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Streszczenie 
W pracy przedstawiono analizę oddziaływań protonów i pio¬ 

nów z Jądrami emulsji w przedziale energii od 60 GeV do 400 GeV. 
Przeprowadzona analiza dotyczyła zarówno procesu fragmentacji 
Jąder tarczy Jak i badania produkcji cząstek relatywistycznych 
w funkcji pierwotnej energii i efektywnej grubości tarczy. 
Z przeprowadzonej analizy wynika, że tak proces fragmentacji 
jądra Jak i produkcja cząstek nogą być opisane przy pomocy mo¬ 
deli, których głównym założeniem jest wielokrotne oddziaływanie 
cząstki pierwotnej lub jej składników z nukleonami jądra tarczy. 
W szczególności produkcja cząstek w obszarze fragmentacji pocis¬ 
ku w zderzeniach pion-jądro Jest poprawnie opisana przez addy-
tywny model kwarków. 

Abstract 
Interactions of pions and protons in the energy range 

60 GeV to 400 GeV in nuclear emulsion have been analysed, the 
fragmentation process of the struck nucleus as well as toe mul¬ 
tiple production of relativiatlc particles have been investiga¬ 
ted as a function of the primary energy and the effective thick¬ 
ness of the target. It is shown that both, the fragmentation of 
the target nucleus and particle production, can be described by 
models in which the projectile (or its constituents) undergoes 
multiple collisions inside the target nucleus* In particular 
the particle production in the projectile fragmentation region 
in pion-nudeus interactions is well described by the additive 
quark model. 
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1. Wstęp. 

Oddziaływania badronów z jądrami były w ostatnim dziesię¬ 
cioleciu intensywnie badane, zarówno doświadczalnie jak i teo¬ 
retycznie. Wykorzystując różne metody detekcji, takie jak emul¬ 
sje jądrowe [1-30] , liczniki Czerenkowa i scyntylacyjne [31-34] 
a takie komory pęcherzykowe [35-33] i strimerowe f 39-4-1] , 
zebrano i przeanalizowano bogaty materiał doświadczalny. Tym 
niemniej szereg pytań dotyczących mechanizmu produkcji cząstek 
w oddziaływaniach nadronów z jądrami pozostaje ciągle bez odpo¬ 
wiedzi, ponieważ dane doświadczalne często nie są wystarczająco 
dokładne a wyniki przewidywań teoretycznych przeważnie słabo za¬ 
lezą od założeń fizycznych, na których oparty jest model. Dlate¬ 
go zarówno nowe dane doświadczalne, jak również nowe metody ich 
analizy są jaknajbardziej pożądane* 

Właściwe zrozumienie mechanizmu oddziaływań hadron-jądro 
może mieć także istotne implikacje dla badania zderzeń jądro-ją¬ 
dro, które są obecnie w centrum zainteresowania fizyków zajmują¬ 
cych się problematyką oddziaływań przy wysokich energiach. Prze¬ 
widuje się, że w centralnych oddziaływaniach jąder z jądrami mo¬ 
że byó wytworzona materia jądrowa o ekstremalnie dużej gęstości 
i wysokiej temperaturze. W takich warunkach oczekuje się przej¬ 
ścia materii jądrowej w nową fazę materii, złożonej ze swobod¬ 
nych kwarków i gluonów, nazwaną plazmą kwarkowo-gluonową [42] . 
Informacje uzyskane z analizy oddziaływań hadronów z jądrami są 
i będą niezwykle pomocne w planowaniu i przeprowadzaniu ekspe¬ 
rymentów przy akceleratorach ciężkich jonów, a następnie w szu¬ 
kaniu nowych zjawisk fizycznych, których odkrycie ma fundamen¬ 
talne znaczenie dla fizyki cząstek elementarnych. 
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Dominującym procesem w oddziaływaniach hadronów z jądrami 
przy wysokich energiach jest wielorodna produkcja csąstek* Eks¬ 
perymenty przeprowadzone w Slerpuchowie i Permilabie potwier¬ 
dziły, wcześniej obserwowany w oddziaływaniach promieni kosmicz¬ 
ny cb fakt [*>-46] , że podstawowe charakterystyki oddziaływań 
hadron-jądro (np. średnie krotności) słabo zalezą od wielkości 
jądra i energii cząstki pierwotnej. Ten wynik doświadczalny tłu¬ 
maczony jest przy pomocy hipotezy zakładającej, ze wyprodukowa¬ 
nie relanej cząstki, charakteryzującej s ię przekrojem czynnym 
takim jak przekrój czynny mierzony dla cząstek swobodnych, wy¬ 
maga pewnego czasu X , znanego czasem formacji [47-51] » 
i wyliczanego często ze wzoru X ~ ( /m)T , gdzie E jest ener¬ 
gią wyprodukowanej cząstki, B jej masą a To stałą. Wysokoener¬ 
getyczne cząstki mają więc długi czas formacji i produkowane są 
na odległościach większych niż średnica jądra tarczy, natomiast 
niskoenergetyczne hadrony rodzą s ię wewnątrz jądra i mogą oddzia¬ 
ływać z jego nukleonami, dając efekty kaskadowe. Ze względu R2 
niskie energie tych cząstek, ipływ procesów kaskadowych na obser¬ 
wowany stan końcowy jest słaby, a obserwacja doświadczalna tych 
procesów jest trudna [5'd] . Technika emulsji jądrowych ze swo¬ 
ją akceptancją w pełnym kącie bryłowym i zdolnością rejestracji 
cząstek niakoenergetycznych jest w tym praypadku szczególnie 
przydatna. 

f badaniu oddziaływań wysokoenergetycznych hadronow z jądra¬ 
mi , jądro tarczy możemy traktować jako luźno związany zbiór nu¬ 
kleonów o dużej gęstości. Pierwotny hadroo penetrując jądro mo¬ 
że oddziaływać wielokrotnie z nukleonami jądra tarczy. Stwarza 
to możliwość śledzenia czasowo-przestrzennego rozwoju procesu 
produkcji cząstek. Analiza tego procesu jest jednym z celów ni-



niejszej pracy, w której badano oddziaływania pionów i protonów 
z jądrami emulsji w szerokim zakresie energii pierwotnych od 60 
G«V do 400 G«7. 

W rozdziale 2 przedstawione są szczegół; eksperymentu oraz 
zebrany materie! doświadczalny. Rozdział 3 poświęcony jest opi¬ 
sowi fragoentacji jądra tarczy. Przedstawiono syntezę faktów 
doświadczalnych uzasadniających istnienie zależności między 
liczbą wewnątrzjądrowych zderzeń cząstki pierwotnej a obserwo¬ 
waną liczbą szybkich fragmentów jądra tarczy. W technice emul¬ 
syjnej równoczesna rejestracja procesu fragmentacji tarczy i 
produkcji cząstek daje unikalną możliwość badania charaktery¬ 
styk oddziaływań hadronów z jądrami w szerokim zakresie zmien¬ 
ności efektywnej grubości tarczy, znacznie większym niż ma to 
miejsce w eksperymentach z tarczami o różnej liczbie atomowej. 
W rozdziale 4- analizowane są krotności i rozkłady kątowe czą¬ 
stek relatywistycznych wyprodukowanych w oddziaływaniach pio¬ 
nów i protonów w zależności od pierwotnej energii oraz w funk¬ 
cji efektywnej grubości tarczy. Zbadano jak gęstość cząstek pro¬ 
dukowanych w różnych obszarach pseudorapidity zależy od liczby 
wewnątrzjądrowych zderzeń pierwotnego hadronu. Rozdział 5 za¬ 
wiera opis obszaru fragmentacji pocisku w oddziaływaniach pio¬ 
nów z jądrami, przez addytywny model kwarków. Przedstawiona 
została możliwość wyznaczenia średniej liczby zranionych kwar¬ 
ków w cząstce pierwotnej przy pomocy pomiaru krotności szybkich 
fragmentów emitowanych z jądra tarczy oraz wyznaczono funkcje 
fragmentacji kwarku zranionego i kwarku spektatora pierwotnego 
pionu. V rozdziale 6 podane są wnioski końcowe. 



Częściowe wyniki przedstawionej tu analizy opublikowane 
były w pracach [i-10l jak również prezentowana były przez 
autora na międzynarodowych konferencjach 
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2. Materiał doświadczalny 
Rejestracja oddziaływań hadron-jądro analizowanych w ni¬ 

niejszej prac; wykonana została techniką emulsji jądrowych. Ze 
względu na swoje własności emulsja jądrowa wykorzystana jest 
równocześnie jako tarcza 1 detektor. Główne składniki emulsji 
to jądra ciężkie Ag, Br oraz grupa jąder lekkich C, N, 0. Praw¬ 
dopodobieństwa oddziaływania protonu i pionu z jądrami wchodzą¬ 
cymi w skład emulsji podane są w Tabeli 1. 
Tabela 1. Prawdopodobieństwa oddziaływania protonu i pionu 

z różnymi składnikami emulsji 

T ,„ . Oddziaływania Oddziaływania Jądro A ^ t o aów (w %) pionów (w % 

H 
G,S,0 
AgBr 

1 

~14 

-95 

3.5 
24.7 
71.8 

2.9 
22.9 
74.2 

Emulsja Jądrowa jest detektorem rejestrującym cząstki w pełnym 
kącie bryłowym i charakteryzuje ale bardzo dobrą rozdzielczoś¬ 
cią przestrzenną (poniżej 1 pa) oraz zdolnością detekcji cząstek 
powolnych (możliwa jest np. rejestracja protonów o energii 
E -0.2 UeV) . Dobra przestrzenna zdolność rozd^elcza pozwala 
na bardzo dokładne pomiary kątów wyprodukowanych cząstek, nato¬ 
miast zdolność rejestracji cząstek powolnych daje niespotykaną 
w Innych technikach eksperymentalnych możliwość równoczesnego 
badania wielorodnej produkcji cząstek 1 procesu fragmentacji 
jądra tarczy. 

Naświetlenia bloków emulsji przeprowadzono w akceleratorze 
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Instytutu Fizyki Wysokiob Bnergll w Sierpucnowie, plonami i pro¬ 
tonami o energii odpowiednio 60 GeV i 67 G«V oraz w Fermilabie 
w Batawii, pionami o energii 200 QeV 1 300 GeV oraz protonami 
o energii 200 GeV i 400 GeV. 

Oddziaływania z jądrami emulBji był? znajdowane poprzez 
skaning prowadzony wzdłuż śladu cząstki pierwotnej. Daje to 
nieobciążoną błędami systematycznymi próbkę oddziaływań. 

