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Reakcja rozbicia proton-deuteron mo»e sªu»y¢ jako narz¦dzie do testów nowocze-
snego podej±cia do opisu oddziaªywa« j¡drowych pomi¦dzy trzema nukleonami [1, 2, 3].
Dla po±rednich energii, poni»ej progu produkcji pionów, mo»liwe jest porównanie danych
eksperymentalnych z dokªadnymi obliczeniami teoretycznymi, a subtelne efekty dynamiki
nieredukowalnej do oddziaªywa« pomi¦dzy parami nukleonów, zwane siª¡ trójnukleonow¡
(3NF), okazuj¡ si¦ by¢ znacz¡cymi. Oprócz oddziaªywa« 3NF, w celu poprawnego opisu
przekrojów ró»niczkowych reakcji rozbicia deuteronu nale»y uwzgl¦dni¢ równie» oddzia-
ªywania kulombowskie oraz efekty relatywistyczne.

Wcze±niejsze pomiary, przeprowadzone w KVI Groningen oraz FZ-Jülich potwier-
dziªy znaczenie siª 3NF [4, 5] oraz znaczny wpªyw oddziaªywania kulombowskiego proton-
proton dla pewnych kon�guracji kinematycznych [6]. Znaleziono równie» regiony oraz
obserwable, dla których rozpraszanie elastyczne pd oraz reakcja rozbicia 2H(p, pp)n nie
s¡ wystarczaj¡co dobrze opisywane.

Kontynuacj¦ tych bada« stanowi¡ pierwsze pomiary podj¦te w Centrum Cyklo-
tronowym Bronowice (Kraków) dla trzech energii wi¡zki protonów (108, 135, 160 MeV).
Pokrycie znacznej cz¦±ci przestrzeni fazowej przez ukªad detekcyjny BINA wraz szerok¡
gam¡ dost¦pnych energii wi¡zki znajduje szczególne zastosowanie w badaniu wielu aspek-
tów dynamiki ukªadów trójnukleonowych, równie» w regionach dla których efekty trójcia-
ªowe s¡ najbardziej widoczne. Celem eksperymentu jest precyzyjny pomiar ró»niczkowych
przekrojów czynnych dla ekstensywnego zbioru kinematycznych kon�guracji i szerokiego
zakresu akceptancji k¡towej. Przedstawione zostan¡ wyniki analizy serii pomiarów i za-
ªo»enia dla kolejnych eksperymentów.
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