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Rozdzia l 1

Wst
,

ep

Prowadzone od kilkudziesi ,eciu lat intensywne badania teoretyczne i do�swiadczalne nad
r�o_znorodnymi aspektami produkcji wielorodnej cz ,astek pozwalaj ,a rozszerzy�c i pog l ,ebi�c wiedz ,e
o dynamice rz ,adz ,acych ni ,a proces�ow.

Przez d lugi okres czasu dynamik ,e uk lad�ow wielohadronowych badano w oparciu o fenomeno-
logiczne teorie i modele bazuj ,ace na strukturze kwarkowej hadron�ow uczestnicz ,acych w od-
dzia lywaniach i strukturze analitycznej amplitud rozpraszania badanych proces�ow [1].

W modelu kwarkowo-partonowym (QPM - Quark Parton Model) [2, 3, 4] wewn ,etrzne sk ladni-
ki hadron�ow zwane partonami (powi ,azane nast ,epnie z kwarkami), posiada ly dodatkow ,a liczb ,e
kwantow ,a zwan ,a kolorem. Nios ly one u lamek ca lkowitego p ,edu hadronu i mog ly rozprasza�c si ,e
na innych partonach lub oddzia lywa�c z leptonami, w procesach charakteryzuj ,acych si ,e du_zymi
przekazami p ,edu. De�niowane s ,a one jako tzw. twarde zderzenia, zachodz ,ace na ma lych od-
leg lo�sciach. W ko�ncowej fazie oddzia lywa�n partony te zamienia ly si ,e w hadrony (

"
hadronizacja\)

w procesach zwi ,azanych z ma lymi przekazami p ,edu. Zachodz ,a one na du_zych odleg lo�sciach pod
wp lywem si l zwi ,azanych z uwi ,ezieniem koloru w hadronach. Wielocz ,astkowy stan ko�ncowy
zawiera l wi ,ec strumienie hadron�ow (

"
jets\), zwi ,azanych z partonami pochodz ,acymi z twardego

zderzenia i uk ladaj ,acych si ,e wzd lu_z kierunku lotu parton�ow. Ta oczekiwana w teorii struktura
hadronowych stan�ow ko�ncowych, b ,ed ,aca konsekwencj ,a udzia lu w procesach parton�ow, znalaz la
do�swiadczalne potwierdzenie w badaniach oddzia lywa�n e+e� w eksperymencie SPEAR w la-
boratorium SLAC w 1975 roku [5]. Zaobserwowany rozk lad k ,atowy cz ,astek okaza l si ,e zgodny z
przewidywaniami dotycz ,acymi produkcji kwark�ow o spinie 1

2 .
Wprowadzenie chromodynamiki kwantowej (QCD) [6] z kolorowymi gluonami, pozwoli lo

uzyska�c ilo�sciowy opis szeregu zjawisk z udzia lem wielu hadron�ow w stanie ko�ncowym. Gluony,
no�sniki oddzia lywa�n silnych na poziomie kwarkowym, same mog ly oddzia lywa�c mi ,edzy sob ,a i
zamienia�c si ,e, podobnie jak kwarki, w strumienie hadron�ow. Takie strumienie obserwowane
by ly w eksperymentach na akceleratorze PETRA, w o�srodku naukowym DESY w Hamburgu
[7]. W analizie teoretycznej przyjmuje si ,e, _ze strumienie hadron�ow mog ,a by�c reprezentowane
przez strumienie parton�ow, kt�orych w lasno�sci analizuje si ,e w chromodynamice perturbacyjnej
(pQCD). Zgodnie z hipotez ,a asymptotycznej swobody w QCD [8], sta la sprz ,e_zenia oddzia lywa�n
silnych �s, staje si ,e wystarczaj ,aco ma la dla twardych zderze�n z udzia lem parton�ow, co pozwala
otrzyma�c zadowalaj ,ace wyniki ilo�sciowe dla strumieni parton�ow zgodnie z teori ,a perturbacyjn ,a.
Ich dok ladno�s�c wi ,a_ze si ,e z niepewno�sci ,a wyznaczenia skali energii w obliczeniach �s, jak i z
niepewno�sci ,a opisu przej�scia od parton�ow do hadron�ow. Odkrycie w stanach hadronowych
strumieni cz ,astek zainspirowa lo intensywne badania teoretyczne i do�swiadczalne. Pozwoli ly
one traktowa�c QCD jako potencjalnie jedyn ,a teori ,e, maj ,ac ,a opisywa�c r�o_znorodno�s�c zjawisk
kreowanych w procesach oddzia lywa�n silnych. Zanim jednak do tego dojdzie, QCD jest ci ,agle

3



poddawana wielu testom, dla r�o_znych proces�ow oddzia lywa�n. Dotycz ,a one zar�owno wielko�sci
zwi ,azanych z ca lkowitymi przekrojami czynnymi reakcji, jak i produkcji strumieni cz ,astek oraz
krotno�sci obserwowanych hadron�ow [9].

Innym obszarem zastosowa�n QCD s ,a "
mi ,ekkie\ procesy. Wyprodukowane w twardych

zderzeniach
"
wirtualne\ partony, trac ,a swoj ,a wirtualno�s�c poprzez emisj ,e wt�ornych parton�ow,

kt�ore z kolei same emitowa�c mog ,a partony o jeszcze mniejszej wirtualno�sci itd. Prowadzi to
do wyst ,apienia kaskady kwarkowo - gluonowej z wieloma partonami, w kt�orej dominuj ,a gluony.
W ko�ncowym etapie rozwoju takiej kaskady, oddzia lywania pomi ,edzy partonami, powi ,azane z
emisj ,a wielu mi ,ekkich gluon�ow, zachodz ,a z ma lymi przekazami p ,edu. W obliczeniach anali-
tycznych w pQCD, kaskada zostaje

"
uci ,eta\ przy pewnej warto�sci skali Q0 (wirtualno�sci par-

ton�ow), rz ,edu masy hadron�ow, zwi ,azanej z pewnym minimalnym p ,edem poprzecznym parton�ow.
Stanowi ona nieperturbacyjn ,a granic ,e pomi ,edzy dwoma �swiatami: teoretycznym parton�ow i
do�swiadczalnym hadron�ow. Prace teoretyczne nad mi ,ekkimi procesami umo_zliwi ly uzyska�c
mi ,edzy innymi przewidywania zar�owno dla widm energetycznych produkowanych cz ,astek jak
i korelacji wielocz ,astkowych. Interesuj ,acym dla teorii i do�swiadczenia jest tu pytanie: na ile
tak otrzymane rozk lady parton�ow mog ,a opisa�c hadronowe stany ko�ncowe, bez wprowadzania
jakiegokolwiek fenomenologicznego modelu opisuj ,acego hadronizacj ,e? Pe lna odpowied�z wymaga
sprawdzenia na ile hipoteza (LPHD - Local Parton Hadron Duality) [10], o dualno�sci parton�ow
i hadron�ow -  l ,acz ,aca te dwa �swiaty - pozostaje s luszn ,a w r�o_znorodnych stanach ko�ncowych.
Znalaz la ona potwierdzenie dla rozk lad�ow jednocz ,astkowych (np. widm u lamkowego p ,edu),
badanych wcze�sniej w oddzia lywaniach e+e� (np. [11, 12]).

Od czasu, kiedy jedyny na �swiecie akcelerator HERA (w DESY) ze zderzaj ,acymi si ,e wi ,azkami
e�p (dostarczaj ,acy energi ,e w uk ladzie �srodka masy rz ,edu 300 GeV) rozpocz ,a l prac ,e, pojawi la si ,e
mo_zliwo�s�c badania stan�ow hadronowych, w obszarze kinematycznym niedost ,epnym dla wcze�sniej-
szych eksperyment�ow ze spoczywaj ,ac ,a tarcz ,a. Prowadzi si ,e je w eksperymentach ZEUS i H1
pracuj ,acych na akceleratorze HERA. Mo_zliwe sta lo si ,e badanie w oparciu o rozpraszanie g l ,eboko
nieelastyczne elektron�ow (pozyton�ow) na protonach (DIS), wewn ,etrznej struktury protonu na
odleg lo�sciach rz ,edu 10�16 cm. Dost ,epna w takich oddzia lywaniach przestrze�n fazowa na pro-
dukcj ,e wielu hadron�ow w stanie ko�ncowym, pozwala na szczeg�o lowe badania charakterystyk
tego stanu. Zalet ,a akceleratora HERA jest to, _ze pomiary mog ,a by�c wykonane przy zmiennej
energii w jednym eksperymencie.

Podstawowym celem niniejszej pracy by lo sprawdzenie czy w przypadkach z wieloma hadro-
nami w stanie ko�ncowym, mi ,edzy kt�orymi istniej ,a korelacje wielocz ,astkowe, hipoteza LPHD po-
zostanie prawdziw ,a i czy przewidywania analityczne chromodynamiki perturbacyjnej i hipotezy
LPHD (pQCD + LPHD) potra� ,a opisa�c rezultaty otrzymane w DIS. Prezentowane wyniki doty-
czy�c b ,ed ,a analiz przypadk�ow oddzia lywa�n DIS przeprowadzonych w uk ladzie Breita [3].

Nowe rezultaty, otrzymane w eksperymentach ZEUS i H1, dotycz ,ace rozk lad�ow jednocz ,astko-
wych produkowanych cz ,astek w DIS i badanych w uk ladzie Breita, okaza ly si ,e na tyle intere-
suj ,ace, _ze w l ,aczono je r�ownie_z do pracy. Przedstawiaj ,a one wyniki test�ow pQCD dla tego
rodzaju rozk lad�ow.

Zebrane w taki spos�ob zagadnienia, pokazuj ,a mo_zliwo�sci i jako�s�c opisu teoretycznego stan�ow
ko�ncowych w DIS, pocz ,awszy od widm jednocz ,astkowych, poprzez korelacje dwucz ,astkowe w
k ,acie biegunowym, a_z do uktuacji rozk lad�ow krotno�sci w ograniczonych obszarach przestrzeni
fazowej. Odzwierciedla to r�ownie_z szczeg�olne zainteresowanie autora t ,a tematyk ,a. Jest on
wsp�o lautorem wszystkich prac wsp�o lpracy ZEUS, kt�orych rezultaty przedstawione zosta ly w
rozprawie.

Zasadnicza cz ,e�s�c pracy przedstawiona w rozdzia le 5, zawiera wyniki (rozdzia ly 5.2 i 5.3),
kt�ore s ,a moimi, znacz ,acymi przyczynkami do publikacji wsp�o lpracy ZEUS. By lem inicjatorem,
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g l�ownym autorem i wykonawc ,a (autorem tzw. pierwszych analiz, w przyj ,etej przez wsp�o lprac ,e
ZEUS procedurze przygotowania publikacji do druku) nast ,epuj ,acych temat�ow:

- Analizy dwucz ,astkowych korelacji k ,atowych, kt�orej wyniki zosta ly w l ,aczone do publikacji
wsp�o lpracy ZEUS:

"
Angular and Current-Target Correlations in Deep Inelastic Scattering at HERA\,

Eur. Phys. J. C12 (2000) 53.

- Analizy uktuacji krotno�sci w ograniczonych obszarach przestrzeni fazowej, kt�orej wyniki
zosta ly w l ,aczone do publikacji wsp�o lpracy ZEUS:

"
Multiplicity Moments in Deep Inelastic Scattering at HERA",

Phys. Lett. B 510 (2001) 36.

Wyniki powy_zszych analiz prezentowane by ly przez wsp�o lprac ,e ZEUS mi ,edzy innymi na mi ,edzy-
narodowych konferencjach �zyki wysokich energii ICHEP: Vancouver (1998) i Osaka (2000) oraz
osobi�scie przez autora na konferencjach:

� Deep Inelastic Scattering and QCD, DIS 1999, Zeuthen, Germany:

"
Fragmentation in DIS\.

� Deep Inelastic Scattering and QCD, DIS 2001, Bologna, Italy:

"
Multiplicity Fluctuations in DIS\.

� International Symposium on Multiparticle Dynamics, ISMD 2001, Datong, China:

"
Multiplicity Fluctuations and Bose-Einstein Correlations in DIS at HERA\.

Pomiary uktuacji krotno�sci, obserwowane w cylindrycznej lub sferycznej przestrzeni fazowej,
po l ,aczone z testowaniem hipotezy LPHD, by ly pierwszymi tego typu w skali �swiatowej. Dla
innych wynik�ow DIS, istnieje mo_zliwo�s�c ich por�ownania z wynikami pochodz ,acymi z bada�n
oddzia lywa�n e+e�, co pozwala na sprawdzenie hipotezy o uniwersalno�sci fragmentacji kwarku,
niezale_znie od procesu w jakim on zosta l wyprodukowany. Jest to r�ownie_z jedno z zagadnie�n
rozwa_zanych w rozprawie.

Cz ,estym tematem poruszanym w niniejszej pracy s ,a hadronowe stany ko�ncowe obserwowane
w DIS w uk ladzie Breita, dla kt�orych mierzone w detektorach cz ,astki odpowiadaj ,a g l�ownie
hadronom. B ,ed ,a one w skr�ocie nazywane stanami ko�ncowymi. Podobnie obszar fragmentacji
rozproszonego kwarku w tym uk ladzie b ,edzie nazywany obszarem fragmentacji kwarku, a obszar
fragmentacji pozosta lo�sci protonu obszarem fragmentacji tarczy.

W tek�scie pracy starano si ,e zast ,api�c najcz ,e�sciej spotykane w literaturze fachowej angielskie
terminy polskimi odpowiednikami. Przyk ladami b ,ed ,a nast ,epuj ,ace wyrazy angielskie, reprezen-
towane jako:

"
bunches\ - p ,eczki,

"
jets\ - strumienie hadron�ow lub parton�ow

"
rapidity\ - po�spieszno�s�c,

"
luminosity\ - �swietlno�s�c,

"
trigger\ - tryger,

"
Generating Functional\ - funkcjona l tworz ,acy.

Rozprawa podzielona zosta la na rozdzia ly pozwalaj ,ace Czytelnikowi zapozna�c si ,e kolejno z
materia lem do�swiadczalnym wykorzystywanym w pracy (rozdzia l 2), z �zycznymi mo_zliwo�sciami
bada�n na akceleratorze HERA (rozdzia l 3), ze sposobami teoretycznego opisu stan�ow wielo-
hadronowych (rozdzia l 4). W rozdziale 5, przedstawiono natomiast rezultaty bada�n w lasno�sci
stan�ow ko�ncowych w DIS i ich por�ownanie z przewidywaniami pQCD + LPHD a tak_ze z
wynikami eksperyment�ow e+e�. Podsumowanie i wnioski zawarte s ,a w rozdziale 6.
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Rozdzia l 2

Materia l do�swiadczalny

Prezentowane w pracy wyniki opieraj ,a si ,e na danych zebranych w eksperymentach ZEUS
(w przewa_zaj ,acej wi ,ekszo�sci) i H1, pracuj ,acych w o�srodku naukowym DESY (Deutsches
Elektronen-Synchrotron) w Hamburgu. Pochodz ,a one z bada�n nad oddzia lywaniami elek-
tron�ow lub pozyton�ow z protonami, realizowanych na akceleratorze HERA, podczas pierwszego
etapu jego pracy zwanego HERA I (1992 - 2000).

W dalszej kolejno�sci om�owiono aparatur ,e do�swiadczaln ,a i procedur ,e zbierania danych na
przyk ladzie eksperymentu ZEUS, w kt�orym aktualnie pracuje autor niniejszej pracy.

2.1 Akcelerator HERA

Akcelerator HERA (Hadron-Elektron Ring Anlage) [13] jako jedyny tego typu na
�swiecie, pozwala zderza�c elektrony (lub pozytony) i protony. W dalszej cz ,e�sci pracy, wi ,azki e�,
b ,edziemy w skr�ocie nazywa�c wi ,azkami elektron�ow, o ile nie zajdzie potrzeba ich rozr�o_znienia.
Dwa oddzielne pier�scienie akumulacyjne dla elektron�ow i proton�ow po lo_zone s ,a w tunelu o
d lugo�sci 6.34 km, na g l ,eboko�sci 10 - 25 metr�ow pod powierzchni ,a ziemi. Energia wi ,azki elek-
tronowej, bliska 27.5 GeV, zosta la ustalona w 1994 roku. Energia wiazki protonowej wzros la od
820 GeV (w latach 1994 - 1997) do 920 GeV (lata 1998 - 2000). Przy takich parametrach wi ,azek
energia w uk ladzie �srodka masy wynosi la 300 lub 318 GeV (odpowiednia energia w uk ladzie
spoczywaj ,acej tarczy by laby r�owna 48 lub 54 TeV). Na obwodzie pier�scieni akceleratora znaj-
duj ,a si ,e 4 hale eksperymentalne (Rys. 2.1). Czo lowe zderzenie obu rodzaj�ow wi ,azek nast ,epuje w
dw�och z nich (eksperymentalne hale: Po ludniowa i P�o lnocna), w kt�orych umieszczone zosta ly
dwa g l�owne eksperymenty ZEUS oraz H1. Pierwsze zderzenia ep zosta ly zarejestrowane przez
oba te eksperymenty jesieni ,a 1992 roku.

Pozosta le hale s ,a u_zywane przez eksperymenty, kt�ore wykorzystuj ,a tylko wi ,azk ,e leptonow ,a
(HERMES - hala Wschodnia) lub protonow ,a (HERA-B - hala Zachodnia). W ekspery-
mencie HERMES bada si ,e spinow ,a struktur ,e nukleonu poprzez oddzia lywania pod lu_znie spo-
laryzowanych foton�ow na spolaryzowanym gazie jako tarczy. Celem eksperymentu HERA-B jest
badanie z lamania symetrii CP w uk ladzie B0 �B0, przy u_zyciu specjalnego drutu jako tarczy dla
produkcji mezon�ow B w oddzia lywaniach z halo wi ,azki protonowej.

Uzyskanie w akceleratorze HERA stabilnych wi ,azek, o okre�slonej energii i strukturze, jest
stosunkowo d lugim procesem, zilustrowanym schematycznie na rysunku 2.1 (lewa strona). Jako
�zr�od la proton�ow u_zywa si ,e jon�ow wodoru. Protony przy�spieszone do energii 50 MeV w akce-
leratorze liniowym, s ,a "

wstrzykiwane\ do pier�scienia akceleratora DESY III, zape lniaj ,ac go
11 p ,eczkami proton�ow. P ,eczki w DESY III, przy�spieszone do energii 7.5 GeV, s ,a roz lo_zone w
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Rysunek 2.1: Schemat pracy akceleratora HERA. Lewa strona (powi ,ekszona cz ,e�s�c prawego ry-
sunku): kilkustopniowy proces prowadz ,acy do uzyskania elektron�ow i proton�ow w pier�scieniach
akceleratora HERA; Prawa strona: umiejscowienie eksperyment�ow ZEUS, H1, HERMES i
HERA-B na obwodzie akceleratora.

czasie co 96 ns, tak jak
"
docelowe\ p ,eczki w pier�scieniu akceleratora HERA. W dalszej swojej

drodze protony, osi ,agaj ,a pier�scie�n urz ,adzenia PETRA (Positron-Elektron Tandem Ring
Anlage), sk ,ad po przy�spieszeniu do energii 40 GeV i skompletowaniu liczby p ,eczk�ow do 17, s ,a
wysy lane do akceleratora HERA i tam ostatecznie przy�spieszone do energii 820/920 GeV. Czas
_zycia tak wytworzonej wi ,azki mo_ze dochodzi�c do kilkudziesi ,eciu godzin. Maksymalna liczba
p ,eczk�ow protonowych w pier�scieniu HERA wynosi 210.

Elektrony lub pozytony s ,a wstrzykiwane i przy�spieszane do energii 250 MeV w liniowym
akceleratorze LINIAC I (e�) lub do energii 450 MeV w LINIAC II (e+). Nast ,epnie w liniaku
akumulacyjnym PIA, tworzony jest jeden p ,eczek elektronowy o warto�sci pr ,adu rz ,edu 60 mA,
kt�ory po przej�sciu do DESY II jest przy�spieszany do energii 7.5 GeV. W PETRA II zostaje
on rozdzielony na 17 p ,eczk�ow z przerwami 96 ns pomi ,edzy nimi. Po przy�spieszeniu do energii
14 GeV, s ,a one przesy lane do akceleratora HERA i tam przy�spieszane do energii 27.5 GeV.
Podobnie jak dla p ,eczk�ow protonowych, ich maksymalna liczba mo_ze wynosi�c 210. Czas _zycia
wi ,azki elektronowej jest rz ,edu kilkunastu godzin. Niekt�ore p ,eczki nie nape lnione cz ,astkami
(tzw. p ,eczki pilotowe) nie maj ,a odpowiadaj ,acych sobie partner�ow z przeciwnej zderzaj ,acej si ,e
wi ,azki. Wykorzystuje si ,e je do badania t la pochodz ,acego od oddzia lywa�n wi ,azki elektronowej
z cz ,astkami resztkowego gazu znajduj ,acego si ,e w rurze akceleratora. Informacje te s lu_z ,a po-
miarowi �swietlno�sci w eksperymentach ZEUS i H1 (metoda om�owiona dla eksperymentu ZEUS
w rozdziale 2.2.3).

W okresie HERA I akcelerator pracowa l ze zbli_zonymi do projektowanych warto�sciami para-
metr�ow (np. dla chwilowej �swietlno�sci). Przyk ladem mo_ze by�c por�ownanie w Tabeli 2.1, pro-
jektowanych i zrealizowanych w trakcie 1997 roku parametr�ow pracy akceleratora.
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HERA - Parametry Projektowane Warto�sci w 1997
elektron proton elektron proton

obw�od (m) 6336
energia (GeV) 30 820 27.5 820

pole magnetyczne (T) 0.165 4.65 0.165 4.65
�swietlno�s�c (cm�2s�1) 1:6 � 1031 4:3 � 1030

liczba zderzaj ,acych si ,e p ,eczk�ow 210 174
czas zderze�n p ,eczk�ow (ns) 96

pr ,ady (mA) 58 160 30 55
rozmiar poprzeczny wi ,azki �x (mm) 0.301 0.276 0.239 0.185
rozmiar poprzeczny wi ,azki �y (mm) 0.067 0.087 0.055 0.058

rozmiar pod lu_zny wi ,azki �z (cm) 0.8 11 0.8 11
strata energii na jeden obr�ot (GeV) 0.127 1:4 � 10�13 0.127 1:4 � 10�13

energia wstrzykni ,etych wi ,azek (GeV) 14 40 12 40

Tablica 2.1: Projektowane i uzyskane w 1997 parametry pracy akceleratora HERA.

Rysunek 2.2 przedstawia sumaryczn ,a �swietlno�s�c dla danego roku pracy akceleratora, podczas
trwania etapu HERA I (lata: 1992-2000).

 HERA luminosity 1992 – 2000

10

20

30

40

50

60

70

10

20

30

40

50

60

70

In
te

gr
at

ed
 L

um
in

os
ity

 (p
b-1

)

Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec

92
93

94

95

1996

1997

98

1999 e-

1999 e+

2000

15.03.

Rysunek 2.2: Sumaryczna
�swietlno�s�c dla danego roku
zbierania danych, dotycz ,aca
etapu HERA I.

Omawiane w pracy w lasno�sci stan�ow ko�ncowych dla rozprasza�n g l ,eboko nieelastycznych
badane na akceleratorze HERA, opieraj ,a si ,e o dane zarejestrowane w detektorach ekspery-
ment�ow ZEUS i H1. W Tabeli 2.2 por�ownano akceptancj ,e i rozdzielczo�s�c g l�ownych sk ladnik�ow
detektor�ow ZEUS i H1, kt�ore wp lywa ly na jako�s�c uzyskiwanych rezultat�ow. W dalszej ko-
lejno�sci, w du_zym skr�ocie, przedstawiony zosta l schemat detektora ZEUS, ze zwr�oceniem uwagi
na te jego sk ladowe, kt�ore pozwoli ly uzyska�c wyniki, prezentowane mi ,edzy innymi w tej pracy.
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ZEUS H1

det. �slad�ow akcept. (�) rozdz. �PT=pT akcept. (�) rozdz. �PT=pT

do przodu 7.50-280 7.50-250 0.02 � pT= sin �
centralny 150-1640 0.005 � pT 200-1600 0.009 � pT

kalorymetry akcept. (�) rozdz. �PT=pT akcept. (�) rozdz. �PT=pT

elektromag. 2.20-176.50 (U) 0.18/
p
E 40-1530 (L) 0.11/

p
E

155.50-174.50 (B) 0.1/
p
E

1510-177.50 (S) 0.075/
p
E

hadronowe 0.70-3.30 (P) � 1.5/
p
E

2.20-176.50 (U) 0.35/
p
E 40-1530 (L) 0.5/

p
E

1530-1780 (S) � 0.3/
p
E

Tablica 2.2: Por�ownanie akceptancji i rozdzielczo�sci g l�ownych sk ladowych detektor�ow ZEUS i
H1 (pT i E s ,a w GeV). Skr�oty oznaczaj ,a: U - kalorymetr uranowy; L - kalorymetr o lowiany
wype lniony ciek lym argonem; B - tylny kalorymetr elektromagnetyczny; S - tylny kalorymetr
zawieraj ,acy elektromagnetyczne i hadronowe sekcje; P - korek, przedni kalorymetr zamykaj ,acy
woln ,a przestrze�n pomi ,edzy rur ,a a przedni ,a cz ,e�sci ,a kalorymetru (L). Dane umieszczone w tabeli
zaczerpni ,eto z pracy [14].

2.2 Detektor ZEUS

Detektor wsp�o lpracy ZEUS zbudowany zosta l1 dla cel�ow rejestracji i pomiar�ow produkt�ow
zderze�n ep, w tym r�ownie_z rozproszonych e� czy wielohadronowych stan�ow ko�ncowych. Poprzecz-
ny i pod lu_zny przekr�oj detektora ZEUS w stosunku do osi zderzaj ,acych si ,e wi ,azek przedstawiaj ,a
odpowiednio rysunki 2.3 i 2.4. Szczeg�o lowy opis detektora znajduje si ,e w [15].

Rysunek 2.3: Przekr�oj detektora ZEUS wzd lu_z kierunku zderzaj ,acych si ,e wi ,azek: elektron�ow
(pozyton�ow) z lewej i proton�ow z prawej strony.

1Ponad pi
,
e�cdziesi ,at instytucji z 11 kraj�ow bra lo udzia l przy jego budowie, w tym znacz ,acy wk lad wnios ly

polskie plac�owki naukowe z Krakowa (IFJ, AGH, UJ) i z Warszawy (UW, IPJ).
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Rysunek 2.4: Przekr�oj
detektora ZEUS,
poprzecznie do osi
zderzaj ,acych si ,e wi ,azek.

Rysunek 2.5: Wsp�olne zdj ,ecie uczestnik�ow eksperymentu ZEUS na tle otwartego, g l�ownego
detektora (autor niniejszej pracy zosta l uwidoczniony w lewym dolnym rogu).

Rysunek 2.5 przedstawia fotogra� ,e grupy uczestnik�ow eksperymentu ZEUS na tle otwartego
detektora, podczas przerwy w zbieraniu danych. Ilustruje ona skal ,e przedsi ,ewzi ,ecia tego typu
eksperyment�ow.

Detektor ZEUS pokrywa prawie pe lny k ,at bry lowy, z wyj ,atkiem ma lego obszaru wok�o l rury,
w kt�orej zachodz ,a zderzenia. Uk lad wsp�o lrz ,ednych detektora jest prawoskr ,etnym uk ladem
kartezja�nskim, z punktem zaczepienia w punkcie oddzia lywania wi ,azek (IP). Dodatni kierunek
osi Z odpowiada kierunkowi lotu proton�ow, dodatni kierunek osi X zwr�ocony jest ku �srodkowi
pier�scieni akceleratora HERA, za�s o�s Y jest skierowana do g�ory. K ,aty biegunowe mierzone
s ,a wzgl ,edem osi Z: � = 00 lub � = 1800 s ,a kierunkami odpowiednio wi ,azki protonowej lub
elektronowej. K ,aty azymutalne � s ,a mierzone wzgl ,edem osi X.

Asymetria energi zderzaj ,acej si ,e wi ,azki elektronowej i protonowej prowadzi do poruszania
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si ,e uk ladu �srodka masy do przodu (w kierunku ruchu wi ,azki protonowej), w stosunku do uk ladu
laboratoryjnego. Konsekwencj ,a jest asymetria prz�od - ty l, w obserwowanych stanach ko�ncowych
zderze�n ep.

Poszczeg�olne sk ladniki detektora ZEUS umieszczane by ly koncentrycznie wzgl ,edem osi wi ,azki
protonowej. Wyst ,epuj ,ace na rysunku 2.3 symbole s ,a skr�otami nazw poszczeg�olnych sk ladowych
detektora ZEUS.2 W �srodku detektora, najbli_zej rury ze zderzaj ,acymi si ,e wi ,azkami, znajduje
si ,e detektor wierzcho lka (VXD), kt�ory otoczony jest przez centralny detektor �slad�ow (CTD).
Z przodu i z ty lu CTD, znajduj ,a si ,e dodatkowe detektory �slad�ow: FTD oraz RTD. Detektor
FTD zawiera trzy komory dryfowe, z kt�orych ka_zda wyposa_zona jest w trzy warstwy drut�ow,
z r�o_zn ,a orientacj ,a przestrzenn ,a. Detektor mo_ze mierzy�c �slady w zakresie k ,ata biegunowego
pomi ,edzy 7:50 i 280. Pomi ,edzy komorami detektora FTD znajduj ,a si ,e dwie p laszczyzny detek-
tor�ow promieniowania przej�scia (TRD), maj ,acych pom�oc w identy�kacji elektron�ow w stru-
mieniach cz ,astek produkowanych do przodu. Detektor RTD jest komor ,a drutow ,a podobn ,a do
jednej z kom�or FTD. Mo_ze on mierzy�c �slady w k ,acie biegunowym w zakresie pomi ,edzy 1590 i
1700. Prawie ca ly system detektor�ow �slad�ow CTD, RTD i cz ,e�s�c FTD, otoczony jest jednorod-
nym polem magnetycznym o warto�sci 1.43 T, r�ownoleg lym do osi wi ,azek i wytwarzanym przez
nadprzewodz ,acy solenoid.

System detektor�ow �slad�ow i solenoid otoczony jest wysokiej rozdzielczo�sci kalorymetrem ura-
nowym (UCAL) podzielonym na trzy sekcje: przedni ,a (FCAL), tyln ,a (RCAL) i cylindryczn ,a
(BCAL) zamykaj ,ac ,a centralny obszar. Podczas etapu HERA I pojawi ly si ,e dodatkowe sk ladowe
detektora ZEUS, zamontowane na sekcjach kalorymetru UCAL. Na powierzchni RCAL, dooko la
rury akceleratora poza RTD, zosta l zamontowany detektor �slad�ow (SRTD) s lu_z ,acy dok ladniej-
szemu pomiarowi energii elektron�ow, rozproszonych pod k ,atami wzgl ,edem osi wi ,azek mniejszymi
ni_z w samym RCAL. Na przodzie sekcji RCAL i FCAL zainstalowano detektory RPRES i
FPRES, b ,ed ,ace pojedynczymi warstwami scyntylator�ow. Pozwalaj ,a one poprawi�c jako�s�c po-
miaru energii rejestrowanych cz ,astek w kalorymetrze. Kalorymetr UCAL otoczony jest kalo-
rymetrem BAC, kt�ory mierzy wyp lyw energii z g l�ownego kalorymetru. Sk lada si ,e on z wyst ,epuj ,a-
cych na przemian p lyt _zelaza i kom�or proporcjonalnych. Warstwy _zelaza w kalorymetrze BAC,
stanowi ,a jednocze�snie jarzmo, zamykaj ,ace pole magnetyczne. Poniewa_z miony mog ,a przechodzi�c
przez obydwa kalorymetry, detektory s lu_z ,ace do ich identy�kacji zosta ly podzielone na sekcje
podobnie jak dla UCAL. Detektory mionowe zainstalowane na zewn ,atrz jarzma to: FMUO,
RMUO, BMUO natomiast po wen ,etrznej stronie jarzma to FMUI, RMUI, BMUI. Do-
datkowym detektorem zainstalowanym poza RCAL, blisko rury, jest ma ly kalorymetr BPC,
stowarzyszony z detektorem �slad�ow (BPT), wykorzystywany w badaniach przypadk�ow z ma lymi
warto�sciami przekazu czterop ,edu pomi ,edzy elektronem a protonem.

Na pocz ,atku detektora (licz ,ac od punktu oddzia lywania wi ,azek w stron ,e padaj ,acej wi ,azki
proton�ow), przy Z = -7.3 m, znajduje si ,e detektor z lo_zony z _zelaza i scyntylatora (Veto
Wall), kt�ory pozwala usuwa�c t lo pochodz ,ace od wi ,azki protonowej. W tym samym kierunku,
umieszczone s ,a cztery kalorymetry elektromagnetyczne wchodz ,ace w sk lad monitora �swietlno�sci
(LUMI) (rozdzia l 2.2.3). S ,a one po lo_zone przy Z = -8 m, Z = -35 m, Z = -44 m i Z = -107
m. Wykorzystuje si ,e je przy pomiarze energii elektron�ow w przypadkach fotoprodukcji (rozdzia l
2.5) lub pomiarze energii foton�ow w przypadkach zwi ,azanych z promieniowaniem hamowania
elektron�ow na protonach, u_zywanych w pomiarze �swietlno�sci w eksperymencie ZEUS [16]. Po
przeciwnej stronie, przy Z = 5.1 m, dooko la rury protonowej znajduje si ,e detektor z lo_zony z
o lowiu i scyntylatora (PRT), s lu_z ,acy zbieraniu informacji o cz ,astkach pochodz ,acych z fragmen-
tacji protonu, lec ,acych pod ma lymi k ,atami. Na odleg lo�sciach pomi ,edzy pomi ,edzy Z = 20 m

2Pami
,
etaj

,
ac, _ze opis odnosi si

,
e do pracy detektora w latach 1992-2000.
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Rysunek 2.6: Wycinek komory CTD obrazuj ,acy u lo_zenie drut�ow w superwarstwach i konwencj ,e
ich numeracji. Druty w czterech parzystych superwarstwach s ,a nachylone o okre�slony k ,at
wzgl ,edem osi wi ,azki. Wi ,eksze czarne punkty zwi ,azane s ,a z drutami (o zadanym potencjale)
rejestruj ,acymi sygna ly.

a Z = 90 m znajduje si ,e 6 stacji detektor�ow krzemowych nale_z ,acych do detektora LPS. S ,a
one przeznaczone do pomiar�ow rozproszonych pod bardzo ma lym k ,atem proton�ow, z ma lym
przekazem czterop ,edu poni_zej < 1 GeV. Na odleg lo�sci Z = 105 m znajduje si ,e detektor z lo_zony
z o lowiu i scyntylatora (FNC), kt�ory rejestruje wiod ,ace neutrony.3

Wyprodukowane w oddzia lywaniach cz ,astki, rejestrowano zar�owno w detektorze �slad�ow
CTD, w kt�orym p ,ed i kierunek lotu na ladowanych cz ,astek wyznacza si ,e z pomiar�ow ich trajek-
torii w polu magnetycznym, jak i w kalorymetrze UCAL, w kt�orym mierzy si ,e energie cz ,astek
na ladowanych i neutralnych ze strat ich energii w zatrzymuj ,acym je materiale kalorymetru
(uranie). Obydwa rodzaje detektor�ow zostan ,a szczeg�o lowo om�owione poni_zej.

