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INTRODUCERE

Tematica abordată de teză, tipică fizicii particulelor

elementare, se axează pe studiul interacţiei elastice a pionului

pe proton la nari energii, principala nsodaiitate de investigare

a naturii şi proprietăţilor interacţiilor tari.

In absenţa unei teorii selfconsistente în acest cccreniu,

şi în afară de unele aproximaţii geonetrice, cercetarea efectelor

specifice proceselor elastice la mari energii apelează la metode

fenomenologice bazate pe relaţii de tip dispersiv. Corelaţia dată

în acest sens de relaţiile 3e dispersie, dintre comportamentul

global dat de dependenţa de energie a secţiunilor totale, si ca-

racteristicile locale ale amplitudinii elastice la transferuri

nule de impuls, fac posibilă o verificare independentă de model

atît a postulatelor care stau la baza proprietăţilor de analitici-

tate şi de simetrie, caracteristice interacţiilor tari, cît si a

unor criterii de asimptoţicitate rezultate din axiomatlzarea aces-

tora. Utilizarea totodată a relaţiilor dintre secţiunile totale,

decurgînd din simetria SU3 sau de cutrei, permit stabilirea pe

această cale a unor limite de invariantă a acestor simetrii la

mari energii.

Larg folosite şi în cercetarea proceselor elastice cu aju-

torul modelelor, în special prin modelul Begge, analizele fenonsne-

loglce de acest gen, reprezintă una dintre principalele surse de

informaţii privind dinamica interacţiilor tari. Metodele fenomeno-

logice, reflectînd în acest caz caracterul periferic al lnterac-

ţiei, sînt bazate pe reguli dispersive de sună, reguli decurgînd
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din dualitatea pol-rezonanţă la energii mari şi pe legile de con-

servare a numerelor cuantice.

Insă, după cum se constată,acest model de poli aplicabil

la nivelul energiilor mici si mijlocii, devine inadecvat In expli-

carea unor efecte tipice energiilor înalte, In particular creşte-

rea cu energia a secţiunilor totale.

Mu fără dificultăţi In menţinerea unitaritaţii, dezvoltă-

rile teoretice ale acestui model, precum si cercetările fenomeno-

logice corespunzătoare, indică interacţiile dintre poli ca prin-

cipal mecanism care poate induce modificările impuse de creşterea

secţiunilor totale. Aceste procese virtuale, spre diferenţă de

modelul simplu de poli, se manifestă local cu energia, printr-o'

creştere a raportului părţii reale şi imaginare a amplitudinii

elastice. Cercetarea experimentală a acestei diferenţe, sesiza-

bilă la energiile actuale, constituie modalitatea principală de

verificare a acestor ipoteze.

" Bazată In special pe metodele şi datele originale, care

au permis evidenţierea pentru prima oară a acestui efect In IBR-

prăştierea elastică n~p, teza cuprinde totodată o sinteză a prin-

cipalelor tendinţe fenomenologice din acest domeniu de interacţii.

Experienţa propriu zisă s-a efectuat la acceleratorul de

la Serpuhov In cadrul colaborării cu un grup de fizicieni de la

UCLA (SUA), la care autorul tezei a participat ca angajat al IOCN-

Dubna.

Cuprinzlnd 160 de pagini şi bibliografie, dintre car* 18

indicaţii bibliografice originale, teza este organizată In cinci

capitole şi trei anexe după cum urmează s
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CAPITOLUL I - Studiul interacţiei elastice if p la unghiuri

mici (sub 8 surâd), s-a realizat prin iradierea unei ţinte de hidro-

gen lichid cu fascicule de pioni negativi de 40 GeV/c şi respectiv

50 GeV/c.

Dispozitivul experimental utilizat /3/, ilustrat In fig.l,

are drept constituent principal un spectrometru magnetic cu canere

cu seintei magnetostrictive/ dispus pe o bază de cea. 60 m.

In cadrul capitolului stnt prezentate : - Optica de

transport magnetic şt caracteristicile fasciculului de pioni

negativi focalizat în regiunea ţintei cu o dispersie Ap/p * 0,'8t.

- Metodele de identificare a pionilor din fascicul, asigurate de

un contor Cerenkoy cu prag şi un filtru de miuoni (3,5 m fier +

2 m beton), conţinînd telescoapele de particule.