Spośród wszystkich oddziaływań znalezionych w czasie ska¬ 
ningu po siadach pierwotnych odrzucone zostały oddziaływania 
elastyczne, koherentne oraz oddziaływania elektromagnetyczne* 
Przedstawiona w tej pracy analiza dotyczy nieelastycznych zde¬ 
rzeń hadronów z jądrami. Szczegółowe informacje o materiale 
doświadczalnym podane.są w Tabeli 2. 
Tabela 2. Liczby analizowanych nieelastycznych oddziaływań 

pionów i protonów dla różnych energii pierwotnych 

Naświetlenie 

Sierpuchów 
Fermilab 
Fermilab 
Wszystkich oddziaływań 
3 3 3 3 3 3 3 C 3 3 3 

Sierpuchów 
Fermilab 
Fermilab 
Wszystkich oddziaływań 

Energia 
(G«V) 

60 
200 
300 

3 = 3 = 3 

67 
200 
400 

Cząstka 
pierwotna 

TT" 
ir~ 
TT" 
T~ 

s = a a a s 

P 
P 
P 
P 

Liczba oddziaływań 
nieelastycznych 

788 
973 

2115 
3876 

3 3 3 3 3 S 3 3 X 3 

1183 
2595 
853 

4631 
= 3 = S 

Pomiary 3876 oddziaływań plonów z emulsją oraz 1619 oddziaływań 
protonów'z emulsją zostały wykonane w Pracowni Emulsji Jądrowych 
IFJ w Krakowie. Pozostałe oddziaływania protonów z emulsją po-
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chodzą z wymiany krakowskich materiałów pomiarowych z Instytu¬ 
tem Wtyki w Taaskencie (67 GeY i 200 GeY) oraz z Uniwersytetem 
w Lund (400 GeV) . 

W pełni zadowalające rozdzielenie fragmentów jądra od cząs¬ 
tek wyprodukowanych, polegające na identyfikacji cząstek az do 
najniższych pędów, nie zostało zrealizowane w żadnej technice 
eksperymentalnej. W technice emulsyjnej podziału tego dokonuje 
się przy pomocy wyznaczenia prędkości cząstek z pomiarów Joniza¬ 
cj i i zasięgu śladów. Przyjęto, że cząstki o prędkości fł ^ 0,7 
są fragmentami jądra tarczy. Prędkościom ft * 0.7 odpowiada jo¬ 
nizacja I * 1.4 I , gdzie I jest jonizacją cząstki relatywis¬ 
tycznej . 
Ogólnie przyjęte są następujące oznaczenia, które używane będą 
w dalszym ciągu pracy: 

nQ - oznacza liczbę relatywistycznych,pojedynczo naładowanych 
hadronów o prędkościach fi> > 0.7. Są to głównie cząstki 
wyprodukowane w procesie zderzenia. 

N. - oznacza liczbę s i ln ie jonizujących cząstek powolnych 
0 prędkościach A * 0.7* Cząstki s i ln ie jonizujące roz¬ 
dzielone są na dwie grupy w zależności od ich zasięgu 
1 jonizacji obserwowanej w emulsji* 

N - oznacza liczbę szybkich fragmentów jądra, pozostawiają-
cych w emulsji tzw. ślady szare. Prędkości tych fragmen¬ 
tów zawarte są w granicach 0.25 < li i 0.7* Są to głównie 
protony odrzutu i protony wybite z jądra tarczy o pędzie 
0.2 GeY/c < pfe1 QeV/c. Domieszka powolnych plonów 
(60 lie Y/c <• p<170 UeY/o) nie przekracza kilku procent 
[53} . 
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Njj - oznacza liczbę powolnych fragmentów jądra pozostawia¬ 
jących w emulsji tzw. ślady czarne. Są to powolne 
(ft ś 0.25) protony, deuterony, cząstki alfa i cięższe 
fragmenty emitowane w procesie parowania wzbudzonego ją¬ 
dra tarczy. 

Ola każdego oddziaływania wykonano pomiary rozkładów kątowych 
cząstek relatywistycznych n8 oraz krotności siadów silnie jonizu¬ 
jących NQ. Dla oddziaływań pionów 1 protonów o energii 200 GeV 
wykonano dodatkowo pomiary rozkładów kątowych fragmentów jądra 
tarczy H^. 
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3» gragmentacja .jądra tarczy. 
3.1. FragmentacJa, jądra tarczą:, w funkcji_energii_ i rodzaju 

cząstki pierwotnej. 
W oddziaływaniach hadronów z jądrami możemy rozróżnić dwa 

procesy, rozdzielone w czasie. Pierwszy proces to oddziaływanie 
pierwotnego hadronu z nukleonami jądra tarczy, prowadzący do 
produkcji nowych cząstek oraz nukleonów odrzutu. Proces ten za¬ 
chodzi w czasie rzędu 10 a. Drugi proces to parowanie wzbudzo¬ 
nego jądra tarczy poprzez emisję protonów, deuteronów i cięższych 
fragmentów jądra. Ten proces realizuje się w czasie rzędu 10"1's. 
Pierwszy proces jest źródłem cząstek relatywistycznych - nQ 

(ft >0.7) oraz szybkich fragmentów jądra - śladów szarych N 
(0.23 < fr i 0,7) . Drugi proces prowadzi do emisji powolnych 
fragmentów jądra - śladów czarnych K^ ( (h 4 0*25) . 

Podstawowe charakterystyki fragmentseji jądra znane były już 
z badań oddziaływań cząstek promieniowania kosmicznego [ 53] . 
Naświetlenia emulsji badronami o najwyższych energiach akcele¬ 
ratorowych ( £ > 30 GeV) w Sierpuchowie i Fermilab umożliwiły 
szczegółowe, oparte na dużych statystykach, badania tego proce¬ 
su [6-8, 17, 19, 21-26, 5*1 . 

Podsumujemy teras najważniejsze obserwacje doświadczalne 
dotyozące fragnentacji jądra tarczy posługując się jednolitym, 
s punktu widzenia kryteriów wyboru przypadków, materiałem do¬ 
świadczalnym omówionym w Eozdz. 2* Dla ustalonej cząstki pier¬ 
wotnej rozkłady częstości występowania fragmentów szybkich i po¬ 
wolnych są monotonicznie malejącymi funkcjami i nie zależą od 
enetgil pierwotnej. Ilustrują to Rys. 1a,b dla oddziaływań 
7T~- Ea i Bys. 2a,b dla oddziaływań p - Bm. Wartości średnie 
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Rysunek 1a,b. Rozkłady prawdopodobieństwa występowania 
a) fragmentów szybkich (śladów szarych) No, -z «.* «o>«»*t,ww EM.^WIU.V.11 \axouow ssaTycn/ W v. oraz b} fragmentów powolnych (śladów czarnych) Nb, w oddziaływaniach it"-emulsja, dla trzech energii pierwotnych. 
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Proton - Emulsja 

20 

Rysunek 2a,b. Rozkłady prawdopodobieństwa występowania 
a) fragmentów szybkich (śladów szarych) N.f oraz b) fragaentdw powolnych (óladów czar¬ nych) Nbt w oddziaływaniach p-cnulsja, dla trzech energii pierwotnych. 
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krotności fragmentów szybkich 5 oraz powolnych K^ podane są 
w Tabeli 3. Wykorzystując ten fakt doświadczalny będziemy badać 
zależność rozkładów częstości występowania fragmentów szybkich 
i powolnych od cząstki pierwotnej dla całej próbki oddziaływań 
7T~ - Em i p - Em, niezależnie od energii pierwotnej. Jak wynika 
z Rys. 3 i Rys. 4 rozkłady fragmentów szybkich są różne dla róż¬ 
nych cząstek pierwotnych, podażes gdy rozkłady fragmentów powol¬ 
nych nie zależą od rodzaju cząstki pierwotnej. Średnia krotność 
fragmentów szybkich fi dla oddziaływań pion-emulsja jest mniej-

O. 
sza (patrz Tabela 3) od średniej krotności H w oddziaływa-

o 
niach proton-emulsja. 
Tabela 3. średnie krotności fragmentów szybkich i powolnych 

w oddziaływaniach pion-emulsja i proton-eoulsja. 

Rodzaj od- Liczba od- N N^ H_ 
działywania działywań 

<JT~ - Em 3876 2.02*0.04 4.92*0.08 6.94*0.11 
p - Em 4631 2.68*0.05 4.90*0.07 7.58*0.11 

Istotne różnice obserwujemy również w rozkładach kątowych frag¬ 
mentów szybkich i powolnych. Rozkłady kątowe fragmentów szybkich 
wykazują silną kolimacje w kierunku lotu cząstki pierwotnej 
(Rys. 5) » podczas gdy rozkłady kątowe fragmentów powolnych 

są bliskie izotropli ( Rys. 6 ) . 
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Rysunek 3. Kumulatywne rozkłady prawdopodobieństwa 
występowania fragmentów szybkich N , w 
oddziaływaniach Tl'-emulsja i p-emulsja. 
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Rysunek A. Kumulatywne rozkłady prawdopodobieństwa 
występowania fragmentów powolnych Nb, 
w oddziaływaniach Tf-emulsja i p-emulsje. 
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b. 

Rysunek 5. Rozkłady kątowe szybkich fragmentów Ng, 
a) w oddziaływaniach "JT-enulsJa oraz 
b) w oddziaływaniach p-enulsja. 



dNb 
dcos0 

300 

200 

100 • 

so 

20 

2017 

n 
2^63 

-1 -05 0 0.5 1 
COS 0 

a. 

dNb 
dcos 0 

3 0 0 

2 0 0 

100 

50 

1 

-

2205 

i 

i i 

r -

2713 

-1 -0.5 0 0.5 
COS © 

b. 

Rysunek 6. Rozkłady kątowe fragmentów powolnych N 
a) w oddziaływaniach ir'- emulsja, oraz 
b) w oddziaływaniach p - emulsja. 
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3.2. Korelacje po«lgdz^_r6żn3rBi_rodsa,lani_csąat$k_oaltowanych_ 
w zderzeniach hadronów_s<_J§dramiA 

5.2.1. Zależność średniej liczby 5^ fragmentów powolnych 
od liczby Jl szybkich fragmentów emitowanych z jądra 
tarczy. 

Interesującym jest zbadanie, czy procesy wybijania szybkich 
protonów z jądra tarczy i parowania wzbudzonego jądra są ze so¬ 
bą powiązane. V tym celu szukaliśmy zależności między średnią 
liczbą iL rejestrowanych w emulsji śladów czarnych i liczbę R 
śladów szarych. Zależność ta jest przedstawiona na Bya. 7a dla 
oddziaływań pion-emulsja. Obserwujeny wyraźną korelację między 
tymi wielkościami dla H * 7 (95 * przypadków spełnia ten wa-
runek} . W obszarze tym zależność IŁ od N jest liniowa: 
\ = M.79 i 0.06) • (1.66 * 0.04)Hg , a dla większych war¬ 
tości N wysyca się. Wartość dyspersji rozkładu II dla ustalonej 

