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Andrzej Wojciechowski, Elżbieta Strugalska-Goła. Zbigniew Strugalski: Matematyczny
model procesu zderzeń wysokoenergetycznych hadronów z jądrem Podczas przejścia
wysokoenergetycznego hadronu przez ciężkie jądro emitowane są nukleony oraz wiele innych
cząstek, z których najliczniejszą grupą są nukleony i mezony 7t+"°. W pracy przedstawimy
model matematyczny, który jest uproszczonym opisem wyjaśniającym podstawowe procesy
zachodzące we wnętrzu jądra podczas przechodzenia hadronu przez jądro Wyniki obliczeń
porównane są z rezultatami eksperymentalnymi. Dane eksperymentalne oparte są na
materiale doświadczalnym uzyskanym na zdjęciach 180 litrowej ksenonowej komory
pęcherzykowej (180 1 KKP) Instytutu Fizyki Teoretycznej i Eksperymentalnej w Moskwie
(ITEF, Moskwa) naświetlonej wiązką mezonów n~ o pędzie 3,5 GeV/c.

Andrzej Wojciechowski. Elżbieta Strugalska-Gola. Zbigniew Strugalski- The Mathematical
Model High Energy Collision Process Hadron-Nucleus. During the passage high energy
hadron by the heavy nucleus emitted are nucleons and many other particles from which a
most morę group are nucleons and mezons n +" °. In this work we will present the
mathematical model which is a simplified description of basie processes in the interior of
the nucleus during passing of the hadron by the nucleus. Results of calculations we will
compare with experimental results Experimental data are based on photografs of 180 litre
xenon buble chambers (180 1 KKP) of Institute of Teoreticał and Experimental Physics in
Moscow (ITEF, Moscow) irradiated with the beam of mezons n ' with momentum
3,5GeV/c.
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1. WSTĘP

Zderzenia hadron-hadron mogą być sprężyste i niesprężyste. W tej pracy będziemy
analizować tylko zderzenia niesprężyste (zaniedbujemy reakcje sprężyste). Praca jest oparta
na modelu zderzeń niesprężystych hadron-hadron zwanym firebaH'em. Podstawowym
założeniem tego modelu jest przyjęcie, że proces niesprężysty zderzenia zachodzi poprzez
stan pośredni zwany fireball'em. W literaturze dobrze opisane jest tworzenie się fireball'i w
reakcjach proton-antyproton.(Patrz praca [21]). Metoda ta całkiem dobrze opisuje ilości i
rozkłady energii i pędów wytwarzanych cząstek. W naszej pracy przyjmiemy założenie, że
analogiczny fireball tworzy się przy zderzeniu dowolnych hadronów i przemieszcza się
wewnątrz materii jądrowej.

Hadron uderzający w jądro zderza się sukcesywnie z kolejnymi nukleonami znajdującymi
się wzdłuż toru ruchu tworząc układ nukleonów o masie mg zwany dalej firebaH'em. Masa
fireball'a zwiększa się wraz z przemieszczaniem się środka masy wewnątrz materii jądrowej.
Proces powiększania się firebaU'a zachodzi dopóki zderzenia z kolejnymi nukleonami są
niesprężyste. Proces jest niesprężysty tak długo jak długo energia na nukleon (w układzie
CM) jest większa od m„c2«140MeV. Inaczej mówiąc przy małych energiach hadronu proces
nieelastyczny zachodzi tylko w początkowej fazie ruchu. Jeżeli energia hadronu jest
dostatecznie duża w stosunku do średnicy jądra to cały proces przechodzenia hadronu przez
jądro jest nieelastyczny. Ten proces powoduje utworzenie fireball'a ze wszystkich nukleonów
znajdujących wzdłuż toru ruch hadronu, a następnie wybicie układu cząstek (firebalFa) na
zewnątrz jądra Rysunek 1. przedstawia schemat tworzenia takiego firebaU'a

Fireball złożony jest ze wszystkich nukleonów położonych wzdłuż toru ruchu posiada
masę mg i porusza się z pędem pg.(rys.l.). Oddziaływuje z jądrem-targetem tylko za pomocą
emisji cząstek, najczęściej mezonów % wytworzonych wewnątrz fireball'a. Cząstki te
(najczęściej piony) przekazują pęd p m i p w odpowiednim fragmentom jądra o masach mm i
mw. Jądro-target w wyniku reakcji rozpada się na dwa jądra o masach mw i mm i
odpowiednich momentach pędu J w i Jm-(patrz rys.l.). W tej pracy rozpad jądra targetu na
dwa jądra o masach mw i mm przyjmiemy jako założenie.