2.2.1 Centalny detektor �slad�ow (CTD)

Umieszczony centralnie detektor �slad�ow CTD mierzy z du_z ,a dok ladno�sci ,a kierunek i p ,ed
na ladowanych cz ,astek [17]. Pozwala on r�ownie_z na identy�kacj ,e cz ,astek poprzez informacje o
stratach energii dE=dx na ladowanych cz ,astek w gazie wype lniaj ,acym komor ,e detektora. Detek-
tor jest cylindryczn ,a komor ,a drutow ,a zawieraj ,ac ,a 72 warstwy, pogrupowane w 9 superwarstw
(Rys. 2.6). Obj ,eto�s�c aktywna komory ma d lugo�s�c 205 cm z wewn ,etrznym promieniem 18.2
cm i promieniem zewn ,etrznym 79.4 cm. Pozwala to na pomiar k ,at�ow biegunowych w zakre-

3Nie wszystkie wzmiankowane tu detektory pracowa ly do zako�nczenia pierwszego etapu pracy HERA I. Wymie-
nienie ich tutaj ilustruje z lo_zono�s�c i uniwersalno�s�c aparatury pomiarowej jak

,
a jest detektor ZEUS. Podczas II

etapu pracy, z uwagi na przebudow
,
e akceleratora HERA, r�ownie_z detektor ZEUS uleg l cz

,
e�sciowej zmianie (np.

przesta ly istnie�c LPS, FNC, TRD, detektory LUMI na 8, 35, 44 metrze a pojawi ly si
,
e detektoryMVD, STT czy

detektory LUMI na 6 i 40 m) (rozdzia l 3).
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sie 150 < � < 1640, co odpowiada zakresowi po�spieszno�sci �1:96 < � < 2:03:4 Dost ,epny jest
pe lny zakres k ,ata azymutalnego. Komora jest nape lniona mieszanin ,a argonu, dwutlenku w ,egla
i etanu. W superwarstwach mog ,a wyst ,epowa�c na przemian druty ukierunkowane r�ownolegle do
osi wi ,azki (warstwy osiowe nios ,ace nieparzyste liczby) i te, dla kt�orych k ,at wzgl ,edem osi wi ,azki
wynosi � �50 5 (stereo superwarstwy nios ,ace parzyste liczby). Pozwalaj ,a one na okre�slenie
pozycji sygna lu w Z. Trzy wewn ,etrzne osiowe superwarstwy s ,a r�ownie_z wyposa_zone w system
umo_zliwiaj ,acy pomiar pozycji Z, z r�o_znicy czas�ow przyj�scia sygna l�ow do obu ko�nc�ow komory.
Wydajno�s�c CTD dla pojedynczego zdarzenia jest wi ,eksza ni_z 95%. Przestrzenna rozdzielczo�s�c
CTD jest oko lo 230 �m w zmiennych r��, odpowiada to rozdzielczo�sci w p ,edzie poprzecznym:

�(p?)

p?
= 0:0058 � p? � 0:0065 � 0:0014=p? (2.1)

dla d lugich �slad�ow (p? jest wyra_zone w GeV). Wierzcho lek oddzia lywania jest mierzony
"
przy-

padek - po - przypadku\. Typowa rozdzielczo�s�c uzyskiwana wzd lu_z i poprzecznie do osi wi ,azki
wynosi 0.4 i 0.1 cm.

2.2.2 Kalorymetr uranowy (UCAL)

Rysunek 2.7 przedstawia schemat kalorymetru uranowego u_zywanego w eksperymencie ZEUS.
Obejmuje on trzy cz ,e�sci: �srodkow ,a - BCAL (Barrel Calorimeter [18, 19]), przedni ,a - FCAL (For-
ward Calorimeter) i tyln ,a - RCAL (Rear Calorimeter) [20]. Zakres k ,at�ow biegunowych pokrytych

HAC1

CENTRAL    TRACKING

FORWARD
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SOLENOIDHAC1HAC2

1.5 m .9 m

FCAL BCAL
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C
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H
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2

F
C

A
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M

C

BCAL EMC

3.3 m

RCAL

electrons protons

  

Rysunek 2.7: Przekr�oj kalo-
rymetru uranowego (UCAL)
wzd lu_z osi zderzaj ,acych
si ,e wi ,azek elektron�ow i
proton�ow.

przez BCAL wynosi od 36:70 do 129:10 (lub w po�spieszno�sci �0:74 < � < 1:1). FCAL pozwala
mierzy�c k ,aty w zakresie od 2:20 do 39:90 (lub w po�spieszno�sci 1: < � < 4:) a RCAL w zakre-
sie od 128:10 do 176:50 (lub w po�spieszno�sci �3:49 < � < �0:72). W strukturze kalorymetru

4Po�spieszno�s�c jest zde�niowana jako � = � ln(tan( �
2
) , gdzie � jest k

,
atem biegunowym liczonym wzgl

,
edem osi

Z uk ladu detektora ZEUS.
5Przy takiej warto�sci k

,
ata, rozdzielczo�s�c w k

,
acie biegunowym i azymutalnym s

,
a w przybli_zeniu r�owne.
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uranowego UCAL, 3:3 mm warstwy zubo_zonego uranu (jest mieszanin ,a 98.4% U238, 1.4% Nb i
� 0.2% U235) b ,ed ,acego absorberem, s ,a poprzek ladane warstwami 2:6 mm plastykowego scynty-
latora (o symbolu SCSN-38). Grubo�sci tych materia l�ow zosta ly wybrane tak, aby kalorymetr
dostarcza l kompensacji, tzn. odpowied�z kalorymetru dla elektron�ow (e) i hadron�ow (h) o jed-
nakowych energiach by ly te same (e=h = 1:00 � 0:02). Wpadaj ,ace do kalorymetru hadrony
rozwijaj ,a kaskady hadronowe zawieraj ,ace r�ownie_z elektromagnetyczn ,a sk ladow ,a, z produkcji
i rozpad�ow np. neutralnych pion�ow �0, mezon�ow � itp. W przypadku braku mechanizmu
kompensacji, nier�owna odpowied�z na sk ladow ,a elektromagnetyczn ,a i hadronow ,a powodowa laby
zniekszta lcenie pomiar�ow energii hadron�ow. Rozdzielczo�s�c pomiaru energii (wyra_zonej w GeV)
w UCAL wynosi

�(E)

E
=

0:35p
E

(2.2)

dla hadron�ow i
�(E)

E
=

0:18p
E

(2.3)

dla elektron�ow. U_zyte w kalorymetrze p lytki scyntylatora pozwalaj ,a uzyska�c szybk ,a odpowied�z
(czas) na pojawienie si ,e kaskad elektromagnetycznych i hadronowych od wpadaj ,acych do niego
cz ,astek. Czas ten por�ownuje si ,e z czasem zderzenia p ,eczk�ow wi ,azek ep dostarczonym przez

"
zegar\ pracuj ,acego akceleratora HERA. Taka wielko�s�c wykorzystywana jest w schemacie selekcji

przypadk�ow, do rozr�o_znienia pomi ,edzy zderzeniami ep, a pojawiaj ,acym si ,e wielokrotnie cz ,e�sciej
t lem od przypadkowych zderze�n.

Sekcje kalorymetru UCAL s ,a dzielone w modu ly, kt�ore s ,a zorientowane prostopadle do osi
wi ,azki w BCAL i pod lu_znie do osi wi ,azki dla FCAL i RCAL. Ka_zdy modu l jest podzielony z
kolei na tzw. wie_ze o rozmiarach 20 � 20 cm2. Ka_zda wie_za ma pod lu_zn ,a struktur ,e elektromag-
netycznej sekcji (EMC) i dw�och (jednej dla RCAL) sekcji hadronowych (HAC1, HAC2). Ka_zda
sekcja EMC zawiera 4, 5 � 20 cm2 kom�orki (dwie 10 � 20 cm2 w RCAL). Kom�orka kalorymetru
jest czytana dwoma fotopowielaczami (PMT). Zmierzona energia jest zwi ,azana z sumarycznym
odczytem z obu fotopowielaczy i dlatego jest niezale_zna od punktu wej�scia cz ,astki do kom�orki.
Por�ownanie obu fotopowielaczy pozwala zrekonstruowa�c pozycj ,e wewn ,atrz kom�orki.

Dla zderze�n ep, r�o_zne energie zderzaj ,acych si ,e wi ,azek, prowadz ,a do asymetrii prz�od - ty l dla
obserwowanych stan�ow ko�ncowych. Znalaz lo to odbicie w asymetrii prz�od - ty l w kalorymetrze
UCAL. Material absorbcyjny FCAL odpowiada 7 d lugo�sciom dr�og absorpcji �, podczas gdy
RCAL ma ich 4.

Naturalna promieniotw�orczo�s�c uranu U238 stanowi sta ly poziom odniesienia dla kalibracji
kana l�ow elektroniki kalorymetru, kt�orej dok ladno�s�c wynosi oko lo 1%.

2.2.3 Monitor �swietlno�sci (LUMI)

Cz ,esto�s�c przypadk�ow R (na sekund ,e), zwi ,azan ,a z danym procesem o przekroju czynnym
� (w cm2), obserwowan ,a na akceleratorze o znanej �swietlno�sci L (w cm�2s�1) mo_zna wyrazi�c
poprzez relacj ,e:

R = L� � (2.4)

Znajomo�s�c R i � pozwala wyznaczy�c warto�s�c �swietlno�sci L, kt�ora jest w lasno�sci ,a danego akce-
leratora. Dla zapewnienia odpowiedniej dok ladno�sci pomiaru �swietlno�sci, przekr�oj czynny �
u_zytego procesu, dobrze scharakteryzowany teoretycznie, powinien by�c odpowiednio du_zy dla
zapewnienia wymaganej statystycznej dok ladno�sci pomiar�ow R i mie�c jasn ,a do�swiadczaln ,a "

syg-
natur ,e\.
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W eksperymencie ZEUS do pomiaru �swietlno�sci wykorzystano proces hamowania elektron�ow
na protonach [21] (proces Bethe-Heitlera - BH, tzw. bremsstrahlung), dla kt�orego teoretyczny
przekr�oj czynny mo_ze by�c wyliczony z dok ladno�sci ,a � 0:5% [16]. W procesie tym wej�sciowy elek-
tron (e), emituje foton () w polu elektromagnetycznym zwi ,azanym z na ladowanym protonem
(p).6

ep! e
0

p (2.5)

W tych przypadkach, nazywanych dalej przypadkami BH, zar�owno foton () jak i ko�ncowy
elektron (e

0

) mog ly by�c zarejestrowane a ich energie zmierzone w odpowiednich elektromag-
netycznych kalorymetrach: fotonowym i elektronowym, o ile ich k ,aty emisji nie przekracza ly
warto�sci � 0.5 mrad dla foton�ow i � 6 mrad dla elektron�ow. Zaniedbanie w opisie procesu
hamowania odrzutu protonu (przy minimalnym wyst ,epuj ,acym tu przekazie czterop ,edu do pro-
tonu) prowadzi do relacji koincydencji dla zmierzonych energii wt�ornych elektron�ow, foton�ow i
pierwotnych elektron�ow z wi ,azki:

E + Ee
0 = Ee: (2.6)

R�ownoczesny pomiar fotonu w koincydencji z rozproszonym elektronem, wykorzystywany by l
w obliczeniach �swietlno�sci w eksperymencie ZEUS tylko przez kr�otki okres HERA I (kilka pier-
wszych miesi ,ecy).7

Redukcja wp lywu proces�ow stanowi ,acych t lo w interesuj ,acych nas przypadkach BH z od-
dzia lywa�n ep oraz stwierdzenie, i_z geometryczna akceptancja kalorymetru fotonowego okaza la si ,e
wystarczaj ,aco du_z ,a (� 98%) i niezale_zn ,a od energii foton�ow, spowodowa la, _ze pomiar �swietlno�sci
w eksperymencie ZEUS, w dalszym okresie HERA I, opiera l si ,e o pomiar cz ,esto�sci przypadk�ow
BH identy�kowanych przy pomocy foton�ow rejestrowanych w kalorymetrze fotonowym [16].

W oparciu o wz�or (2.4) �swietlno�s�c L wylicza si ,e jako:

L =
Rep
BH

�obsBH

; (2.7)

gdzie Rep
BH jest zmierzon ,a cz ,esto�sci ,a przypadk�ow BH w oddzia lywaniach ep i �obsBH jest przekro-

jem czynnym dla procesu hamowania obliczonym dla odpowiedniego zakresu energii foton�ow,
uwzgl ,edniaj ,acym poprawki dla charakteru u_zytego detektora i geometrycznej akceptancji fo-
ton�ow. Przy niezale_zno�sci akceptancji foton�ow A od energii foton�ow, �obsBH mo_zna zapisa�c jako:
�obsBH = A � �poprBH . Akceptancj ,e A wylicza si ,e w oparciu o program Monte Carlo, w kt�orym
uwzgl ,ednia si ,e rozmycie k ,atowe pierwotnej wi ,azki elektrowej, jej nachylenie w punkcie od-
dzia lywania IP w stosunku do osi uk ladu detektora ZEUS i odpowiednie kszta lty rury pr�o_zniowej
i magnes�ow przez kt�ore przechodz ,a fotony od punktu IP do kalorymetru fotonowego. Przekr�oj
czynny �poprBH jest obliczany na podstawie teoretycznych wzor�ow opisuj ,acych procesy hamowa-
nia dla oddzia lywa�n ep i egas (oddzia lywania niesparowanych p ,eczk�ow elektronowych, tzw.
pilotowych, z resztkowym gazem znajduj ,acym si ,e w rurze pr�o_zniowej) dla danego zakresu en-
ergii foton�ow, wraz z oczekiwanymi poprawkami pochodz ,acymi od dodatkowych efekt�ow (np.
zwi ,azanych z rozmiarem wi ,azki -

"
beam size e�ect\ [16]). Wyliczenia uwzgl ,edniaj ,a r�ownie_z

warunki do�swiadczalne zwi ,azane z detektorem.
Wielko�s�c Rep

BH jest cz ,esto�sci ,a przypadk�ow BH dla oddzia lywa�n ep uwzgl ,edniaj ,ac ,a poprawki
pochodz ,ace od elektronowych p ,eczk�ow pilotowych oraz potencjalnych zniekszta lce�n ilo�sci zlicze�n

6Proces ten by l r�ownie_z wykorzystany w pomiarze �swietlno�sci w eksperymencie H1.
7W eksperymencie H1 by l on podstaw

,
a pomiar�ow �swietlno�sci w ca lym tym okresie.
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wynikaj ,acych z nak ladania si ,e przypadk�ow (
"
pile-up e�ect\).8 Mo_zna j ,a wyrazi�c nast ,epuj ,aco:

Rep
BH = Rep

popr �
Ietot
Iepilot

Rpilot; (2.8)

gdzie Rep
popr jest cz ,esto�sci ,a zlicze�n BH dla zderzaj ,acych si ,e p ,eczk�ow elektronowych i protonowych

(ep), poprawion ,a tak by uwzgl ,edni�c efekt nak ladania si ,e przypadk�ow, Rpilot jest cz ,esto�sci ,a przy-
padk�ow BH z oddzia lywa�n (egas) mierzonych dla elektronowych p ,eczk�ow pilotowych, Ietot jest
ca lkowitym pr ,adem elektronowym przy zderzaj ,acych si ,e p ,eczkach elektronowych i protonowych,
za�s Iepilot jest ca lkowitym pr ,adem elektronowym dla p ,eczk�ow pilotowych.

Dla uwzgl ,ednienia systematycznych efekt�ow zwi ,azanych z energi ,a rejestrowanych foton�ow,
pomiary �swietlno�sci prowadzone by ly dla czterech zakres�ow energii E , r�ownych odpowiednio:
E > 2 GeV; E > 5 GeV; E > 10 GeV oraz 10 < E < 16 GeV.

Foton i ko�ncowy elektron, emitowane s ,a z IP pod ma lymi k ,atami (przy �sredniej rz ,edu Me=Ee

dla foton�ow i Me=Ee0 dla elektron�ow, Me jest tu mas ,a elektronu) i pocz ,atkowo poruszaj ,a si ,e
wewn ,atrz rury pr�o_zniowej akceleratora (Rys. 2.8). Wt�orne elektrony, kt�orych energie s ,a mniejsze

Rysunek 2.8: Zesp�o l detektor�ow
monitora �swietlno�sci (ZEUS -
LUMI) w tunelu akceleratora
HERA. Kalorymetr elektronowy
na -35 m od IP oraz fotonowy
na -107 m u_zywane by ly przy po-
miarach �swietlno�sci. Kalorymetry
elektronowe (w odleg lo�sci -8 m i -
44 m od IP) s lu_zy ly w badaniach
proces�ow fotoprodukcji i dyfrakcji,
gdzie przy rekonstrukcji przy-
padk�ow konieczna by la znajomo�s�c
energii rozproszonego elektronu.

ni_z elektron�ow w pierwotnej wi ,azce elektronowej (np. relacja (2.6)), zostaj ,a nast ,epnie odchy-
lone przez uk lad magnes�ow dzia laj ,acych jak spektrometr (Rys. 2.8). Specjalna rura pr�o_zniowa
i wyj�sciowe okienko9 pozwalaj ,a tym elektronom tra��c do kalorymetru elektronowego (znaj-
duj ,acego si ,e na odleg lo�sci Z = - 35 m od IP), je_zeli ich energie mieszcz ,a si ,e w granicy 5 - 21
GeV. Sam kalorymeter elektronowy, b ,ed ,acy g l ,ebokim na 23 X0 detektorem zbudowanym z usta-
wionych na przemian p lyt o lowianych (25 cm � 25 cm i grubo�sci 0.57 cm) i scyntylatora (SCSN-
38) o grubo�sci 0.26 cm, zawiera dwa fotopowielacze pozwalaj ,ace zmierzy�c energi ,e wpadaj ,acych
do detektora elektron�ow. Wzgl ,edna energetyczna rozdzielczo�s�c wynosi � 20%=

p
E(GeV ).

Wewn ,atrz kalorymetru, na g l ,eboko�sci 7 X0 znajduje si ,e detektor pozycyjny sk ladaj ,acy si ,e z
dw�och warstw pask�ow ze scyntylatora, wzajemnie prostopad lych, (ka_zdy pasek

"
czytany\ jest

oddzielnym fotopowielaczem) pozwalaj ,acych wyznaczy�c po lo_zenie w p laszczy�znie (X,Y) zareje-
strowanych elektron�ow. Przestrzenna rozdzielczo�s�c detektora pozycyjnego jest rz ,edu 3 mm.

8Cz
,
esto�s�c zlicze�n mo_ze wzrosn

,
a�c, gdy np. dwa lub wi

,
ecej r�ownocze�snie pojawiaj

,
ace si

,
e przypadki BH, indy-

widualnie nie spe lniaj
,

ace kryterium selekcji, spe lniaj
,

a je wyst
,
epuj

,
ac razem. Z drugiej strony mierzona cz

,
esto�s�c

mo_ze zmale�c, je_zeli np. dwa
"
dobre\ przypadki BH pojawiaj ,ace si

,
e w detektorze b

,
ed ,a zliczone jako jeden.

9Wykonane ze stali o grubo�sci 0.085 drogi radiacyjnej X0, znaduj ,ace si
,
e na odleg lo�sci Z = -27.3 m od IP.
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Fotony w drodze do kalorymetru fotonowego, mog ,a opu�sci�c pr�o_zniow ,a rur ,e protonow ,a na od-
leg lo�sci Z = - 92.5 m, przechodz ,ac przez wyj�sciowe okienko10, odcinek specjalnej rury pr�o_zniowej
(redukcja t la od przypadkowych cz ,astek) oraz gra�towy �ltr (absorber) (2 - 2.5 X0), po lo_zony
blisko kalorymetru fotonowego i zabezpieczaj ,acy go przed uszkodzeniem zwi ,azanym z promienio-
waniem synchrotronowym.

Kalorymetr fotonowy (22 X0), znajduj ,acy si ,e na odleg lo�sci Z = -107 m od IP, podob-
nie jak kalorymetr elektronowy, zbudowany zosta l z p lyt o lowianych (18 cm � 20 cm � 0.57
cm) i scyntylatora (18cm � 18 cm � 0.28 cm). Odczytu dokonuje si ,e z pomoc ,a dw�och fo-
topowielaczy. Wzgl ,edna rozdzielczo�s�c energetyczna wynosi � 19%=

p
E(GeV ). Detektor pozy-

cyjny, zbudowany z wzajemnie prostopad lych pask�ow scyntylatora, umiejscowiony na g l ,eboko�sci
3 X0, pozwala z podobn ,a jak dla elektron�ow dok ladno�sci ,a, mierzy�c pozycj ,e (X,Y) foton�ow
wpadaj ,acych do kalorymetru.

Struktura monitora LUMI w eksperymencie ZEUS, oraz z lo_zona procedura stosowana w
obliczeniach �swietlno�sci, pozwalaj ,a otrzyma�c ko�ncow ,a jej warto�s�c z dok ladno�sci ,a rz ,edu 1%.

Ten zas luguj ,acy na uwag ,e wynik, umo_zliwia bardziej szczeg�o lowe testowanie przewidywa�n
teoretycznych w ramach modelu standardowego (SM) jak i poszukiwania nowych zjawisk w
odzia lywaniach ep.

Monitor �swietlno�sci u_zywany by l r�ownie_z w analizach wymagaj ,acych znajomo�sci wielko�sci
efektu pochodz ,acego od tzw. przypadk�ow radiacyjnych z emisj ,a foton�ow przez elektron ze
stanu pocz ,atkowego (ISR) (np. Rys. 4.10), oraz w trygerowaniu przypadk�ow fotoprodukcji
(rozdzia l 2.5) z ma lymi warto�sciami przekazu czterop ,edu Q2. Istniej ,ace dodatkowo w monitorze
�swietlno�sci (Rys. 2.8) dwa kalorymetry elektronowe, umieszczone blisko rury elektronowej na
odleg lo�sciach Z = -8 m i Z = -44 m od IP, pozwalaj ,a na pomiar rozproszonych elektron�ow
w r�o_znych zakresach energii (i r�o_znych od detektora przy Z = -35 m). Daje to mo_zliwo�s�c
rozszerzenia zakresu kinematycznego przy wyborze przypadk�ow fotoprodukcji.

Monitor �swietlno�sci (LUMI) w eksperymencie ZEUS, od pocz ,atku zwi ,azany jest z Grup ,a
Krakowsk ,a.11

W jego sukcesy w dostarczaniu z du_z ,a dok ladno�sci ,a �swietlno�sci ma te_z wk lad autor niniejszej
pracy, od pocz ,atku okresu HERA I bior ,acy udzia l we wspomnianych badaniach.

2.3 System selekcji przypadk�ow i procedura zbierania danych

Zderzenia obu wi ,azek na akceleratorze HERA zachodz ,a co 96 ns (� 10 MHz). Jednak
cz ,esto�s�c zderze�n ep jest niska w por�ownaniu z cz ,esto�sci ,a przypadk�ow pochodz ,acych od t la12.
Podstawowymi �zr�od lami t la s ,a: oddzia lywania proton�ow z wi ,azki z resztkami gazu w rurze lub
elementami konstrukcji rury, promieniowanie synchrotronowe elektron�ow wi ,azki, odzia lywania
wi ,azki elektron�ow z resztkami gazu w rurze oraz promieniowanie kosmiczne. Przypadki ep jak
i t la wykazuj ,a podobn ,a asymetri ,e stan�ow ko�ncowych w uk ladzie laboratoryjnym, co dodatkowo
utrudnia ich rozdzielenie.

Z powy_zszych przyczyn dla selekcji ma lego u lamka interesuj ,acych przypadk�ow podczas zbiera-
nia danych, u_zyto w eksperymencie ZEUS skomplikowanego, trzystopniowego systemu selekcji
przypadk�ow tzw. trygera [22]. Rysunek 2.9 pokazuje schemat systemu trygera ZEUS i sys-

10Miedziano-berylowe wyj�sciowe okienko dla foton�ow o grubo�sci 0.095 X0, znajduje si
,
e w miejscu, od kt�orego

rura protonowa odchyla si
,
e do g�ory.

11Dotyczy to jego budowy, testowania, uruchamiania, kolejnych jego rozszerze�n, bie_z ,acej obs lugi i dostarczania
�swietlno�sci dla eksperymentu ZEUS.

12Przyk ladowo, przy cz
,
esto�sci zderze�n w obszarze detektora ZEUS � 100 kHz, oddzia lywania ep wyst

,
epuj ,a z

cz
,
esto�sci ,a kilkudziesi

,
eciu Hz.
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temu zbierania danych. Pozwala on na efektywn ,a selekcj ,e przypadk�ow, minimalizuj ,ac tzw. czas
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Rysunek 2.9: Schematyczne przedstawienie systemu trygera do selekcji i zbierania przypadk�ow
w eksperymencie ZEUS.

martwy bez rejestracji przypadk�ow w detektorze, jak r�ownie_z na zredukowanie cz ,esto�sci ak-
ceptowanych przypadk�ow do warto�sci kilku Hz. Przy tak zredukowanej cz ,esto�sci przypadki s ,a
zapisywane na ta�sm ,e.

Poszczeg�olne poziomy trygera: pierwszy (First Level Trigger - FLT), drugi (Second Level
Trigger - SLT) i trzeci (Third Level Trigger - TLT) opisano poni_zej.

� FLT

Ten poziom trygera zawiera dwie cz ,e�sci: FLT wszystkich sk ladowych ZEUS i globalny FLT
(GFLT)  l ,acz ,acy informacj ,e ze wszystkich sk ladowych. Ka_zda ze sk ladowych produkuje,
w oparciu o pewne kryteria akceptacji przypadk�ow przez nie zerejestrowanych, wielko�sci
FLT i wysy la je do GFLT. W dalszej kolejno�sci GFLT na podstawie tych informacji i
swojej logiki podejmuje decyzj ,e, czy dany przypadek ma by�c zaakceptowany czy odrzu-
cony. W czasie gdy FLT przetwarza informacje, dane, z ka_zdych zderzaj ,acych si ,e p ,eczk�ow
wi ,azek, s ,a magazynowane w specjalnym buforze pami ,eci (tzw. pipeline). Je_zeli decyzja
jest pozytywna, akceptacja jest wysy lana do sk ladowych. Wtedy z pami ,eci zostaj ,a od-
czytane dane odpowiadaj ,ace zderzaj ,acym si ,e p ,eczkom. S ,a one magazynowane w buforze
pami ,eci cyfrowej i GFLT nie podejmuje nowej decyzji a_z wszystkie sk ladowe nie sko�ncz ,a
wyczytywania danych ze swoich bufor�ow pami ,eci. Zredukowana cz ,esto�s�c na wyj�sciu FLT
ma warto�s�c � 200 Hz (np. dla okresu 1996 - 2000 zbierania danych)

� SLT
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SLT r�ownie_z zawiera dwie cz ,e�sci : SLT dla sk ladowych i globalny SLT (GSLT). Ka_zda
ze sk ladowych produkuje wielko�sci SLT czerpi ,ac informacje z bufor�ow danych cyfrowych.
Pozwala im to wypracowa�c decyzj ,e co do akceptacji przypadku. Ko�ncowa decyzja o ewen-
tualnym odrzuceniu przypadku, dokonywana jest przez GSLT. Decyzje SLT s ,a wykony-
wane w kolejno�sci w jakiej przypadki s ,a otrzymywane. SLT ma dost ,ep do du_zej cz ,e�sci
pe lnej informacji o przypadku i mo_ze wykona�c obliczenia, uwzgl ,edniaj ,ac �zyczn ,a syg-
natur ,e oddzia lywa�n ( co nie by lo mo_zliwe w strukturze bufora pami ,eci danych dla FLT).
Przypadki, kt�ore przesz ly GSLT wysy lane s ,a do specjalnego bufora pami ,eci (EB - Event
Builder), gdzie dane ze wszystkich sk ladowych sk ladane s ,a w pojedynczy przypadek, zgod-
nie z wymaganym formatem bazy danych. Dodatkowo EB przekazuje decyzje GSLT do
ka_zdej ze sk ladowych. SLT redukuje cz ,esto�s�c trygera do warto�sci � 50 Hz (np. lata 1996
-2000). Przypadki te s ,a nast ,epnie wysy lane do TLT.

� TLT

TLT analizuje przypadek jako ca lo�s�c. Wyliczane s ,a kinematyczne w lasno�sci przypadku
i przypadek poddawany jest skomplikowanym algorytmom odrzucania. Prowadzi to do
dalszej redukcji cz ,esto�sci akceptowanych zderze�n ep do poziomu kilku Hz ( � 10 Hz dla
1996 - 2000). Przy takiej cz ,esto�sci zaakceptowane przez TLT przypadki s ,a zapisywane na
ta�sm ,e.

2.3.1 Rekonstrukcja i elementy analizy przypadk�ow

Zarejestrowane na ta�smie pierwotne (
"
surowe\) dane, zarejestrowane przez detektory danej

sk ladowej poddawane s ,a nast ,epnie procedurze
"
rekonstrukcji\ polegaj ,acej na przej�sciu do takich

wielko�sci, kt�ore dalej b ,ed ,a u_zywane w analizach �zycznych. Wykorzystuje si ,e tu informacje
zwi ,azane z zachowaniem si ,e danego detektora, jak i z metod ,a kalibracji surowych danych z nim
zwi ,azanych. Dla ka_zdej sk ladowej algorytmy stosowane przy rekonstrukcji pierwotnych danych
s ,a inne. Znajomo�s�c zrekonstruowanych wielko�sci dla r�o_znych sk ladowych detektora, pozwala
 l ,aczy�c je ze sob ,a dla uzyskania pe lniejszej charakterystyki przypadku. Przyk ladem mo_ze by�c
 l ,aczenie informacji o klastrach znalezionych w kalorymetrze uranowym ze �sladami pochodz ,acymi
z CTD, przed lu_zaj ,ace ich tory do czo la kalorymetru.

Zrekonstruowane dane u_zywane s ,a w r�o_znego rodzaju analizach �zycznych. W eksperymencie
ZEUS rekonstrukcji surowych danych dokonuje si ,e przy pomocy programu ZEPHYR (ZEus
PHYsics Reconstruction program).13 Zrekonstruowane dane, zachowywane s ,a w postaci
tablic, w specy�cznym systemie zapisu danych ADAMO [25], kt�ory w eksperymencie ZEUS
u_zywa dynamicznego systemu administrowania pami ,eci ,a ZEBRA [26]. Utworzona w ko�ncowym
etapie rekonstrukcji ta�sma MDST (Mini Data Summary Tape) zawiera tylko te przypadki,
kt�ore dodatkowo spe lni ly kryteria jako�sci dla indiwidualnych lub dla grup przypadk�ow.14

Kompletna informacja o przypadkach zawarta na ta�smie MDST, w tablicach ADAMO,
pozwala mi ,edzy innymi znajdowa�c klastry w kalorymetrze uranowym (zwi ,azane z wpadaj ,acymi
do niego cz ,astkami), masy efektywne dla r�o_znych kon�guracji cz ,astek (z wykorzystaniem infor-
macji o ich p ,edach z CTD) czy te_z bada�c korelacje pomi ,edzy cz ,astkami.

Zainteresowany u_zytkownik ma dost ,ep zar�owno do zrekontruowanych jak i surowych danych
poprzez programy EAZE lub ORANGE (wykorzystuje si ,e je r�ownie_z dla przypadk�ow Monte

13Za pomoc ,a tego programu rekonstruuje si ,e tak_ze symulowane przypadki Monte Carlo, kt�ore przesz ly przez
symulacj

,
e ca lego detektora dan ,a programem MOZART [23] w oparciu o GEANT 3.13 (3.21) program [24].

14Wi
,
a_ze si

,
e to ze sprawdzeniem czy najwa_zniejsze w procesie zbierania danych detektory, dostarcza ly przy-

padk�ow mieszcz ,acych si ,e w granicach kryteri�ow akceptacji.
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Carlo). Z ich pomoc ,a, mo_zna wprowadza�c w lasny, indywidualny kod programu dla potrzeb
powstaj ,acej analizy, wymagaj ,acej selekcji odpowiednich wielko�sci. Po ich wykonaniu, przetwo-
rzone wielko�sci zachowuje si ,e w postaci zbior�ow dyskowych (

"
N-tupli\). Zbiory te stanowi ,a w

og�olno�sci podstaw ,e do rozpocz ,ecia jakiejkolwiek analizy �zycznej.
Przypadki r�o_znego typu proces�ow, zwi ,azane z oddzia lywaniami ep, zapisane s ,a na MDST z

odpowiedni ,a identy�kacj ,a, co pozwala na ich szybki wyb�or podczas odczytu MDST. Tak jest te_z
dla przypadk�ow rozprasza�n g l ,eboko nieelastycznych (DIS - Deep Inelastic Scattering),
kt�ore s ,a przedmiotem zainteresowania autora niniejszej pracy.