5 o 
wartości N jest przedstawiona na Rys. '/b. Dla N £ 2 dyspersja 
rozkładu H^ nie zależy od H . Analogiczne zależności obserwowa¬ 
ne są dla oddziaływań proton-emulsja. 
3.2.2. Zależność średniej liczby cząstek relatywistycznych 

od liczby fragmentów jądra tarczy. 
Szczegółowa naliaa produkoji cząstek relatywistycznych bę¬ 

dzie przedstawiona w rozdziale 4. Tutaj chcemy tylko odnotować 
obserwowany wzrost średniej krotności produkowanych cząstek re¬ 
latywistycznych £_ ze wzrostem liczby emitowanych fragmentów 
jądra tarczy ( If lub H^ a S * K^) . Zależności te przedsta¬ 
wione są na Rys. 8, 9 dla zderzeń pion-eaulsja i na Rys. 10, 11 
dla oddziaływań proton-emulsja. Zależność średniej liczby emi-
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Rysunek 7. a) Zależność między średnią liczbą S 
rejestrowanych śladów czarnych a liczbą 
N śladów szarych. 
bj Wartość dyspersji rozkładu śladów 
czarnych Nfe dla ustalonej wartości N . 
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Rysunek 8. Zależność średniej liczby cząstek rela¬ 
tywistycznych n od liczby szybkich 
fragmentów Jądra tarczy N , obserwowane 
dla zderzeń II"- emulsja, dla trzech 
energii pierwotnych. 
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Rysunek 9. Zależność średniej liczby cząstek rela¬ 
tywistycznych ń od liczby fragmentów 
jądra tarczy N^, obserwowana dla zderzeń 
71"- emulsja, dla trzech energii pier¬ 
wotnych. 
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Rysunek 10. Zależność średniej liczby cząstek relaty¬ 

wistycznych ii od liczby szybkich frag-
nentow Jądra tarczy N , obserwowana dla 
zderzeń p-emulsja, dla trzech energii 
pierwotnych. 
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Rysunek 11. Zależność średniej liczby cząstek relatywis¬ 
tycznych n& od liczby fragmentów jądra tarczy 
Hwt obserwowana dla zderzeń p-euulsja, dla 
trzech energii pierwotnych. 
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towanych cząstek relatywistycznych ńg od liczby emitowanych 
fragmentów jądra Nfa jest liniowa aż do dużych wartości Nfa - 25. 
Zależność H od N wypła3zcza się dla N % 8. Nachylenia dopa-
sowanych prostych rosną ze wzrostem energii pierwotnej. Porów¬ 
nując nachylenia dopasowanych prostych na Rys. 8, 9 1 Rys. 10, 
11, widzimy, te dla ustalonej energii pierwotnej (200 GeV) śred¬ 
nia liczba cząstek relatywistycznych ń rośnie szybciej ze 
vsrostem liczby emitowanych fragmentów jądra tarczy w oddziały¬ 
waniach proton-emulsja nit w oddziaływaniach pion-emulsja. 

3.J. Em£sja_szybkich fragmentów-_i_ich_zwi§zek_z_liczb§ zderzeń 
glerwotnego hadronu wewngtrz^ 

Przedstawione powyżej fakty doświadczalne takie jak: nie¬ 
zależność od energii rozkładów liczby emitowanych fragmentów 
jądra tarczy, wzrost średniej krotności cząstek wyprodukowanych 
ze wzrostem liczby fragmentów oraz różne średnie krotności śla¬ 
dów szarych obserwowane w oddziaływaniach pierwotnych protonów 
i pionów sugerują, te sposób fragmentacji jądra tarczy zależy 
od liczby zderzeń cząstki pierwotnej z nukleonami tego jądra. 
Najbardziej naturalnym wydawało się powiązać liczbę obserwowa¬ 
nych śladów szarych, których znaczna część pochodzi od protonów 
odrzutu, z liczbą oddziaływań pierwotnej cząstki wewnątrz jądra 
[6, 54-59] • Poniżej przedstawiony zostanie fenomenologiczny 
model produkcji śladów szarych zaproponowany w pracy [55] • 
a także bardziej uzasadniony teoretycznie model kaskady nukleo-
nowej rozwijającej się wewnątrz jądra [53] • Wyniki obu tych 
podejść dają korelację pomiędzy liczbą szybkich fragmentów emi¬ 
towanych z jądra tarczy a średnią liczbą zderzeń pocisku z nu-
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kleonami jądra tarczy. 
W modelu [55] zakłada się, te pierwotny hadron oddziały-

wuje niezależnie z poszczególnymi nukleonami jądra tarczy. Nu¬ 
kleony odrzutu wybijane w tych oddziaływaniach rozpraszają się 
elastycznie wewnątrz jądra inicjując niskoenergetyczną kaskadę 
nukleonową. Wobec tego dla każdego zderzenia wewnątrz jądra 
oczekujemy pewnego rozkładu śladów szarych. Wykorzystując wyniki 
pracy [5*] » autorzy przyjęli, że rozkład śladów szarych pocho¬ 
dzący od pojedynczego zderzenia P* (S ) jest rozkładem geome-
trycznymt 

Y 
gdzie X = y—y , natomiast Y = N /v jest średnim przyczynkiem 
do całkowitej liczby śladów szarych pochodzącym od pojedynczego 
zderzenia. Z założenia niezależności zderzeń pierwotnego hadro-
nu wewnątrz jądra otrzymujemy rozkład N dla v zderzeń: 

gdzie współczynnik kombinatoryczny jest równy liczbie sposobów 
przypisań N nierozróżnialnych śladów szarych v zderzeniom. 
Stąd prawdopodobieństwo znalezienia przypadku z emisją N śla-

O 

dów szarych w V zderzeniach wewnątrz jądra jest równa: 

P % ; N 9 ) ^hA(v)Pv
A(N^) (3) 

gdzie TT {*)) jest rozkładem prawdopodobieństwa liczby zderzeń 
hadronu a dla danego jądra k wyliczonym z modelu Glaubers. Su¬ 
mując po V otrzymujemy rozl 
rżeniu hadronu h z jądrem At 
mując po V otrzymujemy rozkład śladów szarych P (U ) w zde-
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\ -i 9 
Z wzoru (4*) wynika, że rozkłady częstości występowania siadów 
szarych P (IM będą różne dla oddziaływań pierwotnych protonów 
i pionów, ponieważ rozkład prawdopodobieństwa TT (v) zależy 
od rodzaju pierwotnego hadronu. Obserwaoje doświadczalne (patrz 
rozdz. 3.1) są zgodne z tym przewidywaniem. 
Główny wynik mdcłelu (55] to skorelowanie średniej liczby zde¬ 
rzeń v pierwotnego hadronu wewnątrz jądra z emisją określonej 
liczby śladów szarych N . Znając rozkład prawdopodobieństwa 
p ("»>« H ™ ) możemy znaleźć średnią liczbę zderzeń v dla zblo-
ru przypadków charakteryzujących się daną liczbą S_: 

O 

\ - L V-P(S>,N ) / .E P(V,N ) (5) 
Zależność vu Vi• N dla oddziaływań protonów i pionów z emul N, 6 
sją jądrową przedstawiona jest na By3. 12. Wartości liczbowe 
podane są w Tabeli 4. 
Tabela 4. Wartość średnia liczby wewnątrzjądrowych zderzeń V 

pierwotnego hadronu w funkcji liczby emitowanych śla¬ 
dów szarych dla oddziaływań 7I~ - Em i p - Em. 

3cr-&o 
i 

i 

0 

.44 

.39 

1 

1 

1 

.97 

. K 

i.H 

£.27 

; 

2 
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. 00 

.65 
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J.41 

2.94 

C 

3.7e 

3.23 

6 

4.12 

3.44 

7 

4.1.3 

3.72 

8 

4.71 

3.93 

9 

4.99 

4. V 

5 

10 

.22 

.29 

11 

5.43 
L.U. 

12 

5.63 

4.57 

5 
i, 

13 

. 61 

.70 

5 
<i 

14 

.97 

. 90 

6 

4 

15 

. 12 

. 9 0 

Opisany powyżej fenomenologlczny model produkcji siadów 
szarych znalazł głębsze uzasadnienie w bardziej skomplikowanych 
i trudniejszych do wykorzystania rachunkach kaskady nukleonowej 
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Rysunek 12. Średnia liczba zderzeń %> , pierwotnego 
hadronu z nukleonami Jądra tarczy w funkcji 
obserwowanej liczby śladów szarych N , [55]. 
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rozwijającej się wewnątrz jądra tarczy [ 58J . Ideę takiego ra¬ 
chunku ilustruje Rys. 13. Pierwotny hadron oddziaływuje w jądrze 
z \>(b) nukleonami generując \>{b) nukleonów odrzutu. Dla uprosz¬ 
czenia rachunku założono [58] , ze poruszają się one wzdłuż osi 
Z. Nukleony te zderzają się elastycznie z nukleonami tarczy da¬ 
jąc drugą generację nukltonów. Spośród nukleonów odrzutu część 
spełnia warunek dla śladów szarych: 

30 MeV < EK±a ś 400 MeV (6) 

Energie nukleonów drugiej generacji są rzędu 100 MeV i można za¬ 
łożyć, że wszystkie spełniają warunek (6) . Nukleony trzeciej 
generacji mają energię rzędu 10 MeV i nie będą spełniały wsrun-
ku (6") • Wobec tego dla opisu produkcji śladów szarych rachunek 
rozwoju kaskady może być obcięty na drugiej generacji. Otrzymana 
zależność średniej wartości liczby śladów szarych N od liczby 
zderzeń v jest następująca: 

N = p ( Z/A) v + (*»*/<r ) • Vi ̂ - i ) • Z/A (7) 
gdzie p - oznacza prawdopodobieństwo, że nukleon odrzutu daje 
ślad szary i wynosi 0.5 [5*] » a C , jest całkowitym przekrojem 
czynnym na oddziaływanie pierwotnego hadronu z nukleonami jądra 
tarczy. Przekrój czynny Cf , przyjęto z doświadczenia taki jal 

nN 
dla elementarnych oddziaływań hadron-nukleon, natomiast G/.̂ N -
jest efektywnym przekrojem czynnym na produkcję nukleonów wtór¬ 
nych i jest wyznaczony z dopasowania wyliczonych ze wzoru (7) 
średnich wartości N do danych doświadczalnych dla różnych 

5 
tarcz jądrowych. Najlepsze dopasowanie otrzymuje się dla 
<5 a 30 i 3 mb. Jest to jedyny parametr modelu. 
NN 
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Rysunek 13. Schemat nukleonowej kaskady wewnątrz-
jądrowej zainicjowanej przez wysoko* 
energetyczny hadron. Pierwotny hadroo 
oddziaływuje z nukleonaai Z,. Nukleony 
odrzutu (linie przerywane) wybijają 
z jądra nukleony wtórne (linie ciągłe), 
[58] . 
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wyprowadzenie zależności (?) wymagało wyliczenia 
funkcji P(i>, N ) , która podaje jakie jest prawdopodobieństwo , 

i 

że przy V zderzeniach jeat emitowanych N protonów. Nie wcho-
dząc w szczegóły tyca skomplikowanych rachunków można podać na¬ 
stępujące intuicyjne uzasadnienie relacji ( 7) • Pierwszy człon 
jest przyczynkiem do N pochodzącym od nukleonów odrzutu. Sred-
nio mamy 7 nukleonów odrzutu, z których Z/A jest naładowanych 
a ułamek p spełnia warunek (6) . Nukleony odrzutu produkują 
»tórne nukleony z przekrojem czynnym <TNN . Dla uproszczenia za¬ 
łóżmy, że jeżeli nukleon odrzutu pochodzi z p. - tego zderzenia 
to może rozproszyć si§ f-i>-/u)<ri«i/ razy i dać nukleony wtórne. 
Sumowanie po p. oraz uwzględnienie stosunku Z/A daje drugi człon 
relacji (7) . Znajomość funkcji P (v, S ) pozwala podać praw-
dopodobieńatwo częstości występowania śladów szarych P (S ) 

dla różnych tarcz jądrowych i różnych cząstek pierwotnych jak 
również daje średnią liczbę zderzeń V w oddziaływaniach 
o określonej liczbie N . Autorom nie udało się podać prostej 

5 

uniwersalnej ogólnej zależności V, vs, N . Dla każdego jądra A 
wymaga to osobnych rachunków, natomiast uzyskano formułę przy¬ 
bliżoną słuszną dla N i- 1 : 

V ^ / R / * (8) 
gdzie vA znane jest z rachunków typu Glaubera. 