W literaturze nukleony, które biorą udział w reakcji ale są poza zasięgiem oddziaływania
silnego firebaH'a tworzątzw. 'firestreak' (masy mm i mw) [20].

Dane eksperymentalne dotyczące fragmentacji jąder-targetu podczas procesu spalacji (dla
dużych energii hadronu) przestawione są w wielu publikacjach np.[8], [9], [10], [11]



Rys.l. Uproszczony schemat oddziaływania firebalFa o masie mg z fragmentami jądra o dużej
energii hadronu w układzie LAB.

2. WIELKOŚĆ FIREBALL'A

W tym rozdziale przedstawimy metodę na obliczenie wielkości fireball'a podczas
przechodzenia przez wnętrze jądra.

Przyjmujemy następujące założenia:
- hadron porusza się w jądrze po linii prostej,

hadron oddziaływuje ze wszystkimi nukleonami znajdującymi się wzdłuż jego toru w
promieniu równym zasięgowi oddziaływania silnego. Zasięg ten możemy oszacować na
podstawie objętości, którą zajmuje nukleon w jądrze Do«l.O6fm. Podobny wynik
otrzymujemy na podstawie analizy przekroju czynnego na rozpraszanie hadronów na
nukleonach. Dla energii 3,5 GeV wynosi on a«3,5 fm2 co daje promień także równy
1,06 fm,

- średnia energia wzbudzenia nukleonów w fireball'u musi być większa niz masa mezonu
7i, jest to równoważne ( w przybliżeniu) założeniu: energia kinetyczna hadronu w
układzie laboratorium musi być większa niż AE»159MeV/ nukleon,

- rozkład materii wewnątrzjądrowej jest ciągły i niejednorodny.fi],
- podczas reakcji zachodzące zderzenia hadron-nukleon i nukleon-nukleon są całkowicie

niesprężyste i proces przebiega poprzez etap pośredni zwany fireball'em, cała energia
kinetyczna zderzających się hadronów w układzie środka masy zamieniana jest na
wytworzenie cząstek Fireball możemy tu traktować jako układ silnie wzbudzonej materii
jądrowej złożonej z hadronu i grupy nukleonów jądra oraz cząstek wytworzonych,

- gęstość materii fireball'a jest równa gęstości materii wewnątrzjądrowej w środku jądra, w
związku z tym fireball podczas poruszania się w materii wewnątrzjądrowej powiększa
swoją masę i promień.

Poniżej przedstawimy metodę określenia liczby wyemitowanych nukleonów opierając się na
powyższych założeniach.

Liczba nukleonów dn znajdujących się w objętości przestrzeni dVwynosi
dn = Ap(r)dV (1)



p(r), A-oznaczają odpowiednio gęstość materii jądrowej, liczbę nukleonów w jądrze [1].
Liczba nukleonów n, z którymi może oddziaływać poruszający się hadron i utworzony
fireball jest liczbą nukleonów znajdujących się wzdłuż toru ruchu w zasięgu oddziaływania
silnego D(l) równa się

n=JAp(r)dV, (2)

gdzie V'-objętość cylindra wzdłuż toru ruchu hadronu i firebalPa o promieniu D(l) (patrz wzór
(8))
Element objętości cylindra dVwynosi

dV = RdldRdd
gdzie /, R, & współrzędne cylindryczne przedstawione na rys 2
oraz objętość V

co D(l) lit

V'= J j JRdldRdO

(3)

(4)
-co 0 0

Rys. 2. Oznaczenie współrzędnych.

Jeżeli tor hadronu znajduje się w odległości b od centrum jądra (b - parametr zderzenia) to
dowolny punkt przestrzeni we wnętrzu cylindra V Q,R,9) związany jest z odległością od
środka jądra w następujący sposób

(b + R cos(0))2 + (R sin(0))2. (5)r2 =

Teraz możemy obliczyć liczbę nukleonów, z którymi może oddziaływać hadron
wykorzystując wzory (2), (3), (4) ,(5) we współrzędnych cylindrycznych (l,R, 9)

2ir

n(b)= j j JAp(l,R,e)RdldRd9, (6)
-co 0 0



gdzie D(l) jest promieniem fireball'a w punkcie 1 opisanym wzorem (7).