2.4 Rozpraszanie g l
,

eboko nieelastyczne (DIS)

Przy rozpraszaniu wysokoenergetycznych elektron�ow na protonach (jak to ma miejsce na
akceleratorze HERA), zachodz ,a zasadniczo nieelastyczne oddzia lywania, w kt�orych proton ulega
rozbiciu i produkowana jest du_za liczba cz ,astek w stanie ko�ncowym. Takie oddzia lywania nazywa
si ,e zwykle

"
rozpraszaniami g l ,eboko nieelastycznymi\ (DIS). Istniej ,a dwie podstawowe klasy

przypadk�ow DIS b ,ed ,ace wynikiem nast ,epuj ,acych reakcji (Rys. 2.10):

Rysunek 2.10: Diagramy Feynmana
opisuj ,ace rozpraszanie g l ,eboko niee-
lastyczne elektron�ow (pozyton�ow) na
protonie DIS. Na lewo: Odzia lywania z
wymian ,a neutralnych bozon�ow: wirtu-
alnego fotonu � ( ! �) lub Z0

(przypadki NC); Na prawo: Odd-
zia lywania z wymian ,a na ladowanych
bozon�ow: W+ lub W� (przypadki
CC).

e� + P ! e�X; e�(e+) + P ! �(��)X (2.9)

W stanie ko�ncowym pojawia�c si ,e b ,ed ,a: rozproszony lepton l (k
0

= (E
0

l ;
~k
0

l)) i system X (p
0

=
(EX ; ~pX)) wyprodukowanych w reakcji cz ,astek stanowi ,acych

"
hadronowy stan ko�ncowy\ (przy

zaniedbaniu emisji z tzw. stanu pocz ,atkowego i ko�ncowego leptonu). Oddzia lywania pierwszego
typu nazywane procesami z pr ,adem neutralnym (NC - Neutral Current) opisuje si ,e poprzez
wymian ,e wirtualnego fotonu � lub neutralnego Z0, podczas gdy ko�ncowy lepton zachowuje
swoj ,a identyczno�s�c. W oddzia lywaniach drugiego typu wymieniane s ,a na ladowane bozony W�,
a wej�sciowy lepton zamienia si ,e w neutrino (antyneutrino). S ,a to tzw. procesy z pr ,adem
na ladowanym (CC - Charged Current). Neutrina nie mog ,a by�c bezpo�srednio rejestrowane przez
detektory eksperyment�ow ZEUS i H1, dlatego dla CC DIS mierzy si ,e energie i k ,aty uk ladu
hadron�ow X, a dla NC DIS, dodatkowo mierzy si ,e energie i k ,aty rozproszonych elektron�ow.

Prezentowane w kolejnych rozdzia lach tej pracy wyniki, dotyczy�c b ,ed ,a neutralnych od-
dzia lywa�n NC DIS (nazywanych w skr�ocie DIS).

Zaznaczona na rysunku 2.10 wielko�s�c Q2 (w GeV2)15 jest ujemnym kwadratem przekazu
czterop ,edu i okre�sla wirtualno�s�c wymienianego bozonu. Oczekuje si ,e, _ze przy warto�sci Q2 �

15Tutaj i w dalszej cz
,
e�sci pracy zosta l u_zyty naturalny uk lad jednostek, w kt�orym ~, c = 1.

20



(mp)
2 (kwadrat masy protonu), proton mo_ze by�c traktowany jako obiekt prawie swobodnych

sk ladnik�ow: kwark�ow i gluon�ow (parton�ow), z kt�orych jeden nios ,acy u lamek p ,edu protonu
x, oddzia lywuje z pr ,adem, podczas gdy reszta zwana pozosta lo�sci ,a protonu kontynuuje lot w
kierunku pierwotnego protonu. W ko�ncowym etapie zachodz ,acego procesu, rozproszony parton
i pozosta lo�s�c protonu fragmentuj ,a w obserwowane w detektorach cz ,astki.

Przy Q2 > 0 wymieniany bozon mo_ze mie�c pod lu_zn ,a jak i poprzeczn ,a polaryzacj ,e, dla Q2 = 0
(odpowiada to rozpraszaniu rzeczywistych foton�ow na protonach) fotony s ,a tylko spolaryzowane
poprzecznie.

Przekaz czterop ,edu q =
p
�Q2 mo_zna zwi ,aza�c z d lugo�sci ,a fali � wirtualnego fotonu : � = 1

j~qj

� 2mpx
Q2 . Dla danego x, d lugo�s�c fali fotonu jest wi ,ec odwrotnie proporcjonalna do Q2, co pozwala

przypuszcza�c, _ze ze wzrostem Q2 wirtualny foton b ,edzie m�og l sondowa�c mniejsze odleg lo�sci
w protonie. Dla akceleratora HERA b ,ed ,a to odleg lo�sci � 10�16 cm (1000 razy mniejsze od
rozmiar�ow protonu). Dlatego akcelerator HERA mo_ze by�c traktowany jako zderzacz elektron�ow
i parton�ow.

Cz ,astki - g lownie mezony lub rezonanse - obserwowane w stanie ko�ncowym w DIS, pro-
dukowane s ,a cz ,esto w strumieniach hadron�ow (skolimowanych wok�o l pewnego kierunku stru-
mienia), tworz ,ac wielostrumieniow ,a struktur ,e przypadk�ow. Rysunek 2.11 przedstawia zare-
jestrowany w detektorze ZEUS przypadek oddzia lywania NC DIS, przy du_zej warto�sci Q2.
Widoczny jest rozproszony elektron i strumie�n cz ,astek zwi ,azanych z fragmentacj ,a rozproszonego
kwarku. Cz ,astki powstaj ,ace z fragmentacji pozosta lo�sci protonu, w du_zej mierze s ,a niemierzalne
dost ,epnymi metodami, pozostaj ,ac w rurze akceleratora. Przyk lad odzia lywania CC DIS zareje-

Rysunek 2.11: Przypadek NC DIS zaobserwowany w detektorze ZEUS. W stanie ko�ncowym zare-
jestrowano rozproszony elektron oraz strumie�n cz ,astek zwi ,azany z fragmentacj ,a rozproszonego
kwarku.

strowanego w detektorze eksperymentu H1 pokazuje rysunek 2.12.

2.4.1 Kinematyka przypadk�ow DIS

Do opisu oddzia lywa�n DIS, u_zywa si ,e niezmienniczych, wzgl ,edem transformacji Lorentza,
zmiennych kinematycznych x, y, Q2, kt�ore mog ,a by�c wyra_zone jako funkcje czterop ,ed�ow wchodz ,a-
cych i wychodz ,acych cz ,astek. Zosta ly one zaznaczone na Rys. 2.10. Wielko�sci k i k

0

s ,a
czterop ,edami pocz ,atkowego i rozproszonego elektronu i p jest czterop ,edem pocz ,atkowego pro-

21



Rysunek 2.12: Przypadek CC DIS
zaobserwowany w detektorze H1
z widocznym strumieniem wypro-
dukowanych cz ,astek [27].

tonu. K ,at biegunowy rozproszonego elektronu liczony jest wzgl ,edem kierunku protonu. Przy
zaniedbaniu masy elektronu i protonu, kwadrat ca lkowitej energii �srodka masy jest dany jako:

s = (k + p)2 ' 4EeEp (2.10)

gdzie Ee i Ep s ,a energiami wiazki elektronowej i protonowej. Wymieniany bozon posiada
czterop ,ed q = k � k

0

i kwadrat przekazu czterop ,edu (okre�slaj ,acy wirtualno�s�c wymienianego
bozonu) pomi ,edzy elektronem (pozytonem) a protonem de�niuje si ,e jako:16

Q2 = �q2 = �(k � k
0

)2 (2.11)

Okre�sla on skal ,e odleg lo�sci, przy kt�orej struktura protonu mo_ze by�c badana. Dwie nast ,epne
bezwymiarowe zmienne x i y s ,a zde�niowane jako:

x =
Q2

2p � q y =
p � q
p � k ; 0 � (x; y) � 1 (2.12)

W kontek�scie kwarkowo-partonowego modelu (QPM) (rozdzia l 4), w kt�orym proton jest zbu-
dowany z samych kwark�ow, x jest skaluj ,ac ,a si ,e zmienn ,a Bjorkena, interpretowan ,a jako u lamek
p ,edu protonu niesiony przez uderzony kwark w granicy bezmasowych kwark�ow. Zmienna y
jest u lamkiem energii pocz ,atkowego leptonu przekazywanej do uk ladu ko�ncowych hadron�ow, w
uk ladzie spoczywaj ,acego protonu.

Tylko dwie z trzech tych zmiennych x; y;Q2 s ,a niezale_zne i wystarczaj ,a do opisu procesu
rozpraszania 2 ! 2. S ,a one powi ,azane ze sob ,a w nast ,epuj ,acy spos�ob:

Q2 = xys (2.13)

Cz ,esto dodatkowo okre�sla si ,e zmienn ,a energetyczn ,a W , kt�ora mo_ze by�c interpretowana jako
energia �srodka masy uk ladu bozon-proton i okre�sla mas ,e niezmiennicz ,a hadronowego stanu
ko�ncowego:

W 2 = (p + q)2 = sy �Q2 + m2
p(1� y); (2.14)

16W przypadku oddzia lywa�n CC DIS, wielko�s�c Q2 jest obliczana z zarejestrowanych hadron�ow w stanie
ko�ncowym, jak np. w metodzie Jacqueta-Blondela (rozdzia l 2.4.3).
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gdzie mp jest mas ,a protonu. Dla DIS, wirtualno�s�c bozonu Q2 � m2
p, co uzasadnia stosowanie

w opisie teoretycznym wyst ,epuj ,acych tu proces�ow, podej�scia perturbacyjnej chromodynamiki
kwantowej (rozdzia l 4).

2.4.2 Przekr�oj czynny i funkcje struktury

Dla wi ,ekszo�sci badanych obszar�ow kinematycznych, wymiana fotonu (pojedynczego bozonu)
w oddzia lywaniach DIS dominuje.17 W przybli_zeniu odnosz ,acym si ,e do wymiany pojedynczego
bozonu, przekr�oj czynny dla oddzia lywa�n DIS w ep, faktoryzuje si ,e w leptonowy tensor L�� i
hadronowy tensor W �� [29]:

d� � L��W
�� (2.15)

Przy zaniedbaniu masy elektronu, tensor L�� (symetryczny wzgl ,edem � i �) mo_ze by�c obliczony
w elektrodynamice kwantowej (QED):

L�� = 2(k
0

�k� + k
0

�k� +
q2

2
g��);

gdzie g�� jest tensorem metrycznym. Wiedza o wewn ,etrznej strukturze protonu i szczeg�o lach
oddzia lywania przy wierzcho lku hadronowym mo_ze by�c sparametryzowana poprzez hadronowy
tensor W �� . Og�olna posta�c W �� (przy niezmienniczo�sci wzgl ,edem transformacji Lorentza i
symetri L�� w � i �, z antysymetrycznym tensorem "���� nie zachowuj ,acym parzysto�s�c i 4-
wektorami p ,edu p przy wierzcho lku protonowym) wyra_za si ,e w postaci wzoru [29]:

W �� = �W1g
�� +

W2

m2
p

p�p� + i"����p�q�W3 +
W4

m2
p

q�q� +
W5

m2
p

(p�q� + q�p�):

Liczb ,e niezale_znych wielko�sci Wi mo_zna zredukowa�c stosuj ,ac zasad ,e zachowania 4-wektor�ow
pr ,adu (q�W �� = q�W �� = 0), prowadz ,acej do relacji:

W4 =
�p � q
q2

�2
W2 +

m2
p

q2
W1 W5 =

p � q
q2

W2

Pozosta le funkcje W1, W2 i W3 zale_z ,a od dw�och niezale_znych (niezmienniczych wzgl ,edem trans-
formacji Lorentza) zmiennych, wybranych jako � = p�q

mp
(energia fotonu w uk ladzie spoczy-

waj ,acego protonu) i Q2. Zachowanie si ,e tych Wi jako funkcji � i Q2 odzwierciedla dynamik ,e
oddzia lywa�n silnych. Zwykle funkcje Wi wyra_zane s ,a poprzez funkcje struktury protonu F1, F2
i F3:

F1(x;Q
2) = mp �W1(�;Q

2)

F2(x;Q
2) = � �W2(�;Q

2)

F3(x;Q
2) = � �W3(�;Q

2) (2.16)

U_zywaj ,ac funkcji struktury protonu, r�o_zniczkowy przekr�oj czynny dla rozpraszania g l ,eboko niee-
lastycznego mo_zna przedstawi�c w postaci wyra_zenia zawieraj ,acego trzy funkcje, F2, FL, F3 [30]:

d2�

dxdQ2
(e�p) =

2��2EM
xQ4

h
Y+F2(x;Q

2)� y2FL � Y�xF3(x;Q
2)
i

FL = F2� 2xF1

Y� = 1� (1� y)2 (2.17)
17Przy du_zych masach bozon�ow Z0 (91.2 GeV) i W� (80.4 GeV) [28], ich wymiana w stosunku do fotonu jest

zredukowana z uwagi na czynnik Q4

(Q2+M2

Z;W
)2

, w przypadku inteferencji  � Z jest to czynnik Q2

(Q2+M2

Z
)
. Dla

przekaz�ow czterop
,
edu Q2

� 1000 GeV2 przyczynek od wymiany bozonu Z0 jest na poziomie 1 %.
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gdzie znak � odnosi si ,e do pozyton�ow i elektron�ow a �EM jest elektromagnetyczn ,a sta l ,a
sprz ,e_zenia.

Zgodnie z [31] przekr�oj ep mo_ze by�c zapisany poprzez strumie�n foton�ow i przekr�oj czynny

�
�p

tot , dla rozpraszania wirtualnego fotonu na protonie (zak ladaj ,ac, _ze czas _zycia fotonu jest
d lu_zszy ni_z czas oddzia lywania z protonem). Ca lkowity przekr�oj czynny jest sum ,a przekroju
czynnego zwi ,azanego z absorpcj ,a poprzecznie �T i pod lu_znie �L spolaryzowanych wirtualnych
foton�ow: �

�p
tot = �L + �T . Przekroje te zwi ,azane s ,a z funkcjami struktury i przy ma lych x

proste relacje mi ,edzy nimi mog ,a przedstawia�c si ,e jako:

F1 =
Q2

8x�2�EM
� �T (2.18)

F2 =
Q2

4�2�EM
� (�T + �L) (2.19)

FL =
Q2

4�2�EM
� �L (2.20)

W granicy Q2 ! 0, przekr�oj �T d ,a_zy do ca lkowitego przekroju na fotoabsorpcj ,e rzeczywistych
foton�ow na protonie, podczas gdy �L ! 0. Funkcja FL jest zwi ,azana z przekrojem na ab-
sorpcj ,e pod lu_znie spolaryzowanych foton�ow i dlatego zosta la nazwana pod lu_zn ,a funkcj ,a struk-
tury (Longitudinal Structure Function). Funkcja struktury F3 jest niezachowuj ,acym parzysto�s�c,
przyczynkiem od wymiany bozonu Z0 i jest ma la dla Q2 < M2

Z .
Funkcje struktury Fi s ,a dowolnymi funkcjami zmiennych kinematycznych x i Q2 opisuj ,acymi

proces �p! X. S ,a one otrzymywane do�swiadczalnie i wyznaczenie ich jest jednym z g l�ownych
cel�ow badawczych akceleratora HERA [32, 33].

2.4.3 Rekonstrukcja zmiennych kinematycznych

Zmienne kinematyczne np. x i Q2, mog ,a by�c wyra_zone przy pomocy dw�och niezale_znie
mierzonych wielko�sci: energii i k ,ata rozproszonego elektronu (E

0

e; �), energii i k ,ata dla stru-
mienia hadron�ow (F; ) (Rys. 2.13) lub przy po l ,aczeniu obydwu powy_zszych sposob�ow (dla NC
DIS). Dok ladno�s�c pomiaru tych czterech wielko�sci jest okre�slona przez energetyczn ,a i k ,atow ,a

Rysunek 2.13: De�nicja zmiennych E
0

e, �,
F i : Ee - energia wej�sciowego elektronu
wi ,azki, Ep - energia wej�sciowego protonu
wi ,azki, E

0

e - energia rozproszonego elek-
tronu, � - k ,at biegunowy rozproszonego
elektronu, F - energia systemu hadron�ow
zwiazana z rozproszonym kwarkiem,  -
k ,at biegunowy systemu hadron�ow.

rozdzielczo�s�c kalorymetru uranowego w detektorze ZEUS. Ko�ncowa dok ladno�s�c dla x i Q2 b ,edzie
wi ,ec okre�slona przez te dok ladno�sci pomiarowe. Zmienia si ,e ona znacz ,aco i w r�o_zny spos�ob dla
r�o_znych metod. Mo_zna to zilustrowa�c na wykresach takich jak na rysunku 2.14, na kt�orym linie
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o sta lych energiach i k ,atach zosta ly przedstawione w przestrzeni fazowej zmiennych (x;Q2).
Dok ladno�s�c wyznaczenia niezmienniczych wielko�sci x i Q2 jest istotna dla wszystkich bada�n
zwi ,azanych z DIS, poniewa_z wp lywa na rozdzielczo�s�c wielko�sci �zycznych w przeprowadzanych
analizach.

Istnieje szereg metod pozwalaj ,acych otrzyma�c zmienne kinematyczne. Trzy najcz ,e�sciej
stosowane, zosta ly przedstawione poni_zej.

� Metoda elektronu

Konwencjonalny spos�ob okre�slenia (x;Q2) z pomiar�ow energii i k ,ata rozproszonego elek-
tronu. Prowadzi to do nast ,epuj ,acych wzor�ow:

Q2
e = 2EeE

0

e(1 + cos�) (2.21)

xe =
Ee

Ep

 
E
0

ecos
2( �2 )

Ee �E
0

esin
2( �2)

!
(2.22)

ye = 1� E
0

e

Ee
sin2

��
2

�
(2.23)

Linie o sta lej energii elektronu i k ,acie rozpraszania ilustruje rysunek 2.14 (g�orne obrazki).
Metoda ta jest czu la na wypromieniowanie fotonu przez pocz ,atkowy elektron (emisja ze
stanu pocz ,atkowego), kt�ory zabiera cz ,e�s�c czterop ,edu elektronu powoduj ,ac przesuni ,ecie si ,e
skali energii przypadku (mo_zliwe du_ze poprawki radiacyjne) i pogorszenie rozdzielczo�sci
pomiaru x. Podobnie jest dla ma lych y. Dla du_zych y rozdzielczo�s�c ta jest bardzo dobra.

� Metoda Jacqueta-Blondela

W metodzie Jacqueta-Blondela [34] przy rekonstrukcji zmiennych kinematycznych u_zywa
si ,e energii hadron�ow F i k ,ata , (Rys. 2.14: dolne obrazki). Stosuje si ,e j ,a w przypadku
gdy rozproszony lepton nie mo_ze by�c zmierzony np. przy wymianie bozon�ow W lub dla
przypadk�ow fotoprodukcji. De�niuj ,ac czterop ,ed F, kt�ory opisuje sumowanie po wszystkich
ko�ncowych hadronach pochodz ,acych z rozproszonego kwarku i pozosta lo�sci protonu, jako:

F =
X
h

(Eh; pxh; pyh; Pzh) = P + q (2.24)

uzyskuje si ,e zale_zno�s�c:

yJB =

P
(eh � pzh)

2Ee
=

F (1� cos )

2Ee
(2.25)

Q2
JB =

(
P

pxh)2 + (
P

pyh)2

1� yJB
=

F 2 sin2 2

1� yJB
(2.26)

xJB =
Q2
JB

syJB
(2.27)

Kierunek systemu hadron�ow (okre�slony w modelu kwarko-partonowym (rozdzia l 4) jako
kierunek rozproszonego kwarku) mo_ze by�c wyra_zony jako:

cos  =
(
P

pxh)2 + (
P

pyh)2 � (
P

(Eh � pzh))2

(
P

pxh)2 + (
P

pyh)2 + (
P

(Eh � pzh))2
(2.28)

Metoda jest ma lo czu la wobec strat energii w przednim (w kierunku lotu protonu) odcinku
rury wi ,azki. Jest czu la na szum wyj�sciowych sygna l�ow kalorymetru UCAL przy bardzo
ma lym y, i strat energii w RCAL (tylny odcinek rury wi ,azki), przy du_zej warto�sci y.
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Rysunek 2.14: G�orne obrazki: Linie o sta lej energii rozproszonego elektronu i k ,acie rozproszenia;
Dolne obrazki: Linie o sta lej energii uk ladu hadron�ow (strumie�n hadron�ow zwi ,azany z wybitym
kwarkiem) i k ,acie systemu hadron�ow, w p laszczy�znie (x;Q2).

� Metoda dw�och k ,at�ow

Metoda ta [34] wykorzystuje informacje zwi ,azan ,a zar�owno z k ,atem biegunowym rozpro-
szonego elektronu, jak i z k ,atem systemu hadron�ow 

Q2
DA = 4E2

e �
sin(1 + cos�)

sin + sin � � sin(� + )
(2.29)

xDA =
Ee

Ep
� sin + sin � + sin(� + )

sin + sin � � sin(� + )
(2.30)

yDA =
sin � � (1� cos )

sin + sin � � sin(� + )
(2.31)

Metoda zapewnia wysok ,a rozdzielczo�s�c rekonstruowanych zmiennych (x;Q2) w wi ,ekszo�sci
dost ,epnego obszaru kinematycznego. Dla ma lych y jednak_ze, rozdzielczo�s�c ta jest niezad-
owalaj ,aca.
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2.4.4 Uk lady odniesienia

Badania w lasno�sci hadronowych stan�ow ko�ncowych w DIS zwykle prowadzi�c mo_zna w trzech
uk ladach odniesienia: laboratoryjnym, �srodka masy hadron�ow lub Breita.

Uk lad laboratoryjny

W eksperymentach ZEUS i H1 pomiar�ow dokonuje si ,e w uk ladzie laboratoryjnym, w kt�orym
detektory b ,ed ,ac w spoczynku, rejestruj ,a zderzenia lec ,acych naprzeciwko siebie pod k ,atem zero,
wi ,azek elektron�ow (pozyton�ow) i proton�ow. Kierunek lotu wi ,azki protonowej de�niuje dodatni
kierunek osi Z. Po oddzia lywaniu ep, p ,ed poprzeczny rozproszonego leptonu jest r�ownowa_zony
przez p ,ed poprzeczny ko�ncowego uk ladu hadron�ow. W badaniach stan�ow hadronowych prze-
chodzi si ,e r�ownie_z do uk ladu, w kt�orym nie wyst ,epuje poprzeczna transformacja a wirtu-
alny foton i pierwotny proton s ,a kolinearne. Mo_zna je zde�niowa�c przypisuj ,ac im czterop ,edy:
q = (q0; ~q) oraz P = (Ep; ~P ). Przy dost ,epnych energiach wi ,azki protonowej, w obliczeniach
zaniedbuje si ,e cz ,esto mas ,e protonu.

Uk lad �srodka masy hadron�ow (CMS)

Uk lad �srodka masy hadron�ow, zwi ,azany ze zderzaj ,acym si ,e fotonem (bozonem) i protonem,
de�niuje si ,e poprzez warunek ~P + ~q = 0. Masa niezmiennicza uk ladu hadron�ow wyra_za si ,e jako:
W 2 = (P + q)2. De�niuj ,ac dodatni kierunek osi z jako zwi ,azany z kierunkiem protonu (r�ownie
cz ,esto jako kierunek wybiera si ,e kierunek wirtualnego bozonu), mo_zna przypisa�c cz ,astki w stanie
ko�ncowym, o czterop ,edach r�ownych: p = (E; px; py; pz), do jednej z p�o lkul w zale_zno�sci od znaku
pz. Te z pz < 0 tworz ,a p�o lkul ,e zwiazan ,a z fragmentacj ,a wirtualnego fotonu (rozproszonego
kwarku), za�s cz ,astki o pz > 0 tworz ,a obszar fragmentacji tarczy (pozosta lo�sci protonu). Oba
obszary fragmentacji cz ,astek nios ,a W=2 ca lkowitej energii. Rozproszony kwark i pozosta lo�s�c
protonu s ,a kolinearne z wchodz ,acym wirtualnym fotonem i protonem. Przyk ladowo w modelu
QPM, kwark w protonie z czterop ,edem xP , absorbuje wirtualny foton i rozprasza si ,e do ty lu z
czterop ,edem xP + q, za�s dikwark zachowuje czterop ,ed (1� x)P (Rys. 2.15).

Rysunek 2.15: Uk lad �srodka
masy hadron�ow CMS. Po
zderzeniu rozproszony kwark
(q) i pozosta lo�s�c protonu (qq)
poruszaj ,a si ,e w przeciwne
strony wzd lu_z osi zderzenia.

Uk lad Breita

Uk lad Breita wi ,a_ze ze sob ,a odzia lywanie kwarku i fotonu i wymaga aby wirtualny foton
i kwark by ly kolinearne oraz aby czterop ,ed wirtualnego fotonu posiada l tylko sk ladowe p ,edu
i zerow ,a sk ladow ,a energii: q = (q0; ~q) = (0; 0; 0;�Q). W modelu QPM, wchodz ,acy kwark
nios ,acy u lamek x p ,edu protonu, zderza si ,e elastycznie z wirtualnym fotonem i jest rozpraszany
w przeciwnym kierunku z p ,edem �Q=2, przy zaniedbaniu masy kwarku i p ,edu poprzecznego
(Rys. 2.16).18 Pozosta lo�s�c protonu kontynuuje lot w kierunku pocz ,atkowego protonu z p ,edem:
(1 � x)Q=2x. Uk lad Breita jest cz ,esto u_zywanym uk ladem w badaniach w lasno�sci stan�ow

18Procesy wy_zszego rz ,edu w QCD (rozdzia l 4) lub przy uwzgl ,ednieniu wewn ,etrznego p ,edu poprzecznego par-
ton�ow, mog ,a powodowa�c, _ze kierunki rozproszonego kwarku i wirtualnego fotonu przestaj ,a by�c kolinearne.
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Rysunek 2.16: Oddzia lywania DIS w uk ladzie Breita por�ownane z anihilacj ,a e
+e� w hadrony; a)

obraz przestrzenno-czasowy; b) obraz w przestrzeni p ,ed�ow podkre�slaj ,acy podobie�nstwo p�o lkuli
rozproszonego kwarku w DIS i pojedynczej p�o lkuli w e+e�; c) oczekiwany rozw�oj przestrzeni
fazowej dla obu tych proces�ow: dla e+e� jak Q

2 =
p
se+e�=2, dla p�o lkuli rozproszonego kwarku

w DIS jak Q
2 .

hadronowych w DIS, gdy_z pozwala rozdzieli�c fragmenty zwiazane z rozproszonym kwarkiem
od fragment�ow pozosta lo�sci tarczy.19 Przy przyj ,etej orientacji takiej jak ta na rysunku 2.16,
cz ,astki o pz < 0 tworz ,a p�o lkul ,e zwi ,azan ,a z fragmentacj ,a rozproszonego kwarku w modelu QPM,
podczas gdy cz ,astki o pz > 0 tworz ,a obszar fragmentacji tarczy. Analogia pomi ,edzy p�o lkul ,a
rozproszonego kwarku w uk ladzie Breita w oddzia lywaniach DIS i pojedyncz ,a p�o lkul ,a w od-
dzia lywaniach e+e� pozwala na por�ownanie w lasno�sci fragmentacji kwark�ow w obu procesach.

Oba uk lady CMS i Breita zwi ,azane s ,a poprzez pod lu_zn ,a transformacj ,e Lorentza.

2.4.5 Zmienne kinematyczne

Przypisuj ,ac cz ,astce w stanie ko�ncowym poruszaj ,acej si ,e pod k ,atem � wzgl ,edem wybranej osi
z, czterop ,ed p = (E, ~p) = (E, px, py, pz) i mas ,e m mo_zna zde�niowa�c szereg kinematycznych
wielko�sci u_zywanych w badaniach w lasno�sci wielocz ,astkowych stan�ow ko�ncowych. Przyk ladami
s ,a tu: p ,ed poprzeczny pT , masa poprzeczna mT i energia poprzeczna ET .

pT =
q
p2x + p2y; mT =

q
m2 + p2T ; ET = E � pT=j~pj

19W przeciwie�nstwie do uk ladu �srodka masy hadron�ow, oba te obszary fragmentacji s ,a asymetryczne.
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Dalsz ,a wielko�sci ,a jest po�spieszno�s�c y:

y =
1

2
ln
�E + pz
E � pz

�
: (2.32)

Cz ,esto w pomiarach masa cz ,astki nie jest znana i przy obliczaniu rozk lad�ow po�spieszno�sci przyj-
muje si ,e mas ,e pionu � 140 MeV (wi ,ekszo�s�c cz ,astek w stanach ko�ncowych stanowi ,a piony). Przy
ca lkowitym zaniedbaniu masy cz ,astek, mo_zna zde�niowa�c nast ,epuj ,ac ,a wielko�s�c � (angielski ter-
min to pseudorapidity):

� = � ln tan
��

2

�
: (2.33)

Dla wysokich energii E � m, � � y. Pod wp lywem transformacji Lorentza dokonywanej
wzd lu_z osi z, przy przej�sciu do uk ladu poruszaj ,acego si ,e z pr ,edko�sci ,a �, po�spieszno�s�c zmienia
si ,e w nast ,epuj ,acy spos�ob : y ! y � tanh�. Kszta lt rozk ladu po�spieszno�sci dN=dy jest wi ,ec
niezmienniczy wzgl ,edem pod lu_znej transformacji.

W uk ladzie CMS, po�spieszno�s�c mo_ze przyjmowa�c dowoln ,a warto�s�c w obr ,ebie przedzia lu
ymin < y < ymax (Rys. 2.17), przy ymax � ln W

m i ymin = �ymax. Przy warto�sci W � 300

Rysunek 2.17: Oczekiwany rozk lad
po�spieszno�sci dla przypadk�ow DIS.
Zaznaczone s ,a rozmiary obszar�ow
rozproszonego kwarku i tarczy w
uk ladach CMS i Breita.

GeV, jak ,a mo_zna otrzyma�c na akceleratorze HERA i przy przyj ,eciu produkcji pion�ow (masy
pion�ow), spodziewany zakres po�spieszno�sci b ,edzie zawarty w przedziale -7.6 < y < 7.6. Zgodnie
z prostym modelem niezale_znej fragmentacji kwarku [35] (rozdzia l 4.4.4), oczekiwany rozk lad w
po�spieszno�sci by lby p laski i jego wysoko�s�c nie zale_za laby od energii.

W uk ladzie Breita, szeroko�s�c w po�spieszno�sci obszaru rozproszonego kwarku jest rz ,edu �
ln(Q=m). R�o_znica w po�spieszno�sci mierzonych w uk ladzie Breita i CMS jest r�owna :
yBreit � yCMS = ln(Q=m)� ln(W=m) = ln(Q=W ).

W wielu analizach, przy por�ownywaniu z teoretycznymi przewidywaniami, u_zywa si ,e dla
energii i p ,ed�ow cz ,astek ich u lamkowych (

"
przeskalowanych\) warto�sci, poprzez wydzielenie ich

przez maksymalne dopuszczalne warto�sci:

xE = E=Emax; xp = j~pj=pmax; xF = pz=p
max
z (2.34)

Przy energiach E � m i pz � pT , wielko�sci te s ,a sobie bliskie: xE � xp � xF . Wielko�s�c xF
znana jest jako zmienna x Feynmana. W uk ladzie CMS, xF � 2 �pz=W z warto�sciami zawartymi
w zakresie -1 � xF � 1. W uk ladzie Breita, w obszarze rozproszonego kwarku, wielko�s�c xp mo_zna
zde�niowa�c jako xp = 2j~pj=Q, przyjmuj ,ac ,a warto�s�c z przedzia lu 0 � xp � 1.

2.5 Fotoprodukcja

Dla ma lych warto�sci Q2 � 1 GeV2, wymieniany foton mo_ze by�c traktowany jako prawie
rzeczywisty: jego wirtualno�s�c jest bliska zeru i oddzia lywanie traktowane jest jako przypadek
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fotoprodukcji. W przypadku fotoprodukcji przedmiotem bada�n jest r�ownie_z sama struktura
fotonu. Potrzebnych informacji dostarczaj ,a w procesach fotoprodukcji dwa r�o_zne mechanizmy.
Jeden zwi ,azany jest ze zjawiskiem tzw. bezpo�sredniej fotoproducji (direct photon interaction),
w kt�orym foton bezpo�srednio oddzia lywuje punktowo z partonami w protonie lub jako hadron
po uprzedniej uktuacji na sk ladow ,a hadronow ,a np. jako mezon �. Drugi zwi ,azany jest z
tzw. fotoprodukcj ,a rozwini ,et ,a (resolved photon interaction), w kt�orej foton uwidacznia swoj ,a
natur ,e partonow ,a. Kwarki i gluony mog ,a bra�c udzia l w twardym rozpraszaniu z partonami
w protonie. Oba mechanizmy zosta ly schematycznie przedstawione na rysunku 2.18 Zgodnie

l(k)
l(k’)

p(P)

Direct

γ (q)

γ

l(k)
l(k’)

p(P)

Resolved

(q)

Rysunek 2.18: Mo_zliwe procesy
wyst ,epuj ,ace w fotoprodukcji: Na lewo:
bezpo�srednie oddzia lywanie fotonu z
partonem (kwarkiem lub gluonem) z
protonu; Na prawo: oddzia lywanie z
rozwini ,et ,a struktur ,a fotonu, w kt�orym
objawia si ,e jego natura partonowa.
Twarde oddzia lywanie mo_ze zachodzi�c
pomi ,edzy partonami z fotonu i partonami
z protonu.

z r�ownaniem (2.17), przekr�oj czynny dla proces�ow fotoprodukcji (bliska zeru warto�s�c Q2), jest
du_zo wi ,ekszy ni_z dla proces�ow DIS. Dlatego przypadki fotoprodukcji mog ,a stanowi�c silne t lo dla
przypadk�ow pochodz ,acych z proces�ow g l ,eboko nieelastycznych oddzia lywa�n. Odpowiednio do-
brane ci ,ecia w zmiennych kinematycznych i skomplikowany system �ltrowania, akceptowalnych
w eksperymencie ZEUS przypadk�ow, pozwalaj ,a ograniczy�c takie t lo w analizie przypadk�ow DIS,
do zaniedbywalnego poziomu.