- Principalele funcţiuni ale sistemului de selecţie rapidă ale

fasciculului de pioni (MONITOR) şl de comandă spectrometrului

(MASTER),realizate de electronica rapidă; Prevăzută cu o serie

de întîrzieri, schema logică /2/ a permis eliminarea atlt a

"buchetelor" de pioni (In limita a 50 nsec), cit şi a traseelor

reziduale din camerele cu seîntei, datorate "memoriei" acestora

de aproximativ 1 psec. . .

- Sistemul analog de secţie unghiulară /6/ f proceslnd

(în cea. 300 ysec.), informaţia primită de la sistemul "hodosco-

pic" format din trei perechi de canere proporţionale (X,X), blo-

chează comanda spectrometrului la trecerea pionilor neinţerac-

ţionaţicu ţinta. Procedeul, utilizat de noi /3>* pentru'prima

oară la acest gen de experienţe, asigură pe o bază spaţiala re-

lativ mică, un factor de selecţie ridicat şi o bună eficienţă

unghiulară, după cum se poate constata şi In fig.2.
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- Prezentarea parametrilor funcţionali al camerelor cu

scîntel mulţifilare (preluarea Informaţiei s-a făcut aagneto-

strlctlv), formează obiectul unul paragraf special al acestui

capitol. Etalonările, Impuse de necesitatea asigurării unei efi-

ciente stabile de funcţionare a lor, s-au efectuat /5/ cu fluxuri

intense de pioni.

Coordonatele sclnteilor din camere (SCHI i 18), marclnd

traiectoria pionilor prin spectrometru/ împreună cu informaţia

de la camerele proporţionale (PWCl -î 3) fi de la contorii cu

scintilaţie (informaţie operată de logica rapidă). a fost transfe-

rată unul calculator electronic (Helwett-Packard 2018-B).

- In ultimul paragraf slnt descrise principalele funcţiuni

ale -sistemului de codificare si transfer a datelor (EEADOUT) in

calculatorul electronic şl a programelor In timp real /7,8,19/.

Acestea au permis controlul funcţionării componentelor spectre*

metrului şi înscrierea pe bandă magnetică a datelor caracteris-

tice evenimentelor selectate.

CAPITOLUL II - conţine o prezentare a procedurilor Pro-

gramelor utilizate In reconstrucţia şi analiza evenimentelor se-

lectate de spectrometru, In vederea obţinerii secţiunilor dife-

renţiale funcţie de transferul de impuls.

Primul paragraf este dedicat descrierii programului de

reconstrucţie geometrică şl preselectle (TRACKFINDING) /17/.

Inceplnd cu decodificarea datelor de pe banda magnetică, progra-

mul determină prin fit parametrii traiectoriilor particulelor. In

fiecare plan al celor trei blocuri de earner* cu sclntei. Recon-

strucţia spaţială a evenimentului se face prin corespondenţa spa-

ţială a traselor In camerele rotite la 45°, indus* In fiecare

bloc al spectrometrulul.
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Preselecţia evenimentelor candidate la analiza finală,

după punctul de interacţie cu ţinta şi impuls (stabilit prin
- 2

metoda clmpului integrat), s-a făcut prin impunerea unui X!-*

minim,
xtot " xţintă + xmag + xrot + *trasă

valorile parţiale ale acestuia fiind condiţionate de precizia

unghiulară ( A6- 0,14 mrad) fi spaţială (Ar * 0,3 un), precum

şi de eficienţa camerelor cu seintei.

2. In continuare sînt descrise condiţiile de filtrai

geometrico-cinematice'(programul SUMX), care au asigurat selecţia

de evenimentele elastice, funcţie de trans-

ferul de impuls, după criterii'ca :

- mărimea impulsului pionilor împrăştiaţi elastic 4

- poziţia punctului de interacţie faţă de centrul ţintei;

- acceptanţa geometrică (definită de contorul S-) ;

- absenţa semnalului, miuonic.

In figura 3 se arată, funcţie de transferul de impuls,

distribuţia setului final de aprox. 8000 interact!! elastice H~p,

rezultate din analiza celor 1.5 milioane evenimente înregistrate

la 50 GeV/c.

Eroarea sistematică implicată de aplicarea acestor cri-

terii a fost evaluată /!/ la cea. 2% (a se vedea anexa B din

teză).