Masa fireball'a wzrasta przy poruszaniu się wzdłuż kierunku 1. W początkowej fazie ruchu
jest równa masie padającego hadronu i promień oddziaływania jest równy Do«l,O6 fm W
dalszej fazie masa fireball'a wyrażona jest w nukleonach wzorem (6).
Masa fireball'a jako funkcja parametru b i 1 jest wyrażona w postaci mg -mh + n(b,l)mn

m
Objętość firebaH'a wynosi V„ =—*-, gdzie p jest gęstością materii w środku jądra

P
(zakładamy tu, że materia jądrowe jest nieściśliwa). Z drugiej strony objętość firebalFa

Ą
w y n o s i Vg = — TZD3 , gdzie D jest p r o m i e n i e m firebaH'a.

W związku z p o w y ż s z y m p r o m i e ń fireball'a m o ż e m y wyrazić w z o r e m

ATU ATU p
gdzie n(b,l) oznacza liczbę nukleonów, które tworzą fireball podczas jego ruchu wewnątrz
jądra do punktu 1.
Uwzględniając założenie, że każdy hadron posiada promień nie mniejszy niż Do mamy wzór

.3(mh+n(b,l)mn).
ATU p

gdyD(l)>DQ

gdyD(l)<D0

(8)

Funkcję n(b) dla jąder Xe 1 3 1 ,Pb 2 0 8 i U 2 3 8 przedstawia rys.3
50.00 -

n(b)
[nukleon]

40.00 —

l o o o —

zo.oo —

10.00 —

O.QQ

OOO 6J00 8 00 10O0
b [fm.]

131 B . 208 • TT238Rys. 3. Funkcja n(b) dla przypadku, gdy jako tarcze służą jądra Xe ,Pb i U



3. EMISJA NUKLEONÓW

Przyjmiemy jako założenie, że wielkość fireballa określona funkcją n(b) jest równoznaczna z
liczbą nukleonów wyemitowanych podczas reakcji z parametrem zderzenia b.
Funkcja n(b) przedstawia maksymalną liczbę nukleonów, które wchodzą w skład fireball'a,
które mogą być wyemitowane z jądra, jeśli hadron posiada odpowiednio, dużą energię W
przypadku, gdy hadron ma na tyle „małą" energię, że fireball utworzony przez niego
zatrzymuje się w jądrze wtedy górna granica całkowania względem zmiennej 1 (wzdłuż toru
ruchu) wynosi lmax(E,b) i wygląda następująco

n(b) = J J JAp(l,R,e)RdldRdd, (9)
-oo 0 0

gdzie łmax(E,b) jest punktem, w którym ustaje proces tworzenia się firebaH'a
Jeżeli wykorzystamy nasze przybliżone założenie, że średnia energia tracona przez hadron w
pojedynczym zderzeniu jest AE to możemy oszacować maksymalną liczbę nukleonów, z
którymi może być utworzony fireball

AE
gdzie E początkowa energia kinetyczna hadronu w układzie laboratorium.
Wykorzystując wzory (9) i (10) mamy następującą funkcję n(E,b) określającą wielkość
flrebaH'a i tym samym liczbę wyemitowanych nukleonów

n(E,b) =

oo D(l) 2n

\ J \Ap(l,R,9)RdldRdO gdy n{b) < «
-oo 0 0

AE
gdy n(b) > nn

( U )

Należy zauważyć, że dla dużych energii wzór (11) przekształca się w (6), gdyż n(b)<nmax

dla wszystkich parametrów zderzenia b.
Prawdopodobieństwo zderzenia hadronu z jądrem przy parametrze zderzenia b jest określone
wzorem

P(b)db = ̂ -db (12)

gdzie r} - promień jądra.
Z drugiej strony prawdopodobieństwo zajścia reakcji (zderzeń) podczas przechodzenia
hadronu przez materię wewnątrzjądrowąjest określone wzorem

(13)

gdzie gr(b)= \p(V)dV .

Ponieważ oba zdarzenia są niezależne, więc prawdopodobieństwo całkowite Pc zajścia reakcji
z parametrem b jest iloczynem prawdopodobieństw

PMdb = Pkol(b)PQ>)db = 0-exp(-a gr(b))^db (14)

Wykorzystując wzory (11) i (14) możemy wyznaczyć wartość oczekiwaną ne(E,b)
wyemitowanych nukleonów podczas pojedynczej reakcji

= Pc(b)n(E,b) (15)



Średnia liczba wyemitowanych nukleonów ne(E,b) w reakcji jest równa

(16)

