Rekonstrukcja p¦du neutronu w badaniach systemów kilku
nukleonowych w reakcji rozszczepienia deuteronu
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Ukªady kilku nukleonowe s¡ podstawowymi systemami sªu»¡cymi do badania mechanizmów oddziaªywania pomi¦dzy nukleonami. W przypadku ukªadu dwóch nukleonów (2N), opracowane teorie oddziaªywania nukleon-nukleon (NN), odtwarzaj¡ dane
eksperymentalne z ogromn¡ precyzj¡. Dodanie do ukªadu kolejnego nukleonu znacz¡co
komplikuje opis systemu gdy» oprócz oddziaªywa« NN pojawia si¦ dodatkowa dynamika
nazywana siª¡ trójnukleonow¡ (3NF). Obecnie istnieje szereg modeli 3NF pozwalaj¡cych
przewidzie¢ konkretne zachowania bardziej zªo»onych systemów. Szczególnie przydatne
w testowaniu tych modeli s¡ najprostsze ukªady, zªo»one z trzech (3N) i czterech (4N)
nukleonów. Poprzez pomiar ró»niczkowych przekrojów czynnych na rozszczepienie deuteronu w zderzeniach proton-deuteron i deuteron-deuteron, jeste±my w stanie si¦gn¡¢ do
obserwabli czuªych na ró»ne aspekty dynamiki tych systemów, takich jak siªy trójnukleonowe [1]. St¡d do ich werykacji i dalszego rozwoju modeli teoretycznych potrzebne s¡
systematyczne i precyzyjne dane do±wiadczalne.
Eksperymenty przeprowadzone w o±rodku KVI (Holandia) przy u»yciu detektora BINA zgromadziªy zestaw wysokiej precyzji danych z reakcji rozszczepienia deuteronu
2
H(d,dp)n przy energii 80 MeV/nukleon [2]. Detektor BINA zostaª zaprojektowany do
rejestracji naªadowanych produktów reakcji, gªównie protonów i deuteronów. Obecnie
rozwijany jest szereg technik maj¡cych za zadanie dodatkowo bezpo±redni¡ identykacj¦
neutronów. U»ywaj¡c metody pomiaru czasu przelotu oraz asymetrii sygnaªu ze scyntylatorów jeste±my w stanie odzyska¢ p¦d neutronów ze zgromadzonych danych. Dodatkowa
informacja o reakcji pochodz¡ca od zrekonstruowanych neutronów pozwoli nam si¦gn¡¢ do
rejonów przestrzeni fazowej dotychczas niedost¦pnych z uwagi na akceptancje detektora.
Ponadto znajomo±¢ p¦du neutronu mo»e pozwoli¢ nam na porównanie przekrojów czynnych o tych samych warunkach kinematycznych, ale w ró»nych kanaªach reakcji 2 H(d,dp)n
i 2 H(d,dn)p, co jak zostaªo zasugerowane [3], mo»e pozwoli¢ na bezpo±rednie badanie efektów Kulombowskich.
W Prezentacji zostan¡ pokazane wst¦pne wyniki uzyskane dzi¦ki zastosowaniu
informacji otrzymanej poprzez rekonstrukcj¦ p¦du neutronu.
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