Porównanie przewidywań dwóch opisanych modeli [55] 1 [58] 
dotyczących częstości występowania śladów szarych, jak również 
konfrontacja tych przewidywań z danymi doświadczalnymi analizo¬ 
wanymi w tej pracy przedstawione są na Rys. 14atb. Widać, że oba 
modele poprawnie opisują dana doświadczalne. Możemy więc uznać, 
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Anderson et al. [55] 
- Hegab et al. [58] 

| dane doświadczalne 

10 15 
N, 

Rysunek 14a. Porównanie wyliczonych w modelach 
[55] i [58] prawdopodobieństw wys¬ 
tępowania liczby N śladów sza¬ 
rych, w oddziaływaniach 51 "-emulsja, 
z danymi doświadczalnymi. 
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Rysunek 14b. Porównanie wyliczonych w modelach 
[55] i [58] prawdopodobieństw 
występowania liczby N śladów 
szarych, w oddziaływaniach 
p-enulsja, z danymi doświadczal¬ 
nymi. 
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że prosty fenomenologiczny model [55] snalazł swoje potwier¬ 
dzenie w rachunkach niskoenergetycznej kaskady nukleonowej we¬ 
wnątrz Jądra tarczy. 

Przedstawione tu modele , oparte na założeniu wielokrot¬ 
nych zderzeń cząstki pierwotnej lub jej składników z nukleonami 
jądra tarczy, nie tylko poprawnie odtwarzają rozkłady częstoś¬ 
ci występowania śladów szarych ale również tłumaczą ich nieza¬ 
leżność od pierwotnej energii oraz obserwowane różnice tych roz¬ 
kładów dla oddziaływań protonów i pionów z jądrami. Pozwalają 
również zrozumieć, przynajmniej jakościowo, korelację S^ vs S . 
Na korelację tą nie ma żadnego wpływu liczba produkowanych cząs¬ 
tek relatywistycznych. Pomimo wzrostu średniej krotności np. 
w oddziaływaniach p - emulsja, od n = 2.8 dla energii pierwot-
nago protonu B = 6.z GeV do a = 16.8 przy energii MX) GeV, 
średnia krotność fragmentów jądra nie zmienia się* Jądro wzbu¬ 
dzane jest przez nukleony odrzutu (ewentualnie powolne wypro¬ 
dukowane mezony ) , które zderzając się głównie elastycznie 
z nukleonami jądra tarczy ogrzewają jądro. Wzbudzone jądro paru¬ 
je emitując protony, cząstki alfa i cięższe fragmenty. Pakt, że 
dla bardzo dużych wartości H średnie wartości N, prawie nie za-
łażą od N (patrz Rys. 7a) świadczy o tym, że przy bardzo dużych 
wzbudzeniach jądra możemy mieć do czynienia z innym mechanizmem 
emisji fragmentów niż dobrze znany mechanizm parowania [24-] . 
W tym wypadku albo emitowane są cięższe fragmenty, co prowadzi 
do zmniejszenia liczby śladów czarnych albo część produktów pa¬ 
rowania uzyskuje większe energie, co prowadzi do wzrostu liczby 
śladów szarych. Nie mamy w tej chwili wystarczająoach informacji 
doświadczalnych aby rozstrzygnąć między tymi dwoma możliwościa¬ 
mi. Obserwowane korelacje nfl vs N (lub Hh)również znajdują 
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naturalne wytłumaczenie, ponieważ w modelach opartych na 
założeniu wielokrotnych sderzeń cząstki pierwotnej , oczekuje 
się, ta średnia liczba cząstek wyprodukowanych n przy ustalo¬ 
nej energii pierwotnej jest tylko funkcją liczby sderzeń V 
pierwotnego hadronu wewnątrz *jądra. Równocześnie, jak wynika 
z Tabeli 4-, dla ustalonej wartości N_ spełniany jest warunek 
V _Ein > v co tłumaczy słabszą korelację ng vs. H (lub HQ) 
w oddziaływaniach pion-emulsja w porównaniu z zależnością obser¬ 
wowaną w oddziaływaniach pierwotnych protonów. 
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. Produkcje cząstek relatywistycznych. 

. 1 . Metodi_bgdania_grodąkcil_cz§stąk_w_zderzeniąch_hadroQów 

W tej części pracy przedstawiamy analizę produkcji cząstek 
relatywistycznych n przez różne cząstki pierwotne, w szerokim 
zakresie energii oraz w zależności od liczby oddziaływań V 
pierwotnego hadronu wewnątrz jądra tarczy. Badanie doświadczal¬ 
nych charakterystyk w funkcji V pozwala na sprawdzenie czy 
zderzenia te mogą być opisane przez wielokrotne oddziaływania 
pocisku lub jego składników w jądrze . Innymi słowy można 
stwierdzić czy podstawowym parametrem opisującym produkcję czą¬ 
stek jes t grubość materii jądrowej, mierzona w jednostkach v> , 
penetrowana przez cząstkę padającą. Doświadczalnie zmianę licz¬ 
by oddziaływań V możemy realizować na dwa sposoby: 

W pierwszym przypadku bombardujemy wiązką hadronów tarcze 
o różnych liczbach masowych A. Rozkład liczby zderzeń dla tarczy 
A można wyliczć z rachunku Glaubera [ 59~j , a przybliżoną śred¬ 
nią liczbę zderzeń można obliczyć ze wzoru: 

gdzie 6* , & są nieelastycznymi praeitrojami czynnymi hadron-np n« 
proton i hadron-jądro. Przykłady rozkładów liczby zderzeń dla 
kilicu tarcz jądrowych przedstawione są na Eys. 15a,b. Wartości 
średnie tych rozkładów podane są w Tabeli 5, a ich dyspersje 
mogą być obliczone ze wzoru D(-i).)= 0.7 V . 
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Rysunek 15a. Rozkład prawdopodobieństwa liczby 
zderzeń padającego pionu z nukleonami 
Jądra węgla, miedzi 1 ołowiu. 
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Rysunek 15b. Rozkład prawdopodobieństwa liczby 
zderzeń padającego protonu z nukleonami 
jądra węgla, miedzi i ołowiu. 



Tabela 5. Wartości średnie liczby wewnątrzjądrowych zderzeń V. , 
pierwotnych protonów i pionów z nukleonami różnych 
tarcz jądrowych. 

Tarcza 

- --V-A-

12C 

1.51 
1.34 

Emulsja 

2.55 
2.06 

" b . 
2.61 
2.07 

108Ag 

2.40 

238^ 

4.05 
3.00 

1 

1 
Jak widać zakres zmienności VA zawiera się w przedziałach 
1 i 7 A 6 4 dla pierwotnych protonów i 1 * vA S 3 dla pierwotnych 
pionów. 

Drugi sposób badania oddziaływań hadron-jądro przy różnych 
liczbach zderzeń V cząstki pierwotnej wewnątrz tarczy jest 
możliwy do zrealizowania w eksperymentach emulsyjnych. W roz¬ 
dziale 3.3. omówiliśmy szczegółowo w jaki sposób obserwowana 
w emulsji liczba szybkich fragmentów jądra N może być wykorzy-
staną jako miara liczby zderzeń V . Zamieszczona w tym rozdzia¬ 
le Tabela 4 podaje zakres zmienności możliwy do uzyskania w eks¬ 
perymentach emulsyjnych. Wynosi on 1 5 v„ £ 6 dla pierwot-
nych protonów 1 1 ^ 1 , 4 5 dla pierwotnych pionów. Dyspersja 
rozkładu VN dla danej wartości H wynosi D (VN ) = 0.6 v * 
[58]. * * 

Porównując opisane powyżej dwie metody umożliwiające bada¬ 
nie charakterystyk oddziaływań hadron-jądro w funkcji średniej 
liczby zderzeń V możemy stwierdzić, że metoda wykorzystująca za¬ 
leżność v od N_ pozwala na badanie tych charakterystyk w wyraż-
nie większym zakresie V oraz pozwala na wybór przypadków, 

43 



w których dyspersja rozkładu V jest znacząco mniejsza w po¬ 
równaniu z dyspersją tego rozkładu dla jądra A o tej samej war¬ 
tości v . Metodę tą będziemy stosować w części pracy poświę¬ 
conej badaniom rozkładów kątowych cząstek relatywistycznych . 
4.2. Krotności czgstek^ręlalff wistycznzgh. 

Fakt, że krotność cząstek produkowanych w oddziaływaniach 
hadron-jądro słabo zależy tak od energii pierwotnego hadronu 
jak i od wielkości jądra tarczy był znany już w latach pięćdzie¬ 
siątych z badań oddziaływań promnieniowania kosmicznego. Jego 
powtórne odkrycie, nieco ponad dziesięć lat temu, gdy uruchomio¬ 
no akceleratory przyśpieszające cząstki do energii setek GeV, 
dało początek intensywnym badaniom oddziaływań hadronów z jądra¬ 
mi, tak doświadczalnym jak i teoretycznym. Powstało szereg mode¬ 
li starających się wytłumaczyć brak kaskadowego mnożenia się 
cząstek wewnątrz jądra tarczy. Klasą modeli, które odniosły sze¬ 
reg sukcesów interpretacyjnych były modele produkcji cząstek 
oparte na założeniu wielokrotnych oddziaływań cząstki pierwotnej 
lub jej składników z nukleonami jądra tarczy [60-66] , Brak kas¬ 
kadowego mnożenia się cząstek wyprodukowanych jest w tych mode¬ 
lach tłumaczony czasem formacji tych cząstek, o czym wspomina¬ 
liśmy w Rozdz. n. Modele te przewidują, że krotność w oddziaływa¬ 
niu hadron-jądro n może być wyrażona przez krotność w oddzia¬ 
ływaniu hadron-proton n : 

hp 
n, (v, E) = R(v)n, (E) W 
hA np 

W celu badania parametru R, powinniśmy dysponować danymi o krot¬ 
nościach, zarówno w oddziaływaniach jądrowych jak i dla tarcz 
wodorowych, pochodzącymi z tego samego eksperymentu, aby proce-
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dura doświadczalna rejestracji cząstek 1 pomiaru krotności dla 
różnych tarcz tyła taka sama. Dlatego do analizy krotności czą¬ 
stek relatywistycznych dla różnych pierwotnych energii i różnych 
V posłużyliśmy się w pracy [16] danymi pochodzącymi z ekspe¬ 

rymentu Buscy i współpracowników [ji] . Wymaga to wyraźnego pod¬ 
kreślenia, że tylko w tym rozdziale analizując krotności cząstek 
relatywistycznych wykorzystujemy dane nie pochodzące z ekspery¬ 
mentów emulsyjnych omówionych w Rozdz. 2 a pochodzące z ekspe¬ 
rymentu badającego oddziaływania hadronów z tarczami o różnych 
liczbach masowych A. 

W eksperymencie [31] mierzono krotności cząstek relaty¬ 
wistycznych produkowanych przez różne cząstki pierwotne na tar¬ 
czy wodorowej i szeregu tarczach jądrowych ( Be, C, Al, Ti, Cu, 
Emulsja, Ho, Ag, W, Fb, U ) przy trzech energiach pierwotnych. 
50 GeV, 100 GeV i 200 GeV. 