4. EMISJA PROTONÓW

W jądrze nukleony są mieszaniną protonów i neutronów. Założymy, że chwilowe rozkłady
protonów w jądrze są przypadkowe. Prawdopodobieństwo, że wśród n(E,b) nukleonów
tworzących fireball znajduje się np protonów możemy obliczyć wykorzystując tzw. rozkład
hipergeometryczny

fZ YA-Z >|

Tu występuje mały „kłopot" gdyż n(E,b) obliczone za pomocą wzoru (11) jest funkcją
rzeczywistą. Natomiast rozkład hipergeometryczny (17) jest określony dla n (E,b)
naturalnego
Funkcję rzeczywistą n(E,b) można przybliżyć funkcją całkowitą za pomocą kilku metod
Najprostszą metodą jest zaokrąglenie wartości rzeczywistych do wartości całkowitych.
Rozkład można stosować dla dowolnych jąder, gdyż nie wykorzystuje on żadnych ograniczeń
na wielkość jądra A i jego ładunek Z.
Ponieważ P(np) jest funkcją energii E i parametru zderzenia b więc aby obliczyć całkowite
prawdopodobieństwo wyemitowania np protonów musimy obliczyć całkę.

00 00 r\

Pc(nD)= \P'(nv,E,b)Pc(b)db = \P'(nB,E,b)^(l-exp(agr(b)))db (18)
o o ' j

gdzie P '(np,E,b) jest określone wzorem (17), a Pc(b) wzorem (14).

5. PRODUKCJA MEZONÓW %

W punkcie 2. przedstawiliśmy sposób na obliczanie liczby nukleonów wyemitowanych z
jądra podczas procesu przechodzenia hadronu przez jądro. Uzyskaliśmy to przy założeniu, ze
proces zachodzi poprzez etap pośredni zwany firebaH'em. Jak już wspomnieliśmy wewnątrz
fireball'u zachodzi wytwarzanie cząstek. Za pomocą metod fizyki statystycznej można
stosunkowo dokładnie opisać liczbę i rozkłady energetyczne wytwarzanych cząstek [16], [17]
Liczba i rodzaj produkowanych cząstek zalezą przede wszystkim od masy cząstek i energii
padającego hadronu.

W dalszej części tego rozdziału zajmiemy się wytwarzaniem tylko pionów, gdyż ich ilość
w eksperymentach jest największa.



Oczywiste jest, że produkcja cząstek zachodzi kosztem energii kinetycznej hadronu. W
związku z tym we wzorze (11) energia E przeznaczona na emisję nukleonów z jądra
(utworzenie firebaH'a) musi być pomniejszona o energię zużytą na produkcję cząstek.

Po uwzględnieniu tego faktu wzór (10) wygląda następująco:

n = ^ (19)
"max i i-. \ L y /

AE
gdzie ^EK oznacza sumę energii wyprodukowanych odpowiednio pionów TC~ i energię
kinetyczną pionu rozproszonego.
Wzór (19) sprowadza się do postaci:

J-Yz z-K-nK (20)AE AE

gdzie El •

oraz mn, pK, El, n* oznaczają odpowiednio masę pionu, średni pęd i średnią energią
całkowitą unoszoną przez piony wytwarzane oraz liczbę pionów wytworzonych.
Ek

n -oznacza średnią energię kinetyczną pionu rozproszonego.
Po uwzględnieniu zjawiska wytwarzania pionów wzór (11) wygląda w następujący sposób

coD

\\ \Ap(l,R,e)dldRd6 gdyn(b) < «ma

—° ° \ (21)

2- gdyn(b)>nmdX
AE

6. WYNIKI OBLICZEŃ I PORÓWNANIE Z EKSPERYMENTEM

Nasze obliczenia przeprowadziliśmy wykorzystując wzory:
- wzór (18) na prawdopodobieństwo emisji np protonów
- wzór (14) na prawdopodobieństwo reakcji Pc(b)
- wzór (21) na liczbę wyemitowanych nukleonów n(E,b, n)

6.1. Dane eksperymentalne

Wyniki obliczeń były porównane z eksperymentem przeprowadzonym w komorze
pęcherzykowej wypełnionej ciekłym ksenonem Xe1 3 1o wymiarach 103x44x40cm3. Podczas
przechodzenia hadronu przez taki detektor występuje duża jonizacja ośrodka kosztem energii
kinetycznej hadronu. Straty jonizacyjne wynoszą średnio około 200MeV. Obliczenia
przeprowadziliśmy dla reakcji %'—>Xe131 o energii 3.3GeV i porównaliśmy z analogiczną
reakcją o energii pionu 3.5GeV przed wejściem do detektora.
Eksperymenty były wykonane przez zespół fizyków pod kierunkiem prof.dr hab
Z.Strugalskiego. Rezultaty tych eksperymentów opublikowane są w wielu publikacjach o
zasięgu międzynarodowym i wielu pracach doktorskich np.[6],[7],[4].