2.6 Dyfrakcja

W�sr�od proces�ow zrejestrowanych na akceleratorze HERA istnieje te_z klasa przypadk�ow
dyfrakcyjnych20 wykazuj ,acych istnienie przerwy w po�spieszno�sci pomi ,edzy stanem ko�ncowym
wyprodukowanych hadron�ow a ko�ncowym protonem [36, 32].21 Takie oddzia lywania nazy-
wane s ,a w oryginalnej literaturze przypadkami LRG - Large Rapidity Gap. Obecno�s�c tego
typu przypadk�ow obserwuje si ,e w procesach fotoprodukcji jak i oddzia lywaniach DIS (� 10%
wszystkich przypadk�ow). Rysunek 2.19 ilustruje uzyskany z symulacji Monte Carlo i zmierzony
do�swiadczalnie charakter rozk ladu �max dla tych przypadk�ow.

Interpretacja przypadk�ow LRG wynika z za lo_zenia wymiany niekolorowego obiektu, umownie
nazywanego pomeronem (IP). Sk ladniki pomeronu bior ,a udzia l w procesie twardego rozpra-
szania z wirtualnym fotonem. W przeciwie�nstwie do zwyk lych przypadk�ow DIS, w kt�orych pro-
dukowane cz ,astki w stanie ko�ncowym, zwi ,azane s ,a z emisj ,a parton�ow w kolorowym polu QCD
utworzonym pomi ,edzy rozproszonym kwarkiem a pozosta lo�sci ,a protonu (wymiana koloru), przy-
padki LRG wykazuj ,a brak tego typu aktywno�sci hadronowej (brak wymiany koloru). Schematy-
cznie ilustruje to rysunek 2.20, na kt�orym por�ownano procesy dyfrakcyjny i niedyfrakcyjny DIS.

20W takich przypadkach proton albo nie ulega rozbiciu albo mo_ze wzbudzi�c si
,
e do stanu nukleonowego o ma lej

masie, maj ,acego liczby kwantowe jak dla pocz ,atkowego protonu.
21Do�swiadczalnie takie przypadki mo_zna wyselekcjonowa�c, wprowadzaj

,
ac np. pewne ci

,
ecie w rozk ladzie

wielko�sci �max, utworzonym np. dla klastr�ow w kalorymetrze, maj ,acych najwi ,eksz ,a warto�s�c � (le_z ,acych najbli_zej
w stosunku do osi z).
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Rysunek 2.19: Rozk lad wielko�sci �max

obliczonej dla klastr�ow w kalorymetrze
uranowym ZEUS. Nadmiar przypadk�ow
dla �max < 2, w stosunku do niedyfrak-
cyjnych przypadk�ow DIS (otrzymanych
z symulacji Monte Carlo programem
ARIADNE), pochodzi od przypadk�ow
LRG. Dane por�ownano r�ownie_z z
oddzia lywaniami dyfrakcyjnymi (symu-
lowanymi programem POMPYT [37]).

Przypadki LRG, bardzo interesuj ,ace same w sobie, le_z ,a poza obszarem zainteresowa�n obec-
nej pracy. Przy selekcjach przypadk�ow DIS, stanowi ,acych podstaw ,e prezentowanych w pracy
wynik�ow, stanowi ly one ma ly procent . 3% wszystkich przypadk�ow.

Rysunek 2.20: Oczekiwany charakter rozk ladu cz ,astek w stanie ko�ncowym dla przypadk�ow
dyfrakcyjnych LRG i niedyfrakcyjnych.
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Rozdzia l 3

Oddzia lywania ep na akceleratorze

HERA

Akcelerator HERA pozwala kontynuowa�c badania struktury materii dostarczaj ,ac danych na
temat rozprasza�n lepton�ow na protonach, kt�ore dla spoczywaj ,acej tarczy zosta ly zapocz ,atkowane
jeszcze w ubieg lym wieku. Rozmiary poszukiwanych obiekt�ow �, zale_z ,a od wielko�sci przekazane-
go do tarczy czterop ,edu Q, � � 1=Q. Im wy_zsza dost ,epna energia, tym g l ,ebiej potra�my
wnikn ,a�c w struktur ,e materii. Najwy_zsza energia �srodka masy, osi ,agana na akceleratorze HERA
wynosi

p
smax ' 318 GeV. Pozwala to znacz ,aco rozszerzy�c mo_zliwy obszar bada�n oddzia lywa�n

DIS, w por�ownaniu z eksperymentami ze spoczywaj ,ac ,a tarcz ,a. Ilustruje to rysunek 3.1 pokazuj ,acy
p laszczyzn ,e zmiennych kinematycznych (x, Q2), dost ,epn ,a dla eksperyment�ow ZEUS i H1 na
akceleratorze HERA I (lata: 1992-2000) i eksperyment�ow ze sta l ,a tarcz ,a. Dokonuj ,ac selekcji

Rysunek 3.1: Por�ownanie za-
kresu kinematycznych zmiennych
(x, Q2), dost ,epnych w ekspery-
mentach na spoczywaj ,acej tar-
czy E665, CCFR, NMC, BCDMS,
SLAC (kilka eksperyment�ow) i dla
eksperyment�ow ZEUS i H1 na akce-
leratorze HERA w czasie pierwszego
okresu zbierania danych (lata 1992-
2000) [38].

zakresu zmiennych kinematycznych, mo_zna stworzy�c dogodniejsze warunki dla analiz �zycznych
badaj ,acych r�o_zne aspekty oddzia lywa�n e�p:
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- Dla x � 10�5 i Q2 � 10 GeV2: intensywne badania dynamiki proces�ow DIS i testowania
przewidywa�n perturbacyjnej QCD; przy x! 1: kwark�ow walencyjnych przy du_zych x.

- Przy x < 10�4: badania dynamiki QCD w obszarze ma lych x, sprawdzanie zakresu
stosowalno�sci dost ,epnych w teorii r�owna�n ewolucji parton�ow DGLAP, BFKL i CCFM
(rozdzia l 4).

- Dla y > 0:7: obszar czu ly dla bada�n funkcji struktury protonu FL; ma le y (� 0:003):
mo_zliwo�s�c por�ownania z eksperymentami ze spoczywaj ,ac ,a tarcz ,a.

- Dla ma lych Q2 � 0.04 GeV2: badanie przej�scia do oddzia lywa�n p (fotoprodukcji).

- Obszar du_zych Q2 & 50000 GeV2 (! smax): jest czu ly na elektros labe procesy, na mo_zliw ,a
struktur ,e kwark�ow, elektron�ow, na nowe cz ,astki i oddzia lywania przewidywane w teoriach
rozszerzaj ,acych obowi ,azuj ,acy opis teoretyczny tzw. modelu standardowego (SM).

Zar�owno zalety akceleratora HERA jak i mo_zliwe oddzia lywania �zyczne e� by ly przedmiotem
szeregu bada�n teoretycznych i do�swiadczalnych w przesz lo�sci. Zakres ten jest bardzo obszerny i
dlatego wymienione zostan ,a tylko g l�owne kierunki analiz, zainteresowanych t ,a tematyk ,a odsy la
si ,e do kompletnych opracowa�n [39, 32, 33]. G l�owne cele badawcze realizowane na akceleratorze
HERA obejmowa ly:

� Badanie wewn ,etrznej struktury proton�ow na odleg lo�sciach rz ,edu 10�16 cm, z poszuki-
waniem substruktury najmniejszych sk ladnik�ow protonu.

� Poznanie wewn ,etrznej struktury fotonu.

� Prowadzenie precyzyjnych pomiar�ow, umo_zliwiaj ,acych testowanie �zyki oddzia lywa�n elek-
tros labych i silnych w ramach modelu standardowego.

� Badanie r�o_znorodnych aspekt�ow dynamiki produkcji cz ,astek i por�ownanie rezultat�ow z
przewidywaniami chromodynamiki kwantowej.

� Poszukiwanie nowych cz ,astek i nowych oddzia lywa�n poza SM, przewidywanych przez
nowe teorie: leptokwarki, leptogluony, cz ,astki supersymetryczne, wzbudzone fermiony, od-
dzia lywania kontaktowe, oddzia lywania z pr ,adami prawoskr ,etnymi, oddzia lywania zmienia-
j ,ace zapach i parzysto�s�c R.

� Mo_zliwo�sci zajestrowania nowych, nieoczekiwanych zjawisk.

W dalszej cz ,e�sci rozdzia lu przedstawione zostan ,a najwa_zniejsze wyniki pierwszych dziewi ,eciu
lat pracy akceleratora HERA I oraz oczekiwania zwi ,azane z drugim etapem HERA II po jego
przebudowie, umo_zliwiaj ,acym czterokrotne zwi ,ekszenie �swietlno�sci akceleratora.

3.1 HERA I - dziewi
,

e�c pierwszych lat pracy

Pierwszy okres pracy akceleratora zwany HERA I obejmuje przedzia l czasowy od roku 1992
(pierwsze zderzenia ep zarejestrowane przez eksperymenty H1 i ZEUS) do po lowy roku 2000
(przerwa na rozpocz ,ecie przebudowy akceleratora). Program badawczy, realizowany w oparciu
o dane z tego okresu zebrane przez wsp�o lprace ZEUS i H1, dostarczy l (i dalej dostarcza) du_z ,a
ilo�s�c bardzo cennych wynik�ow �zycznych, opublikowanych w dziesi ,atkach najpowa_zniejszych
czasopism naukowych (do pa�zdziernika 2002 roku, obie wsp�o lprace opublikowa ly ponad 110 prac)
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i stanowi ,acych podstaw ,e do setek prezentacji wynik�ow na mi ,edzynarodowych konferencjach
naukowych. Dlatego w wielkim skr�ocie przedstawiono tu najwa_zniejsze otrzymane rezultaty.
Bardziej szczeg�o lowy przegl ,ad wynik�ow otrzymanych na akceleratorze HERA w I okresie jego
dzia lania zawieraj ,a publikacje [32, 33].

3.1.1 Najwa_zniejsze rezultaty �zyczne

Przedstawione poni_zej wyniki s ,a kr�otkim podsumowaniem tego, czego mo_zna nauczy�c si ,e,
studiuj ,ac publikacje zwi ,azane z I okresem pracy akceleratora HERA.

� Szybki wzrost funcji struktury F2(x;Q
2), gdy zmienna x, reprezentuj ,aca tu u lamek p ,edu

protonu, wynoszonego przez rozproszony w oddzia lywaniu ep, parton, d ,a_zy do zera.

- dane zgodne z pot ,egowym wzrostem F2 / x��;

- r�ownania ewolucji DGLAP, w szczeg�olno�sci w nast ,epnym do wiod ,acego rz ,edzie rachun-
ku perturbacyjnego QCD, NLO, prowadz ,a do dobrej zgodno�sci z danymi w zakresie
Q2 � 2 GeV2;

- obserwowana du_za g ,esto�s�c gluon�ow i/lub du_za g ,esto�s�c kwark�ow morza;

- efekt nasycenia si ,e g ,esto�sci parton�ow dla ma lych x, (potrzeba wprowadzenia w rachun-
kach poprawek od przes laniami si ,e parton�ow), prowadz ,acy do za lamania si ,e opisu
DGLAP dla ma lych Q2 < 1 GeV2, wymaga przekonuj ,acego potwierdzenia;

- du_za dok ladno�s�c pomiar�ow por�ownywalna z dok ladno�sci ,a rachunk�ow teoretycznych;

- precyzyjne pomiary �s staj ,a si ,e mo_zliwe.

� Badanie dynamiki oddzia lywa�n silnych i testowanie perturbacyjnej QCD.

- odkrycie przypadk�ow z du_z ,a przerw ,a w po�spieszno�sci LRG, jako oddzia lywa�n z
wymian ,a niekolorowych obiekt�ow tzw. pomeron�ow w procesach dyfrakcyjnych.

- trudno�sci opisania wielohadronowych stan�ow ko�ncowych w ramach oblicze�n anality-
cznych pQCD, granica stosowalno�sci dualno�sci parton�ow i hadron�ow LPHD (rozdzia l
4) w opisie korelacji wielocz ,astkowych dla ma lych p ,ed�ow poprzecznych cz ,astek;

- potwierdzenie przewidywanej faktoryzacji w procesach tzw. twardej dyfrakcji, nowe
w lasno�sci skalowania;

- produkcja mezon�ow wektorowych przy du_zych przekazach czterop ,edu w procesach
fotoprodukcji;

- produkcja ci ,e_zkich kwark�ow c i b, testowanie przewidywa�n NLO QCD: trudno�s�c opisu
dla kwark�ow b;

- poszukiwania instanton�ow - nieperturbacyjnej uktuacji pola gluonowego, jako efektu
tunelowego przej�scia pomi ,edzy topologicznie nier�ownowa_znymi pr�o_zniami.1

� Testowanie modelu standardowego i nowej �zyki.

- brak struktury wewn ,etrznej parton�ow, brak leptokwark�ow, oddzia lywa�n kontaktowych,
supersymetrycznych cz ,astek;

- zgodno�s�c wynik�ow z SM dla neutralnych i na ladowanych pr ,ad�ow, brak odchyle�n od
SM dla du_zych x i Q2;

- pierwsze wyniki zwi ,azane z elektros labymi procesami: produkcj ,a bozon�ow W , Z0,
kwarku t.

1Publikacja wsp�o lpracy H1 [40].
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3.2 HERA II - przebudowa i oczekiwania

W roku 2001 rozpocz ,a l si ,e nowy okres w dzia lalno�sci akceleratora HERA. Okres ten, nazy-
wany obecnie HERA II, wi ,aza�c si ,e b ,edzie z prac ,a akceleratora po jego przebudowie. G l�ownym
celem przebudowy [41], by lo uzyskanie ponad czterokrotnie wy_zszej (� 7:0 � 1031cm�2s�1)
�swietlno�sci (w stosunku do projektowanej dla HERA I, Tablica 2.1). Pozwoli loby to uzyska�c
w przeci ,agu oko lo siedmiu lat sumaryczn ,a �swietlno�s�c � 1fb�1. Umo_zliwi loby to przeprowadze-
nie precyzyjnych test�ow istniej ,acej teorii elektros labych i silnych oddzia lywa�n, jak i podj ,ecie
poszukiwa�n nowych cz ,astek, nowych zjawisk - nowej �zyki [42]. Spolaryzowana pod lu_znie
wi ,azka elektron�ow lub pozyton�ow, uzyskana na potrzeby eksperyment�ow ZEUS i H1, zwi ,ekszy
dodatkowo zakres bada�n.

Dla osi ,agni ,ecia wzrostu �swietlno�sci, wymagane by lo silniejsze ogniskowanie wi ,azki leptonowej
i protonowej i zwi ,azane z tym zmniejszenie wymiar�ow poprzecznych wi ,azek w punkcie od-
dzia lywania (IP).2 W tym celu przebudowana zosta la linia prowadzenia wi ,azek (nowe magnesy
i rury pr�o_zniowe). Nowym elementem w stosunku do poprzedniego uk ladu magnes�ow by lo
umieszczenie nadprzewodz ,acych magnes�ow blisko punkt�ow oddzia lywa�n, wewn ,atrz g l�ownych
detektor�ow ZEUS i H1. Nowa sytuacja w znacz ,acy spos�ob zwi ,ekszy la promieniowanie syn-
chrotronowe,3 kt�ore stwarza powa_zne problemy dla centralnych detektor�ow eksperyment�ow
ZEUS i H1, jak i ich sk ladowych, znajduj ,acych si ,e w tunelu akceleratora (np. detektory monitora
�swietlno�sci) i wymaga specjalnych os lon i ekran�ow do jego absorpcji.

Aby m�oc w pe lni spo_zytkowa�c oczekiwany wzrost �swietlno�sci akceleratora w swoich bada-
niach, w detektorach ZEUS [43, 44] i H1 [45] dokonano szeregu zmian, ulepsze�n oraz insta-
lacji nowych detektor�ow. Przyk ladowo, dla eksperymentu ZEUS [43] zmiany dotycz ,a g l�ownie
nast ,epuj ,acych obszar�ow obserwacji.

� Obszar zwi ,azany z wierzcho lkiem oddzia lywania

Zainstalowany zosta l nowy, krzemowy, paskowy detektor (MVD - Silicon Microvertex De-
tector). Jego zadaniem jest og�olna poprawa dok ladno�sci mierzenia �slad�ow i identy�kacja
przypadk�ow z wt�ornymi wierzcho lkami, pochodz ,acymi z rozpadu d lugo_zyciowych stan�ow,
zwi ,azanych z ci ,e_zkimi kwarkami: powabnym czy dolnym. B ,edzie on pomocny r�ownie_z w
poszukiwaniu nowych cz ,astek. Detektor MVD zosta l umiejscowiony dooko la rury pr�o_znio-
wej wewn ,atrz CTD4 (np. Rys. 2.3).

� Obszar do przodu (w kierunku lotu proton�ow)

Detektor TRD (rozdzia l 2.2) zast ,apiono
"
s lomkowymi\ komorami (STT - Straw Tube

Tracker) z trzema warstwami k ,at�ow stereo ka_zda. Pozwoli to na popraw ,e rekonstrukcji
rozproszonego elektronu, indywidualnych hadron�ow czy grup skolimowanych strumieni
cz ,astek. Popraw ,e rozdzielczo�sci w kierunku do przodu dostarcz ,a r�ownie_z przednie warstwy
aparatury MVD.

� Obszar detektor�ow monitora �swietlno�sci

Nowy monitor do pomiaru �swietlno�sci,  l ,aczy w sobie trzy g l�owne detektory. Pierwszy to
o lowiany kalorymetr fotonowy z aktywnym �ltrem (warstwy gra�tu i licznik�ow Czerenkowa
wype lnionych aero_zelem), do pomiaru foton�ow z procesu hamowania stanowi ,acego �zyczn ,a

2By lyby one rz
,
edu 0:118mm � 0:032 mm. Odpowiednie, projektowane dla HERA I warto�sci, znajduj ,a si

,
e w

Tab. 2.1.
3Oczekuje si

,
e warto�sci mocy ca lkowitego promieniowania synchrotronowego w IP rz

,
edu 28 kW, przy pr

,
adzie

elektronowym 58 mA. Dla por�ownania w roku 1997 by lo ono rz
,
edu 7 kW.

4Detektor �slad�ow VXD przesta l pracowa�c z ko�ncem 1995 roku.
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podstaw ,e pomiar�ow �swietlno�sci. Drugi to spektrometr dipolowy z magnesem i dwoma
kalorymetrami wolframowymi mierz ,acymi pary e+e� po konwersji foton�ow. Trzeci to
kalorymetr do pomiaru rozproszonych elektron�ow z procesu hamowania. Detektory umiej-
scowione s ,a w tunelu akceleratora na odleg lo�sciach od 6 do 107 m od IP, w stron ,e nad-
latuj ,acych proton�ow.5 Dwie metody pomiaru �swietlno�sci: bezpo�sredni pomiar foton�ow
w kalorymetrze fotonowym lub par e+e� w spektrometrze dipolowym, umo_zliwi ,a system-
atyczne ich sprawdzanie (b l ,edy systematyczne w obu metodach s ,a r�o_zne). Korzy�sci ,a z
punktu widzenia �zyki jest fakt, i_z szacunkowy b l ,ad wyznaczenia �swietlno�sci za pomoc ,a
takiej aparatury powinien wynosi�c oko lo 1 %.

Zmiany dotycz ,a r�ownie_z systemu trygera (selekcji przypadk�ow - detektor MVD w l ,aczony zosta l
do poziomu 2 trygera), zbierania danych i elektroniki kontroluj ,acej na bie_z ,aco poprawno�s�c pracy
aparatury.

W przypadku eksperymentu H1 [45], dokonane zmiany mia ly podobny wymiar. Detektor
typu MVD pracowa l ju_z wcze�sniej w okresie HERA I. W kierunku do przodu poprawiono rekon-
strukcj ,e �slad�ow, uzyskuj ,ac pomimo du_zej oczekiwanej tu g ,esto�sci �slad�ow, mo_zliwo�s�c rozdziele-
nia elektron�ow/foton�ow i hadron�ow. Poprawiono r�ownie_z w tym kierunku wyszukiwanie przy-
padk�ow z kwarkiem powabnym jak i rekonstrukcj ,e rozproszonego leptonu. W przypadku detek-
tor�ow znajduj ,acych si ,e w tunelu, zosta la zbudowana nowa aparatura do pomiar�ow �swietlno�sci.
Detektor do pomiar�ow elastycznie rozproszonych proton�ow planuje si ,e zainstalowa�c po roku
2002.

Wzrost �swietlno�sci zwi ,azany z realizacj ,a etapu HERA II pozwoli dla rozprasza�n g l ,eboko
nieelastycznych (DIS) na przeprowadzenie precyzyjnych test�ow QCD i poszukiwa�n �zyki poza
modelem standardowym [44, 46]. Szczeg�olnie interesuj ,ace dla bada�n, s ,a tu dwa rodzaje od-
dzia lywa�n zwi ,azanych z obszarem ma lych x i du_zych Q2 (kontynuacja okresu pracy HERA I).

Szybki wzrost funkcji struktury F2 w obszarze ma lych x, odzwierciedla silny wzrost w
emisji gluon�ow i du_zych ich g ,esto�sci, zgodny z przewidywaniami opartymi o r�ownanie BFKL
(np. rozdzia l 4.2) prowadz ,acymi do pot ,egowego wzrostu F2. W dalszym ci ,agu wzrost ten
wymaga zrozumienia, czy mo_ze by�c on opisany w perturbacyjnej QCD czy te_z wp lyw zaz-
naczaj ,a tu nieperturbacyjne efekty. Mog ,a to by�c przyczynki od przes laniania si ,e parton�ow czy
od wej�sciowych funkcji rozk ladu parton�ow [46]. Dlatego wa_zn ,a jest tu mo_zliwo�s�c wyznaczenia
funkcji rozk ladu gluon�ow z mo_zliwie du_za dok ladno�sci ,a. Oczekiwany dla eksperymentu ZEUS,
wzgl ,edny b l ,ad w wyznaczeniu funkcji rozk ladu gluon�ow z obserwacji z lamania skalowania funkcji
F2, by lby rz ,edu 3%, dzi ,eki poprawie rozdzielczo�sci pomiar�ow �slad�ow do przodu.

Kolejn ,a niewiadom ,a w badaniach DIS jest du_za cz ,esto�s�c wyst ,epowania przypadk�ow dyfrak-
cyjnych LRG (rozdzia l 2.6). Dla HERA II oczekuje si ,e precyzyjnego wyznaczenia dyfrakcyjnych
funkcji rozk ladu gluon�ow i kwark�ow. Por�ownanie dyfrakcyjnych i niedyfrakcyjnych proces�ow
mo_ze pom�oc w zrozumieniu niepertubacyjnych w lasno�sci protonu.

Obszar du_zych Q2 dla DIS jest atrakcyjny ze wzgl ,edu na badania efekt�ow elektros labych
oddzia lywa�n, mo_zliwej struktury kwark�ow, nowych cz ,astek i oddzia lywa�n poza SM. Wzrost
w �swietlno�sci dla HERA II pozwoli na poszukiwania wzbudzonych kwark�ow i lepton�ow, lep-
tokwark�ow i skalarnych kwark�ow oczekiwanych w supersymetrycznych modelach ze z laman ,a
parzysto�sci ,a R [46]. Badania obejm ,a r�ownie_z efekty zwi ,azane z ci ,e_zkimi cz ,astkami, du_zymi
dodatkowymi wymiarami (Large Extra Dimensions), z wyznaczeniem promienia kwarku oraz
oddzia lywaniami kontaktowymi (contact interactions).

5Dodatkowo na 40 m, w tym samym kierunku, znajduje si
,
e kalorymetr wolframowy do pomiaru rozproszonych

elektron�ow.
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Istnienie spolaryzowanej wi ,azki leptonowej w HERA II pozwoli, poprzez por�ownanie przekro-
j�ow czynnych dla prawoskr ,etnych elektron�ow z lewoskr ,etnymi pozytonami na nowy test elek-
tros labej uni�kacji. Polaryzacja b ,edzie r�ownie_z istotna przy okre�slaniu w lasno�sci nowo odkrytych
cz ,astek.

Nale_zy wi ,ec oczekiwa�c, _ze wi ,ekszo�s�c propozycji temat�ow badawczych, przedstawionych na
specjalnym spotkaniu roboczym dotycz ,acym przysz lo�sci �zyki na akceleratorze HERA [42],
b ,edzie mog la by�c zrealizowana podczas II etapu pracy akceleratora.
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Rozdzia l 4

Zarys teoretyczny

Obserwowane w oddzia lywaniach DIS na akceleratorze HERA stany ko�ncowe, powstaj ,a w
efekcie dzia lania mechanizm�ow rz ,adz ,acych zar�owno rozpraszaniem lepton�ow na partonach w pro-
tonie, jak i p�o�zniejsz ,a fragmentacj ,a ko�ncowych parton�ow w hadrony. Znajduj ,a one interpretacj ,e
�zyczn ,a w oddzia lywaniach kolorowych kwark�ow i gluon�ow, kt�orych zachowanie opisywane jest
przez teori ,e oddzia lywa�n silnych, chromodynamik ,e kwantow ,a (QCD) [6]. Si ly pomi ,edzy od-
dzia lywuj ,acymi kwarkami zwi ,azane s ,a z gluonami, kt�ore same mog ,a oddzia lywa�c z innymi gluon-
ami.1 Oddzia lywaniom tym towarzyszy powstawanie kwark�ow i gluon�ow (parton�ow), mog ,acych
zamienia�c si ,e w hadrony pod wp lywem si l, kt�ore powoduj ,a uwi ,ezienie kolorowych kwark�ow w
hadronach.

Podstawow ,a rol ,e w obliczeniach analitycznych w QCD, odgrywa faza perturbacyjna rozwoju
kaskad, zapocz ,atkowanych przez partony uczestnicz ,ace w twardych zderzeniach. W rozwijaj ,acej
si ,e kaskadzie wykreowane zostaj ,a wt�orne partony w procesach, kt�ore podlegaj ,a r�ownaniom
ewolucji. R�ownania te graj ,a centraln ,a rol ,e w chromodynamice perturbacyjnej (pQCD) [47]. W
obliczeniach kaskada rozwija si ,e do pewnej nieperturbacyjnej skali energii Q0 stanowi ,acej granic ,e
dla p ,ed�ow poprzecznych parton�ow w kaskadzie. Na tym etapie rozwoju kaskady przekaz p ,edu
pomi ,edzy partonami jest ma ly i zachodz ,ace procesy zwykle nazywa si ,e "

mi ,ekkimi\. Okazuje
si ,e, _ze rozwi ,azania r�owna�n ewolucji r�ownie_z znajduj ,a zastosowanie dla takich mi ,ekkich pro-
ces�ow (gdzie parametr perturbacyjnego rozwini ,ecia �s, staje si ,e niewystarczaj ,aco ma ly). Jest
to mo_zliwe dzi ,eki wprowadzeniu specjalnej procedury traktowania perturbacyjnych szereg�ow
(
"
modi�ed perturbation theory\). Sumowane s ,a najpierw te wyrazy, kt�ore spe lniaj ,a regu ly per-

turbacyjnego rozwini ,ecia, porz ,adkowane wzgl ,edem ich energetycznej zmienno�sci. W ko�ncowym
etapie, asymptotyczny szereg jest

"
ucinany\ na odpowiednim rz ,edzie, prowadz ,ac do sko�nczonych

wynik�ow.
Inn ,a interesuj ,ac ,a cech ,a zwi ,azan ,a z opisem w pQCD jest probabilistyczny charakter r�owna�n

ewolucji, rozpatrywanych w kategoriach proces�ow Markowa [48, 49] i obecno�sci w nich czynnika
postaci Sudakowa [47, 12].

Istotnym elementem zwi ,azanym z obliczeniami analitycznymi jest spos�ob, w jaki partony
fragmentuj ,a w hadrony. Opiera si ,e on na hipotezie lokalnej dualno�sci parton�ow i hadron�ow
(LPHD - Local Parton-Hadron Duality) [10]. Okazuje si ,e, _ze uzyskane w ten spos�ob rezul-
taty oblicze�n analitycznych (pQCD + LPHD) pozwalaj ,a opisa�c w lasno�sci wielohadronowych
stan�ow ko�ncowych z pojawiaj ,acymi si ,e w nich strumieniami skolimowanych cz ,astek. W opisie
teoretycznym w lasno�sci te wi ,a_ze si ,e z zachowaniami parton�ow, bez odniesienia si ,e do jakiegokol-

1QCD jest nie-Abelow
,

a teori
,

a z cechowaniem, bazuj
,
ac

,
a na grupie cechowania SU(3). Pozwala to bozonom

cechowania QCD - gluonom na wzajemne oddzia lywania pomi
,
edzy sob ,a. Jest to r�o_znica w stosunku bozon�ow

QED - foton�ow.
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wiek modelu opisuj ,acego dynamik ,e procesu fragmentacji. Dotyczy to zar�owno bada�n przeprowa-
dzanych dla oddzia lywa�n e+e�, jak i ep.

4.1 QCD i oddzia lywania DIS

Obliczenia analityczne z uwzgl ,ednieniem mi ,ekkich proces�ow, w wielu przypadkach opisuj ,a
z wystarczaj ,ac ,a dok ladno�sci ,a dane ep czy e+e� (np. rozdzia l 5). Wprowadzone dla p ,ed�ow
poprzecznych parton�ow w kaskadzie ci ,ecie Q0 � � (sta la w QCD � (100 - 300) MeV),

"
za-

trzymuje\ dalszy jej rozw�oj (Rys. 4.1-(2)). Istniej ,a w pQCD wielko�sci, kt�ore s ,a ma lo czu le

pQCD + LPHD

2)

t 0
~ k = Q Λ

1)

~ 1GeVt 0k
ha

dr
on

y
ha

dr
on

y
= Q

modele MC

)−e

s/2 (e+e−)
Q/2 (DIS)

+s/2 (e
Q/2 (DIS)

ha
dr

on
iz

ac
ja

Rysunek 4.1: Przej�scie od parton�ow
uczestnicz ,acych w perturbacyjnej fazie
rozwoju kaskady QCD do ko�ncowych
hadron�ow. U g�ory: w modelach Monte
Carlo, u do lu: w podej�sciu analitycznym.
Warto�s�c Q0 stanowi ,aca granic ,e dla p ,edu
poprzecznego parton�ow,

"
ucina\ dalszy

rozw�oj kaskady. W symulacjach Monte
Carlo od tego miejsca,

"
w l ,aczaj ,a\ si ,e

modele fenomenologiczne, pozwalaj ,ace
opisa�c wed lug r�o_znych schemat�ow nieper-
turbacyjn ,a "

hadronizacj ,e\. W podej�sciu
analitycznym rozk lady hadron�ow zostaj ,a
powi ,azane z partonami, zgodnie z
hipotez ,a LPHD, bez wprowadzenia
jakiegokolwiek modelu hadronizacji.

na to ci ,ecie.2 Przyk ladem mog ,a by�c wielko�sci okre�slaj ,ace kszta lt przypadku z dwoma stru-
mieniami cz ,astek w stanie ko�ncowym (thrust). Mog ,a one by�c bezpo�srednio por�ownywane z
danymi.3 Dla innych wielko�sci, zale_znych od Q0 i rozbie_znych przy Q0 ! 0 (np. inkluzywne
widma produkowanych cz ,astek), por�ownanie oblicze�n analitycznych dla parton�ow z hadronami,
wymaga uzupe lnienia pQCD o hipotez ,e LPHD. M�owi ona o proporcjonalno�sci rozk lad�ow par-
ton�ow (b ,ed ,acych na etapie rozwoju kaskady przy nieperturbacyjnej skali energii Q0) i obser-
wowanych hadron�ow. Skala energii Q0, kt�ora pe lni tu rol ,e parametru hadronizacji, stanowi
granic ,e stosowalno�sci pQCD w opisie proces�ow z udzia lem parton�ow. Hipoteza LPHD nie pre-
cyzuje dla jakich wielko�sci i w jakich kinematycznych zakresach mo_ze by�c stosowana, tote_z jej
prawdziwo�s�c oraz granice zastosowa�n okre�sla si ,e eksperymentalnie. Dla rozk lad�ow jednocz ,astko-
wych pQCD + LPHD jest zadowalaj ,acym sposobem opisu danych, dla korelacji wielocz ,astkowych
rezultaty do�swiadczalne otrzymane dla DIS wskazuj ,a na istnienie pewnej granicy stosowalno�sci
pQCD + LPHD dla cz ,astek o ma lych p ,edach poprzecznych (rozdzia l 5.3.3).

W kaskadzie, procesy kwantowej interferencji r�o_znych amplitud w produkcji parton�ow prowa-
dz ,a do uporz ,adkowania k ,atowego (angular ordering) emisji kolejnych, mi ,ekkich gluon�ow, ukazu-
j ,ac probabilistyczny charakter r�ownania ewolucji dla tych proces�ow. Jego rozwi ,azanie otrzy-
mane przy pewnym sposobie perturbacyjnego rozwini ,ecia, w tzw. zmody�kowanym przybli_zeniu

2S
,
a one wolne od tzw. rozbie_zno�sci poczerwonej: nie zmieniaj

,
a si

,
e, je_zeli parton w kaskadzie

"
rozszczepia\ si

,
e

si
,
e na dwa wsp�o lliniowe partony lub emituje mi

,
ekki parton (ang. - infrared save observables) [50].

3Dla wielko�sci opisuj
,

acych kszta lt przypadku, wyniki perturbacyjnej QCD s
,
a  l

,
aczone z pewnymi poprawkami

pot
,
egowymi / 1=Q uwzgl

,
edniaj

,
acymi efekty hadronizacji.
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wiod ,acych logarytm�ow (MLLA - Modi�ed Leading Logarithm Approximation) [51] poz-
wala w szeregu przypadk�ow na ilo�sciowe por�ownanie z do�swiadczeniem dla sko�nczonych (akce-
leratorowych) energii. W takich obliczeniach uwzgl ,edniona jest zasada zachowania energii i p ,edu
w procesach

"
rozpadu\ parton�ow podczas fazy rozwoju kaskady QCD.