W przeprowadzonej analizie [16] założyliśmy, że krotność 
w oddziaływaniu hadron-jądro zależy liniowo od dwóch zmiennych: 
krotności n w oddziaływaniu hadron-nukleon przy tej samej 

hN 
energii oraz od liczby zderzeń £ cząstki pierwotnej wewnątrz 
jądra. Przy tym założeniu możemy napisać następujące ogólne 
wyrażenie na krotność cząstek relatywistycznych: 

(11) 
Zależność n. od energii pierwotnej wyrażamy tylko poprzez 
zależność n. (E) • Parametry formuły (11) uzyskano fitując 
krotności w oddziaływaniach proton-jądro oraz pion-jądro zmie¬ 
rzone w eksperymencie [31] w zakresie V (1 ś V ^ 4) oraz 
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Uzyskano następująco wyniki." 

annetr j 

; pierwotna 

p, p ; 2.55± .9* .06*.14 -1.44i.41 .74±.O6 16/44 
TT ± i 2.07*1.21 .15^.18 -1.57i.59 .75±.O9 16/44 

» — — — .J _ — — V _ W — — — — — , — — — — — — — .*» — — — — — — • 

Otrzymane parametry dla oddziaływań protonów i pionów są takie 
same w granicach błędów doświadczalnych* Wobec tego mogliśmy 
wykorzystać cały zespół 96 krotności zmierzonych w oddziaływa¬ 
niach p, P, 7T+,'JT~ z różnymi tarczami jądrowymi przy trzech 
energiach pierwotnych dla uzyskania najlepszych parametrów for¬ 
muły (11) : 

2 
Należy podkreślić, że obliczona dla tego fitu wartość x 
(54 przy 92 stopniach swobody) świadczy o słuszności założenia 
liniowej zależności n. od ń.M i V, . . 

hA »N nĄ 

Na Rys, 16 przedstawiona jest zależność n, . w funkcji nLll 
obliczona ze wzoru (12) dla dwóch wartości v i średniej warto¬ 
ści \> = 2.5 odpowiadającej oddziaływaniu p - emulsja oraz warto¬ 
ści V s 2.1 odpowiadającej zderzeniom IT" - emulsja. Jak widać 
z Rys. 16 formuła (12) opisuje poprawnie krotności doświadczal¬ 
ne dla zderzeń z emulsją w szerokim zakresie energii pierwot¬ 
nych. 

Na Rys. 17 przedstawiona jest zależność znormalizowanej 
krotności R (v} = "hA/ri o<ł liczby zderzeń \> , dla różnych 
energii pierwotnych. Obserwujemy słaby wzrost wartości parametru 
S ze wzrostem energii. Jeżeli obserwowana tendencja wzrostu 
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o p -Emulsja 
* Tf-Emulsja 
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nhN 

Rysunek 16. Porównanie średnich krotności 
n w oddziaływaniach TT-emul¬ 
sja (# ) i p-emulsja (<J> ) w fun-

, kcjl średnich krotności n... w od-
hN 

działywanlach odpowiednio 7r' -p 
1 p.p przy tej samej energii 
pierwotnej, z przewidywaniami 
wynikającymi z równania (12) 
(Unie ciągłe). 
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R 

n hN E0[GeV] 
a. 4.11 21. 
b. 5.89 69. 
c. 8.99 405. 
d. 20.0 160000 
e. o© 

1 2 3 4 
'hA 

Rysunek 17. Zależność krotności znonsalizo-
wanej R od średniej liczby zde¬ 
rzeń v , dla różnych energii 
pierwotnych. 
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krotności znormalizowanej ze wzrostem energii utrzyma się przy 
znacznie wyższych energiach niż obecnie dostępne, to asymptotycz-
nie (n y-*00) na wartość S otrzymujemy: 

R = (.14 t .11) + (.73 t ,05) v h A (13) 

Ostatnio w pracy [70] przeprowadzono analizę krotności czą¬ 
stek relatywistycznych wykorzystując tak dane dla różnych tarcz 
jądrowych [31] jak i dane emulsyjne. Dla analizy tych ostatnich 
wykorzystano możliwość wyznaczenia średniej liczby zderzeń v 
z pomiaru krotności fragmentów jądra tarczy. Krotność n ba¬ 
dano w funkcji ^ n . dla różnych wartości V . Ilustrują to Rys. 
18. Z rysunku tego widać, że, dla ustalonego V , średnia krot¬ 
ność nv.(B) zależy liniowo od iloczynu V n (S) 

nA y np 
ń M = et(v)*/ł(v) v n h p (1*) 

Współczynnik c&(V)jest ujemny i zależy liniowo od V . Dla 
V > 2 wartość współczynnika fb jest prawie niezależna od V 

i jest rzędu 0.7 - 0.8. 
Rezultaty te pokrywają się z wnioskami wynikającymi z równa¬ 

nia (12) . 

4.3. §25kład^_k5towe_cz§stek_relatjwistzgznjchi 

fiozdział ten zaczniemy od przedstawienia rozkładów kątowych 
cząstek wyprodukowanych w zderzeniach z jądrami emulsji dla róż 
nych energii pierwotnych hadronów, a w jego dalszej części omówi¬ 
my zależność tych rozkładów od efektywnej grubości tarczy (i?) . 

4-..5.1. Zależność rozkładów kątowych od energii pierwotnej. 

Na Rys. 19a,b przedstawione są rozkłady kątowe cząstek re¬ 
latywistycznych produkowanych w oddziaływaniach protonów i pio-
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30 _ _ 40 v-n 50 
PP 

60 
Rysunek 16. a) Średnie krotności w oddziaływaniach proton-Jądro (<J> dane dla różnych tarcz 

Jądrowych, + dane emulsyjne) w funkcji iloczynu v-n . b) oraz c) parametry 
dopasowania prostej n p A = <*. + J! V • n w funkcji średniej liczby zderzeń v> . 



a. X - E m 
• 60 GeV 
x 200 GeV 
- 300 GeV 

- 2 - 1 0 1 2 3 4 5 6 7 8 

- 2 - 1 0 1 2 3 4 5 6 7 8 

Rysunek I9a,b. Inkluzywne rozkłady kątowe cząstek relatywis¬ 
tycznych na w oddziaływaniach: a) W-emulsja, 
b) p-emulsja, dla trzech energii pierwotnych, 
przedstawione w zmiennej v »-ln tan -f . 
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nów z emulsją jądrową dla różnych energii pierwotnych. Rozkłady 
przedstawione są w zmiennej pseudorapiditys 

r? - -Lntan| t= | In [(p * p„ )/(p - P, )] C5) 
gdzie 0 L jest kątem emisji cząstki względem kierunku cząstki 
pierwotnej. Zmienna n jest dobrym przybliżeniem zmiennej ra¬ 
pidity y = 1/2ln[(E*p )/(E-pB)] , jeżeli spełniony jest warunek 
B> <K P gdzie m i p są odpowiednio masą i pędem poprzecznym 
wyprodukowanej cząstki. 

Cechą charakterystyczną analizowanych rozkładów jest fakt, 
że w obszarze fragoeatacji tarczy ( obszar dużych kątów,y k 0*5) 
rozkłady te nie zależą od energii cząstki pierwotnej. W obsza¬ 
rze centralnym (obszar w okolicy rapidity środka masy odpowied¬ 
nio TT - p lub p - p) gęstość cząstek Qio) - 7N • ani/dn rośnie 
ze wzrostem energii a ksztsłt rozkładu wypłaszcza się co jest 
wyraźnie widoczne w przypadku oddziaływań pierwotnych pionów. 

Struktura rozkładów kątowych w obszarze centralnym w od¬ 
działywaniach <JT ~ - jądro była od kxlku let problemem kontro¬ 
wersyjnym. W pracy [2J] , na podstawie analizy rozkładów kąto¬ 
wych w oddziaływaniach 71 ~ - emulsja przy energii 200 GeV stwier¬ 
dzono, że rozkłady te wykazują dwumaksimową strukturę. Fakt ten 
uznano [23] za charakterystyczną cechę oddziaływań pion-jądro 
przy wysokich energiach. Struktura taka nie była bowiem obser¬ 
wowana ani w oddziaływaniach protonów z jądrami do energii 400 
GeV, ani w oddziaływaniach pion-jądro przy niższych energiach. 
Autorzy twierdzili, że struktura rozkładów kątowych została wy¬ 
kryta dzięki zebraniu dużej statystyki oddziaływań IT ~ - emulsja 
przy enrgii 200 GeV, a przy wyższych energiach efekt powinien 
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być łatwiejszy do zaobserwowania. Przeprowadzony przez nas eks¬ 
peryment pray energii pierwotnych pionów 300 GeV [9l dostar¬ 
czył danych rozstrzygających ten problem. Jak widać z Rys. 20 
przy energii 300 GeV obserwujemy wyraźne plateau, które rozcią¬ 
ga się na obszarze około dwóch jednostek pseudorapidity. 

Rozpatrzmy teraz produkcję cząstek pod najmniejszymi kątami 
czyli w obszarze fragmentacji pocisku. Właściwym układem do bada¬ 
nia tego obszaru jest układ spoczynkowy pierwotnego hadronu. 
Przy przejściu do układu antylaboratoryjnego zastosowaliśmy przy¬ 
bliżoną transformację, analogiczną do transformacji dla zmiennej 
rapidity: 

gdzie yma_ jest wartością rapidity cząstki pierwotnej. Wynik 
przedstawiony jest na Rys. 21e,b. Obszar, w którym rozkłady ką¬ 
towe w układzie entylaboratoryjnym są niezależne od enrgii roz¬ 
ciąga się na około cztery jednostki pseudorapidity. 

4.3.2. Zależność charakterystyk kątowych od efektywnej 
grubości tarczy. 

Badanie zależności gęstości cząstek wyprodukowanych w da¬ 
nym przedziale pseudorapidity od efektywnej grubości jądra tar¬ 
czy może dać odpowiedz na pytanie, czy produkcja cząstek w zde¬ 
rzeniach hadronów z jądrami jest opisana przez wielokrotne zde¬ 
rzenia cząstki pierwotnej lub jej składników z nukleonami ją¬ 
dra tarczy [15] . Opisana w rozdziale 3*3 procedura korelująca 
liczbę szybkich fragmentów jądra tarczy z liczbą zderzeń wewnątrz-
jądrowych, pozwala w eksperymentach z emulsjami jądrowymi selek¬ 
cjonować przypadki o różnej średniej liczbie zderzeń V . 
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3 
1 dn 
Ndp 

1 2 

1 

— 200 GeV 
— 300 GeV 

[23] 
[9] 

- 1 0 1 2 3 4 5 6 

Rysunek 20. Porównanie inkluzywnych rozkładów 
kątowych cząstek relatywistycznych n 
w oddziaływaniach <JT- emulsja przy 
energii 200 GeV [23] oraz 300 GeV [9]. 
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V 
Rysunek 21 a,b. Inkluzywne rozkłady kątowe cząstek relatywis¬ 

tycznych nfl w oddziaływaniach: a) OT-emulsJa, 
b) p-emuls^a, dla trzech energii pierwotnych, 
przedstawione w zmiennej y^f}- ymax« 
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W tym celu wszystkie badane oddziaływania TT ~ - emulsja i p -
emulsja, których inkluzywne rozkłady kątowe przedstawione były 
na Rys. 19a,b, podzielone zostały na pięć grup charakteryzują¬ 
cych się różnymi wartościami S. Szczegóły podane są w Tabeli 6. 

s 
Tabela 6. Podział oddziaływań pierwotnych pionów i protonów 

z emulsją na grupy charakteryzujące się różnymi 
wartościami średniej liczby zderzeń wewnątrzjądrowych. 

