dp) reactie. Deze testmetingen
waren bedoeld als voorbereiding voor toekomstige experimenten op het KVI met SALAD. De
resultaten van dit experiment zijn niet bedoeld voor publikatie en als zodanig ook niet verder
besproken in deze samenvatting.

De metingen zijn gedaan op het KVI. De gepolariseerde bundels worden door de bron van
gepolariseerde deeltjes (POLIS) geproduceerd en met het supergeleidende cylcotron AGOR ver-
sneld. Om de polarisatie te meten wordt gebruik gemaakt van de KVI in-beam polarimeter (IBP).

Voor de meting van de differentiële werkzame doorsnede en het analyserend vermogen van de
reactie2H(~p, dp) wordt de Big-Bite Spectrometer (BBS) in combinatie met het Eurosupernova
(ESN) detectiesysteem gebruikt. De BBS bestaat uit twee quadrupoolmagneten en een grote
dipoolmagneet. De baan van de deeltjes die aan de trefplaat verstrooid worden en door de BBS
vliegen, wordt in de dipool afgebogen. De mate van afbuiging van de baan hangt af van de
massa, de energie en de lading van het deeltje. De quadrupolen zorgen voor het fokusseren van
de deeltjes naar het brandvlak achter de BBS. Van het ESN detectiesysteem worden voor het
huidige experiment de twee ‘vertical-drift’ dradenkamers voor het meten van de deeltjes in het
brandvlak achter de BBS, en de twee lagen scintillatoren gebruikt. Verder was er een scintillator
in de verstrooiingskamer zelf, om het tweede uitgaande deeltje te meten. Deze scintillator is niet
voor alle metingen gebruikt.

De combinatie van BBS en ESN kan gedraaid worden, om de uitgaande deeltjes bij ver-
schillende verstrooiingshoeken te kunnen meten. In dit experiment is het BBS/ESN systeem op
hoeken tussen de17◦ en de50◦ in intervallen van3◦ gezet. Bij iedere hoek worden afwisselend
het verstrooide proton en het verstrooide deuteron gemeten. De uitgaande deuteronen worden
ook nog bij5◦, 9◦, 11◦ en 14◦ gemeten. In het zwaartepuntsysteem komt men zo op een ver-
deling tussen30◦ en170◦. Dit komt voor iedere observabele en voor iedere energie neer op 15
datapunten. Omdat bijna iedere meting twee keer werd gedaan, met en zonder gebruik van de
scintillator in de verstrooiingskamer, zijn dit al 30 datapunten per bundelenergie. Verder werden
de twee observabelen bij sommige energieën apart gemeten. In totaal komt men dus op zo’n 300
metingen, die ieder apart, maar op een consistente manier, geanalyseerd en geëvalueerd moeten
worden.

De resultaten voor een bundelenergie van 135 MeV zijn te zien in figuur G.1. Omdat er ver-
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Figuur G.1: Resultaten voor de differentiële werkzame doorsnede en het analyserend vermogen
van de reactie2H(~p, dp) bij 135 MeV bundelenergie. De statistische fouten zijn< 2% en in het
plaatje kleiner dan de symboolgrootte van de datapunten.

schillende modellen voor de twee-nukleoninteractie zijn, die voor twee-nukleonsystemen alle-
maal bijna identieke resultaten geven, zijn ze in figuur G.1 als een zwarte band te zien. Verder
zijn er twee berekeningen met drie-nukleonkrachten te zien. De drie-nukleonkrachten zijn op
verschillende manieren opgebouwd, maar houden min of meer dezelfde fysica in. De statistische
fouten van de gemeten data zijn duidelijk kleiner dan de symboolgrootte van de datapunten. De
systematische fouten zijn bij deze energie. 5%.