Z drugiej strony pQCD pozwala przewidywa�c szereg zachowa�n w zjawiskach zachodz ,acych
przy wysokich, asymptotycznych energiach, odkrywaj ,ac ich uniwersalny, skaluj ,acy si ,e z energi ,a
charakter. Wyniki otrzymywane s ,a tu z regu ly w tzw. przybli_zeniu podw�ojnych wiod ,acych
logarytm�ow (DLA - Double Logarithm Approximation) [52, 53], wprowadzaj ,acym szereg
uproszcze�n w rachunkach, np. brak zachowania energii i p ,edu w wy_zej wspomnianych procesach
z udzia lem parton�ow. W rozdziale 5 przewidywania pQCD dla obu schemat�ow rachunkowych
por�ownano z danymi dla DIS.

Niekwestionowan ,a zalet ,a podej�scia analitycznego jest jego wewn ,etrzna prostota, wyra_zaj ,aca
si ,e u_zyciem (obok sta lej sprz ,e_zenia QCD, �s) tylko dw�och parametr�ow: skali QCD � i nieper-
turbacyjnej skali Q0. Oczekuje si ,e, _ze obok r�o_znorodnych test�ow perturbacyjnej QCD, badania
zmiennych zale_znych od Q0, pozwol ,a uzyska�c wa_zne informacje o mechanizmie uwi ,ezienia koloru.

Wiele idei pQCD zosta lo zaimplementowanych w modelach Monte Carlo symuluj ,acych kom-
pletne przypadki oddzia lywa�n. S ,a one uwzgl ,edniane w elementach macierzowych rozwa_zanych
proces�ow z udzia lem parton�ow, wyliczanych w wiod ,acym rz ,edzie �s i w efektach wy_zszego rz ,edu
dla kaskady partonowej. Kaskada partonowa rozwija si ,e tu do warto�sci Q0 � 1 GeV (Rys. 4.1-
(1)) (cz ,esto u_zywanym mechanizmem symulacji rozwoju kaskady jest mechanizm oparty o model

"
dipola kolorowego\ (CDM) (rozdzia l 4.4.3). Od tego miejsca zaczynaj ,a si ,e nieperturbacyjne

procesy zwi ,azane z hadronizacj ,a. Jest ona opisywana poprzez fenomenologiczne modele takie
jak mechanizm strun (string mechanism) (rozdzia l 4.4.4) lub formacje klastr�ow (cluster me-
chanism) (rozdzia l 4.4.4). Symulacje przypadk�ow bazuj ,ace na modelach Monte Carlo odnosz ,a
du_ze sukcesy w opisywaniu danych do�swiadczalnych. Zawieraj ,a jednak du_za liczb ,e parametr�ow,
wybranych cz ,esto z optymalnego dopasowania wynik�ow symulacji do danych. Pojawia si ,e wi ,ec
trudno�s�c powi ,azania dopasowanej warto�sci z dynamik ,a zwi ,azan ,a z QCD.

Przewidywania teoretyczne w lasno�sci stan�ow wielohadronowych w DIS, opiera�c si ,e b ,ed ,a za-
tem: na obliczeniach analitycznych wykonanych w schemacie chromodynamiki perturbacyjnej
(pQCD + LPHD), niekiedy na ich numerycznej realizacji lub symulacjach Monte Carlo wyko-
nanych w oparciu o modele bazuj ,ace na QCD i fenomenologicznych modelach hadronizacji.

W nast ,epnych rozdzia lach, w du_zym skr�ocie przedstawiono elementy modeli QCD spotykane
w opisie analitycznym i w symulacjach Monte Carlo stan�ow ko�ncowych w DIS.

4.1.1 Model kwarkowo partonowy (QPM)

Eksperymenty badaj ,ace rozproszenia elektron�ow na nukleonach, przeprowadzone w laborato-
rium SLAC w latach 60-tych ubieg lego stulecia, dostarczy ly dowod�ow, _ze nukleony s ,a z lo_zone z
punktowych subsk ladnik�ow, znanych jako partony, nios ,acych u lamek x p ,edu nukleonu. Wewn ,e-
trzna struktura nukleonu na ma lych odleg lo�sciach, mog la by�c badana przy u_zyciu fotonu jako
sondy o odpowiednio du_zej wirtualno�sci Q2. Mierzone w eksperymentach w SLAC funkcje struk-
tury F1(2)(x;Q

2) (rozdzia l 2.4.2) okazywa ly si ,e by�c w przybli_zeniu niezale_zne od Q2 przy danej
warto�sci x [54]. Takie skalowanie, znane jako skalowanie Bjorkena (Bjorken scaling hypothesis)
by lo interpretowane jako potwierdzenie istnienia punktowych parton�ow.4 W kr�otkim przedziale
czasowym, w kt�orym foton oddzia lywuje z partonem, t � 1=Q, parton jest swobodn ,a cz ,astk ,a

4Zgodnie z hipotez ,a skalowania Bjorkena mo_zna oczekiwa�c, _ze wirtualny foton rozprasza si
,
e na punktowych

sk ladnikach - partonach, w przeciwnym razie funkcje struktury powinny zale_ze�c od stosunku Q=Q0, z wielko�sci ,a
1=Q0 jako skal

,
a d lugo�sci charakteryzuj

,
ac

,
a rozmiar sk ladnik�ow.
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w protonie i rozpraszanie g l ,eboko nieelastyczne ep mo_ze by�c interpretowane jako rozpraszenie
elastyczne elektronu i partonu.

W modelu kwarkowo-partonowym (QPM - Quark Parton Model) [2, 3, 4] (nazwa wi ,a_ze
si ,e z sugesti ,a Bjorkena i Paschosa (1969), _ze elementarne sk ladniki tworz ,ace struktur ,e protonu w
modelu kwarkowym [2] lub partonowym [3] s ,a identyczne), proton p zawiera trzy kwarki walen-
cyjne p(uud): dwa g�orne u (up) i jeden dolny d (down), nios ,ace jego  ladunek elektryczny i liczb ,e
barionow ,a. Stowarzyszone s ,a one z parami lekkich kwark�ow i antykwark�ow (z niesko�nczon ,a ich
ilo�sci ,a) tworz ,acych tzw.

"
morze\ kwarkowe (quark sea) w protonie.

Ca lkowity u lamek p ,edu w protonie niesiony przez jego wewn ,etrzne sk ladniki mo_zna obliczy�c
z pomoc ,a funkcji F2, wykonuj ,ac ca lkowanie po ca lym dost ,epnym zakresie warto�sci x. Dla
na ladowanych sk ladnik�ow protonu, rozwa_zanych w modelu QPM, oczekiwano wyniku:R 1

0 F2(x)dx = 1 podczas gdy pomiary dawa ly warto�s�c � 0:5 . To wskazywa lo, _ze neutralne

partony, kt�orymi jak si ,e uwa_za s ,a gluony, nios ly ze sob ,a oko lo po lowy p ,edu protonu. Innym prob-
lemem, kt�ory nie znalaz l rozwi ,azania w modelu QPM by la nieobecno�s�c swobodnych kwark�ow
(tzw. efekt uwi ,ezienia kwark�ow). Obydwa problemy znalaz ly swoje wyt lumaczenie w teorii od-
dzia lywa�n silnych QCD, kt�ora w granicy du_zych (asymptotycznych) warto�sci Q2 !1 odtwarza
przewidywania QPM.

Dla oddzia lywa�n DIS w ep, model QPM pozwala powi ,aza�c struktur ,e partonow ,a protonu
z hadronami obserwowanymi w stanie ko�ncowym. Zaniedbuj ,ac emisj ,e gluon�ow w QCD, takie
przypadki mo_zna rozpatrywa�c jako efekt dzia lania dw�och nast ,epuj ,acych po sobie proces�ow (Rys.
4.2). W pierwszym z nich ma miejsce elastyczne rozpraszanie elektronu na pojedynczym kwarku
walencyjnym lub kwarku z morza par q�q protonu, kt�ory niesie u lamek p ,edu x pocz ,atkowego
protonu. Oddzia lywanie nast ,epuje poprzez wymian ,e wirtualnego fotonu (bozonu). Podczas

e

p SPP

SRK

q

γ

e’

Rysunek 4.2: Stan ko�ncowy dla przy-
padku DIS w modelu QPM. Oczekuje
si ,e skolimowanych wzd lu_z kierunku
ko�ncowych parton�ow strumieni cz ,astek.
Oznaczone na rysunku symbole SRK
i SPP oznaczaj ,a strumienie hadron�ow
powsta lych z rozproszonego kwarku i
pozosta lo�sci protonu.

drugiego procesu, zgodnie ze zjawiskiem uwi ,ezienia kolorowych kwark�ow istniej ,acym w QCD,
rozproszony kwark, nie mog ,ac istnie�c jako wyizolowany

"
kolorowy\ obiekt w stanie ko�ncowym,

zamienia si ,e w hadrony (hadronizacja).
Ten etap jest zwykle rozumiany jako proces fragmentacji kwarku i ma miejsce gdy istnieje

przep lyw koloru pomi ,edzy kwarkiem wybitym a kwarkami pozosta lymi w protonie (proton rem-
nant). Hadrony powsta le w procesie fragmentacji z rozproszonego kwarku tworz ,a strumie�n
skolimowanych cz ,astek (current jet) kontynuj ,acych kierunek lotu pierwotnego kwarku. Pozosta le
partony w protonie zachowuj ,a kierunek lotu pocz ,atkowego protonu i po procesie fragmentacji
tworz ,a r�ownie_z skolimowany stumie�n cz ,astek (spectator jet). Hadronowy stan ko�ncowy w DIS
w opisie QPM, b ,edzie wi ,ec zawiera l cz ,astki zwi ,azane z tymi dwoma strumieniami.
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4.1.2 Chromodynamika kwantowa (QCD)

W modelu QPM foton o wirtualno�sci (Q2 � 0) rozprasza si ,e na swobodnym kwarku z
protonu. W tym kr�otko trwaj ,acym procesie, wzajemne oddzia lywania pomi ,edzy kwarkami w
protonie s ,a zaniedbywane. W QCD dla twardych proces�ow, kt�ore zachodz ,a w kr�otkim przedziale
przestrzenno-czasowym, sta la sprz ,e_zenia oddzia lywa�n silnych �s staje si ,e ma la. Przy asymp-
totycznym wzro�scie Q2 ! 1, �s ! 0 i kwarki mog ,a stawa�c si ,e swobodnymi. Jest to tzw.
asymptotyczna swoboda w QCD (asymptotic freedom) [8]. Dlatego dla du_zych warto�sci Q2

chromodynamika perturbacyjna mo_ze by�c bezpiecznie stosowana. Dla d lu_zszych przedzia l�ow
czasowych i na wi ,ekszych odleg lo�sciach, przy ma lych Q2, �s staje si ,e na tyle du_za, _ze kwarki
nie mog ,a by�c dalej traktowane jako swobodne, nieoddzia lywuj ,ace ze sob ,a partony. Zale_zno�s�c
sta lej sprz ,e_zenia od Q2, jest nast ,epstwem efekt�ow zwi ,azanych z oddzia lywaniami kolorowych
gluon�ow, kt�ore przekazuj ,a kolor w oddzia lywaniach pomi ,edzy kwarkami.

Chromodynamika perturbacyjna przewiduje wi ,ec zmian ,e �s ze zmian ,a Q2, ale jej abso-
lutna warto�s�c musi by�c wyznaczona z do�swiadczenia. Zwykle wybiera si ,e jako fundamentalny
parametr, warto�s�c sta lej sprz ,e_zenia przy

p
Q2 = MZ (masa bozonu Z) jako dogodnej skali

odniesienia, wystarczaj ,aco du_zej do zastosowania w perturbacyjnej QCD. Ta
"
biegn ,aca\ w QCD

sta la sprz ,e_zenia (running coupling constant), ma w przybli_zeniu wiod ,acych logarytm�ow (LO) w
pQCD posta�c:

�s(Q
2) =

1

b ln(Q2=�2)
; b =

11NC � 2nf
12�

; (4.1)

gdzie NC jest liczb ,a kolor�ow a nf liczb ,a zapach�ow (avours). Wymiarowa wielko�s�c � jest
jedn ,a z fundamentalnych sta lych w QCD, ale musi by�c wyznaczona z do�swiadczalnie. Przy
zmieniaj ,acej si ,e skali energii

p
Q2 ! �, warto�s�c �s(Q) ! 1. Wielko�s�c � okre�sla wi ,ec skal ,e,

przy kt�orej bezwymiarowa �s staje si ,e du_za. Dla Q2 ! 1 , sta la sprz ,e_zenia �s znika. W
konsekwencji u_zywaj ,ac perturbacyjnej QCD w obszarze Q2 � �2, mo_zna dla oddzia lywa�n DIS
przewidzie�c wzorzec z lamania skalowania dla funkcji struktury protonu. W intuicyjnym obrazie,
opartym o przewidywania [55], zale_zno�s�c funkcji struktury od Q2 mog laby by�c rozumiana w
nast ,epuj ,acy spos�ob: ze wzrostem wirtualno�sci fotonu Q2, struktura protonu mo_ze by�c badana
przez sonduj ,acy foton na coraz mniejszych odleg lo�sciach. B ,edzie on napotyka l bogatsz ,a struk-
tur ,e wewn ,etrzn ,a, poniewa_z mo_ze

"
zobaczy�c\ partony kreowane w procesach QCD, w kt�orych

jedne partony ulegaj ,a rozszczepieniu na inne (splitting processes). Rysunek 4.3 przedstawia
diagramy odpowiadaj ,ace procesom rozszczepienia parton�ow. Opisuje si ,e je poprzez funkcje
rozszczepienia Pij . W stosunku do pewnej warto�sci odniesienia Q2

0, foton znajduje dla Q2 >

Rysunek 4.3: Podstawowe procesy rozszcze-
pienia parton�ow w QCD, opisywanych funk-
cjami Pij wyra_zaj ,acymi prawdopodobie�nstwo
znalezienia partonu i wewn ,atrz partonu j z
u lamkiem x

y p ,edu
"
rodzica\ y. Od lewej strony

kolejno: diagramy 1 i 2 opisuj ,a rozszczepienie
kwarku na kwark i gluon (emisje gluon�ow), dia-
gram 3 odpowiada kreacji z gluonu pary kwark i
antykwark, za�s diagram 4 opisuje rozszczepienie
gluonu na dwa gluony.

Q2
0 rozk lady parton�ow wytworzone w bardziej z lo_zonych procesach rozszczepienia parton�ow. W

efekcie wszystkie rozk lady parton�ow s ,a obok x funkcjami Q2.
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Rysunek 4.4 [56] ilustruje jedn ,a z propozycji opisu rozk ladu parton�ow z wykorzystaniem
informacji z oddzia lywa�n hadron�ow na nukleonach, deuteronie, oddzia lywa�n neutrin na nuk-
leonach oraz oddzia lywa�n DIS z uwzgl ,ednieniem ostatnich danych eksperyment�ow ZEUS i H1.
Przy Q2 > 2 GeV2 otrzymuje si ,e r�ownie_z rozk lady dla ci ,e_zszych kwark�ow np. powabnych c.
Ewolucja w Q2 jest r�o_zna dla r�o_znych typ�ow parton�ow. Kwarki walencyjne mog ,a dawa�c przy-

Rysunek 4.4: Przyk ladowe
rozk lady parton�ow znane jako
MRST2001 [56] dla warto�sci
Q2 = 10 GeV2 i Q2 = 104

GeV2.

czynek do proces�ow rozszczepienia opisywanych diagramami 1 i 2 (Rys. 4.3). B ,ed ,a one traci�c
sw�oj p ,ed na rzecz gluon�ow i kwark�ow morza. Rozpraszanie kwark�ow walencyjnych przy du_zym
x b ,edzie male�c ze wzrostem Q2. Na rozk lad kwark�ow morza maj ,a wp lyw wszystkie procesy
rozszczepienia, r�ownie_z opisywane diagramem 4 (Rys. 4.3) poprzez tworzenie par q�q z pow-
sta lych gluon�ow. Zasadniczo, wi ,ecej kwark�ow morza z ma lym x jest generowane przy du_zych
warto�sciach Q2. Oczekuje si ,e wi ,ec, _ze funkcja struktury b ,edzie mala la przy du_zych x i ros la przy
ma lych x ze wzrostem Q2, odpowiednio do zale_znych od Q2 rozk lad�ow parton�ow (np. Rys. 4.4).
Na rysunku 4.5 [57] przedstawiono zachowanie si ,e funkcji Fem

2
5 w zale_zno�sci od Q2, zmierzonej w

zderzeniach proton�ow lub deuteron�ow na spoczywaj ,acej tarczy i dla eksperyment�ow ZEUS i H1.
Przy warto�sciach x � 0.1 mo_zna m�owi�c o skalowaniu Bjorkena dla F2. Dla ma lych x z lamanie
skalowania uwidocznia si ,e szybkim wzrostem warto�sci F2 z Q2. Zwi ,azany jest on g l�ownie ze
wzrostem funkcji g ,esto�sci gluon�ow g w tym obszarze (Rys. 4.4): @F2=@ logQ2 � �sxg. Dla
du_zych x z kolei, funkcja F2 maleje z Q2: @F2=@ logQ2 � �sF2. Niezwykle interesuj ,ace jest to,
_ze dane rozci ,agaj ,ace si ,e w zakresie Q2 przez ponad cztery rz ,edy wielko�sci, mog ,a by�c opisane w
nast ,epnym do wiod ,acego rz ,edzie (NLO) perturbacyjnej QCD, w l ,aczaj ,ac ma le warto�sci Q2 � 1
GeV2.

Poniewa_z metody perturbacyjne u_zywane w QCD przestaj ,a by�c stosowalne w granicy Q!
�, rz ,edu kilkaset MeV, fragmentacja kwark�ow i gluon�ow, kt�ora zdarza si ,e przy zbyt niskiej
warto�sci Q2 nie mo_ze by�c opisywana metodami perturbacyjnymi. Dlatego dla opisu przej�scia

5Funkcja struktury F2 mo_ze by�c przedstawiona jako suma trzech sk ladnik�ow odpowiadaj ,acych kolejno wymi-
anie wirtualnego fotonu, wymianie Z0 i cz lonu zwi ,azanego z interferencj ,a Z

0
� : F2 = F em

2 +Q2=(Q2+M2
Z)F int

2 +

Q4=(Q2 + M2
Z)2FZ0

2
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Rysunek 4.5: Ilus-
tracja zachowania si ,e
funkcji struktury Fem

2

ze zmian ,a wielko�sci
Q2, zmierzonej w
oddzia lywaniach DIS
z wymian ,a wirtual-
nego fotonu. Krzywe
reprezentuj ,a obliczenia
teoretyczne wykonane
w NLO QCD [57].

do hadron�ow w tym obszarze, stosuje si ,e w teorii dwa g l�owne podej�scia: pierwsze zwi ,azane z
u_zyciem fenomenologicznych modeli, drugie za�s z wykorzystaniem lokalnej dualno�sci parton�ow
i hadron�ow LPHD. Opisano je kr�otko w dalszej cz ,e�sci rozdzia lu.
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4.2 R�ownania ewolucji

Z uwagi na przyczynki nieperturbacyjne, funkcje struktury protonu nie mog ,a by�c obliczane
w QCD. Z tego samego powodu niemo_zliwe jest r�ownie_z obliczenie przekroju czynnego elektron-
proton �ep. Dzi ,eki twierdzeniu o faktoryzacji w QCD (np. [58]), mo_zna w nim oddzieli�c
przyczynek od rozproszenia lepton-parton obliczalnego w pQCD od przyczynku zwi ,azanego z
pocz ,atkowymi rozk ladami fi=p opisuj ,acymi g ,esto�s�c parton�ow i w protonie (Rys. 4.6). Symbolicz-

Rysunek 4.6: Diagram przedstawiaj ,acy rozpraszanie g l ,eboko nieelastyczne ep. Na lewo: Przekr�oj
czynny faktoryzuje si ,e w przekr�oj czynny elektron-parton �ei i g ,esto�s�c parton�ow fi=p ze skal ,a
faktoryzacji �F . Na prawo: Diagram przedstawiaj ,acy rozpraszanie �ei. Zawiera on istniej ,acy
w najni_zszym rz ,edzie graf Borna jak w modelu QPM oraz grafy wy_zszego rz ,edu istniej ,ace w
QCD jak np. proces fuzji bozonowo-gluonowej (BGF - Boson Gluon Fusion) czy rozpraszania
Comptona (QCDC - QCD Compton).

nie �ep mo_ze by�c zapisany w spos�ob, uwzgl ,edniaj ,acy pewn ,a skal ,e zwi ,azan ,a z faktoryzacj ,a �F :

�ep(x;Q
2) =

X
i

fi=p(x; �
2
F )
 �ei(x;Q

2; �2F ) (4.2)

Przekroje czynne �ei opisuj ,a procesy twardych zderze�n. Funkcje g ,esto�sci parton�ow fi=p musz ,a
by�c wyznaczone do�swiadczalnie. S ,a one specy�czne dla danego typu hadronu i nie zale_z ,a
od procesu twardego zderzenia. Skala faktoryzacji �F okre�sla niejako granic ,e rozdzielaj ,ac ,a
d lugozasi ,egowe efekty wewn ,etrznej dynamiki protonu (fi=p) i kr�otkozasi ,egowe zwi ,azane z twar-
dym rozpraszaniem elektronu i partonu (�ei). Wyb�or skali faktoryzacji jest dowolny. Fizyczny
przekr�oj czynny �ep jest niezale_zny od �F . Cz ,esto jako skal ,e faktoryzacji przyjmuje si ,e �

2
F = Q2,

redukuj ,ac �ei do grafu QPM (Rys. 4.6) z wymian ,a fotonu o wirtualn�sci Q2, kt�ory jest zdolny
do sondowania parton�ow w protonie.

W chromodynamice perturbacyjnej w obliczeniach diagram�ow zwi ,azanych z rozszczepieniem
gluonu na par ,e kwark-antykwark lub rekombinacj ,a pary w gluon, pojawiaj ,a si ,e rozbie_zne ca lki.
Poprzez wprowadzenie pewnej skali renormalizacji �R, rozbie_zno�sci s ,a absorbowane w de�nicj ,e
funkcji rozk ladu parton�ow. W obliczeniach tylko p ,edy mniejsze ni_z �R zostaj ,a wyca lkowane.
Istniej ,a r�o_zne schematy renormalizacji takie jak np.

"
DIS\ czy MS (Minimal Subtraction). W

schemacie
"
DIS\ poprawki dla wszystkich rz ,ed�ow s ,a absorbowane w funkcje g ,esto�sci parton�ow

i dla �2F = Q2, funkcja struktury F2 mo_ze by�c zde�niowana jako:

F2(x;Q
2) =

Pnf
i e2qi[xqi(x;Q

2) + x�qi(x;Q
2)] , gdzie qi i �qi s ,a funkcjami rozk ladu kwark�ow

i antykwark�ow w protonie, eqi odpowiada  ladunkom elektrycznym kwark�ow, a suma biegnie po
wszystkich kwarkowych zapachach nf . Dla schematu MS powy_zsza relacja dla F2 pozostaje
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s luszn ,a w wiod ,acym rz ,edzie (LO) perturbacyjnej teorii. Mo_zliwa jest tranformacja g ,esto�sci
parton�ow z jednego schematu w drugi.

Poniewa_z przekroje �ei(�
2
F ) mog ,a by�c obliczone dla dowolnej skali energii a obserwowane

przekroje �ep nie mog ,a zale_ze�c od �2F , obliczona mo_ze by�c zmiana funkcji g ,esto�sci parton�ow ze
zmian ,a energii. Pozwalaj ,a na to r�ownania ewolucji, kt�ore opisano poni_zej.

R�ownanie ewolucji Doshitzera, Gribowa, Lipatowa, Altarelliego i Parisiego (DGLAP) [59, 48]
ma posta�c6

t
@

@t
Di(x; t) =

X
j

Z 1

x

dz

z

�s(t)

2�
Pij(z)Dj(x=z; t) (4.3)

R�ownanie to znalaz lo zastosowanie zar�owno do opisu ewolucji rozk lad�ow kwark�ow i gluonu
w zmiennej t (Q2), jak i dla funkcji fragmentacji w DIS i procesach anihilacji e+e�. Dla-
tego we wzorze 4.3 D(x; t) mo_ze reprezentowa�c funkcj ,e opisuj ,ac ,a u lamek p ,edu protonu nie-
siony przez parton a tak_ze u lamek p ,edu niesiony przez hadron powsta ly z fragmentacji par-
tonu. Przy wyprowadzaniu r�ownania DGLAP sumuje si ,e "

diagramy-drabiny\, z emisj ,a w
 la�ncuchu n gluon�ow o p ,edzie poprzecznym pT i pod lu_znym � (typu pokazanego na rysunku
4.7). Rozproszony z protonu kwark ewoluuje trac ,ac poprzez emisj ,e gluon�ow p ,ed pod lu_zny.

Rysunek 4.7: Przyk lad diagramu -

"
drabiny\ utworzonego z n wyemi-

towanych gluon�ow - szczebli dra-
biny.

W przybli_zeniu prowadz ,acym do r�ownania DGLAP, wymaga si ,e, aby p ,edy poprzeczne kolejno
emitowanych gluon�ow w kanale t diagramu silnie ros ly, kiedy posuwamy si ,e w stron ,e fotonu�

�

�

�
Q2

0 � : : : k2T i � : : : k2T i+1 � : : : Q2 . Dla takiego uporz ,adkowania w kT rachunki s ,a wykonalne

i prowadz ,a do wyra_zenia / (�s ln Q2

Q2
0
)n: W schemacie rachunku perturbacyjnego by uzyska�c

sko�nczony wynik, nale_zy wysumowa�c wszystkie grafy z n rozci ,agaj ,acym si ,e do 1, poniewa_z
�s maleje logarytmicznie z Q2 i jest kompensowana przez logarytmicznie rosn ,acy wyraz w Q2.7

Taki schemat rachunkowy nazywany jest przybli_zeniem wiod ,acych logarytm�ow (LLA - Leading
Logarithm Approximation) [47], w kt�orym pot ,ega n w �s jest stowarzyszona z tak ,a sam ,a
pot ,eg ,a w ln(Q2=Q2

0).
Funkcje rozszczepienia parton�ow Altarelliego-Parisiego, Pij(z) (splitting functions)[48] (Rys.

4.3), rz ,adz ,a przekazywaniem p ,edu podczas rozwoju kaskady partonowej. S ,a one r�ownie_z u_zywane
w symulacjach rozwoju kaskady partonowej w modelach Monte Carlo (rozdzia l 4.4). Reprezen-
tuj ,a one prawdopodobie�nstwo, _ze parton j wyemituje parton i z u lamkiem p ,edu z pierwotnego
partonu, gdy skala zmienia si ,e od Q2 do Q2 + dlnQ2. Posta�c tych funkcji w wiod ,acym rz ,edzie

6Uwzgl
,
ednienie proces�ow z udzia lem r�o_znych typ�ow parton�ow prowadzi tu do uk ladu sprz

,
e_zonych r�owna�n

ca lkowo-r�o_zniczkowych.
7Stosuje si

,
e specjalny spos�ob sumowania (

"
re-summation\), kt�ory pozwala na przeszeregowanie szeregu per-

turbacyjnego w taki spos�ob, ze du_ze wyrazy s ,a rozwa_zane w pierwszej kolejno�sci.
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(LO) jest nast ,epuj ,aca:

Pqq(z) =
4

3

h 1 + z2

(1� z)+

i
+ 2Æ(1 � z);

Pqg(z) =
1

2

h
z2 + (1� z)2

i
;

Pgq(z) =
4

3

h1 + (1� z)2

z

i
;

Pgg(z) = 6
h z

(1� z)+
+

(1� z)

z
+ z(1� z)

i
+ Æ(1 � z)

33 � 2nf
6

(4.4)

Dla dowolnej ci ,ag lej funkcji f(z), rozk lad 1
(1�z)+

de�niuje si ,e w nast ,epuj ,acy spos�ob:R 1
0 dzf(z)=(1 � z)+ =

R 1
0 dz(f(z) � f(1))=(1 � z) i 1=(1 � z)+ = 1=(1 � z) dla z < 1. Ten

techniczny spos�ob zwany
"
przepisem +\ pozwala na regularyzacj ,e osobliwo�sci podczerwonych,

wyst ,epuj ,acych przy emisji mi ,ekkich parton�ow (dla z ! 1).8

R�ownania ewolucji DGLAP pozwalaj ,a obliczy�c g ,esto�sci kwark�ow i gluon�ow dla dowolnej
warto�sci Q2 i dla x > x0, je_zeli s ,a one znane z do�swiadczenia dla okre�slonej warto�sci Q2

0 przy x
> x0.

W szczeg�olnym przypadku r�ownania te mog ,a by�c rozwi ,azane analitycznie pod warunkiem
spe lnienia dodatkowego wymogu, jakim jest obok uporz ,adkowania w kT , silne uporz ,adkowanie
w x: x� :::xi+1 � xi � :::x0. Du_ze logarytmiczne wyrazy pochodz ,ace z ca lkowania s ,a postaci:

/ (�s ln Q2

Q2
0

ln 1
x)n i mog ,a by�c w specjalny spos�ob sumowane. Prowadzi to do przybli_zenia

podw�ojnie wiod ,acych logarytm�ow (DLLA - Double Leading Logarithm Approximation)

[47].9 Wydaje si ,e ono by�c poprawnym gdy wyrazy DLLA dominuj ,a nad innymi: �s(Q
2) ln Q2

Q2
0
�

1, �s(Q
2) ln 1

x � 1, �s(Q
2) ln Q2

Q2
0

ln 1
x . 1: Jest to przypadek dla du_zych Q2 i dla stosunkowo

ma lych x.
R�ownanie ewolucji 4.3 posiada natur ,e probabilistyczn ,a. Jedna z jego statystycznych in-

terpretacji wi ,a_ze r�ownanie z procesem Markowa [12], kiedy dla dowolnego t (umownie przyj-
mowanego jako swego rodzaju

"
czas\), jakikolwiek parton mo_ze wyemitowa�c inny parton z praw-

dopodobie�nstwem na jednostk ,e t, zwi ,azanym z funkcjami rozszczepienia Pij . Prawdopodobie�n-
stwa te pozwalaj ,a rozwija�c si ,e kaskadzie partonowej QCD.

W badaniach struktury stan�ow ko�ncowych, u_zywa si ,e nieco zmody�kowanej formy r�ownania
4.3. Wprowadza si ,e czynnik postaci Sudakowa [12], kt�ory jest prawdopodobie�nstwem, _ze podczas
ewolucji od t0 do t nie wyst ,api ,a procesy rozszczepienia parton�ow. Dla parton�ow i, czynnik

postaci Sudakowa przedstawia si ,e nast ,epuj ,aco: �i(t) � exp
h
�Pj

R t
t0

dt
0

t
0

R 1�t0=t0
t0=t

0 dz �s(t)2� P̂ji(z)
i
;

gdzie regularyzowalne funkcje P (wz�or 4.4) zosta ly zast ,apione przez tzw. nieregularyzowalne
funkcje rozszczepienia P̂ (mi ,edzy nimi zachodz ,a relacje: P (z) = P̂ (z) lub P (z) = P̂ (z)+).
Prowadzi to do nast ,epuj ,acej postaci r�ownania ewolucji:

t
@

@t

�Di(x; t)

�i(t)

�
=

1

�i(t)

X
j

Z 1

x

dz

z

�s(t)

2�
P̂ij(z)Dj(x=z; t) (4.5)

8Zwykle dla unikni
,
ecia osobliwo�sci podczerwonych wprowadza si

,
e w rachunkach (np. dla czynnika postaci

Sudakowa u_zywanego w r�ownowa_znych postaciach r�ownania DGLAP) ci
,
ecie �(t): z < 1 - �(t). Rozszczepienia dla

warto�sci z powy_zej tej granicy s ,a nierozr�o_znialne i emitowane partony s ,a zbyt mi
,
ekkie by mog ly by�c zarejestrowane.

9Wiod ,ace wyrazy w ln 1
x

s ,a sumowane, kiedy s ,a stowarzyszone z wiod ,acymi wyrazami w lnQ2. To przybli_zenie
mo_ze by�c stosowane dla przewidywania funkcji rozk ladu gluon�ow dla ma lych x, gdzie przybli_zenie LLA przestaje
by�c s luszne.
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Wprowadzenie czynnika postaci Sudakowa podkre�sla probabilistyczn ,a natur ,e r�ownania ewolucji.
W tej formie r�ownanie jest dogodne przy przeprowadzaniu komputerowych oblicze�n i staje si ,e
podstaw ,a dla symulacji kaskady partonowej w programach Monte Carlo.