I n wnOML III se studiază natura unor corecţii de-

pendente de transferul de Impuls, la secţiunile diferenţiale fi

care s-au datorat /18/.
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- Pierderilor de evenimente reale $1 adausurilor de eve-

nimente nehidrogenice In ţintă, datorat* impreciziei spectrome-

trului, prin situarea punctului de interacţie In afara Unitelor

ţintei fizice,

- Difuziei multiple coulomblene, cars a fost evaluată tn

baza teoriei Holiere /20/. Corecţia a inclus totodată fi efectul

rezoluţie.4, finite a spectrometrului /23/.

- Acceptantel geometrice - definită de geometria fi efi-

cienţa (99,94%) contorului de acceptanţă Sfl fi a ui tisei earner*

proporţionale (PWC3), a fost determinată prin generarea de eveni-

mente cu un program Monte-Carlo. In fig.4 se ilustrează eficienţa

geometrică a spectrometrului la energii de 40 si respectiv 50 GeV.

'- Fondul ţintei s-a obţinut prin prelucrarea datelor

rezultate din iradieri In absenţa hidrogenului îc ţintă, la care*

s-a adăugat corecţii de precizie.

Contribuţia corecţiilor/ Importantă la transferuri aici

de impuls, corespunzătoare interacţiilor coulomblene, se dovedeşte

fundamentală tn obţinerea secţiunilor diferenţial* In domeniul

de interferenţă ooulorobian - nuclear <|th 0.002 GsV^/c2),.

- In afara acestora s-au mai determinat eficienta progra-

mului de analiză si a spectrometrului, precum fi contribuţia fon-

dului inelastic, pentru evaluarea cărora s-au conceput precede*

speciale Monte-Carlo, incluzXnd principalii parametrii funcţionali

ai spectrometrului.

Natura şi mărimea altor corecţii de normare fădnd obiec-

tul primei anexe a tezei, slnt arătate In Tabelul I.

CAPITOLUL IV conţin* o prezentare a metodelor de fit a

datelor experimentale fi a rezultatelor fizica obţinute /4,10/.

Primele la astfel de energii, acestea au constituit obiectul
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multor analize fenomenologice /41, 44, 68, 72/.

Secţiunile diferenţiale astfel obţinute slnt reprezentate

funcţie de transferul de inpuls si de inpulsul pionilor incidenţi

în fig.5, 6 fi 7. Curbele reprezintă rezultatul fitului datelor

pe o expresie, incluztnd efectele interacţiilor electromagnetice

fi nucleare suferite de cel doi hadroni, descrise de amplitudi-

ni le parţiale ale acestor procese /21, 22/,

2 2 2 .
da/dt » JfN + fc| - |fcl + 1 ^ 1 + 2Re(f*f1|)

Amplitudinea couloabiană f , este definită /24/ de produsul fac-

torilor de formă electromagnetici ai pionului /25,26/ şi protonu-

lui /24/. in ipoteza că RefR şi Imf^ au aceeaşi dependenţa de

transferul de impuls, amplitudinea nucleari f_ , conform teoremei

optice /34/, primeşte ferma :

fN(t) - (p(t) + i> — ^ 2 * Exp(b|t|/2)
4 H 1 / 2 he

unde p(t) « R e (f„)/lK(fN) , secţiunea totală o ^ * lulnd va-

lorile experimentale existente /32,33/ la cele două energii, iar b

panta secţiunii diferenţiale nucleare. Incluzlnd un factor de

fază /22/ dependent de b, de raza pionului /26,29/ fi a protonu-

lui /24/, termenul de interferenţă (2 He (f* f,,)) face posibilă

stabilirea In nod univoc a mărimii fi semnului raportului

P(0) » p{t) - BefjjC^/lKfjjCt) la transferuri nul* de Impuls.

- In curbele din figurile 5 fi 6 slnt reprezentate sec-

ţiunile diferenţiale astfel calculate pentru pioni inddemţl de

40 fi respectiv 50 Ce V/c. In Tabelul ZI, sînt prezentate valorile

pantei secţiunii diferenţiale nucleare (b) fi raportul părţii
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reale şi imaginare a amplitudinii determinate în punctul optic

p(0) « R e fK(O)/lir. fK(0), rezultate din fitul datelor corespun-

zîr:3 celui mai bun x •

Acest rezultat reprezintă prima /27/ confirmare indi-

rectă a efectului de creştere cu energia a secţiunilor totale de

interacţie hadron-hadron, observat la ISR-CERN /53/, efect con-

semnat definitiv de Conferinţa Internaţională de Energii înalte

de la Londra /28/.