Zoals te zien, beschrijven de resultaten van berekeningen met zuivere twee-nukleonpotentia-
len de gemeten data al redelijk, gezien de sterke variatie in de observabelen in het gemeten bereik.
Het meenemen van drie-nukleonkrachten leidt tot verbetering van de beschrijvingen. Met de
hoge-precisiedata die in dit werk worden gepresenteerd is het nu mogelijk naar kleine afwijkin-
gen van de voorspellingen ten opzichte van de data te kijken en tussen twee-nukleonberekeningen
en twee-nukleon+drie-nukleon-krachtberekeningen te onderscheiden. Omdat de afwijkingen
van de berekeningen van de data klein zijn, is het beter niet naar de absolute waarden, zoals in
figuur G.1 te kijken, maar naar de verschillen. Dit is voor een vaste verstrooiingshoek van de
deuteronen bij23◦ (θcm ≈ 139◦) voor alle energiëen te zien in figuur G.2. In dit plaatje zijn
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Figuur G.2: Absolute waarden (grafieken boven) en afwijkingen (grafieken beneden) van de
differentïele werkzame doorsnede (linkerkant) en het analyserend vermogen (rechterkant) als
funktie van de bundelenergie voor een verstrooiingshoek van de deuteronen van23◦. Dit cor-
respondeert met139◦ in het zwaartepuntsysteem. De grijze band geeft de systematische fout
weer. Alle berekeningen nemen drie-nukleonkrachten mee, namelijk CD-Bonn+TM′ (grijze lijn),
AV18+Urbana-IX (zwarte lijn), CD-Bonn+∆ (·· -·-) en Nijmegen-II+∆ (·-·).

de absolute waarden en de afwijkingen van de voorspellingen voor de differentiële werkzame
doorsnede en het analyserend vermogen als funktie van de bundelenergie te zien. De grijze band
bij de afwijkingen geeft de systematische fout van de data weer. De berekeningen zijn van ver-
schillende twee-nukleon+drie-nukleon-krachtmodellen, namelijk CD-Bonn+TM′, ArgonneV18+-
Urbana-IX, CD-Bonn+∆ en Nijmegen-II+∆. Zoals te zien zijn er nauwelijks verschillen in de
voorspellingen van de verschillende modellen voor de differentiële werkzame doorsnede. Maar
er is een systematische afwijking van de theoretische modellen van de data, die met hogere bun-
delenergiëen toeneemt. Ook in het analyserend vermogen zijn systematische afwijkingen te zien,
die met hogere bundelenergieën toenemen. Maar voor deze observabele zijn er ook duidelijke
verschillen tussen de verschillende theoretische modellen.

De modellen voor de drie-nukleonkrachten zijn allemaal gebaseerd op de uitwisseling van
mesonen tussen de nukleonen, waarbij de Urbana-IX kracht op fenomenologie gebaseerd is ter-
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wijl de andere drie modellen meer op een fundamentele basis gebaseerd zijn. Expliciet zijn de
uitwisseling vanπ-mesonen en een∆-excitatie in alle berekeningen meegenomen. De afwij-
kingen vooral bij hogere energieën doen vermoeden dat er mischien bij hogere energieën ook
met het uitwisselen van zwaardere mesonen rekening gehouden moet worden. Het kan ook
zijn dat relativistische effecten, waarmee niet genoeg rekening is gehouden in de eigenlijk niet-
relativistische huidige berekeningen, belangrijk worden. De verschillen tussen de theoretische
modellen, die in het analyserend vermogen te zien zijn, doen vermoeden dat de verschillen tussen
de drie-nukleonkrachten vooral in de behandeling van de spin ligt.

Samengevat kan men zeggen dat in dit werk voor het eerst een systematisch onderzoek van
de differentïele werkzame doorsnede en het analyserend vermogen in het drie-nukleonsysteem
(proton-deuteron) bij gemiddelde energieën gedaan is. De statistische fouten van de gemeten data
zijn heel klein en de precisie wordt bepaald door systematische onzekerheden, die in het alge-
meen kleiner zijn dan. 7%. De resultaten laten systematische afwijkingen van de berekeningen
ten opzichte van de data als funktie van de energie zien. De observabelen, die in dit werk worden
gemeten, zijn de simpelste observabelen in drie-nukleonsystemen. Verdere metingen van andere
observabelen, zoals de spin-overdracht, die op het KVI gepland zijn, zullen een nog betere beeld
van de spinafhankelijkheid van drie-nukleonkrachten geven.
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