Dla ma lego x i Q2 zbyt ma lego, aby osi ,agn ,a�c obszar stosowalno�sci DLLA, r�ownanie DGLAP
przestaje obowi ,azywa�c. Dla ma lych x koniecznym okazuje si ,e sumowanie diagram�ow, kt�ore
s ,a wiod ,ace w ln 1

x , niezale_znie od wyraz�ow lnQ2. Obliczenia w granicy du_zych ln(1=x) oraz
sko�nczonych i ustalonych Q2, prowadz ,a do r�ownania Balitskiego, Fadina, Kurajewa i Lipatowa
(BFKL) [60]. W obliczeniach uwzgl ,ednia si ,e diagramy, w kt�orych xi s ,a silnie uporz ,adkowane:
�

�

�

�
x0 � : : : xi � : : : xi+1 � : : : x . Brak uporz ,adkowania dla kT . Pojawiaj ,ace si ,e wyrazy za-

wieraj ,ace du_ze logarytmy / (�s ln 1
x)n wymagaj ,a specjalnego sumowania, co prowadzi do przy-

bli_zenia zawieraj ,acego wyrazy wiod ,ace w ln 1
x . Obszar stosowalno�sci jest okre�slony przez warunek:

�s ln Q2

Q2
0
� 1, �s ln 1

x . 1. BFKL jest r�ownaniem ewolucji w x dla funkcji g ,esto�sci gluon�ow, kt�ore

dominuj ,a dla ma lych x:

@f(x; k2T )

@ ln(1=x)
=

3�sk
2
T

�

Z 1

0

dk
0

T

2

k
0

T
2

"
f(x; k

0

T

2
)� f(x; k2T )

jk0T
2 � k2T j

+
f(x; k2T )q
4k

0

T
4

+ k4T

#
: (4.6)

Wyst ,epuj ,ace tu tzw.
"
niesca lkowane\ (unintegrated) funkcje g ,esto�sci dla gluon�ow f(x; k2T ) wi ,a_z ,a

si ,e ze zwyk lymi g ,esto�sciami gluon�ow poprzez relacje:

xg(x;Q2) =

Z Q2

0

dk2T
k2T

f(x; k2T )

Funkcje f(x; k2T ) mog ,a by�c obliczone dla dowolnego (ma lego) x, je_zeli znane s ,a dla pewnego
x0, i dla wszystkich k2T . Przy ustalonym �s r�ownanie mo_ze by�c rozwi ,azane analitycznie. Dla
wiod ,acego rz ,edu w ln 1

x prowadzi ono do pot ,egowej postaci dla funkcji gluon�ow xg(x;Q2) �
f(Q2) � x��, przy � = 14�s=� ln 2 � 0:5 z szybkim wzrostem dla ma lych x, podobnym do
oczekiwanego dla funkcji F2. G�orna granica wzrostu dla F2 dana jest przez tzw. granic ,e Frois-
sarta [61] (F2 wi ,a_ze si ,e z ca lkowitym przekrojem czynnym dla rozpraszania wirtualnego fotonu

na protonie (rozdzia l 2.4.2)): �
�p

tot = 4�2�EM=Q2 � F2 � �=m2
�(ln s=s0)

2, gdzie m� jest mas ,a
pionu, a s0 pewn ,a skal ,a, kt�ora powinna by�c wyznaczona z do�swiadczenia. Takie ogranicze-
nie sugeruje istnienie pewnego mechanizmu przes laniania, kt�ory ogranicza lby wzrost F2 przy
ma lych x.10 Przy wirtualno�sci fotonu Q2, mo_ze on sondowa�c wewn ,etrzn ,a struktur ,e partonow ,a
protonu o poprzecznym rozmiarze � 1=Q. Przy za lo_zeniu jednorodnego rozk ladu gluon�ow w
protonie xg(x;Q2), gluony zajmowa lyby powierzchni ,e xg(x;Q2)�=Q2. Przy dalszym spadku
warto�sci x, obszar ten m�og lby rosn ,a�c staj ,ac si ,e por�ownywalnym do rozmiar�ow protonu �R2:
xg(x;Q2)�=Q2 & �R2. Dla promienia protonu R � 1 fm i Q2 � 10 GeV2, warunek mog lby by�c
osi ,agni ,ety przy g ,esto�sci xg(x;Q2) � 250, znacznie powy_zej warto�sci otrzymanych na akcelera-
torze HERA.

Mechanizm rekombinacji gluon�ow (gg ! g) uwzgl ,edniony zosta l w obliczeniach teorety-
cznych poprzez wprowadzenie nieliniowych wyraz�ow do r�ownania (4.6), zwi ,azanych z kwadra-
tow ,a poprawk ,a do ewolucji rozk ladu gluon�ow, w efekcie prowadz ,ac do r�ownania Gribowa, Lewina
i Ryskina (GLR) [62].

Rezultaty otrzymane z badania zachowania si ,e funkcji F2 dla ma lych x nie wskazuj ,a jed-
noznacznie czy spos�ob jej zachowania jest typu � ln 1

x czy te_z � x��. Dotyczy to r�ownie_z

10Ograniczenie wzrostu kwarkowych i gluonowych g
,
esto�sci mog loby mie�c miejsce przy pewnym xmin(Q2), z

uwagi na anihilacj
,
e kwark�ow i antykwark�ow i rekombinacj

,
e gluon�ow.
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wyst ,apienia efektu
"
wyp laszczenia si ,e\ jej przebiegu zwi ,azanego z rekombinacj ,a gluon�ow i

przes lanianiem. Pomocne by lyby tu bardziej precyzyjne pomiary dla jeszcze mniejszych x.

Przy wymogu silnego uporz ,adkowania w kT : k2T � k
0

T

2
w rozwi ,azywaniu r�ownania 4.6,

mo_zna otrzyma�c wynik dla DLLA. Rysunek 4.8 przedstawia obszar kinematyczny w zmiennych
x i Q2, w kt�orych oczekuje si ,e stosowalno�sci r�owna�n DGLAP i BFKL. Istnieje r�ownie_z bardziej

Rysunek 4.8: Oczekiwane zakresy
stosowalno�sci r�owna�n ewolucji
DGLAP (ewolucja w Q2 przy
pewnym x), BFKL (ewolucja w
x przy pewnym Q2) i CCFM
(ewolucja w x i Q2). Okr ,egi
ilustruj ,a g ,esto�sci parton�ow napo-
tykane przez sonduj ,acy foton
dla pewnych warto�sci x i Q2.
Ze wzrostem Q2 zwi ,eksza si ,e
mo_zliwo�s�c

"
zobaczenia\ mniejszych

przestrzennych obiekt�ow. Mniejsze
warto�sci x poci ,agaj ,a za sob ,a
wzrost g ,esto�sci parton�ow (g l�ownie
gluon�ow). Dla du_zych g ,esto�sci
parton�ow, oczekiwany jest efekt
nasycenia, zmniejszaj ,acy szybki
wzrost F2 z x. Krzywa nazwana

"
krytyczn ,a\ (critical line) okre�sla

granic ,e obszaru o du_zej g ,esto�sci
parton�ow, w kt�orym oczekuje si ,e
dominacji efekt�ow przes laniania
si ,e parton�ow i nasycenia funkcji
struktury.

uniwersalne teoretyczne podej�scie zwi ,azane z r�ownaniem Ciafaloniego, Cataniego, Fioraniego i
Marchesiniego (CCFM) [63], w kt�orym obszary stosowalno�sci r�owna�n DGLAP i BFKL mog ,a
by�c opisane w jednym r�ownaniu (Rys. 4.8). Pozwala ono r�ownie_z na opis stan�ow ko�ncowych
produkowanych w procesach zderze�n. R�ownanie CCFM zosta lo zaimplementowane w modelu
LDC - Linked Dipole Chain [64]. Generator przypadk�ow Monte Carlo bazuj ,acy na modelu LDC,
by l u_zywany w przewidywaniach hadronowych stan�ow ko�ncowych r�ownie_z dla oddzia lywa�n DIS
(np. rozdzia l 5.4).

Mo_zliwo�s�c badania funkcji struktury protonu F2 tak_ze w obszarze ma lych Q2 . 1 GeV2

na akceleratorze HERA, wi ,aze si ,e z wynikami otrzymanymi w eksperymentach ZEUS i H1
[65]. Badania w tym obszarze (zwanym obszarem przej�scia) pozwol ,a po l ,aczy�c wyniki otrzymane
dla Q2 > 1 GeV2 opisywanego przez chromodynamik ,e perturbacyjn ,a z obszarem zwi ,azanym z
fotoprodukcj ,a (Q2 � 0 GeV2). Dla takiego przej�scia, przy ma lych x, istnieje szereg teoretycznych
opis�ow, zwi ,azanych z modelem wymiany biegun�ow Regge [66], oddzia lywa�n dipolowych [67],
dominacji mezon�ow wektorowych (VMD) [68] czy fraktalnych w lasno�sci struktury protonu [69].
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4.2.1 Fragmentacja

Wyprodukowane w twardym zderzeniu partony (np. parton j na Rys. 4.9) fragmentuj ,a w ob-
serwowalne hadrony w procesie nieperturbacyjnym. Dla opisu przekroj�ow czynnych powsta lych

Rysunek 4.9: Przyk lad g l ,eboko nieelasty-
cznego procesu z obserwacj ,a hadronu
h powsta lego z fragmentacji wypro-
dukowanego partonu j: ep ! e

0

hX
i opisywanego funkcj ,a fragmentacji
Dh=j(x;Q

2). Wielko�s�c fi=p(�;Q
2) opisuje

rozk lad parton�ow i w protonie, nios ,acych
u lamek p ,edu protonu �; �̂ij jest przekro-
jem czynnym twardego rozpraszania
elektronu na partonie i : i + e! j + X.

hadron�ow wprowadza si ,e funkcj ,e fragmentacji partonu Dh=j(x;Q
2). Daje ona rozk lad u lamka

p ,edu partonu x = ph=pq(g) niesiony przez hadron okre�slonego rodzaju h. Powstaje on z fragmen-
tacji partonu j, wyprodukowanego w twardym zderzeniu przy skali energii Q2. Fragmentacja
parton�ow w hadrony traktowana jest w podobny spos�ob jak funkcje g ,esto�sci parton�ow: brak
danych co do uwi ,ezienia kwark�ow zawarty jest w fenomenologicznych funkcjach opisuj ,acych frag-
mentacj ,e. Maj ,ac na uwadze twierdzenie o faktoryzacji w QCD, g l ,eboko nieelastyczny proces DIS
przedstawi�c mo_zna w spos�ob schematyczny jak na rysunku 4.9. Rozwijaj ,acy si ,e w czasie proces
reprezentowany jest jako splot kolejnych jego

"
sk ladnik�ow\: funkcji g ,esto�sci parton�ow z przekro-

jem czynnym twardego rozpraszania i z funkcj ,a fragmentacji. Po uwzgl ,ednieniu sumowania po
wszystkich rodzajach parton�ow i; j, przekr�oj czynny na produkcj ,e hadronu d�=dx zapisuje si ,e
jako:

d�

dx
=
X
i;j

fi=p(�; �
2
F )
 �̂ij(�; �

2
F ; �

2
D; �

2
R)
Dh=j(x; �

2
D): (4.7)

z funkcj ,a fragmentacji Dh=j. Funkcje fi=p i Dh=j zale_z ,a od skali faktoryzacji �2F i �2D. Przekr�oj
czynny �̂ij zale_zy dodatkowo od skali faktoryzacji �2R i sta lej sprz ,e_zenia �s. Skale faktoryzacji s ,a
dowolne i mo_zna je wybra�c dla DIS jako r�owne np. wirtualno�sci wymianego bozonu Q2. Funkcje
fragmentacji s ,a uniwersalne tzn. niezale_zne od procesu, w kt�orym s ,a badane. Mo_zna oczekiwa�c,
_ze funkcje fragmentacji kwarku zmierzone w procesie (e+e� ! hadrony) mog ,a by�c stosowane
dla przewidywania rozk lad�ow hadron�ow w procesie DIS: ep! e

0

hX.
Dla DIS, zmienn ,a x zmierzy�c mo_zna w obszarze rozproszonego kwarku w uk ladzie Breita.

Przy p ,edach p hadron�ow mierzonych w tym uk ladzie, przyjmuje ona posta�c: x � xp = 2p
Q

(rozdzia l 2.4.5).
Funkcje fragmentacji Dh=j , podobnie jak funkcje g ,esto�sci parton�ow, nie s ,a wyliczalne w QCD

ale ich ewolucja ze zmian ,a skali Q2 spe lnia r�ownanie ewolucji DGLAP:

@Dh=i(x;Q
2)=@ lnQ2 =

X
j

Z 1

x

dz

z

�s(Q
2)

2�
Pji(z; �s(Q

2))Dh=j(
x

z
;Q2) (4.8)

Znajomo�s�c parametryzacji funkcji Dh=j przy pewnej energii Q2
0 (z fenomenologicznych dopa-

sowa�n do danych), pozwala przewidzie�c funkcje fragmentacji przy innych energiach [70]. Funkcje

rozszczepienia Pji przedstawiane s ,a w postaci szeregu pot ,egowego w �s: Pji(z; �s) = P
(0)
ji (z) +
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�s
2�P

(1)
ji (z)+:::: W wiod ,acym rz ,edzie rachunku perturbacyjnego funkcje Pji s ,a takie jak wprowad-

zone dla funkcji g ,esto�sci parton�ow w DIS (rozdzia l 4.2), r�o_zni ,a si ,e jednak w wy_zszych rz ,edach
[70]. Funkcje te zosta ly obliczone r�ownie_z w nast ,epnym rz ,edzie rachunku zaburze�n [71]. Dla
ma lych z, dla kt�orych funkcje Pji(z) staj ,a si ,e osobliwe z uwagi na emisj ,e mi ,ekkich gluon�ow, w
obliczeniach uwzgl ,ednia si ,e dodatkowo uporz ,adkowanie k ,atowe zwi ,azane z efektem koherencji
(rozdzia l 4.4.2). Powoduje to mody�kacj ,e r�ownania DGLAP (4.8), wprowadzaj ,ac zale_zno�s�c skali
energii od z: Dh=j(x=z;Q

2) ! Dh=j(x=z; z
2Q2). Wp lywa to na ewolucj ,e funkcji fragmentacji

dla ma lych x.
Rozwi ,azanie r�ownania ewolucji dla wysokich energii, przy przedstawieniu funkcji D jako

reprezentacj ,e jej moment�ow i uwzgl ,ednieniu odwrotnej transformacji Mellina (np. [47]), prowadzi

do kszta ltu rozk ladu Dh=i(�;Q
2) typu Gaussa, dla zmiennej � � ln(1=x) .

Taki kszta lt inkluzywnych rozk lad�ow jednocz ,astkowych (hump-backed plateau) by l jednym
z wa_zniejszych przewidywa�n perturbacyjnej QCD i du_zym jej sukcesem, jako _ze znalaz l on
potwierdzenie w danych do�swiadczalnych (rozdzia l 5.1.2). Oczekiwane maksimum rozk ladu
powinno by�c w pozycji � 1=4 lnQ2, a szeroko�s�c proporcjonalna do (lnQ2)3=4. Obserwacja
zmiany pozycji maksimum rozk ladu od badanej energii, pozwala testowa�c zmian ,e przekroju
czynnego na produkcj ,e hadron�ow dla ma lych x, zwi ,azan ,a z efektem koherencji dla mi ,ekkich
gluon�ow.

Podobnie jak funkcje g ,esto�sci parton�ow, funkcje fragmentacji nie skaluj ,a si ,e z Q2 z uwagi
na wyst ,epuj ,ace efekty QCD zwi ,azane np. z emisj ,a gluon�ow. Emisja gluon�ow z kwarku zmienia
si ,e logarytmicznie ze skal ,a energii oddzia lywania Q2, jako efekt powi ,ekszania si ,e dost ,epnej
przestrzeni fazowej i zmiany biegn ,acej sta lej sprz ,e_zenia �s. Mo_zna oczekiwa�c wzrostu praw-
dopodobie�nstwa znalezienia kwarku przy ma lym x i zmniejszenia si ,e prawdopodobie�nstwa znale-
zienia go przy du_zym x, poniewa_z kwark posiadaj ,acy du_zy p ,ed traci go emituj ,ac gluony. Dlatego
w pomiarze rozk lad�ow g ,esto�sci 1

�tot
d�
dx jako funkcji Q2 mo_zna oczekiwa�c z lamania skalowania ze

skal ,a energii Q2 (rozdzia l 5.1.1)

4.3 Elementy opisu analitycznego stan�ow ko�ncowych w chromo-
dynamice perturbacyjnej

W opisie analitycznym (pQCD + LPHD) proces�ow produkcji wielorodnej cz ,astek uwzgl ,ednia
si ,e elementy macierzowe twardych zderze�n parton�ow, jak i nast ,epuj ,ac ,a potem ich ewolucj ,e w
strumienie wt�ornych parton�ow (jets) powsta lych podczas rozwoju kaskad kwarkowo-gluonowych.
Hipoteza LPHD pozwala powi ,aza�c stany hadronowe z partonowymi: rozk lady produkowanych
hadron�ow stanowi ,a odbicie dynamicznych w lasno�sci systemu parton�ow w kaskadzie.

Kluczow ,a rol ,e w tworzeniu system�ow wielopartonowych w pQCD odgrywa emisja gluon�ow.
W takim procesie gluon o energii k emitowany jest z kwarku o p ,edzie p,11 kt�orego widmo
r�o_zniczkowe mo_zna przedstawi�c w postaci [12]:

dwq!q+g =
�s(k

2
?)

4�
2CF

h
1 + (1� z)2

idz
z

dk2?
k2?

(4.9)

gdzie z = k=p, czynnik kolorowy CF = 4=3, k� jest czterop ,edem gluonu i �s jest biegn ,ac ,a
sta l ,a sprz ,e_zenia (wz�or 4.1 dla Q = k?). Cech ,a charakterystyczn ,a takiego widma jest logaryt-
miczny rozk lad w energii k i p ,edzie poprzecznym k? emitowanych gluon�ow oraz pojawiaj ,ace si ,e
osobliwo�sci przy emisji mi ,ekkich i kolinearnych gluon�ow.

11Proces ten znany jest jako
"
bremsstrahlung\, poprzez analogi

,
e z procesem emisji fotonu przez elektron w

QED.
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Prawdopodobie�nstwo pojawienia si ,e strumienia cz ,astek w stanie ko�ncowym, zwi ,azanego z
gluonem wyemitowanym pod du_zym k ,atem i z du_z ,a energi ,a jest ma le: k? � k � p ! w �
�s
� � 1: Wi ,ekszo�s�c emisji oczekiwanej np. w e+e� (zwi ,azana raczej z mi ,ekkimi i/lub prawie

kolinearnymi partonami), nie prowadzi do dodatkowych, widocznych strumieni w kaskadzie.
Rozbudowuje ona struktur ,e strumienia, zwi ,azanego z pierwotnym partonem, zwi ,ekszaj ,ac np.
jego krotno�s�c. W tym przypadku k? � k � p ! w � �s ln2 p � 1: Dodatkowe procesy z
udzia lem gluon�ow: g ! gg i g ! q�q przyczyniaj ,a si ,e do rozwoju kaskady partonowej. Podej�scie
analityczne pr�obuje opisa�c w spos�ob ilo�sciowy struktur ,e i w lasno�sci takich wielopartonowych
strumieni. Por�ownanie obliczonych charakterystyk uk lad�ow parton�ow z odpowiednimi charak-
terystykami hadron�ow daje mo_zliwo�s�c testowania przewidywa�n QCD oraz pozwala poszerzy�c
aktualn ,a wiedz ,e o �zyce uwi ,ezienia koloru.

Warunki stosowalno�sci pQCD w kaskadzie kwarkowo-gluonowej narzucaj ,a pewne ogranicze-
nie dla p ,edu poprzecznego emitowanych gluon�ow, traktowanych jako niezale_znych kolorowych
obiekt�ow:12 k? > 1

R = Q0, rz ,edu kilkaset MeV, R jest tu rozmiarem hadronu � 1 fm.
Wewn ,atrz rozwijaj ,acej si ,e kaskady QCD mi ,ekkie gluony o ma lej energii,

"
ods laniaj ,a\ charak-

terystyczn ,a jej cech ,e, kt�or ,a jest uporz ,adkowanie k ,atowe. Ogranicza ono emisj ,e gluon�ow do
sto_zka okre�slonego przez p ,edy poprzednik�ow, parton�ow o wy_zszej energii, z kt�orych nast ,api la
emisja. W rozumieniu matematycznym, koherencja spowodowana jest wyst ,apieniem ujem-
nej interferencji stan�ow partonowych poza tym sto_zkiem. Efekt koherencji uwzgl ,ednia si ,e w
rachunkach poprzez uporz ,adkowanie k ,atowe (rozdzia l 4.4.2).

W poprzednim rozdziale w kr�otki spos�ob om�owiono ide ,e r�owna�n ewolucji. Gra ona wa_zn ,a
rol ,e w teorii pozwalaj ,ac np. przewidzie�c rozk lady p ,ed�ow parton�ow dla wymaganej energii.
Potrzeba opisania r�o_znorodnych w lasno�sci stan�ow ko�ncowych, wymog la rozwini ,ecie koncepcji
r�owna�n ewolucji i ich uog�olnienie dla wielu innych wielko�sci. Uog�olnienie to wi ,a_z ,e si ,e z technik ,a
tzw. funkcjona lu tworz ,acego (FT) (Generating Functional) (np. [47]), stanowi ,ac rozszerzenie
obiektu matematycznego jakim jest funkcja tworz ,aca. Zmieniaj ,acy si ,e zgodnie z odpowiednimi
r�ownaniami ewolucji funkcjona l tworz ,acy okaza l si ,e szczeg�olnie przydatny w opisie perturba-
cyjnym ewolucji system�ow (strumieni) parton�ow w pQCD [72, 73]. Po w l ,aczeniu efekt�ow ko-
herencji w QCD wyst ,epuj ,acych w kaskadzie partonowej, technika FT znalaz la zastosowanie w
analizie mi ,ekkich proces�ow z udzia lem niskoenergetycznych parton�ow w badaniach oddzia lywa�n
e+e� jak i DIS [11]. Procesy tego rodzaju prowadz ,a do r�o_znorodnych stan�ow hadronowych.
Niekt�ore ich aspekty stanowi ,a obszar zainteresowania obecnej pracy.

Podstaw ,a analitycznych oblicze�n jest r�ownanie ewolucji dla fukcjona lu tworz ,acego [74, 47,
12, 11]. To tzw. r�ownanie podstawowe (zwi ,azane z pocz ,atkowym kwarkiem lub gluonem), za-
wiera kompletn ,a informacj ,e o dowolnym wielocz ,astkowym procesie. Pozwala to opisa�c struktur ,e
stan�ow ko�ncowych r�ownie_z dla oddzia lywa�n DIS. Funcjona l tworz ,acy de�niuje si ,e jako:

Z(fug) =
X
n

Z
d3k1:::d

3knu(k1):::u(kn)Pn(k1; :::; kn); (4.10)

gdzie Pn(k1; :::; kn) jest g ,esto�sci ,a prawdopodobie�nstwa dla ekskluzywnej produkcji cz ,astek z
tr�ojp ,edami k1; :::; kn i u(k) s ,a tzw. funkcjami pr�obnymi gromadz ,acymi informacje o kaskadzie
partonowej QCD.

Globalne charakterystyki jak np. ca lkowit ,a krotno�s�c, mo_zna otrzyma�c wykonuj ,ac r�o_zniczko-
wanie Z(fug) wzgl ,edem u(k) = const (przy tym warunku otrzymuje si ,e funkcj ,e tworz ,ac ,a rozk ladu
krotno�sci Pn). Zale_zno�s�c od k zawiera informacj ,e o inkluzywnych g ,esto�sciach rozk ladu p ,edu n

12Mo_zna je otrzyma�c [12] z por�ownania czasu potrzebnego na emisj
,
e gluonu - tzw. czasu formacji tfor - oraz

czasu potrzebnego na jego hadronizacj
,
e thad: tfor < thad.
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parton�ow. Otrzymuje si ,e je przez wykonanie n krotnego r�o_zniczkowania funkcjona lu tworz ,acego
wzgl ,edem funkcji pr�obnych u(ki) przy warunku brzegowym u = 1:

�(n)(k1; :::; kn) = ÆnZ(fug)=Æu(k1):::Æu(kn)ju=1: (4.11)

W podobny spos�ob otrzymuje si ,e nieredukowalne funkcje korelacji (odj ,ete s ,a przyczynki od

"
zwyczajnych\ korelacji ni_zszych rz ,ed�ow) znane jako tzw. kumulanty �(u):

�(n)(k1; :::; kn) = Æn lnZ(fug)=Æu(k1):::Æu(kn)ju=1 (4.12)

Rozk lady �(n) i �(n) zwi ,azane s ,a ze sob ,a relacj ,a:

�(n) = �(n) + d
(n)
prod; (4.13)

gdzie d
(n)
prod jest utworzony z iloczyn�ow korelacji ni_zszego rz ,edu ni_z n.13

Technika FT stosowana jest mi ,edzy innymi w badaniach uktuacji krotno�sci w strumieniach
parton�ow w QCD. Do tego celu wykorzystuje si ,e cz ,esto momenty faktorialne krotno�sci f (q), w
kt�orych rz ,ad momentu q okre�sla pewien pr�og dla krotno�sci cz ,astek w rozwa_zanych obliczeni-
ach. Momenty faktorialne f (q) mog ,a by�c otrzymane po wykonaniu pochodnych wariacyjnych
i wyca lkowaniu po p ,edach cz ,astek (przy u_zyciu wzor�ow 4.11, 4.12). Przy znajomo�sci praw-
dopodobie�nstwa produkcji n cz ,astek Pn

14 momenty faktorialne de�niuje si ,e jako:

f (q) �
1X
n=q

(n(n� 1):::(n � q + 1)Pn (4.14)

Procedura jest r�ownowa_zna obliczeniu q-tego wyrazu rozwini ,ecia Taylora dla Z przy u = 1:

f (q) =
�

d
du

�q
Z(u)ju=1. Podobnie otrzymuje si ,e kumulanty: c(q) =

�
d
du

�q
lnZ(u)ju=1. Pierwszy

moment jest r�owny �sredniej krotno�sci �n = f (1) = c(1). Cz ,esto w zastosowaniach praktycznych,
przy badaniu korelacji mi ,edzy produkowanymi cz ,astkami lub w badaniach uktuacji krotno�sci w
obszarach przestrzeni fazowej, u_zywa si ,e znormalizowanych moment�ow faktorialnych (podobnie
dla kumulant�ow):

F(q) = f (q)=�nq; C(q) = c(q)=�nq (4.15)

Normalizacj ,a jest tu pot ,ega �sredniej krotno�sci w badanym obszarze przestrzeni fazowej. Szczeg�o-
 lowe charakterystyki stan�ow ko�ncowych okazuj ,a si ,e by�c zdominowane poprzez obszar mi ,ekkich
parton�ow w kaskadzie. Najprostszym modelem analitycznym dla kaskady QCD uwzgl ,edniaj ,acym
mi ,ekkie procesy jest przybli_zenie DLA [12]. Uwzgl ,ednia ono przyczynki od podczerwonych i ko-
linearnych osobliwo�sci w emisji gluon�ow, lokalnie nie bierze pod uwag ,e zachowania energii - p ,edu
w kaskadzie (mi ,ekkie procesy) w procesach rozszczepienia parton�ow. Pozwala ono otrzyma�c
w lasno�sci kaskady przy wysokich, asymptotycznych energiach. Razem z uporz ,adkowaniem
k ,atowym reprezentuje (g l�ownie jako�sciowo) najwa_zniejsze cechy kaskady, pozostaj ,ac koncep-
cyjnie i technicznie prostym. Dlatego DLA jest wa_znym narz ,edziem QCD.

W innym schemacie znanym jako MLLA, w l ,acza si ,e r�ownie_z wszystkie nast ,epne do wiod ,acego
rz ,edu poprawki [12]. Jest on przyjmowany jako standard w ilo�sciowych testach przewidywa�n
QCD dla sko�nczonych energii. Kr�otki opis obu schemat�ow zamieszczono poni_zej.

13Dla najprostszego przypadku 2 parton�ow nieredukowaln ,a funkcj
,
e korelacji zapisuje si

,
e jako: �(2)(k1; k2) =

�(2)(k1; k2)� d
(2)
prod dla d

(n)
prod = �(1)(k1)�(1)(k2)

14Prawdopodobie�nstwa Pn, okre�sla si
,
e cz

,
esto jako stosunek przekroj�ow czynnych produkcji n cz

,
astek �n do

ca lkowitego przekroju nieelastycznego �nel: Pn = �n=�nel.
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� Kaskada w MLLA
W schemacie MLLA opis kaskady QCD opiera sie o system dw�och sprz ,e_zonych r�owna�n
ca lkowych dla funkcjona l�ow tworz ,acych Zq i Zg. Opisuj ,a one rozw�oj kwarkowego lub
gluonowego strumienia, zapocz ,atkowanego przez pierwotny kwark lub gluon o p ,edzie P.
Strumienie ograniczone s ,a w przestrzeni do sto_zka z osi ,a zgodn ,a z kierunkiem pierwotnego
partonu i k ,atem rozwarcia �. Posta�c ZA (A,B,C = q,g) jest nast ,epuj ,aca:

ZA(P;�; fu(k)g) = e�wA(P�)uA(k = P )

+
1

2!

X
B;C

Z �

0

d�
0

�0

Z 1

0
dze�wA(P�)+wA(P�

0
)

��s(k
2
?)

�
�BC
A (z)

�ZB(zP;�
0

; fug)ZC ((1 � z)P;�
0

; fug)�(k2? �Q2
0); (4.16)

gdzie �BC
A (z) s ,a funkcjami rozszczepienia Altarelliego-Parisiego (np. wz�or 4.4). R�ownania

ewolucji (4.16) odpowiadaj ,a probabilistycznemu charakterowi  la�ncucha Markowa dla sek-
wencyjnych rozpad�ow parton�ow. Pierwszy wyraz po prawej stronie wzoru (4.16) odpowiada
przypadkowi, gdy strumie�n A zawiera tylko pierwotny parton. Drugi wyraz, zawieraj ,acy
ca lki, opisuje pierwsze rozszczepienie A ! B + C, z k ,atem �

0

pomi ,edzy produktami
rozszczepienia. Eksponencjalny czynnik (czynnik postaci Sudakowa) stanowi gwarancj ,e,
_ze taki rozpad b ,edzie pierwszym: jest to prawdopodobie�nstwo emisji niczego w przedziale
k ,atowym pomi ,edzy �

0

i �. Ko�ncowe dwa czynniki dotycz ,a dalszej ewolucji wypro-
dukowanych obiekt�ow B i C, w kt�orych rozpady parton�ow b ,ed ,a mia ly mniejsze energie i
mniejszy k ,at rozwarcia ni_z �

0

, warunek wymagany dla uporz ,adkowania k ,atowego. Przy
normalizacji r�ownej: ZA(P;�;u)ju(k)�1 = 1 mo_zna otrzyma�c czynniki postaci Sudakowa:

wq =

Z �

Q0=P

d�
0

�0

Z 1

0
dz
�s(k

2
?)

�
�q
q(z);

wg =

Z �

Q0=P

d�
0

�0

Z 1

0
dz
�s(k

2
?)

�

h1

2
�g
g(z) + nf�q

g(z)
i
:

Pojawiaj ,ace si ,e w r�ownaniu (4.16) i w czynnikach postaci Sudakowa osobliwo�sci zwi ,azane z
wsp�o lliniowymi i mi ,ekkimi partonami podlegaj ,a procedurze regularyzacji poprzez wprowa-
dzenie ci ,ecia w p ,edzie poprzecznym: k? � z(1 � z)P�

0

> Q0, gdzie Q0 jest parametrem
ucinaj ,acym kaskad ,e w obliczeniach analitycznych.

Poprzez r�o_zniczkowanie iloczynu ZA � ewA(P�) wzgl ,edem � i u_zycia r�ownania (4.16) otrzy-
muje si ,e posta�c r�ownania podstawowego (Master Equation) [12]:

dZA(P;�)

d ln �
=

1

2

X
B;C

Z 1

0
dz � �s(k

2
?)

�
�BC
A (z)

h
ZB(zP;�)ZC((1� z)P;�)�ZA(P;�)

i
(4.17)

Jest ono w MLLA odpowiednikiem r�ownania ewolucji u_zywanego w DIS dla g ,esto�sci par-
ton�ow (np. wz�or 4.3) i pozwala uzyska�c przewidywania dla wielu sytuacji �zycznych, kt�ore
mog ,a by�c sprawdzone do�swiadczalnie.

Warunki pocz ,atkowe dla rozwi ,azania takiego uk ladu r�owna�n wybiera si ,e jako:
ZA(P;�; fug)jP�=Q0 = uA(k = P ) Odpowiada to sytuacji, w kt�orej strumie�n pochodz ,acy
z partonu A zawiera tylko ten parton dla najni_zszej wirtualno�sci Q0.
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Funkcjona ly tworz ,ace Zq i Zg stanowi ,a struktury, kt�ore wystarczaj ,a do kompletnego opisu
stan�ow ko�ncowych. Na przyk lad, dla anihilacji e+e� w hadrony, proces zachodz ,acy przy
energii �srodka masy

p
s = 2P jest opisywany przez zale_zno�s�c:

Ze+e�(
p
s; fug) = [Zq(P;� � �; fug)]2:

� Kaskada w DLA
Mi ,ekkie procesy rozwa_zane w schemacie DLA dopuszczaj ,a lokalne niezachowanie energii
i p ,edu podczas ewolucji kaskady. Wyst ,epuj ,aca w r�ownaniu 4.17 wielko�s�c 1� z mo_ze sta�c
si ,e blisk ,a jedno�sci. W konsekwencji emitowany w procesie A ! B + C, mi ,ekki parton
B nie zmieni w istotny spos�ob p ,edu pocz ,atkowego partonu A: C ! A. Implikuje to
r�ownie_z sytuacj ,e, w kt�orej funkcje rozszczepienia �BC

A mog ,a by�c zast ,apione przez ich
najbardziej osobliw ,a cz ,e�s�c przy z � 0. Prowadzi to do prostszego r�ownania g l�ownego dla
DLA (d3k = dwd2k?) [47, 12]:

ZA(P;�; fug) = u(P ) � exp
 Z

�(P;�)

dw

w

dk2?
2�k2?

� CA
2�s(k

2
?)

�
[Zg(k;�k; fug) � 1]

!
(4.18)

Indeks (A = q; g) odnosi si ,e do strumienia zwi ,azanego z kwarkiem lub gluonem, CA

zwi ,azany jest z czynnikami kolorowymi NC = 3 i CF = 4=3. Wt�orny gluon g emitowany
jest w przedziale przestrzeni fazowej �(P;�): w < E = j~P j i �k < �. Uporz ,adkowanie
k ,atowe ogranicza emisj ,e tego gluonu wzgl ,edem kierunku piewotnego partonu A. Cho-
cia_z formalnie schemat DLA jest poprawny dla asymptotycznie wysokich energii, jest on
r�ownocze�snie zadowalaj ,acym opisem og�olnej struktury kaskady QCD i pozwala uzyskiwa�c
przewidywania dla bardziej skoplikowanych wielko�sci jak korelacje wielopartonowe, dla
kt�orych obliczenia analityczne w pe lnym schemacie MLLA nie s ,a jeszcze dost ,epne.

4.3.1 Przyk lady wielko�sci otrzymanych za pomoc ,a techniki FT

Wykorzystanie techniki FT pozwala otrzyma�c szereg wielko�sci charakteryzuj ,acych stany
ko�ncowe badanych proces�ow oddzia lywa�n. Rachunki analityczne prowadzone s ,a zar�owno w
schemacie MLLA jak i DLA. Zwi ,azane z tematyk ,a pracy, inkluzywne widma jednocz ,astkowe
p ,edu, korelacje dwu i wielocz ,astkowe czy uktuacje krotno�sci badane z pomoc ,a moment�ow
faktorialnych om�owiono poni_zej.