Oddziaływania II** - emulsja 

Liczba przypadków 
N„ Ń„ V 60 GeV 200 GeV 300 GeV 

0 
1 
2-3 
4-8 
»9 

0 
1 
2.4 
5.4 

10.6 

1.39 
1.82 
2.42 
3.30 
4.40 

308 
182 
172 
109 
17 

318 
244 
209 
160 
42 

736 
480 
449 
37? 
73 

Oddziaływania p - Emulsja 

Liczba przypadków 
67 GeV 200 GeV 400 GeV 

0 
1 
2-3 
4-8 
5-9 

0 
1 
2.4 
5.5 
11.5 

1.44 
1.97 
2.71 
3.96 
5.53 

347 
233 
272 
240 
91 

774 
565 
576 
507 
173 

226 
203 
165 
192 
67 

Bozkłady kątowe odpowiadające pięciu wartościom V dla 
każdej z badanych energii padających plonów i protonów przedsta¬ 
wione są na Rys. 22a,b,c i Hys. 23a,b,c. Silny wzrost liczby 



Oddziaływania ""' ~ Emulsja 

a. 60 GeV b. 200 GeV 

139 

- 2 - 1 0 1 2 3 4 5 6 7 8 

=139 

=182 

= 2 4 2 

c 300 GeV 

1.39 

= 1.82 

2.42 

3.30 

- 2 - 1 

=4 39 

- 2 -1 O 

Rysunek 22a,b,c. 

Rozkłady kątowe cząstek 
relatywistycznych n w od¬ 
działywaniach gi~- emulsja 
przy trzech energiach pier¬ 
wotnych, dla pięciu efekty¬ 
wnych grubości tarczy "i; . 
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Oddziaływania p - Emulsja 

a. 67 6eV b. 200 GGV 

144 

- 2 - 1 0 1 2 3 4 5 6 7 8 - 2 - 1 0 1 2 3 4 5 6 7 8 

c. 400 GeV 
=1.44 

- 2 - 1 0 1 2 3 4 5 6 7 8 

Ry siinek 23a,b,c. 
Rozkłady kątowe cząstek 
relatywistycznych ng w od¬ 
działywaniach p-emulsja 
przy trzech energiach 
pierwotnych, dla pięciu 
efektywnych grubości 
tarczy v . 
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cząstek se wzrostem V obserwowany jest wyłącznie w obszarze 
fragmentacji tares? (y ś 2) . Powoduje to przesunięcie maksimum 
rozkładów w kierunku małych wartości psaudorapidity (czyli male¬ 
nie Tp ze wzrostem v ) . Na Rys. 24 pokazana jest zależność ip 
od V dla zderzeń pierwotnych protonów 1 pionów o energii od¬ 
powiednio 67 OeV i 60 GeV. 

Aby przeanalizować bardziej szczegółowo rozkłady przedsta¬ 
wione na Eys. 22 1 Rys. 23 zbadaliśmy [15] gęstość cząstek 
relatywistycznych Q, (r̂ ) a I/^-^11^ jako funkcję v * dziesięciu 
przedziałach pseudorapidity o szerokości Ai£ = 1 w zakresie 
-2 ó r? < 8* Zależności te pokazane są na Rys. 25a,b,c i Rys. 26a, 
b,c. Z rysunków tych widać, że niezależnie od cząstki pierwotnej 
zależności qty) vs. V można opisać funkcjami liniowymi w sze¬ 
rokim zakresie pseudorapidity1 

<j(c,E) = a(i?,E)*b(?,E)(V-1) (17) 
Współczynniki a(rp,E) 1 b(»?, E) przedstawione są na Rys. 27 a ich 
wartości liczbowe oraz wartość P(X*)dla fltu liniowego podane 
są w przypisie 1. Parametr a(?,£) może być interpretowany jako 
przyczynek do rozkładu gęstości cząstek w zmiennej pseudorapi¬ 
dity pochodzący od elementarnego zderzenia hadron-nukleon( na¬ 
tomiast parametr b (tp,t) jako przyczynek pochodzący od kolejnych 
( V - 1) zderzeń. Na Rys. 28a,b wykreślone są jeszsze raz w inne; 
skali współczynniki b(ip,E) w obszarze najmniejszych kątów emisji 
cząstek relatywistycznych ( obszar fragmentacji pocisku) . Wi¬ 
dzimy, że wartości współczynnika b(c,E) są ujemne a więc liczba 
cząstek obliczona z równania (17) maleje ze wzrostem średniej 
liczby zderzeń cząstki pierwotnej 1 jest w tym obszarze mniej¬ 
sza niż w oddziaływaniu elementarnym. Pakt ten jest interpreto-
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Rysunek 24. Zależność średniej wartości rozkładu 
pseudorapidity ą <** liczby wawnątrz-
jądrowych zderzeń cząstki pierwotnej 7 
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IT -Em 60 6eV 

Rysunek 25a. Gęstość cząstek relatywistycznych 9 (12) 
w funkcji liczby zderzeń cząstki pierwotnej 
wewnątrz jądra tarczy v , w oddziaływaniach 
1T~- emulsja przy energii 60 GeV, dla siedmiu 
przedziałów ^ ;O(5<i?ź6), m(it*y&5), 
0(3^^4), e(2<n?43), ^ ( ^ 7 ^ 2 ) , X (C 
() 
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T- Em 200 GeV 

Rysunek 25b. Gęstość cząstek relatywistycznych <j 
w funkcji Liczby zderzeń cząstki pierwotnej 
wewnątrz jądra tarczy v , w oddziaływaniach 
71"- emulsja przy energii 200 3eV dla dziewię¬ 

ciu przedziałów np i+(7<.yśa), +(6 
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tJT-Em. 300 GeV 

Rysunek 25c. Gęstość cząstek relatywistycznych 9 
w funkcji liczby zderzeń cząstki pierwotnej 
wewnątrz jądra tarczy v , w oddziaływaniach 
IT"- emulsja przy energii 300 GeV dla dziesię¬ 
ciu przedziałów 17 : •(7<"p48), + (6<op67), 
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?* 5) 

Rysunek 26a. Gęstość cząstek relatywistycznych o (7 ) w funkcji liczby zderzeń 
cząstki pierwotnej wewnątrz jądra tarczy v , w oddziaływaniach p-emulsja 
przy energii 67 GeV dla siedmiu przedziałów y . 
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Rysunek 26c. Gęstość cząstek relatywistycznych 9 (<v?) w funkcji liczby zderzeń 
cząstki pierwotnej wewnątrz Jądra tarczy -D , w oddziaływaniach p-emulsj* 
przy energii ^00 GeV dla dziewięciu przedziałów Y) . 



a TT' -EMULSJA 

• 60 GeV 
-+-200GeV 

300GeV 

-1 78 ^ 

Rysunek 27a. Współczynniki fitu 
y(y,E) m a^.E) + 
otrzymane dla oddziaływań 
T - emulsja dla trzech energii 
pierwotnych. 
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PROTON-EMULS3 A 
• 67 GeV 
-t-2OOGeV 
A 400 GeV 
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Rysunek 27b. Współczynniki f i tu 
9p ty ^ 
otrzymane dla oddziaływań 
p-emulsja dla trzech energii 
pierwotnych. 
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PION - EMULSJA 

X-
60GeV 

200 GeV 
300 GeV 

Rysunek 28a. Współczynnik b(^ ) fitu 
^(ij>) B a(ri) + b(<n)(3 -1), otrzymany 
dla obszaru fragmentacji pierwotnego pio¬ 
nu dla trzech energii pierwotnych. 
Linie przerywana, ciągła i kropkowana, 
dla jasności rysunku, łączą punkty odpo¬ 
wiadające jednej z badanych energii pier¬ 
wotnych. 
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PROTON-EMULSJA 

• — 67GeV 
• —200GeV 
A.....400GeV 

Rysunek 28b. Współczynnik b(ip) fitu 
<j(«l) m a(<p) • b(-ip)(\? -1), otrzymany 
dla obszaru fragaentacji pierwotnego pro¬ 
tonu dla trzecb energii pierwotnych. 
Linie przerywana, ciągła i kropkowana, 
dla jasności rysunku, łączą punkt> odpo¬ 
wiadające jednej z badanych energii 
pierwotnych. 
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wany jako konsekwencja prawa zachowania energii [74] . Atenu-
acja gęstości cząstek nie zależy od rodzaju cząstki pierwotnej 
i jest proporcjonalna do liczby zderzeń wewnątrz jądra. 

W obszarze centralnym, jak widać to z Rys. 25 i Rys. 26 
obserwujemy umiarkowany wzrost krotności ze wzrostem liczby 
zderzeń, Liniowa zależność o(n) vs. V w tym obszarze świadczy 
o tym, ze nie obserwuje się silnej degradacji energii cząstki 
pierwotnej w wielokrotnych zderzeniach z nukleonami jądra tarczy. 
W przeciwnym wypadku obserwowalibyśmy wypieszczenie się zależno¬ 
ści c(r̂ ) V5. V dla dużych wartości liczby zderzeń v • 

W obszarze fragmentacji tarczy obserwujemy gwałtowny wzrost 
krotności cząstek produkowanych ze wzrostem V . Współczynniki 
b (9,E) są większe od współczynników a (*?,E) , co świadczy 
o tym, że wzrost ten jest znacznie szybszy niż krotność w oddzia¬ 
ływaniu elementarnym hadron-nukleon wymnożona przez średnią licz¬ 
bę zderzeń V , Czasem również w tym obszarze ( patrz przypis 1) 
otrzymujemy nie zadawalającą wartość P(X2)dla fitu liniowego 
a poprawny opis otrzymuje się dodając w równaniu (17) człon 
kwadratowy c(n,E)(v-1)Z . Obie te obserwacje mogą być wytłumaczo¬ 
ne kaskadowymi oddziaływaniami wewnątrz jądra powolnych pionów 
wyprodukowanych w obszarze fragmentacji tarczy [52] . 
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5. Zastosowanie addytywnego modelu kwarków do opisu obszaru 
fragmentacji pocisku w oddziaływaniach pion-.1adro. 