Cercetările similare, ulterior efectuate la energii nai

mici /li, 14, 15/ sau mai mari /16/, conflrmlnd datele noastre,

precizează această dependenţă necesară cercetării fenomenologice.

- In figura 7 este dată secţiunea diferenţială n~p la

50 GeV, obţinută în dostaniul pur nuclear /4/. Valoarea pantei re-

zultată din fitul datelor pe o dependenţă exponenţială de trans-

ferul de impuls în domeniul 0,03 si 0,4 (GeV/c) , situat Xn afara

punctului de "frîngere", este dată în Tabelul II* In aproximaţia

discului absorbant (irodel prezentat în anexa C a tezei), raza de

interacţie nucleară (<P> * h1'2) ia valoarea de 1,1 Fersti, indi-

cînd o tendinţă de expansiune a acesteia.

- In figura 8 (a), ilustrînd datele existente, se arată

dependenţa de iirpulsul pionilor incident! a pantei secţiunii di-

ferenţiale la transferuri comparabile de impuls, dependentă

coirpatibilă cu efectul "shrinkage" prevăzut de modelul Regge /«7/.

Efectul mult mai pronunţat în ihteracţia proton-proton /50/, în

cazul de faţă este în mare s-ăsură biasat de erorile experimentale.

Extrapolarea secţiunii în punctul optic {t + 0), este

consistentă cu teoreira optică /56/ fi inclusiv cu condiţia Kac-

Dowell, Martin /37/, demonstrînd astfel seif consistenţa lor.



Contrazicînd vechile date ohţinute la energii ir ai mici

/13/ şi unele parametrizSri /43,57/, care indicau o descreştere

cu energia a secţiunilor totale elastice îfp, valoarea stabilită
elde noi a t = (3,37 + 0,15)rcb, a marcat tendinţa acesteia de a

se irenţine constanta Acest efect, confirmat ulterior de cerce-

tările la energii mai irari /51,52/, concordă practic cu ipoteza

de scaling geometric fonrulată de Buras şi Dias /57/„

CAPITOLUL y conţine un studiu conparativ al dependenţei

de energie a raportului părţii reale şi iitaginare a amplitudinii

n~p dedusă din relaţiile de dispersie şi din fenomenologia mode-

lului Regge. In priir.ul paragraf, după enunţarea principalelor

proprietăţi ale airplitudinii de interacţie tari /38/, cuir sînt :

analiticitatea, unitaritatea şi a relaţiilor de simetrie caracte-

ristice interacţiilor tari, sînt definite relaţiile de dispersie

corespunzătoare părţii reale a amplitudinii siretrice şi antlsi-

metrice, funcţie de secţiunile totale de interacţie hadron, antl-

hadron pe proton.

In continuare, după indicarea contribuţiei termenilor de

pol şi substragere obţinuţi din analiza de fază /<6/, slnt pre-

zentate metodele de evaluare a părţii principale a integralei de

dispersie la mari energii, prin parametrizare analitică Hohler

/41/, interpolare /42/ şi relaţiile derivative /<3/, /**/. Keto-

dele iirplicînd parametrizarea comportamentului secţiunilor totale

în concordanţă cu datele actuale, inţpun la Unita energiilor

asimptotice constrlngeri conforme cu marginea Froissart /39/ şi

cu teorema Pomeranchiuk /40/. Astfel se constată că independent

de metoda utilizată, raportul părţii reale fi imaginare a aapli-
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create cu energia totala s,, devenind pozitiv în jurul valorii

de 80 GeV.

FiguriJe 9 şi 10, ilustrează această creştere/Stabilită

prin metode diferite ,'41,42/, In condiţiile &enţ:inerii simetriei

SU3 la mari energii. Ruperea simetriei /64/ implică aşa curo se

arată /41/, cel puţin un termen adiţional de substragere Xn am-

plitudinea antisimetricâ.

Un argument puternic In acest sens sînt şi rezultatele
Ml

analizei efectuate de Gerdt şi alţii /71/ pe baza unor corelaţii

deduse din modelul de cuarci. Aplicarea relaţiilor de dispersie»

au permis In acest caz obţinerea unei amplitudini parametrice

unice, concordantă cu datele în linitele a 3t, pe intervalul 10

la 10 GeV. Ca urmare, raportul părţii reale si imaginare a atcpli-

tudinii n~p , crescător cu energia Isi schimbă semnul la 80 GeV,

consistenţa acestuia la 50 GeV cu valoarea stabilită de noi

(p(50 GeV/c) - - 0,006 + 0,026) fiind cotată de autori ca unul

din testele principale ale procedurii.