Inkluzywne widma jednocz ,astkowe

Punktem wyj�scia oblicze�n analitycznych jest r�ownanie ewolucji w schemacie MLLA dla
widma p ,edu parton�ow. Przedstawia si ,e go cz ,esto w zmiennej � = ln 1

x dla x = p
Est

. Wielko�s�c p
jest p ,ed ,em parton�ow i Est energi ,a strumienia zawieraj ,acego te partony. Wyniki otrzymane dla
DLA, zwi ,azane szczeg�olnie z obszarem ma lych x, dawa ly przybli_zony kszta lt rozk ladu Gaussa
w zmiennej �. Stanowi ly one wa_zny etap w zastosowaniach chromodynamiki perturbacyjnej do
opisu produkcji wielohadronowej, demonstruj ,acy wag ,e koherencji w kaskadzie QCD. Obliczenia
wykonane nast ,epnie w schemacie MLLA, dla sko�nczonych energii, potwierdza ly prawdziwo�s�c
hipotezy LPHD przy por�ownywaniu przewidywa�n z do�swiadczeniem.

Dla obszaru wi ,ekszych x (x � 0.1) istniej ,a r�ownie_z przewidywania analityczne w postaci
funkcji fragmentacji, otrzymane w nast ,epnym do wiod ,acego NLO [75] rz ,edzie rachunku zaburze�n.
Pozwalaj ,a one otrzyma�c precyzyjniejsze wyniki dla du_zych x, ale r�ownocze�snie istnieje potrzeba
wprowadzenia dodatkowych parametr�ow dla funkcji fragmentacji. Nie uwzgl ,ednia si ,e w pe lni
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przyczynk�ow wa_znych dla wyst ,epuj ,acych tu cz ,astek z ma lymi x. W podej�sciu zwi ,azanym z
(MLLA + LPHD) wymagany jest w istocie jeden nieperturbacyjny parametr Q0.

Rozk lad parton�ow B w strumieniu pochodz ,acym z partonu A, otrzymuje si ,e z funkcjona lu
tworz ,acego poprzez odpowiednie r�o_zniczkowanie

xDB
A(x) = EB

Æ

Æu(kB)
ZA(EA;�; fug)ju=1; (4.19)

dla kt�orego r�ownanie ewolucji wynika ze wzoru (4.17), przyjmuj ,ac posta�c:

d

d ln �
xDB

A (x; lnE�) =
X

C=q;�q;g

Z 1

0
dz
�s(k?)

2�
�C
A(z)

hx
z
DB
C

�x
z
; ln zE�

�i
; (4.20)

gdzie E i � s ,a odpowiednio energi ,a i k ,atem rozwarcia sto_zka dla strumienia A, �C
A odpowiada

funkcjom rozszczepienia. Warunek brzegowy dla r�ownania (4.20) jest nast ,epuj ,acy:
xDB

A(x)jlnE�=lnQ0 = Æ(1 � x)ÆBA . Biegn ,aca sta la sprz ,e_zenia QCD �s, dana jest wyra_zeniem
4.1 ze skal ,a energii wybran ,a jako p ,ed poprzeczny: k? ' z(1 � z)E�. Ewolucja kaskady
partonowej zostaje uci ,eta poprzez parametr Q0, tak aby k? � Q0. R�ownanie ca lkowe (4.20)
mo_zna rozwi ,aza�c u_zywaj ,ac transformacji Mellina:

D!(Y; �) =

Z 1

0

dx

x
x!
h
xD(x; Y; �)

i
=

Z Y

0
d�e��!D(�; Y; �)

z nast ,epuj ,acymi zmiennymi i p ,edem partonu r�ownym k: Y = ln E�
Q0

, � = ln Q0

� , � = ln E
k .

W przestrzeni
"
zapach�ow\ parton�ow, kwark walencyjny ewoluuje niezale_znie z inn ,a "

cz ,esto�sci ,a
w lasn ,a\ ni_z kombinacje (�) kwark�ow morza i gluonu [12]. Dla du_zych energii i przy x � 1
D!(Y; �) zwi ,aza�c mo_zna z

"
plusowym\ wyrazem tak by D!(Y; �) � D+

! (Y; �). Wyraz ten
wnosi dominuj ,acy przyczynek do inkluzywnego widma. Tak okre�slona wielko�s�c spe lnia�c b ,edzie
nast ,epuj ,ace r�ownanie ewolucji otrzymane w sekwencyjnie wykonywych krokach z r�ownania
(4.20): �

! +
d

dY

� d

dY
D!(Y; �)� 4NC

�s
2�

D!(Y; �) = �a
�
! +

d

dY

��s
2�

D!(Y; �); (4.21)

dla a = 11
3 NC +

2nf
3N2

C

i przy warunku brzegowym D!(0; �) = 1.

Mo_zliwe jest uzyskanie asymptotycznych rozwi ,aza�n w wiod ,acym i nast ,epnym do wiod ,acego
rz ,edzie lub pe lne rozwi ,azanie r�ownania (4.21), w laczaj ,ac powy_zszy warunek brzegowy. W pier-
wszym przypadku r�ownanie (4.21) przekszta lca si ,e w r�ownanie r�o_zniczkowe dla tzw. anomalnego
wymiaru ! poprzez wprowadzenie tej wielko�sci do wyra_zenia na D!:

D!(Y; �) = D!(Y0; �)exp
� Z Y

Y0

dy![�s(y)]
�

(4.22)

Dla MLLA rozwi ,azanie dla ! przyjmuje posta�c:

! = DLA! +
�s
2�

h
� a

2

�
1 +

!p
!2 + 420

�
+ b

20
!2 + 420

i
+ O(�3=2s )

Wielko�s�c DLA! (�s) odpowiada rozwi ,azaniu dla DLA.

DLA! (�s) =
1

2

�
� ! +

q
!2 + 420

�
; 20 � 2NC

�s
�
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Zamiast tych asymptotycznych rozwi ,aza�n mo_zna dosta�c �scis le rozwi ,azanie r�ownania (4.21) w
postaci konuentnych funkcji hipergeometrycznych [12]:

D!(Y; �) =
�(A + 1)

�(B + 2)
z1z

B
2 [�(�A + B + 1; B + 2;�z1)	(A;B + 1; z2)

ez2�z1(B + 1)	(A + 1; B + 2; z1)�(�A + B + 1; B + 1;�z2)]; (4.23)

z wielko�sciami zde�niowanymi jako:

A =
4NC

b!
; B =

a

b
; z1 = !(Y + �); z2 = !�

Wielko�s�c b dane jest wzorem (4.1).
Ze znajomo�sci D! mo_zna zrekonstruowa�c rozk lady dla x (lub �) poprzez odwrotn ,a tranfor-

macj ,e Mellina:

[xD(x; Y; �)] � D(�; Y; �) =

Z �+i1

��i1

d!

2�i
x�!D!(Y; �) (4.24)

Momenty rozk ladu widm

W lasno�sci widma w zmiennej � bada si ,e cz ,esto analizuj ,ac znormalizowane momenty widma.
Dla rz ,edu q okre�sla to wz�or:

�q �< �q(Y; �) >=
1

N

Z Y

0
d��qD(�; Y; �); (4.25)

gdzie N jest �sredni ,a krotno�sci ,a parton�ow w strumieniu (ca lka z widma D(�)).
Rozwa_za si ,e r�ownie_z kumulanty Kq(Y; �) lub kumulanty zredukowane kq � Kq=�

q (� 4):

K1 � �� � �1

K2 � �2 � < (� � ��)2 >

K3 � s�3 � < (� � ��)3 >

K4 � k�4 � < (� � ��)4 > �3�4 (4.26)

Trzeci moment s � k3 znany jest jako sko�sno�s�c (skewness), czwarty k � k4 jako kurtosis.
Kumulanty wy_zszych rz ,ed�ow otrzymuje si ,e, z rozwini ,ecia przekszta lconego przez transfor-

macj ,e Mellina widma D!(Y; �):

lnD!(Y; �) =

1X
q=0

Kq(Y; �)
(�!)q

q!
; (4.27)

lub w r�ownowa_zny spos�ob: Kq(Y; �) = (�Æ=Æ!)q lnD!(Y; �)j!=0.

�Srednia warto�s�c i pozycja maksimum rozk ladu

W MLLA przewiduje si ,e, _ze warto�s�c �srednia rozk ladu � b ,edzie zmienia�c si ,e wraz z energi ,a
w my�sl r�ownania:

�� = Y
h1

2
+

r
C

Y
+

�a

Y
+ �bY �3=2

i
(4.28)
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przy C = a2

16NCb
= 0.2915 (0.3513) dla nf = 3(5) zapach�ow. Wyb�or nf = 3 daje zadowalaj ,acy

wynik nawet dla najwy_zszych energii osi ,aganych na akceleratorze LEP, w programie badawczym
LEP-2 [12]. Wielko�s�c b zwi ,azana jest z liczb ,a kolor�ow i zapach�ow (wz�or 4.1). Wielko�sci �a i �b
zwi ,azane s ,a z wyrazami wy_zszego rz ,edu uwzgl ,ednianymi w obliczeniach.

Inn ,a wielko�sci ,a charakteryzuj ,ac ,a rozk lad w � jest pozycja maksimum �max. Na przyk lad
dla tzw. widma granicznego MLLA (warunek aby Q0 = � prowadzi do warto�sci dla � = 0 i
Y = ln(E=�) we wzorze 4.23) posta�c �max wyra_za si ,e wzorem [12]:

�max = Y
h1

2
+

r
C

Y
� C

Y

i
(4.29)

Prowadzi on do bliskiej liniowej zale_zno�sci �max od Y .

Przewidywania kszta ltu widma

Obliczenia analityczne w chromodynamice perturbacyjnej dostarczaj ,a szeregu przewidywa�n
co do kszta ltu widm w �, traktowanych jako pewne graniczne rozk lady.

� Rozk lad typu Gaussa

W najprostszym przypadku obliczenia kszta ltu widma w pQCD pochodz ,a z DLA. Dla
du_zych energii DLA przewiduje w pobli_zu maksimum rozk ladu, przybli_zony kszta lt rozk ladu
Gaussa:

D(�; Y ) ' N(Y )p
2��2

exp(�1

2
Æ2) (4.30)

gdzie

Æ =
(� � ��)

�
; �� =

Y

2
; �2 =

(Y + �)3=2 � �3=2

12(NC=b)1=2
(4.31)

z krotno�sci ,a N(Y ) � exp(
p

16NC(Y + �)=b) przy wysokich energiach. Spadek widma dla
ma lych p ,ed�ow (du_ze �) jest konsekwencj ,a emisji koherentnej mi ,ekkich gluon�ow z parton�ow
o wi ,ekszym p ,edzie, w rozwijaj ,acym si ,e strumieniu cz ,astek.

� Widmo graniczne

W chromodynamice perturbacyjnej wybrane obszary mo_zliwych jej zastosowa�n powinny
charakteryzowa�c si ,e ma l ,a warto�sci ,a �s, co wymaga aby �� 1. Z r�ownania (4.30) wynika,
_ze mo_zliwe jest g ladkie przej�scie dla �! 0 (lub �s !1) z zachowaniem kszta ltu widma
wolnego od osobliwo�sci podczerwonych. W granicy �! 0 otrzyma�c mo_zna wyra_zenie dla
widma � z pe lnego r�ownania MLLA (r�ownanie 4.23) u_zywaj ,ac ca lkowej reprezentacji dla
� [12]:

�D(�; Y ) =
4NC

b
�(B)

Z �
2

��
2

dl

�
e�B�

hcosh� + (1� 2�) sinh�
4NC

b Y �
sinh�

iB=2

�IB
�r16NC

b
Y

�

sinh�
[cosh� + (1� 2�) sinh�]

�
(4.32)

Wielko�sci NC , b i B s ,a sta lymi zwi ,azanymi z liczb ,a kolor�ow i zapach�ow. Dla liczby
zapach�ow i kolor�ow r�ownych 3, NC , b i B s ,a r�owne odpowiednio 4/3, 9 i 1.247. Wielko�s�c Y ,
dla widma granicznego (Q0 = �) mo_ze by�c zapisana jako Y = ln(P�=Q0) = ln(E=�) gdzie
� jest efektywnym parametrem skali. Dla oddzia lywa�n DIS, w obszarze rozproszonego
kwarku w uk ladzie Breita (rozdzia l 5), E = Q=2 (dla e+e�, E =

p
s=2). � oznacza funkcje
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Gamma, a IB jest zmody�kowan ,a funkcj ,a Bessela rz ,edu B. Zmienna � jest dana przez
� = �0 + il i �0 jest okre�slona przez tanh�0 = 2� � 1 i � = 1� �

Y . Z widma granicznego
obliczy�c mo_zna krotno�s�c mi ,ekkkich gluon�ow jako:

N(Y ) =
4=3

NC
�(B)(

z

2
)�B+1IB+1(z)

gdzie z =
q

16NC

b Y

� Rozk lad zmody�kowanego Gaussa

Widmo w pobli_zu maksimum mo_ze by�c reprezentowane przez tzw. rozk lad zmody�kowane-
go Gaussa, kt�ory dla ma lych Æ � 1 (wz�or 4.31) wyra_za si ,e za pomoc ,a kumulant�ow (wz�or
4.26) w nast ,epuj ,acej postaci [76]:

D(�) ' N

�
p

2�
exp
h1

8
k � 1

2
sÆ � 1

4
(2 + k)Æ2 +

1

6
sÆ3 +

1

24
kÆ4
i

(4.33)

Dok ladno�s�c oblicze�n moment�ow, jak ,a mo_zna uzyska�c w schemacie MLLA powoduje, _ze
maksimum w rozk ladzie � jest przesuni ,ete w stron ,e mniejszych x. Widmo staje si ,e w ,e_zsze
i bardziej sko�sne przy mniejszych warto�sciach �. Zmienia te_z kszta lt na bardziej p laski.
Ko�ncowa cz ,e�s�c krzywej rozk ladu opada szybciej ni_z dla typowego rozk ladu Gaussa.

Korelacje wielopartonowe

Korelacje pomi ,edzy wieloma partonami mog ,a by�c badane w kaskadzie QCD, podczas jej
perturbacyjnego rozwoju. W dost ,epnych pracach [77] korelacje wielopartonowe zosta ly wyliczone
w przybli_zeniu podw�ojnych logarytm�ow DLA. Przewidywania dotycz ,a korelacji k ,atowych, w
szczeg�olno�sci dwucz ,astkowych korelacji we wzgl ,ednym k ,acie biegunowym �12. Podobnie jak dla
inkluzywnych rozk lad�ow jednocz ,astkowych, przewidywania analityczne uzupe lnione o hipotez ,e
LPHD, pozwalaj ,a na por�ownanie z danymi dla DIS, dostarczaj ,ac testu prawdziwo�sci hipotezy
w takich badaniach.

W obliczeniach korelacji wielopartonowych wykonywanych w DLA [77], w l ,acza si ,e lub nie,
pierwotny wiod ,acy parton, kt�ory daje przyczynek do wytworzonego stanu ko�ncowego.15 R�owna-
nie podstawowe dla funkcjona lu tworz ,acego typu (4.18) jest wi ,ec przedstawiane w postaci za-
wieraj ,acej cz ,astk ,e wiod ,ac ,a u(P ) i nowy funkcjona l tworz ,acy ẐP;Afug opisuj ,acy emisj ,e gluon�ow
bez pierwotnego partonu.

ZP;A = u(P )ẐP;Afug (4.34)

Dzi ,eki temu otrzymuje si ,e w prostszej postaci r�ownania, prowadz ,ace do wyznaczenia g ,esto�sci
wielopartonowych �(n), a efekt od wiod ,acego partonu jest nast ,epnie w specjalny spos�ob uwzgl ,ed-
niany w obliczeniach.

R�ownanie podstawowe funkcjona lu tworz ,acego ẐP;A dla �(n) przedstawia si ,e w postaci [74]:

ẐP;A = exp
� Z

�P (K)
MP;A[u(K)ẐK;gfug � 1]d3K

�
(4.35)

Pocz ,atkowy parton A (kwark q lub gluon g), maj ,acy p ,ed P (trzy sk ladowe), generuje strumie�n
parton�ow zawarty w sto_zku o k ,acie rozwarcia �. Wielko�s�c �P (K) oznacza przestrze�n fazow ,a

15W obliczeniach np. funkcji korelacji we wzgl ,ednym k ,acie parton�ow, wymagaj ,acych wyca lkowania po pe lnym
zakresie k ,ata rozwarto�sci sto_zka, uwzgl

,
ednienie lub zaniedbanie wiod ,acego partonu prowadzi do r�o_znych wynik�ow.
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po�sredniego partonu o p ,edzie K wybran ,a przy warunkach: (K < P , �KP < �, K�KP > Q0),
gdzie Q0 jest ci ,eciem w p ,edzie poprzecznym. Obliczenia [77] przeprowadza si ,e dla gluon�ow,
wnosz ,acych g l�owny wk lad do rozwoju kaskady partonowej. De�niuje si ,e wielko�s�c MP;A(K),
jako prawdopodobie�nstwo emisji pojedynczego gluonu z pierwotnego partonu A (dla ma lego
k ,ata �PK). Jest ono dane wzorem:

MP;A(K)d3K = cAa
2(K�PK)

dK

K

d�PK

�PK

d�PK

2�
; (4.36)

gdzie cg = 1, cq = CF =Nc = 4/9 i a2 � 20 = 6�s=� jest anomalnym wymiarem w QCD
zwi ,azanym z ewolucj ,a krotno�sci z energi ,a. W rachunkach traktuj ,acych sta l ,a sprz ,e_zenia �s jako
ustalon ,a lub biegn ,ac ,a, wielko�s�c a zmienia si ,e z pT = K� w nast ,epuj ,acy spos�ob: a2(pT ) =
�2= ln(pT =�), gdzie �2 = 12(11=3Nc � 2=3nf )�1 (� jest sta l ,a QCD). W obliczeniach zaniedbuje
si ,e wszystkie odrzuty emituj ,acych parton�ow, w ten spos�ob emituj ,acy parton zachowuje sw�oj p ,ed.
Zaniedbuje si ,e r�ownie_z produkcj ,e par q�q wewn ,atrz strumienia (produkcja gluon�ow dominuje z
uwagi na wi ,ekszy ich czynnik kolorowy).

Wykonanie r�o_zniczkowania funkcjona lu tworz ,acego (4.35), przy uwzgl ,ednieniu zale_zno�sci
(4.11 - 4.13), pozwala otrzyma�c r�ownania ca lkowe dla g ,esto�sci parton�ow �(n):

�
(n)
P (k1; :::kn) = d

(n)
P (k1; :::kn) +

Z
�
MP;A(K)�

(n)
g;K(k1; :::; kn)d3K; (4.37)

gdzie wyraz d
(n)
P odpowiada bezpo�sredniej emisji z pierwotnego partonu i zbudowany jest z

iloczyn�ow funkcji korelacji ni_zszych rz ,ed�ow.16 W obszarze ca lkowania � bierze si ,e pod uwag ,e
uporz ,adkowanie w k ,acie. Parton z p ,edem K po emisji z P , mo_ze emitowa�c dalej partony tylko
wewn ,atrz sto_zka dooko la kierunku K ograniczonego przez p ,ed pocz ,atkowego partonu P .

W praktycznych zastosowaniach tr�ojwymiarowe ca lki przedstawia si ,e jako proste ca lki po
p ,edzie i dwuwymiarowe ca lki po k ,atach, zawieraj ,acych cz ,esto skomplikowane granice ca lkowania.
W DLA mo_zna upro�sci�c te wymagania dla granic obszar�ow i zredukowa�c liczb ,e istotnych zmien-
nych poprzez znalezienie obszar�ow przestrzeni fazowej, kt�ore daj ,a decyduj ,acy (logarytmiczny)
przyczynek do ca lek. S ,a to obszary wok�o l osobliwych punkt�ow tzw. biegun�ow. Takie przy-
bli_zenie (pole dominance approximation) jest wa_znym narz ,edziem cz ,esto stosowanym w rachun-
kach DLA. Stosuj ,ac to przybli_zenie r�ownanie (4.37) mo_ze by�c rozwi ,azane iteracyjnie dla g ,esto�sci

parton�ow �
(n)
P dowolnego rz ,edu. Odpowiada to emisji  la�ncuchowej P ! K ! K1:::! Kostatni !

(k1; k2; :::; kn), w kt�orej ostatni krok jest opisany przez d
(n)
Kostatni

. Innym sposobem rozwi ,azania
r�ownania (4.37) dla � w dowolnym rz ,edzie, omawiamym w [77] jest u_zycie rekursywnego przepisu
z wyra_zeniem ca lkowej reprezentacji rozwi ,azania za pomoc ,a rezolwent (j ,ader rozwi ,azuj ,acych).

W badaniach kaskady QCD spotka�c mo_zna pewn ,a uniwersalno�s�c w opisie wielko�sci j ,a charak-
teryzuj ,acych. R�o_zne �zyczne procesy mog ,a by�c opisane przez to samo r�ownanie ewolucji (z
matematycznego punktu widzenia), z odpowiednio przede�niowanymi zmiennymi i odpowied-
nim wyborem niejednorodnego cz lonu [77].

Dla oblicze�n np. korelacji k ,atowych, kumulant, podw�ojnie r�o_zniczkowych g ,esto�sci parton�ow
czy korelacji we wzgl ,ednym k ,acie �12, takim r�ownaniem mo_ze by�c r�ownanie ca lkowe:

hn(Æ; �; P ) = dn(Æ; �; P ) +

Z P

Q0=Æ

dK

K

Z �

Æ

d	

	
a2(pT )hn(Æ;	;K); (4.38)

16Mo_zna go przedstawi�c jako d
(n)
P = d

(n)
prod + d

(n)
nest [77]. Wyraz d

(n)
prod okre�sla wz�or (4.13), za�s d

(n)
nest(k1; :::kn) =

MP;A�
(n�1)
g;k1

(k2; :::kn) + cykliczne permutacje. Odnosi si
,
e on do emisji jednego partonu i rozpadowi w pozosta le

(n-1) parton�ow (emisja  la�ncuchowa).
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gdzie hn oznacza korelacje n-tego rz ,edu. We wzorze niejednorodny cz lon dn odpowiada przy-
czynkowi od bezpo�sredniej emisji cz ,astek z pierwotnego partonu, ca lka zwi ,azana jest z emisj ,a
po�sredniego gluonu o p ,edzie K i k ,acie emisji 	 wzgl ,edem kierunku pierwotnego partonu. Za-
sadniczo rozr�o_znia si ,e dwie klasy r�owna�n, w kt�orych wielko�s�c pT mo_ze by�c wyra_zona jako
pT = K�(P	) lub poprzez pT = K	 (np. dla korelacji we wzgl ,ednym k ,acie �12). Wielko�s�c
� jest k ,atem rozwarcia sto_zka dla badanego strumienia. Niejednorodny cz lon dn, r�o_zny jest dla
jednocz ,astkowych rozk lad�ow i g ,esto�sci wielopartonowych. Przybiera on dla korelacji k ,atowych
i dla przypadku biegn ,acej sta lej sprz ,e_zenia posta�c: dn � exp(2n�

p
ln(PÆ=�):

Rozwi ,azanie r�ownania (4.38) pozwala otrzyma�c funkcje korelacji dla parton�ow. Mo_zliwe jest
uzyskanie rozwiazania [77] przy pomocy metody rezolwent i punktu siod lowego lub w oparciu o
przybli_zenie WKB (Wentzel, Kramers, Brillouin).

W obliczeniach zast ,epuje si ,e zmienne P i � naturalnymi dla teorii zmiennymi � i �:

� = ln(�=Æ)= ln(P�=�); � = 1=(�
p

lnP�=�) (4.39)

Rozwi ,azanie r�ownania (4.38) w zmiennych �, � mo_zna zapisa�c:

lnh(n)(Æ; �; P ) =
2

�

1X
j=0

wj(�)�
j (4.40)

Dla ustalonego � i P !1 wielko�s�c � lnhn(Æ; �; P )=2 d ,a_zy do skaluj ,acej si ,e funkcji w(�). Ma ona
rozwini ,ecie w postaci szeregu Maclaurina:

w(�) = n� 1

2

n2 � 1

n
�(1 +

n2 + 1

4n2
� + :::) (4.41)

podczas gdy dla � ustalonego i n!1 mo_zna dosta�c przybli_zenie:

w(�) � n
p

1� �(1� 1

2n2
ln(1� �)); (4.42)

kt�ore osi ,aga dok ladno�s�c 1% dla � < 0:95, przy n = 2.

Korelacje dwucz ,astkowe we wzgl ,ednym k ,acie biegunowym �12

Rozk lad wzgl ,ednego k ,ata �12 pomi ,edzy partonami w strumieniu o p ,edzie P wewn ,atrz sto_zka
o k ,acie po l�owkowym � jest zde�niowany jako:

�(2)(�12;�; P ) =

Z
�(�)

�
(2)
P (k1; k2)Æ(�k1;k2 � �12)d

3k1d
3k2 (4.43)

Spe lnia on r�ownanie (4.38) z Æ ! �12, � ! �, hn ! �12�
(2)(�12), pT = K	. Obszar ca lkowania

w przestrzeni fazowej � ograniczony jest do sto_zka o k ,acie po l�owkowym �. W obliczeniach
analitycznych rozwa_za si ,e r�ownie_z g ,esto�sci znormalizowane:

r(2)(�12) =
�(2)(�12;�; P )

�
(2)
norm(�12)

(4.44)

gdzie �
(2)
norm otrzymuje si ,e ze wzoru (4.43) poprzez zast ,apienie �

(2)
P przez �

(1)
P (k1)�

(1)
P (k2). Dla

nieskorelowanych parton�ow r(2)(�12) = 1.
Inny rodzaj normalizacji przedstawia wz�or:

r̂(2)(�12) =
�(2)(�12;�; P )

�n2(P;�)
(4.45)
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Tutaj normalizacj ,a jest �srednia krotno�s�c w sto_zku.
Dla ustalonego �, P ! 1, z r�ownania (4.40) mo_zna otrzyma�c rozwi ,azanie dla znormali-

zowanej funkcji korelacji w k ,acie �12:

� ln r(2)(�12) = 2(w(�; n) � n
p

1� �) (4.46)

gdzie � = ln(�=�12)= ln(P�=�) i � = 1=(�
p

lnP�=�).
Dla du_zych k ,at�ow �12 (lub ma lych �) u_zywaj ,ac liniowego przybli_zenia w(�) we wzorze (4.41)

uzyskuje si ,e pot ,egow ,a zale_zno�s�c dla r(2):

r(2) ' (�=�12)
1
2
a(P�) (4.47)

Dla mniejszych k ,at�ow �12 nast ,epuje nasycenie i zagi ,ecie si ,e krzywej b ,ed ,ace wynikiem u_zycia
biegn ,acej sta lej sprz ,e_zenia w rachunkach.

W obszarze kinematycznym du_zych k ,at�ow, powy_zszy wynik nie zale_zy od ci ,ecia Q0 i jest
wolny od osobliwo�sci podczerwonych. Dlatego oczekuje si ,e, _ze w tym obszarze, hipoteza LPHD
powinna by�c prawdziwa a przewidywania analityczne zgodne z danymi do�swiadczalnymi.

W obliczeniach funkcji korelacji r(�12) uwzgl ,ednia si ,e zar�owno przypadek sta lej lub biegn ,acej
sta lej sprz ,e_zenia �s. Przewidywania asymptotyczne dla biegnacej �s przedstawia wz�or (4.46),
kt�ory pokazuje skalowanie si ,e � ln r(2) w formie funkcji w(�) zale_znej od jednej skaluj ,acej si ,e
zmiennej �.

Dla przypadku ustalonej warto�sci �s mo_zna otrzyma�c zale_zno�s�c:

�̂ ln r(2)(�12) ' 1

2
a�̂ (4.48)

z �̂ = 1= ln(P�=Q0) i �̂ = ln(�=�12)= ln(P�=Q0) daj ,ac ,a liniow ,a relacj ,e dla dowolnego �̂ (jako
granic ,e, przy P ! 1). Odchylenie od zachowania liniowego (zale_zno�sci pot ,egowej) w granicy
du_zych energii, pozwala dokona�c rozr�o_znienia pomi ,edzy zachowaniem si ,e funkcji korelacji dla
ustalonej i biegn ,acej warto�sci �s.

Zachowanie pot ,egowe funkcji korelacji dla du_zych k ,at�ow, wi ,a_ze si ,e z samopodobnym charak-
terem ewolucji parton�ow w kreowanym strumieniu cz ,astek. Cz ,esto interpretuje si ,e tak powsta ly
strumie�n parton�ow w QCD jako fraktal [78].

Momenty faktorialne

Obok wielopartonowych korelacji k ,atowych, DLA dostarcza r�ownie_z wynik�ow oblicze�n dla
moment�ow faktorialnych krotno�sci [77, 79, 80, 81]. Momenty faktorialne sta ly si ,e wygodnym
narz ,edziem w badaniach rozk lad�ow krotno�sci oraz charakteru ich uktuacji, zar�owno w pe lnej
jak i w ograniczonych obszarach przestrzeni fazowej. Uzyskane informacje pozwalaj ,a powi ,aza�c
obserwowane w lasno�sci z dynamik ,a produkcji wielohadronowych stan�ow ko�ncowych. Im wy_zszy
jest rz ,ad momentu, tym bardziej uwidacznia si ,e szczeg�o lowa struktura uktuacji. Por�ownanie
przewidywa�n analitycznych z do�swiadczeniem stanowi�c b ,edzie nowy rodzaj testu prawdziwo�sci
hipotezy LPHD w badaniach korelacji wielocz ,astkowych (rozdzia l 5).

Moment faktorialny krotno�sci rz ,edu q de�niuje si ,e jako ca lk ,e z g ,esto�sci �(q) :

f (q)(Q) =

Z
�(q)(k1; :::kq ;Q)dk1:::dkq (4.49)

gdzie ca lkowanie dla globalnego momentu faktorialnego przebiega po ca lej dost ,epnej przestrzeni
fazowej. Wielko�s�c Q jest pewn ,a energi ,a dla rozwa_zanego procesu. W obliczeniach analitycznych
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dla korelacji wielocz ,astkowych, u_zywa si ,e te_z kumulant�ow c(q), kt�ore zde�niowane s ,a przez ana-
logiczne jak powy_zej ca lki dla nieredukowalnych funkcji korelacji �(q). Obie te wielko�sci norma-
lizuje si ,e cz ,esto poprzez pot ,eg ,e �sredniej krotno�sci �nq, znan ,a w odpowiednim obszarze przestrzeni
fazowej (wz�or 4.15). Znormalizowane momenty faktorialne mog ,a by�c wyliczone dzi ,eki zna-
jomo�sci krotno�sci n w badanym obszarze przestrzeni fazowej poprzez u�srednienie po wszystkich
badanych przypadkach.

F(q) =< n(n� 1):::(n � q + 1) > =�n(q) (4.50)

Znormalizowane momenty faktorialne badane by ly w QCD dla rozk lad�ow krotno�sci. Asympto-
tyczny wynik, kt�ory otrzymuje si ,e w DLA prowadzi do skaluj ,acego si ,e rozk ladu KNO [82]. Taki
rozk lad r�o_zni si ,e od rozk ladu Poissona dla niezale_znej produkcji cz ,astek, dla kt�orego momenty
faktorialne F(q) = 1.

W granicy du_zych energii DLA przewiduje, _ze momenty faktorialne i kumulanty b ,ed ,a d ,a_zy ly
do wsp�olnej granicy wykazuj ,ac wzajemne relacje:

F(2) = C(2) + 1; F(3) = 1 + 3C(2) +C(3); itd: (4.51)

Momenty faktorialne w ograniczonych obszarach przestrzeni fazowej

Poznanie szczeg�o l�ow dynamiki oddzia lywuj ,acych cz ,astek, wymaga rozszerzenia bada�n za-
chowania si ,e rozk lad�ow krotno�sci i ich uktucji na lokalne, ograniczone obszary przestrzeni fa-
zowej. Jako narz ,edzie w tych badaniach wykorzystuje si ,e momenty faktorialne krotno�sci, kt�ore
poprzez analogi ,e do r�ownania (4.49) mo_zna zapisa�c symbolicznie jako

f (q)c =

Z
�c(C;Q)

�(q)(k1; :::kq ;Q)dk1:::dkq (4.52)

Ca lkowanie w przestrzeni fazowej odnosi si ,e do obszaru �c(C;Q) ze zmienn ,a C wprowadzaj ,ac ,a
pewne ograniczenia w badanym obszarze przestrzeni fazowej. W badaniach uktuacji krotno�sci,
w sto_zku zwi ,azanym z wytworzonym strumieniem parton�ow, wielko�s�c C mo_ze by�c zwi ,azana z
szeroko�sci ,a pier�scieni Æ w k ,acie biegunowym, na jakie zosta l podzielony sto_zek: �c � �c(Æ).
Innym rodzajem ci ,e�c s ,a te, kt�ore stosuje si ,e do wszystkich cz ,astek w stanie ko�ncowym, _z ,adaj ,ac
aby ich p ,ed poprzeczny lub ca lkowity by l ograniczony: �c � �c(pt < pcutT ) lub �c � �c(p < pcut).

W rozdziale 5 przedstawiono wyniki bada�n uktuacji krotno�sci z wykorzystaniem w analizie
tego typu moment�ow faktorialnych.

4.3.2 Dualno�s�c partonowo-hadronowa (LPHD)

Dla por�ownania z danymi do�swiadczalnymi, przewidywania analityczne na poziomie par-
ton�ow nadal musz ,a by�c uzupe lniane o pewne za lo_zenia dotycz ,ace sposobu zamiany parton�ow
w hadrony. Oczekuje si ,e, _ze nieperturbacyjny proces hadronizacji jest d lugozasi ,egowym proce-
sem i zachodzi pod wp lywem si l rz ,adz ,acych uwi ,ezieniem kolorowych kwark�ow w hadronach. U
podstaw hipotezy o dualno�sci parton�ow i hadron�ow LPHD [10] le_zy za lo_zenie, _ze taka zamiana
zachodzi dla parton�ow znajduj ,acych si ,e na pewnym etapie w rozwoju kaskady (w jej pertur-
bacyjnej fazie), przy ma lej skali energii Q0 � kilkuset MeV i ma lych przekazywanych p ,edach.
Dla takich warunk�ow oczekuje si ,e, _ze wyniki otrzymane dla parton�ow b ,ed ,a mia ly zastosowanie
r�ownie_z dla hadron�ow.