6.2. Wyniki obliczeń dla Xe131

Na rys 4 przedstawione są wyiki obliczeń i dane eksperymentalane.
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Rys.4. Prawdopodobieństwo emisji protonów w reakcjach 7c'+Xe o energii pionów 3.3GeV. Na
osiach np i P oznaczają liczbę wyemitowanych protonów i prawdopodobieństwo.

*-punkty obliczone, o-punkty eksperymentalne, krzywa ciągła łączy punkty obliczone
teoretycznie, n,t, n , E - oznaczają odpowiednio liczbę pionów, średnią liczbę protonów
(obliczonych), liczbę reakcji (danych eksperymentalnych) przedstawionych na wykresie.

Rysunek 4. przedstawia obliczone rozkłady emitowanych protonów. Wykresy kolejno dla 0,
1, 2, 3, 4, 5 pionów, które się pojawią jako wynik reakcji. Należy zwrócić uwagę, że hadron
wywołujący reakcję jest pionem, więc [całkowita liczba pionów] = [liczba pionów
wyprodukowanych]+l.
Zakres całkowania względem parametru zderzenia b może być dowolnie duży. Nie są
wymagane żadne dodatkowe założenia ani parametry dopasowania, aby uzyskać zgodność z
eksperymentem.



7. PODSUMOWANIE

Należy zwrócić uwagę, że wykres 1 (dla przypadku n„=0) przedstawia wyniki
eksperymentalne dotyczące S=87 przypadków reakcji. Jest zbyt mało, aby można było
sprawdzić prawa statystyczne. Pozostałe wykresy przedstawiają dostatecznie dużą liczbę
danych eksperymentalnych i dlatego można je porównać z eksperymentem.
Różnice pomiędzy obliczeniami i rezultatami eksperymentalnymi nie przekraczają 5%.
Wyniki obliczeń pokrywają się z eksperymentem z dokładnością do błędów
eksperymentalnych.
Wyjątek stanowi jeden punkt na rysunku 4 na wykresie drugim dotyczącym liczby pionów
nn=\ dla np=0. Oznacza to, że prawdopodobieństwo reakcji hadron-jądro (bez wybijania
nukleonów i bez wytwarzania pionów - reakcji rozpraszania elastycznego) jest znacznie
większe w eksperymencie. Różnica prawdopodobieństwa wynosi około 0.07, co oznacza błąd
względny około 30%.
Wynika to z faktu, że obliczenia uwzględniają tylko oddziaływania silne (krótkozasięgowe)
Natomiast obliczenia nie uwzględniają:
- reakcji czysto elektromagnetycznych, w których to pion poruszając się z dużym parametrem

zderzenia względem jądra odchyla się w polu elektromagnetycznym jądra (nie
oddziały wuj ąc silnie z jądrem),

- odchylenia (ugięcia) fali materii (d'Broglie'a) hadronu na jądrze-targecie, zjawisko dyfrakcji.

8. WNIOSKI

Przykładowe obliczenia (rys.4.) i dane eksperymentalne pokazują, że podstawowe założenia
przedstawione w punkcie 2 są słuszne. Oznacza to, że podstawowym zjawiskiem
decydującym o liczbie emitowanych nukleonów jest tworzenie się firebalPa wewnątrz jądra
Zalety metody:
- Stosunkowo poprawnie przewiduje rozkłady ilościowe nukleonów emitowanych w

reakcjach wywołanych szybkim hadronem.
- Pozwala zrozumieć podstawowy mechanizm procesu spalacji.
- Stosunkowo prosty aparat matematyczny.

Aby poprawić wyniki obliczeń z eksperymentem należy uwzględnić dodatkowo
oddziaływanie elektromagnetyczne hadronu z jądrem i ugięcie fali materii hadronu na jądrze i
nukleonach jądra (zjawisko dyfrakcji).

Aby wyznaczyć rozkłady pędowe i energetyczne nukleonów oraz wytworzonych cząstek
należy wykorzystać metody kwantowej fizyki statystycznej. Za pomocą tych metod można
stosunkowo prosto wyznaczyć rozkłady pędów cząstek tworzących fireball względem środka
masy firebalTa [16]. Aby otrzymać rozkłady pędowe cząstek w układzie laboratorium należy
uwzględnić ruch fireball'a . Pęd każdej cząstki w układzie laboratorium możemy otrzymać
transformując go z układu fireball'a do układu laboratorium.
Praca ta jest oparta na pracy doktorskiej jednego z autorów (Andrzeja
Wojciechowskiego).
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