In concluzie, se consideră că acordul cu datele rezultate,

reprezintă un criteriu de validare a axiomelor de bază a relaţiilor

de dispersie /38/ (invarianta relativistă, unitaritatca, Kicro-

cauzalitatea) 91 a teoremei Pomeranchiuk. conforr. căreia secţiunile •

totale de interacţie hadron si antihadron proton, tind asimptotic

cu energia spr* o limită comună.
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Totodată, contrar vechilor evaluări bazate pe ipoteza

de saturare a secţiunilor totale /62/, se constată că datele obţi-

nute la nari energii confirmă efectul de creştere cu energia a

secţiunilor totale In interactla lt~p . Paranetrizarea acestei de-

pendenţe de energie, condiţionată de acurateţea datelor privind

secţiunile totale, permite un comportament Froiasart.

In continuare slnt analizate conrparativ cu datele, rezul-

tatele unor analize fenomenologice bazate pe modelul de poli

Regge, una din principalele modalităţi de interpretare a dinamicii

interacţiilor tari.

Dn rezultat tipic In acest sens, obţinut de Phillips şi

Raritta /57/ din contribuţia pură de poli, este ilustrat In

fig.11 curba b, de dependenţa de energie a raportului p ? .

Sensibil la comportamentul asimptotic al secţiunilor totale

*°tot *"* * const.), acesta est-a In vădită discordanţă cu datele

la mari energii. Heflectlnd dominanta polilor plnă la aproximativ

50 GeV /70/, raportul p n p(0) prezintă o tendinţă de saturare.

Sînt prezentate în continuare unele încercări de modifi-

care "fenomenologică" a amplitudinii Regge prin introducerea unor

termeni de dipoli /58/ sau tăieturi /59/. Expresia In amplitudinea

de dipol IncălcXnd implicit teorema Pomeranciuk, conduce la o

creştere a secţiunilor totale. Raportul părţii reale fi imaginar*

P11 p(0), dedus .în baza regulei sumei /55/, asimptotic crescător,

nu este In contradicţie cu datele noastre experimentale. Neajunsul

acestor modificări constă In neconservarea unitarităţii.

Cercetările sal recente In domeniul teoriei Hegge, in-

duzînd factorizarea vîrfurilor reggeonlce fi a tranziţiilor mul-

tiple pomeronice /6l/, slnt reprezentate prin rezultatele analisei
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fenomenologice realizată de grupul Ter-Martirosian /62/. Modelul

bazat pe eikonalizarea amplitudinii elastice, "clusterizează"

stările de "predifurie" a pomeronilor, al căror efect asupra am-

plitudinii este invers proporţional cu logaritmul energiei.

Conform modelului, secţiunii* totale tind asimptotic către

aceeaşi limită (Cţo^(") * 29,4 mb), îndeplinind astfel una din

condiţiile impuse de teorema Ponerancluk. De asemenea secţiunea

diferenţială a cărei pantă (la |t| £ 0,5 (GeV/c)2) depinde de

logaritmul energiei, implică efectul "shrinkage". Raportul părţii

reale şi imaginare a amplitudinii elastice n~p p **(E) de ase-

menea crescător, devine pozitiv la cea. 100 GeV.

Fig,11 (a) ilustrează dependenţa de energie a raportului

părţii reale si imaginare rezultate din fitul datelor cu acest

model. Creşterea prevăzută a raportului, reflecttnd şi erorile da-

telor experimentale utilizate In fit (limitate la cele de la

Serpuhov /32/), validează totuşi procedeul In domeniul da energii

cercetat. Contribuţia stărilor intermediare tari In prezentul

model neglijată (Op<0) « 1 ) , face încă obiectul unor cercetări

teoretice /63,66/. O variantă mai recentă a acestui model /69/,

bazată pe introducerea traiectoriilor Regge supraunitare /60/,

prevede o creştere a secţiunilor totale cu pătratul logaritmului

energiei, conformă cu Proissart.