W prac; [10] podjęliśmy próbę opisu obszaru fragmentacJi 
pocisku w oddziaływaniach TT ~ - emulsja przy pomocy addytywnego 
modelu kwarków [60-66] . Podstawowe założenia tego modelu są 
następujące! 
a/ Oddziaływanie hadronu z Jądrem opisane Jest Jako zderzenie 

pocisku z v nukleonami Jądra tarczy. 
b/ Kwark, który wziął udział w conajmniej Jednym zderzeniu nie¬ 

elastycznym Jest zraniony. Ewentualne dalsze zderzenia nie¬ 
elastyczne nie zmieniają już tego stanu, 

c/ Kwark zraniony oddziaływuje z tym samym przekrojem czynnym 
co kwark swobodny. 

d/ Produkcje cząstek Jest funkcją liczby zranionych kwarków. 
Tak więc każdy kwark walencyjny biorąc udział w oddziaływaniu 
daje swój niezależny przyczynek do produkcji cząstek, a stan 
końcowy Jest opisany sumą takich przyczynków. Wobec tego właś¬ 
ciwym parametrem opisującym produkcję w obszarze fragmentacji 
tarczy Jest liczba -p nukleonów uderzonych przez cząstkę pier¬ 
wotną, natomiast w obszarze fragmentacji pocisku liczba zranio¬ 
nych kwarków cząstki pierwotnej. W przypadku oddziaływania 
pion-jądro produkcja cząstek w obszarze fragmentacji pierwotne¬ 
go pionu cpisana jest przez dwie tylko funkcje fragmentacji [66"] 

gdzie Pw jest funkcją fragmentacji kwarku zranionego, 
? a Jest funkcją fragmentacji kwarku spektatora, 
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W jest średnią liczbą zranionych kwarków w pierwotnym 
pionie, a 

y' jest zmienną rapidity w układzie antylaboratoryjnyn. 
Jak wynika z równania (19) gęstość cząstek w obszarze frag¬ 
ment acj i pocisku zależy wyłącznie od liczby zranionych kwar¬ 
ków, natomiast nie zależy od energii pierwotnej. Obserwacje 
doświadczalne są zgodne z tym przewidywaniem ( patrz Rozda. 
4.>. Rys. 21a) . 
5.2. Doświadczalne wyznaczenie średniej .liczb;.zrgniongęh 

kwarków^ 
Liczba zranionych kwarków nie jest wielkością bezpośred¬ 

nio mierzalną. Postaramy się więc znaleźć taki parametr do¬ 
świadczalny, który byłby miarą tej wielkości. Wprowadzimy 
teraz tofmułę EJ (m ) podającą prawdopodobieństwa zranienia 
W kwarków w pionie, który zderzając się nieelastycznie z ją¬ 
drem A powoduje emisję H szybkich fragmentów jądra . Eozpa-

s 
trzymy poniżej dwa modele, model A i model B, które pozwolą 
nam znaleźć relację między liczbą zderzeń V pierwotnego pio¬ 
nu z nukleonami jądra tarczy i średnią liczbą W zranionych 
kwarków w pionie [10] . W każdym z rozpatrywanych modeli za¬ 
kładamy inny schemat oddziaływania pionu z nukleonem. 

W modelu A zakładamy pełną antykorekoję zderzeń kwarków, 
tzn., ze każdy nukleon jądra tarczy może oddziałać z jednym 
i tylko jednym kwarkiem pierwotnego pionu. Przy tym założeniu, 
prawdopodobieństwo, że zostało uderzonych \> nukleonów jądra 
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przez dowodny z dwóch kwarków pierwotnego pionu, któr8 od~ 
działały odpowiednio i lub j razy Jest* 

gdzie G" -Jd1bCi*('"^_ )]• Przyjęto, że nieelastyczny przekrój 
czynny plon-nukleon wynosi 20 mb. 
Ze wzoru (20) możemy znaleźć prawdopodobieństwo Kjv zra-
nienia W składników dla v zderzeń. Prawdopodobieństwo zra¬ 
nienia jednego kwarku w v zderzeniach jest równe: 

Natomiast prawdopodobieństwo zranienia dwóch kwarków w v zde¬ 
rzeniach równa się 

Korzystając z formuły (2) podanej w rozdziale 3.3 otrzymuje¬ 
my na prawdopodobieństwo zranienia W kwarków i obserwacji N 

o 
śladów szarych : 

A 

Stąd 
A 

Przez przekrój czynny C" będziemy rozumieć funkcję parame¬ 
tru zderzenia bs j 6- = (5-TA(b) = 
gdzie <7 oznacza nieelastyczny przekrój czynny dla danego 
procesu np. 7TN , qN . 
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ores 

Równanie (23) nożna uogólnić dla danego rozkładu śladów sza 
rycb {H6] 

PH(iN?|) - J 
gdzie S (n) osacza prawdopodobieństwo wystąpienie n śladów 
szarych w rozkładzie \ K ) . 
Na podstawie równania (26) mozeay obliczyć średnią liczbę 
zranionych kwarków dla danego rozkładu śladów Bzarych i dane¬ 
go jądra i i 

D K W / C ^ ! * ! ! ] (2?) 
Jeżeli pion oddzieływuje z kilkoma jądrami, tak jak ma to miej 
sce w przypadku emulsji jądrowej, średnią liczbę zranionych 
kwarków otrzymujemy przy pomocy formułyt 

gdzi* nA oznacza liczbę atomów typu A w cnr emulsji jądrowej. 
W drugim rozważanym przez nas modelu, modelu B, zakłada¬ 

ny, że oba składniki pionu mogą oddziaływać niezależnie z nu¬ 
kleonami jądra tarczy* W tym przypadku prawdopodobieństwo zra¬ 
nienia jednego kwarku w t> zderzeniach jest równe: 

a prawdopodobieństwo zranienia dwóch kwarków w \> zderzeniach 
równa aie 
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Przyjęliśmy wartość 11 mb dla przekroju czynnego kwark nukleon. 
Wykonując dalsze rachunki analogiczne jak w modelu A, otrzy¬ 
maliśmy P,*(iM9l) ora* P*({N^) jak równie* W A ( | N J ) dla no-
delu B. 

Otrzymane wartości liczbowa P^ (H ) i Pg (H ) ora» 
* ( O wyliczone dla oddziaływań "31 ~ - emulsja w modela & i mo-
delu B nie różnią się w sposób znaczący, czyli nie zależą one 
od przyjętego schematu oddziaływania pion-nucleon. Ha Eys. 29 
przedstawiamy prawdopodobieństwa zranienia jednego P.. (H_) 
i dwóch P- (N ) kwarków w funkcji liczby zaobserwowanych 
szybkich fragmentów jądra tarczy H . Suma prawdopodobieństw 
znormalizowana jest do rozkładu H • 

Głównym wynikiem obliczeń [io] jest otrzymanie zależnoś¬ 
ci średniej liczby zranionych kwarków W od liczby śladów szarych 
N . Wynik ten przedstawiony jest na fiya. 50. Jak widać z tego 
s 

rysunku wybierając oddziaływania przy pomocy sygnatury N no-
żerny analizować charakterystyki oddziaływań %' - emulsja w sze¬ 
rokim zakresie V, a mianowicie 1.15 ^ W £ 1.8. 
5«3• Wyznaczenie funkcji fręggentacji _kwarków^ 

Aby wyselekcjonować przypadki o różnej średniej liczbie 
zranionych kwarków W podzieliliśmy [10] wszystkie oddziały¬ 
wania 71" - emulsja na grupy przypadków charakteryzujących się 
określoną liczbę N . Podział ten ilustruje Tabela V, 

(5 
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Rysunek 29. Prawdopodobieństwo zranienia jednego 
P1 ( • ) i dwóch P2 ( A ) kwarków 
w padający a pionie w funkcji obserwo¬ 
wanej licałjr aiadów szarych N . 
Z definicji susa P̂ CN,) + P ( 
jest równa prawdopodobieństwu 
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Rysunek 30. Zależność średniej liczby zranionych 
kwarków w padającym pionie (W) 
od liczby obserwowanych śladów 
szarych N . 
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Tabela ?. Podział oddziaływań pion-emulaja na grup;, charakte¬ 
ryzujące się różną średnią liczbą zranionych kwarków 
w pierwotnym pionie. 

Ng 
0 
1 
2 
3-4 
5-8 

N 
g 

0 
1 
2 
3.4 
6.0 
10.9 

W 

1.15 
1.27 
1.41 
1.53 
1.68 
1.82 

60 GeV 

308 
182 
105 
102 
74 
17 

Liczba przypadków 
200 GeV 

318 
244 
122 
143 
104 
42 

300 GeV 

736 
480 
260 
326 
240 
73 

W eksperymentach emulsyjnych mierzone są tylko kąty emisji czą— 
jtek relatywistycznych, wobec tego równanie (19) napiszemy 
w zmiennej pseudorapidity n » n - 7 m a r

! 

<?<?') = F u W W + Fs(i^')(2- W ) (31) 
Gęstości cząstek badaliśmy w obszarze fragmentacji pocisku 
w przedziałach ip o szerokości A O = 0.5. W każdym przedziale 
dysponowaliśmy, jak to widać z Tabeli 7, sześcioma wartościami 
(̂ip) dla różnych wartości W. Pitując zależność (31) dla kolej¬ 

nych przedziałów n otrzymaliśmy funkcje fragmentacji kwarku 
zranionego ?,(?') i kwarku spektatora Ps (rp*) . Przykładowo na 
Rys. 31 pokazane są zależności Qlp')\is. * dla trzech przedziałów r/ 
dla oddziaływań ir~ - emulsja o energii 300 GeV. Pifcy prostych, 
w przedziałach (-3.0 ś IJ>' i -2.5) oraz (-3.5 ś o' ̂  -3.0) 
dają dodatnie wartości parametrów ? i ?. i zadawalającą war-
tość X . Równanie (31) nie opisuje poprawnie produkcji czą¬ 
stek jeżeli otrzymane z fitu wartości Pw lub Fg są ujemne lub 
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1 dn 

A (-55<i<-5.0) 
• (-3.5<V<-3.0) 

1.5 
W 

Rysunek 31. Przykłady fitów liniowych zależności 
9(^') va. W dla trzech praedziałów 
pseudorapldity. 
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jeżeli zależność O(tp')w.W nie jast linio*a. Fit dla przedzia¬ 
łu (-5.5 ^ n ' < -5.0) na Rys. 31 ilustruje przypadek, w którym 
otrzymana wartość F„ jest znacząco mniejsza od sera. Funkcje 
fragaentacji kwarku zranionego ?v(r>') 1 kwarku apektatora ?8(ip) 
otrzymane przy pomocy opisanej powyżej procedury przedstawione 
są na Rys. 32 dla trzech badanych preez nas energii pierwotne¬ 
go pionu. Tak Fw (») jak i £3(9') nie zalezą od energii pier¬ 
wotnej w granicach błędów statystycznych. Wobec tego dla otrzy¬ 
mania ostatecznych wartości tych funkcji użyliśmy całego dostęp¬ 
nego materiału doświadczalnego oddziaływań 9r~ - emulsja. Tak 
otrzymane wartości funkcji F (n) i ?„(?') podane są w Tabeli 8 
i wykreślone na Rys. $3. Ola wartości ip' > -3*0 wartość funkcji 
fragmentacji kwarku spektatora jest większa niż wartość funkcji 
fragmentacji kwarku zranionego. Ola n ^ -3.0 wartości liczbowe 
fookcji F i F są takie sane F_ = F = F. Bobec tego równanie 
(31) przyjmuje prostą formę1 

9(rpł --?.O) = 2F (32) 

Wynika stąd, że gęstość cząstek w okolicy 1̂  - -3.0 nie zależy 
nie tylko od energii pierwotnej^lecz również od liczby atomowej 
jądra tarczy. Dla <q i. -3.0 wartości funkcji 9y są większe niż 
wartości funkcji F a wraz z malejącym rj> wartość funkcji frag¬ 
mentacji kwarku spektatora maleje szybko do zera. 
Podsumowując, równanie (31) dało poprawny opis produkcji csą-
stek w zderzeniach pion-jądro w obszarze -4.0<r>'ś0, i pozwo¬ 
liło na wyznaczenie funkcji fragmentacji lewarków zranionego 
i spektatora w tym obszarze. 
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200 GeV 

? 
Rysunek 3 2 . Punkcie f ragmentac j i kwarku zran ionego Pw ( ? ' ) 

i kwarku spektatora Pfl otrzymane z analiay 
oddziaływań Tr~- emulsja przy trsech energiach 
pierowtnych. Unie ciągła i przerywana, dla jas¬ 
ności rysunku, łączą w sposób arbitralny punkty 
odpowiadające różnym wartościom 7W i tg. 
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Tabela 8. Wartości funkcji rragmentacji lewarków w pionie. 

X - .5 

.011-.007 

.027i.014 

-1.0 

.004±0.008 

.099* .018 

-1.5 

,024±0.14 

.196^.036 

-2.0 

.084^.021 

.408^.045 

-2.5 

•22±.0J 

-3.0 

.59^.04 

.78^.09 

-5.5 

1.101.06 

.75^.11 

-4.0 

1.64±.O6 

.55*.12 

x/ Liczby oenaczają dolną granicę przedziałów 0.5 



O R 

-4 -3 -2 -1 O 

Rysunek 33. Funkcje fragmentacji kwarku zranio¬ 
nego ? (»>) i kwarku spektatora 
* a(7 ł) otrzymane z analizy oddzia¬ 
ływań TT'- emulsja. Linie slągła i 
przerywana, dla jasności rysunku, 
łączą w sposób arbitralny punkty od¬ 
powiadające różnym wartościom ? v 1 V 
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5.4. 
oj funkcji fragmentaojl kwarków. 
Istotnym testem uniwersalności otrzymanych z danych emul¬ 

syjnych funkcji fragmentacji kwarków byłoby sprawdzenie, czy opi 
eują one inne niezależne dane eksperymentalne. 

Wykorzystując równanie ( 31) możeoy zapisać gęstość cząstek 
w oddziaływaniu Tl" - proton jako 

(33) 

Dysponując wyznaczonymi funkcjami fragmentacji kwarków możemy 
przewidzieć na podstawie równania (33) gęstość cząstek w zmien¬ 
nej o dla zderzeń TT ~ - proton* Ha Rys. 34 oczekiwane gęstości 
Q[n) porównane są z wynikami doświadczalnymi dla oddziaływań 
11 ~ - proton zarejestrowanymi w 30-caloweJ komorze pęcherzyko¬ 

wej w Fermilab [71] . Obserwujesy dobrą zgodność danych doświad¬ 
czalnych i przewidywań modelu w granicach błędu wyznaczenia 
funkcji Fw(ip) i ?Btr?) . 

Analiza oddziaływań T\~ - deuter daje nan dodatkową możli¬ 
wość sprawdzenia uniwersalności funkcji fragmentacji kwarków. 
W pracy [72] badano produkcję vzastak w oddziaływaniach ujem¬ 
nych pionów o pędzie 205 GeV/c oraz 360 GeT/c z jądrami deuteru. 
Jednym z celów pracy było porównanie, w zmiennej rapidity, roz¬ 
kładów cząstek produkowanych w pojedynczym i w podwójnym roz¬ 
proszeniu pionów na deuterze. Analizowano parametr 

R(y) = 
gdzie indeksy (1) i (a) odnoszą się odpowiednio do oddziały¬ 
wań plonu z jednym lub dwoma nukleonami jądra deuteru. Doswiad-
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Rysunek y*. Porównanie rozkładu pseudorapidity 
cząstek relatywistycznych wyproduko¬ 
wanych w oddziaływaniach IT'- p przy 
energii 100 G«V (• ) z przewidywa¬ 
niami addytywnego modtlu kwarków ( <> )• 
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czalny rozclad stosunku S (y) porównany jest z przewidywania-
mi addytywnego modelu lewarków na Rys. 35. Ola wyliczenia przewi¬ 
dywań nodelu przyjęliśmy na podstawie pracy I?}") , ze średnia 
liczba zranionych lewarków w pionie w przypadku podwójnego roz¬ 
proszenia wynosi W a 1.3. Kształt wyliczonych rozkładów jeat 
w rozsądnej zgodności z danymi doświadczalnymi. Duże błędy do¬ 
świadczalne nie pozwalają na bardziej dokładne porównanie. 
Addytywny model kwarków przewiduje, że stosunek E (y) jest 
równy jedności, w okolicy 7~7 m a x~ ~3«0, co odpowiada y - 5«0 
oraz y - 5.5 odpowiednio dla 205 GaV/c oraz ^60 GeV/c. Po¬ 
twierdzają to dane doświadczalne. 
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1.5 

R(y)1.0 

0.5 

— 205 GeV 
---360 GeV 

3 4 5 6 7 8 
y 

Rysunek 35. Porównanie stosunku R gęstości 
cząstek w rozpraszaniu pojedynczym 
i podwójnym pionu na Jądrze deu-
teru, w funkcji rapidity y, 
z przewidywaniami addytywnego mo¬ 
delu kwarków dla dwóch energii 
pierwotnych 205 GeV ( ± - doświad¬ 
czenie, — przewidywanie) 1 
360 OeV ( • - doświadczenie, 
przewidywanie). 
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6. Podsumowanie i wnioaki. 

W pracy przedstawiono analizę danych doświadczalnych doty-
czących oddziaływań protonów i pionów z Jądrami emulsji w prze¬ 
dziale energii od 60 GeV do 400 GeV. Przeprowadzona analiza do¬ 
tyczyła zarówno procesu fragmentacji jąder tarczy jak i badania 
produkcji cząstek relatywistycznych w funkcji energii i efektyw¬ 
nej grubości tarczy. W końcowej części pracy zastosowano addy-
tywny model kwarków do opisu produkcji cząstek w obszarze frag-
mentacji pocisku w zderzeniach pion-emulsja. Głównym celem pra¬ 
cy było znalezienie odpowiedzi na pytanie czy proces oddziaływa¬ 
nia hadronu z jądrem, obejmujący tak fragmentację jądra tarczy 
jak i produkcję cząstek, może być opisany przez wielokrotne zde¬ 
rzenia cząstki pierwotnej lub jej składników-kwarków a nukleo-
nymi jądra tarczy. W analizie tej wykorzystano możliwość wyzna¬ 
czenia liczby wewnątrzjądrowych oddziaływań pierwotnego hadronu 
poprzez pomiar krotności szybkich fragmentów jądra tarczy. 

Przechodzimy teraz do przedstawienia najważniejszych wyni¬ 
ków pracy. 

Produkcja szybkich fragmentów jądra jest poprawnie opisa¬ 
na przy pomocy wewnątrzjądrowej kaskady nukleonowej przy zało¬ 
żeniu kolejnych zderzeń cząstki pierwotnej z nukleonami tarczy. 
Wszystkie różnice obserwowane w produkcji szybkich fragmentów 
w oddziaływaniach pierwotnych protonów i pionów są w naturalny 
sposób wytłumaczone różnicą średniej liczby zderzeń tych hadro-
nów z nukleonami jąder emulsji. 

Średnia krotność cząstek produkowanych jest liniową funk¬ 
cją krotności w oddziaływaniach elementarnych i średniej licz¬ 
by zderzeń padającego hadronu w jądrze tarczy. 
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Produkcja cząstek w różaych obszarach pseudorapidity wyka¬ 
zuje następujące własności: 

IV obszarze fragmentacjl tarczy, przy ustalonej efektywnej 
grubości tarczy, rozkład pseudorapidity nie zależy od energii 
pierwotnej w obszarze o£ 0.5. Natomiast w miarę wzrostu efek¬ 
tywnej grubości tarczy (liczby zderzeń v) , średnia krotność 
w obszarze n £ 2 rośnie szybciej niż krotność elementarna po¬ 
mnożona prze2 liczbę oddziaływujących nukleonów. Wskazuje to 
aa istnienie procesów kaskadowych wywołanych przez niskoener-
getyczne piony wyprodukowane wewnątrz jądra. 

H obszarze centralnym dla ustalonej grubości tarczy, krot¬ 
ność cząstek rośnie ze wzrostem energii pierwotnej, a dla naj¬ 
wyższych badanych energii w rozkładzie pseudorapidity pojawia 
się plateau, Które rozciąga się na około dwie jednostki pseudo¬ 
rapidity. Przy zmianie efektywnej grubości tarczy krotność w 
tym obszarze rośnie liniowo ze wzrostem liczby zderzeń cząstki 
pierwotnej wewnątrz tarczy. 

W obszarze fragmentacji pocisku dla ustalonej grubości 
tarczy rozkład pseudorapidity nie zależy od energii pierwotnej. 
Niezależność tą rozciąga się na około cztery jednostki n • 
Krotność cząstek produkowanych maleje ze wzrostem efektywnej 
grubości tarczy. Ta atenuacja krotność, cząstek produkowanych , 
zależy liniowo od liczby zderzeń pierwotnego hadronu z nukleona¬ 
mi jądra tarczy i jest tłumaczona przez prawo zachowania energii. 

W przedniej hemisferze, do opisu produkcji cząstek w zde¬ 
rzeniach pion-emulsja, zastosowaliśmy addytywny trodel kwarków. 
Wykorzystaliśmy zależność liczby szybkich fragmentów emitowa¬ 
nych z jądra tarczy od liczby wewnątrzjądrowych zderzeń pionu 
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do wyliczania średniej liczby zranionych lewarków w cząstce pa¬ 

dającej. Otrzymaliśmy nie tylko poprawny opis danych doświad¬ 

czalnych, ale uzyskaliśmy także funkcje fragmentecji kwarku 

zranionego i kwarku spsktatora. Wyznaczone funkcje okazały się 

uniwersalne, dając poprawne przewidywania wyników niezależnych 

eksperymentów badających oddziaływania pion-proton i piori-deu-

ter. 

Z przeprowadzonej analizy wynika, że tak proces fragmen-

tacji jądra jak i produkcja cząstek mogą być opisane przy po¬ 

mocy modeli, których głównya założeniem jest wielokrotne oddzia¬ 

ływanie cząstki pierwotnej lub jej składników z nukleonami ją¬ 

dra tarczy. Podstawowym parametrem tych modeli jest penetrowana 

przez pierwotny hadron grubość materii jądrowej wyrażona w jed¬ 

nostkach średniej drogi swobodnej cząstki padającej w jądrze. 

Charakterystyki oddziaływań nadron-jądro przedstawione w funkcji 

tego parametru nie zależą od rodzaju pierwotnego hadronu. 
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Przypie.. 

Tabela I. Współczynniki fitu o, (ip,E) •> a(-y,E) 4 b(r),E)(7-1) otrzymane dla oddziaływań 
•JT- emulsja dla trzech energii pierwotnych. Prawdopodobieństwo P(x')i5 % 

zaznaczone Jest poziomą kreską. W tym przypadku w nawiasie podana Jest P(Xl) 
dla fitu trójparametrowego 3 (T>,E) . a(r>,E) 4 b(ł>,E)pJ-1) + c(r>,E)(7~1)2 . 
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Tabela I I . Współczynniki f l tu 9, (^,E) - afy.E) + b fy tE) (?-1) otrzymane dla oddziaływań 
proton-emulaja dla trzech energii pierwotnych. Prawdopodobieństwo P ( x z ) O % 
zaznaczone Jest poziomą kreską. W tym przypadku w nawiasie podane Jest P(X2) 
dla f i tu trójparametrowego Q,fy,E) - afy,E) • b(^,E)(?-1) + 
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