Aceeaşi ipoteză cercetată,de Tuiryn şl alţii /68/, Ut

cadrul modelului cuasi-potenţial» printr-^o paraaetrizare Begge,

conduce la un intercept pomeronic*supraunitar (Op * 1,04Incompa-

tibil cu contribuţia triplu Begge rezultată din lnteracţia lnclo-

sivă proton-proton. Raportul pS. ?(0), •chlabXndu-ffi eeanul la

cea 80 GeV, creşte cu energia pionului Incident după o

arătat In fig. 12.
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ConTirmînd rezultatele analizelor de acest gen, care dau

2-» final un comportament Froiasart secţiunilor totale, modelul de

cuarci /73/ indică în acest sens, apariţia traiectoriilor efective

supraunitare ( O ^ M JJ; 1) la limita schimbării de semn a raportului

părţii reale si imaginare a amplitudinilor de interacţie elastică,

iitplicînd astfel o dependenţă de tipul hadronilor participanţi la

proces.

In afara explicaţiei acestor efecte, ca suprapunere pesta

fondul dominant dat de schimbul pomeronic - P, P'(f) fi de cel

vectorial - p, «o, a unor procese de pioni zare a pomeronului după

cum a sugerat Bronzan /63/, nu este exclusă In acelaşi tivp Ipo-

teza unei contribuţii datorate degenerescentei introduse de cupla-

jul reggeon-foton /74/, avind ca efect final o creştere a secţiu-

nilor totale cu energia.

Autorul mulţumeşte conducătorului ştiinţific, Acad.Prof.

Dr.Doc. loan Ursu, pentru îndrumarea permanent! fi sprijinul

acordat pe toată perioada de timp care a precedat elaborarea tezei

si In decursul finalizării acesteia. Se aduc mulţumiri, colegilor

de colaborare americani, polonezi, sovietici, care prin efortul

depus In comun, s-a putut realiza experienţa respectivi.
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TABELUL I.

Corecţii independente de transferul de impuls

1. Atenuarea fascicolului de pioni (2,2 -
2. Pioni absorbiţi în spectrometru (1,0 Z
3. Antiooinoidenţe aooidentale (3,2 i
4» Conţinutul de miuoni - (0,5 i
5. Coreoţia de numărare (MONITOR) - (0,3 -
6. Efioienţa contorului de acceptanţă (0,0 -
7. Electroni delta (Khook-on) (0,3 -
8. Pioni dezintegraţi în zbor (0,4 —
9* Lungimea ţintei de hidrogen (0,0 t

10. Pioni absorbiţi în ţintă (4,4 *

0,6)*

1,6)*
0,1)%
0,1)*
0,2)*
0,2)*
0,1)*

TABELUL II. .

Parametrii rezultaţi din fitul secţiunilor diferenţiale

(Erorile indicate sînt statistice)

========
P

(GeV/c)

P(o)

Refjr(0)/3jnf]|(0)
-2

(GeV/c) mb/(CeV/c)2

(dd/dt)0?*

mb/(CsV/c)2

40 -0,074 i 0,033 9,5 ±1,534,76 i 2,9 30,4 i 0,6 21,7/20

50 .0,006 ± 0,026 9,4 *0,830,7 ± 2,0 30,2 ± 0,4 17,6/34

50"1 30,6 i 0,9 30,17± 0,2 46/36

-i- Reprezintă fitul datelor In doaeniul pur nuclear.
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Pig.'2a. Dependenţa faotorultil de selecţie

de ooef.de aliniere, la unghi minim (E) fixat. ,
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Pig.2b. Profilul de selecţie xin^iiularS la unghi
minim (K) dat.
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Pig.3. Distribuţia evenimentelor elastice funcţie
de transferul de iapuls ( la 50 GeV/c ).
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Fig.5. Secţiunea diferenţială n~p în domeniul interferenţei
la 40 GeV/c ( curba reprezintă rezultatul fitului ).
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Pig.6. Secţiunea diferenţială n~p în domeniul interferenţei
la 50 GeV/c (curba rezultă din fitul datelor)*
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Pig.9. Dependenţa de impulsul pionilor inoidenţi(p) a raportului părţii reale
şi imaginare a amplitudinii n"p P(0) n p,dedusă din relaţiile de dispersie
prin parametrizare analitică Al,45/» (- - -»(JtC)t(p)»eonst.l —jQ^^'vln p)
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Fig.ll.Eependenţa lui p (0)n p de impulsul pioziilor incident!,
după modelul de poli Eegge/57/(- -'-) şi de"clueteri"/62/.

Fig.12.Dependenţa lui P(0) n p de impulsul pionilor incident!
( modelul cuasipotenţial/68/, modeJul de cuarci/71/).