Taka relacja powinna pozosta�c s luszn ,a dla wielko�sci, kt�ore wolne s ,a od tzw. podczerwonych
i wsp�o lliniowych rozbie_zno�sci.17 Dla potrzeb test�ow jej prawdziwo�sci, LPHD mo_ze og�olnie by�c

17Dodanie mi
,
ekkiego partonu lub rozszczepienie partonu na dwa wsp�o lliniowe partony nie zmienia wielko�sci.
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przedstawiona w postaci relacji:

O(x1; x2:::) jhadrony= KO(x1; x2; :::Q0;�) jpartony; (4.53)

w kt�orej nieperturbacyjne ci ,ecie Q0 i
"
wsp�o lczynnik konwersji\ K powinny by�c wyznaczone

z do�swiadczenia. Wa_znym jest tu sprawdzenie, czy warto�s�c K pozostaje prawdziwie sta l ,a,
niezale_znie od skali energii twardego procesu.

W l ,aczenie LPHD w schemat oblicze�n chromodynamiki perturbacyjnej pozwala testowa�c
r�o_znorodne przewidywania analityczne dla stan�ow ko�ncowych. Wi ,a_z ,a si ,e one z wynikami otrzy-
manymi w schemacie DLA dla asymptotycznie wysokich energii, jak i w MLLA uwzgl ,edniaj ,acym
poprawki dla sko�nczonej energii. Przyk ladowo, oczekuje si ,e, _ze kszta lt widma granicznego
u lamkowego p ,edu (otrzymanego dla skali energii Q0 = � - rozdzia l 4.3.1), powinien by�c bliski
obserwowanemu w do�swiadczeniu. Znajduje to potwierdzenie przy por�ownywaniu przewidywa�n
pQCD + LPHD z do�swiadczeniem (rozdzia l 5.1.2).

W rozdziale 5 przedstawiono przyk lady zastosowania LPHD do wielko�sci, kt�ore s ,a czu le
na ci ,ecie Q0 (podczerwone osobliwo�sci). Dla takich wielko�sci, efekt pochodz ,acy od Q0 mo_zna
wydzieli�c, je_zeli zale_zno�s�c od Q0 faktoryzuje si ,e (np. krotno�s�c). Ko�ncowa wielko�s�c pozostaje
wtedy woln ,a od osobliwo�sci podczerwonych przy prawid lowej jej normalizacji. Dla innych (np.
korelacji wielocz ,astkowych), staj ,a si ,e one nieczu le na Q0 przy wysokich energiach, je_zeli u_zywa
si ,e odpowiednich przeskalowanych wielko�sci.

Hipoteza LPHD, pocz ,atkowo testowana by la dla inkluzywnych rozk lad�ow jednocz ,astkowych
i znalaz la potwierdzenie w eksperymentach e+e� [11]. Jednak sukces hipotezy staje si ,e nie tak
oczywisty w opisie wy_zszych moment�ow rozk lad�ow u lamkowego p ,edu [83] i dwucz ,astkowych
korelacji k ,atowych [84], przy energiach akceleratora HERA. Na pewn ,a granic ,e jej stosowalno�sci
przy ma lych p ,edach poprzecznych cz ,astek, wskazuj ,a badania uktuacji krotno�sci (rozdzia l 5.3.3).
W takich badaniach mamy do czynienia z rozk ladami g ,esto�sci dla wielu cz ,astek.

4.4 Symulacje stan�ow ko�ncowych w Monte Carlo

Obserwowane w stanie ko�ncowym, w niedyfrakcyjnych oddzia lywaniach DIS (Rys. 2.20)
hadrony, pochodzi�c mog ,a z obszar�ow przestrzeni fazowej zwi ,azanych z rozproszonym kwarkiem,
pozosta lo�sci ,a protonu i z obszarem kolorowego pola wytworzonego pomi ,edzy nimi. Rozwijaj ,ace
si ,e do pewnej warto�sci energii kaskady partonowe, poprzedzaj ,ace nieperturbacyjne przej�scie
parton�ow w hadrony, mog ,a r�o_zni�c si ,e w tych obszarach, prowadz ,ac do r�o_znorodnych stan�ow
hadronowych. Stanowi to wyzwanie dla program�ow Monte Carlo, symuluj ,acych przypadki od-
dzia lywa�n DIS i staraj ,acych si ,e opisa�c jak najdok ladniej obserwowane ich w lasno�sci.

Symulacja kompletnych przypadk�ow DIS (mog ,acych by�c por�ownanych z danymi) przebiega
etapowo, z u_zyciem szeregu generator�ow przypadk�ow. Wykorzystuje si ,e tu cz ,esto program
DJANGO [85], wywo luj ,acy program HERACLES [86], w kt�orym uwzgl ,ednione s ,a poprawki ra-
diacyjne pierwszego rz ,edu kwantowej elektrodynamiki (QED) dla oddzia lywa�n ep (Rys. 4.10).
Dodatkowa emisja foton�ow prowadzi do zmiany �srednich warto�sci rekonstruowanych wielko�sci
kinematycznych x i Q2. W generacji przypadk�ow Monte Carlo, HERACLES sprz ,e_zony jest z
programem LEPTO [87] lub ARIADNE [88]. Pozwala to symulowa�c procesy twardego rozprasza-
nia parton�ow, uwzgl ,edniaj ,ac elementy macierzowe (ME - Matrix Elements) z poprawkami pier-
wszego rz ,edu w QCD oraz rozw�oj kaskady partonowej (PS - Parton Shower) z poprawkami
wy_zszych rz ,ed�ow w QCD. W kaskadzie zwi ,azanej z uczestnicz ,acym w oddzia lywaniu partonem,
wyr�o_zni�c mo_zna przypadek emisji parton�ow przed jego twardym zderzeniem z wirtualnym fo-
tonem (PS ze stanu pocz ,atkowego) jak i po nim (PS ze stanu ko�ncowego) (Rys 4.11). Pocz ,atkowy
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Rysunek 4.10: Diagramy: (2) (promieniowanie ze stanu pocz ,atkowego, ISR - Initial State Ra-
diation), (3) (promieniowanie ze stanu ko�ncowego, FSR - Final State Radiation), (4) (poprawka
przy wierzcho lku leptonowym) i (5) (poprawka od

"
wirtualnych p ,etli"e+e�) ilustruj ,a poprawki

pierwszego rz ,edu QED do podstawowego diagramu (1) (Borna), kt�ory nie zawiera dodatkowej
emisji.

p ,ed partonu otrzymuje si ,e z funkcji g ,esto�sci parton�ow w protonie (dost ,epne w pakiecie PDF).
Program LEPTO bazuje na wynikach otrzymanych dla ME w wiod ,acym rz ,edzie (LO) pQCD

Rysunek 4.11: Elementy pQCD, wprowadzane
przy symulacjach Monte Carlo oddzia lywa�n
DIS. PDF opisuje rozk lady parton�ow w pro-
tonie (fi=p), ME odnosi si ,e do element�ow
macierzowych twardych zderze�n z udzia lem par-
ton�ow, PS opisuje rozw�oj kaskady QCD ze stanu
pocz ,atkowego lub ko�ncowego, HADRONIZA-
CJA jest ko�ncowym etapem w symulacjach, w
kt�orym partony

"
zamieniaj ,a si ,e\ w hadrony.

oraz na LO dla kaskady partonowej PS, kt�orej rozw�oj opisywany jest r�ownaniem DGLAP. Przy-
bli_zenie wiod ,acych logarytm�ow dobrze opisuje emisj ,e mi ,ekkich parton�ow lub parton�ow emi-
towanych pod ma lymi k ,atami wzgl ,edem

"
rodzica\. W tym schemacie brakuje dobrego opisu

emisji
"
twardych\, pod du_zymi k ,atami parton�ow. Z tego powodu dla opisu takich proces�ow

wykorzystuje si ,e obliczenia oparte o �scis le elementy macierzowe okre�slonego rz ,edu. Po l ,aczenie
oblicze�n otrzymanych z u_zyciem ME i PS w kaskadzie QCD, odnosi si ,e do sposobu generacji
nazywanym cz ,esto

"
MEPS\. Dla modelowania efekt�ow koherencji (rozdzia l 4.4.2) podczas roz-

woju kaskady kolorowych parton�ow, wprowadza si ,e uporz ,adkowanie k ,atowe kolejnych emisji.
W ARIADNE kaskada partonowa generowana jest w oparciu o model (CDM - Colour-Dipole
Model), traktuj ,acy emisj ,e gluon�ow z par kwark�ow-antykwark�ow (dikwark�ow) jako emisj ,e z
dipoli rozpi ,etych pomi ,edzy dwoma partonami (rozdzia l 4.4.3). Efekty koherencji w rozwijaj ,acej
si ,e kaskadzie wynikaj ,a z u_zytego mechanizmu generacji. Elementy macierzowe s ,a takie jak te
u_zywane w MEPS. Cz ,esto te_z dane por�ownuje si ,e z wynikami programu HERWIG [89], w kt�orym
nie uwzgl ,ednia si ,e poprawek radiacyjnych QED a podczas fazy perturbacyjnej rozwoju kaskad
partonowych tworz ,a si ,e klastry (neutralne ze wzgl ,edu na kolor). Efekty koherencji w kaskadzie
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QCD zostaj ,a tu uwzgl ,ednione poprzez uporz ,adkowanie k ,atowe kolejnych emisji parton�ow.
Ko�ncowy etap symulacji to przej�scie od kolorowych parton�ow do niekolorowych hadron�ow

z nast ,epuj ,acymi rozpadami kr�otko _zyj ,acych cz ,astek (rezonanse). W przypadku program�ow
ARIADNE i LEPTO u_zywany jest tu program JETSET [90] bazuj ,acy na modelu strun zapro-
ponowanym w Lund (rozdzia l 4.4.4). W programie HERWIG mechanizm tworzenia hadron�ow
opiera si ,e na rozpadzie wytworzonych w rozwoju kaskady partonowej klastr�ow (rozdzia l 4.4.4).

W wyniku symulacji przypadk�ow oddzia lywa�n DIS, przy u_zyciu powy_zszych program�ow
Monte Carlo, dostaje si ,e zbi�or czterop ,ed�ow dla wszystkich cz ,astek w stanie ko�ncowym, co
pozwala na skonstruowanie odpowiednich, analogicznych jak w do�swiadczeniu zmiennych. De�-
niuje to tzw. poziom hadronowy symulacji. Mo_ze on by�c r�ownie_z u_zyty jako wej�sciowy zbi�or
dla programu symuluj ,acego zachowanie si ,e cz ,astek w odpowiednim detektorze. Otrzymane w
ten spos�ob rozk lady (na tzw. poziomie detektora) mog ,a by�c bezpo�srednio por�ownane z danymi.
Natomiast wyniki symulacji zwiazane z faz ,a perturbacyjn ,a rozwoju kaskad QCD pozwalaj ,a
uzyska�c przewidywania dla parton�ow, okre�slaj ,ac tzw. poziom partonowy symulacji.

4.4.1 Elementy macierzowe

Twarde procesy z udzia lem parton�ow opisywane s ,a poprzez elementy macierzowe, kt�ore
dostarczaj ,a �scis lego opisu ich emisji. Ich wyliczenie w schemacie perturbacyjnej QCD jest
ograniczone zwykle do ni_zszych rz ,ed�ow rozwini ,ecia perturbacyjnego w sta lej sprz ,e_zenia od-
dzia lywa�n silnych �s, z powodu szybkiego wzrostu ilo�sci mo_zliwych do w l ,aczenia diagram�ow
zawieraj ,acych dalsze emisje parton�ow.

Dla proces�ow w DIS, elementy macierzowe zosta ly obliczone w nast ,epnym do wiod ,acego
rz ,edzie NLO [91] i zaimplementowane w takich programach jak np. DISENT [92] czy DISASTER
++ [93]. Obliczenia w wiod ,acym rz ,edzie LO zawieraj ,a np. generatory popularnych program�ow
Monte Carlo: LEPTO, ARIADNE czy HERWIG.

W obliczeniach uwzgl ,ednia si ,e prawdopodobie�nstwa proces�ow emisji gluon�ow przez kwark
przed lub po procesie rozpraszania z wirtualnym fotonem: �q ! qg. W innym procesie,
r�ownie_z nie wyst ,epuj ,acym w prostym modelu QPM, gluon z protonu, mo_ze dawa�c przyczynek
do rozpraszania DIS poprzez produkcj ,e par kwarku i antykwarku, z kt�orych jeden sprz ,ega si ,e
z wymienianym fotonem: � ! q�q. Powy_zsze procesy obliczane w wiod ,acym rz ,edzie rachunku
perturbacyjnego, znane s ,a odpowiednio jako emisja Comptona w QCD (QCDC - QCD Compton)
oraz fuzja bozonowo-gluonowa (BGF - Boson Gluon Fusion). Procesy te przedstawione zosta ly
schematycznie na rysunku 4.6. Dla modelu QPM odpowiedni diagram (r�ownie_z pokazany na
Rys. 4.6) nie b ,edzie zawiera l dodatkowej emisji partonu.

Poprawki od proces�ow wy_zszego rz ,edu zwi ,azanych z QCD powoduj ,a, _ze funkcje struktury i
rozk lady parton�ow ewoluuj ,a z Q2  lami ,ac przez to skalowanie Bjorkena.

4.4.2 Kaskada parton�ow w przybli_zeniu wiod ,acych logarytm�ow

W oddzia lywaniach DIS, wybity z protonu kwark mo_ze emitowa�c gluony przed lub po odd-
zia lywaniu z fotonem (Rys. 4.12). Emitowane gluony daj ,a pocz ,atek kaskadzie partonowej
zwi ,azanej ze stanem pocz ,atkowym lub ko�ncowym rozproszonego kwarku. W stanie pocz ,atkowym,
kwark b ,ed ,acy zwykle blisko pow loki masy, emituj ,ac gluon przechodzi w stan bardziej odleg ly
od tej pow loki. Kolejne emisje oddalaj ,a go coraz bardziej, kwark pozostaje w wirtualnym stanie
z wirtualn ,a mas ,a m2

i < 0 (space-like virtuality). Nast ,epnie kwark, zderzaj ,ac si ,e z fotonem,

"
powraca\ na pow lok ,e masy lub posiada wirtualno�s�c z mas ,a m2

i > 0 (time-like virtuality). W
zale_zno�sci od jego wirtualno�sci kwark ten mo_ze dalej emitowa�c gluony, doprowadzaj ,ac r�ownie_z
do powstania kaskady partonowej z tzw. stanu ko�ncowego. W przeciwie�nstwie do kaskady
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Rysunek 4.12: Przewidywany rozw�oj
kaskady partonowej w oddzia lywaniach
DIS. Rozproszony kwark mo_ze emi-
towa�c gluony gi zar�owno przed jak i
po oddzia lywaniu z fotonem (bozonem)
daj ,ac pocz ,atek kaskadzie okre�slanej jako
pochodz ,acej ze stanu pocz ,atkowego lub
ko�ncowego emituj ,acego kwarku.

ze stanu pocz ,atkowego, wirtualno�s�c rozproszonego kwarku maleje tu przy ka_zdym akcie emisji
gluonu.

W przybli_zeniu LO prawdopodobie�nstwo, _ze parton a przejdzie w par ,e parton�ow b; c: a! bc
w procesie rozszczepienia, podczas ma lej zmiany dt parametru ewolucji t = ln(Q2

ewol), dane jest

poprzez r�ownanie Altarelliego-Parisiego [48] (rozdzia l 4.2) : Pa!bc

dt =
R
dz �s(Q

2)
2� Pa!bc(z), gdzie

Pa!bc(z) opisuj ,a przej�scia kwark�ow (gluon�ow) w kwarki lub gluony (rozdzia l 4.2 i Rys. 4.3).
Zale_z ,a one od u lamka energii z: z = Eb=Ea = 1 � Ec=Ea. Prawdopodobie�nstwo, _ze parton a
o wirtualno�sci t ewoluuje do wirtualno�sci tmin dane jest przez czynnik postaci Sudakowa (np.

rozdzia l 4.2). Mo_zna go zapisa�c w postaci: Sa(t) = (� R ttmin
dt
0 R zmax(t

0
)

zmin(t
0 )
dz�s=2�Pa!bc(z)), gdzie

zmin i zmax s ,a ci ,eciami pozwalaj ,acymi na unikni ,ecie osobliwo�sci podczerwonych (rozdzia l 4.2),
a tmin jest wirtualno�sci ,a przy kt�orej kaskada zatrzymuje si ,e. Je_zeli dla partonu a znana jest
jego wirtualno�s�c t1 i u lamek energii z1, np. z poprzedniego kroku lub warunk�ow pocz ,atkowych
[70, 94] to algotytm u_zyty w Monte Carlo pozwala otrzyma�c warto�sci (t2,z2) dla nast ,epnego
kroku. Prawdopodobie�nstwo (Pbr) nie wyst ,apienia rozszczepienia partonu a podczas ewolucji do
t2 jest r�owne: Pbr = Sa(t1)=Sa(t2). Warto�s�c t2 generowana jest z rozk ladu prawdpopodobie�nstwa
otrzymanym z r�ownania: Sa(t2) = Sa(t1)=R, gdzie R jest liczb ,a losow ,a z przedzia lu (0,1). W
przypadku t2 < tmin, R < Sa(t1), parton a nie rozszczepia si ,e dalej zachowuj ,ac wirtualno�s�c t1.
Dla t2 > tmin generowany jest u lamek energii z: z = z2=z1. Otrzymuje si ,e go z rozwi ,azania

r�ownania:
R z2=z1
zmin

dz�s=2�Pa!bc(z) = R
0 R zmax

zmin
dz�s=2�Pa!bc(z). Wielko�s�c R

0

jest tu inn ,a liczb ,a
losow ,a z przedzia lu (0,1).

Tak ,a procedur ,e stosuje si ,e do ewolucji kaskady od emituj ,acego kwarku, po jego oddzia lywaniu
z wirtualnym fotonem. Dla kaskady ze stanu pocz ,atkowego kwarku (przed oddzia lywaniem z fo-
tonem), aby zwi ,ekszy�c efektywno�s�c generacji w programie Monte Carlo, stosuje si ,e tzw. ewolucj ,e
do ty lu. W og�olny schemat algorytmu, kt�ory pozostaje podobnym do poprzedniego, w laczone
s ,a dodatkowo funkcje struktury protonu f(x;Q2). Ka_zde rozszczepienie zmienia warto�s�c x;Q2

w funkcjach f , prowadz ,ac do sekwencyjnego zmniejszania si ,e Q2
k i powi ,ekszania si ,e xk przy

poruszaniu si ,e od wierzcho lka bozonowego do protonu. Zmody�kowany czynnik postaci Su-
dakowa zawiera wyraz f(xk; Q

2
k+1)=f(xk; Q

2
k), co zapewnia, _ze po ewolucji do ty lu kaskady,

warto�s�c ko�ncowa xn b ,edzie mia la rozk lad zgodny z funkcj ,a struktury f(xn; Q
2
ko�ncowe) [89].

Szczeg�olnie interesuj ,acy jest w kaskadzie obszar ma lych z � 1=
p
Q, kt�ory w dominuj ,acy

spos�ob wp lywa na przewidywane, szczeg�o lowe charakterystyki stan�ow ko�ncowych (takie jak
krotno�s�c, jej uktuacje w przedzia lach przestrzeni fazowej, inkluzywne rozk lady jednocz ,astkowe,
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korelacje). S ,a one przedmiotem zainteresowania niniejszej pracy.
Dla kaskady QCD oczekuje si ,e wyst ,apienia zjawiska koherencji, jako kwantowo mecha-

nicznego efektu interferencji stan�ow partonowych. Prowadzi�c ono b ,edzie do uporz ,adkowania
k ,atowego emitowanych mi ,ekkich gluon�ow. W opisie PS rozwoju takiej kaskady w Monte Carlo,
interferencja zachodzi pomi ,edzy jej stanem pocz ,atkowym i ko�ncowym oraz pomi ,edzy kolejno po-
jawiaj ,acymi si ,e partonami podczas jej ewolucji [14]. Dla kaskady ze stanu ko�ncowego, efekt jest
opisywany poprzez na lo_zenie uporz ,adkowania k ,atowego dla k ,at�ow emisji parton�ow w kaskadzie.
W kaskadzie ze stanu pocz ,atkowego wprowadza si ,e uporz ,adkowanie emisji w zmiennej E�,
gdzie E jest energi ,a emituj ,acego kwarku a � k ,atem pomi ,edzy kwarkiem a emitowanym glu-
onem. Interferencj ,e pomi ,edzy stanem pocz ,atkowym a ko�ncowym kaskady uwzgl ,ednia si ,e poprzez
na lo_zenie pewnego ci ,ecia na k ,aty emisji pierwszego gluonu (gn na Rys. 4.12) w ko�ncowej
kaskadzie i ostatniego (gn�1, Rys. 4.12) w pocz ,atkowej kaskadzie [89].

Efekty koherencji w kaskadzie partonowej QCD

Koherencja gluon�ow w QCD [47] efektywnie ogranicza emisj ,e mi ,ekiego gluonu do pewnego
sto_zka zwi ,azanego z p ,edami jego dw�och bezpo�srednich poprzednik�ow. Efektem jest tzw. uporz ,ad-
kowanie k ,atowe emitowanych gluon�ow (angular ordering) i zosta lo schematycznie przedstawione
na Rys. 4.13b. Mo_zna go pr�obowa�c wyja�snic przez analogi ,e z przypadkiem mi ,ekkiej emisji
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Rysunek 4.13: Uporz ,adkowanie k ,atowe; a): w elektromagnetycznej kaskadzie emisja fotonu po
wytworzeniu pary e+e�, �e+e� > �e� ; b): w perturbacyjnej kaskadzie QCD, �1 > �2 > �3

fotonu z relatywistycznych par e+e�. Rysunek 4.13a przedstawia par ,e e+e� po wytworzeniu
z fotonu z k ,atem rozwarcia �e+e� . Foton z czterop ,edem k jest emitowany przez elektron pod
pewnym k ,atem �e� wzgl ,edem kierunku e�. Czas potrzebny na emisj ,e fotonu, nazywany tu
czasem formacji tform, mo_ze by�c uznany za czas _zycia po�sredniego elektronu (p1), zgodnie z

zasad ,a nieoznaczono�sci. Masa wirtualna tego elektronu M =
p
p21 =

p
(pe� + k)2 dostarcza

oceny przedzia lu czasowego wymaganego do wytworzenia radiacyjnego fotonu [47]:

tform � 1

M
 � �?

�e�
: (4.54)

Wielko�s�c  jest czynnikiem Lorentza dylatacji czasu � E
M , �? jest poprzeczn ,a d lugo�sci ,a fali

emitowanego fotonu: �? = 1=k? = 1=k�e� . Zak lada si ,e, _ze k ,at �e� jest ma ly. Podczas tego
czasu para e+e� rozdzieli si ,e na poprzeczn ,a odleg lo�s�c:

�e
+e�

? � �e+e�tform � �e+e�
�?

�e�
: (4.55)
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Je_zeli foton by l emitowany pod du_zymi k ,atami tak _ze �e� > �e+e� , rozdzielenie pary e+e�

b ,edzie mniejsze ni_z �? emitowanego fotonu: �e
+e�

? < �?. W takim przypadku emitowany foton
nie mo_ze rozpozna�c wewn ,etrznej struktury pary elektron-pozyton (np. indywidualny  ladunek
e�) i mo_ze tylko sondowa�c jej ca lkowity  ladunek elektryczny, kt�ory jest r�owny zero. Dlatego
emisja foton�ow pod du_zymi k ,atami jest ograniczona. W przypadku dozwolonej emisji fotonu,
�? > �?, �e+e� > �e� uporz ,adkowanie k ,atowe ma miejsce. Zjawisko t lumienia emisji mi ,ekkich
foton�ow emitowanych pod du_zymi k ,atami z par e+e� obserwowane by lo wcze�sniej w badaniach
promieniowania kosmicznego [95] i znane jest jako efekt Czudakowa.

Dla kaskady partonowej QCD mo_zna oczekiwa�c podobnego zachowania, pami ,etaj ,ac o tym,
_ze partony s ,a kolorowe. Mimo, _ze  ladunek kolorowy sondowany przez gluon emitowany pod
du_zym k ,atem nie jest r�owny zero, emisja takiego rodzaju jest silnie ograniczona. Przestrze�n
fazowa dla kolejno emitowanych gluon�ow zmniejsza si ,e i gluony w kaskadzie s ,a emitowane pod
malej ,acymi k ,atami (Rys. 4.13b). Odpowiednio do tego rysunku wej�sciowy parton i niesie kolor.
Gluon b jest emitowany pod k ,atem �2 < �1, w przeciwnym razie widzia lby on kombinacj ,e
kolorowych  ladunk�ow parton�ow a i u, kt�ora jest r�owna kolorowemu  ladunkowi wej�sciowego
partonu i. W takim przypadku gluon b mo_ze by�c teraz traktowany, jako efektywnie wyemitowany
z partonu i przed emisj ,a z niego partonu a z k ,atem �2 > �1, co odpowiada uporz ,adkowaniu
k ,atowemu. Podobne zachowanie w kaskadzie partonowej mo_zna spotka�c w procesie, w kt�orym
mi ,ekkie gluony s ,a emitowane z kwarku lub antykwarku pod k ,atem wi ,ekszym ni_z k ,at rozlotu pary
kwark�ow. Emisja takich gluon�ow nast ,epowa laby jak gdyby z pierwotnego gluonu kreuj ,acego par ,e
kwark-antykwark.

Redukcja emisji mi ,ekkich (ma le kt) gluon�ow pod du_zymi k ,atami mody�kuje inkluzywne
widma p ,edu parton�ow kaskady [51, 52], prowadz ,ac do charakterystycznego

"
dzwonowatego\

jego kszta ltu (przyk ladem mo_ze by�c tu Rys. 4.14 zaczerpni ,ety z [12]). Efekt koherencji w QCD

Rysunek 4.14: Efekt koherencji widoczny
na rozk ladzie skalowanego p ,edu � = ln( 1x),
gdzie x = p=pmax. Mi ,ekkie cz ,astki w
kaskadzie partonowej (ma le x) zostaj ,a zre-
dukowane i pozycja maksimum rozk ladu
ulega zmianie.

prowadzi�c b ,edzie r�ownie_z do redukcji du_zych krotno�sci w przypadkach i zmianie pozycji maksi-
mum rozk ladu u lamkowego p ,edu.

4.4.3 Model CDM

Inny rodzaj opisu rozwoju kaskady partonowej, znajduj ,acy zastosowanie w symulacjach przy-
padk�ow DIS zwi ,azany jest z modelem znanym jako CDM (Colour Dipole Model) [96]. Dla opisa-
nia oddzia lywa�n DIS w tym modelu przyjmuje si ,e, _ze  ladunek kolorowy rozproszonego kwarku
i pozosta lo�sci protonu tworz ,a dipol kolorowy, z kt�orego mog ,a by�c emitowane gluony. Emisja
kolejnych gluon�ow odbywa si ,e z dipoli rozpi ,etych pomi ,edzy nowo wytworzonymi kolorowymi
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 ladunkami lub nowymi  ladunkami a rozproszonym kwarkiem lub pozosta lo�sci ,a protonu (Rys.
4.15). Taki proces mo_ze si ,e powtarza�c. Z dobrym przybli_zeniem mo_zna przyj ,a�c, _ze dipole emi-

Rysunek 4.15: Model CDM. a) Emisja gluon�ow nast ,epuje z tworz ,acych si ,e dipoli kolorowych;
b) Przestrze�n fazowa dla emisji gluon�ow z pT > � w zmiennych � i po�spieszno�sci y. Przestrze�n
fazowa jest ograniczona do tr�ojk ,ata o wysoko�sci L = ln(E2=�2), gdzie E jest ca lkowit ,a, dost ,epn ,a
energi ,a promieniuj ,acego uk ,adu (przed emisj ,a pierwszego gluonu). Wielko�s�c a � wi ,az ,e si ,e z
ograniczeniem w emisji zwi ,azanym z pozosta lo�sci ,a protonu jako rozci ,ag lym obiektem kolorowym.

tuj ,a gluony niezale_znie od siebie. Model CDM opiera si ,e na przekroju czynnym na emisje gluonu
z p ,edem poprzecznym pT i po�spieszno�sci ,a y, kt�ory dla LO rachunku perturbacyjnego, dla przy-

bli_zenia mi ,ekkich gluon�ow (soft gluon approximation) mo_zna zapisa�c jako [97]: d� = Nc�s
2�

dp2T
p2
T

dy;

gdzie Nc jest liczb ,a kolorowych  ladunk�ow. Przekr�oj czynny jest jednorodny w y i ln(p2T ).
Przestrze�n fazowa ma granice jyj < ln(E=pT ), gdzie E jest ca lkowit ,a energi ,a promieniuj ,acego
uk ladu. Gluony o p ,edzie pT powy_zej pewnej warto�sci � (pT > �) le_z ,a wewn ,atrz tr�ojk ,ata (Rys.
4.15) (kolejne emisje 1, 2, 3 maj ,a malej ,ace pT ).

Dla DIS  ladunek kolorowy niesiony przez pozosta lo�s�c protonu nie jest punktowy.18 St lumienie
emisji promieniowania o kr�otkiej d lugo�sci fali, pochodz ,ace od takiego rozci ,ag lego �zr�od la zosta lo
uwzgl ,ednione poprzez specjalny parametr O(1fm), kt�ory opisuje t ,e rozci ,ag lo�s�c.

Opis kaskady w modelu CDM nie pozwala rozr�o_zni�c pomi ,edzy promieniowaniem pochodz ,a-
cym ze stanu pocz ,atkowego lub ko�ncowego. Kinematycznie przestrze�n fazowa zwi ,azana z pT
promieniowania, jest ograniczona przez pT poprzedniej emisji. Spos�ob tworzenia si ,e dipoli
wprowadza kinematyczne ograniczenia dla dozwolonych warto�sci po�spieszno�sci ka_zdego z emi-
towanych gluon�ow, odpowiadaj ,ace silnemu uporz ,adkowaniu k ,atowemu w kaskadzie partonowej
[98]. Interferencja mi ,ekkich gluon�ow, efekty koherencji, s ,a uwzgl ,ednione w schemacie rozwoju
kaskady partonowej.

Dla oddzia lywa�n e+e� model CDM jest r�ownowa_zny podej�sciu stosowanemu w tradycyjnej
kaskadzie partonowej.

Proces wy_zszego rz ,edu w �s taki jak QCDC jest kreowany w schemacie modelu CDM. Dla
innego procesu BGF nie jest to mo_zliwe. W opisie kaskady w modelu CDM emisja gluonu ma
miejsce np. z dipola rozpi ,etego pomi ,edzy wybitym kwarkiem a dikwarkiem, co nie pozwala
na sytuacj ,e, w kt�orej wej�sciowy gluon rozszczepia si ,e na par ,e kwark-antykwark. Proces ten
wprowadza si ,e w schemat CDM poprzez u_zycie najpierw pierwszego rz ,edu element�ow macier-
zowych ME a nast ,epnie dodanie emisji kolejnych gluon�ow z dipoli.

Model CDM zosta l zaimplementowany do programu Monte Carlo ARIADNE. Program
sprz ,e_zony jest z programem LEPTO, kt�ory generuje cz ,e�s�c procesu rozpraszania zwi ,azan ,a z
elektros labym odzia lywaniem. Pojawiaj ,aca si ,e na dalszy etapie symulacji kaskada partonowa
QCD, generowana jest nast ,epnie poprzez program ARIADNE.

18Dla e+e� emituj ,ace kwarki mog ly by�c traktowane jako punktowe, w przypadku DIS pozosta lo�s�c protonu
powinna by�c traktowana jako rozci ,ag ly obiekt kolorowy.
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4.4.4 Modele hadronizacji

Szczeg�o lowy opis procesu hadronizacji, u_zywany w symulacjach Monte Carlo, zwi ,azany jest
z dwoma modelami. Jeden z nich znany jest jako model strun (lub model Lund), drugi jako
model klastr�ow. Wyniki symulacji stan�ow ko�ncowych, otrzymane w oparciu o te modele, s ,a
por�ownywane z danymi do�swiadczalnymi. Czasami ich wyniki odnosi si ,e te_z do wynik�ow pier-
wotnego opisu fragmentacji parton�ow w hadrony, zawartego w tzw. modelu niezale_znej frag-
mentacji. Wspomniane modele om�owiono poni_zej.

Model strun (String Model)

W modelu strun (Lund string model) [99], przyjmuje si ,e, _ze kwark i antykwark, oddalaj ,ac si ,e
od siebie napinaj ,a pomi ,edzy sob ,a pole kolorowe jako wynik silnego oddzia lywania ich kolorowych
 ladunk�ow. Wymaga to energii, poniewa_z kolorowe si ly rosn ,a ze wzrostem odleg lo�sci mi ,edzy
nimi, wykazuj ,ac efekt QCD uwi ,ezienia (con�nement) kwark�ow w protonie. Pole to ma charak-
ter kolorowej tuby lub struny na skutek sprz ,e_ze�n pomiedzy gluonami. Je_zeli struna ma sta l ,a
g ,esto�s�c energii na jednostk ,e d lugo�sci, o warto�sci O(1GeV=fm), kt�orej rozmiar poprzeczny jest
rz ,edu O(1fm), wtedy energia potencjalna w strunie ro�snie liniowo wraz ze wzrostem odleg lo�sci
kwark�ow. Energia ta jest dostarczana z kinetycznej energii kwark�ow. Kiedy zmagazynowana
energia staje si ,e wystarczaj ,aco du_za do wygenerowania pary kwark-antykwark q�q z pr�o_zni,
struna mo_ze p ,ekn ,a�c, prowadz ,ac do dw�och oddzielnych strun (Rys. 4.16a). Zgodnie z tym sche-

Rysunek 4.16: Modele fragmentacji u_zywane w popularnych programach Monte Carlo. a)
Model strun, w kt�orym para �qq jest produkowana, gdy napi ,eta struna pomi ,edzy kwarkiem i
antykwarkiem p ,eka, umo_zliwiaj ,ac tworzenie si ,e nowych strun. b) Model klastr�ow: gluony po
perturbacyjnej fazie ewolucji zamieniaj ,a si ,e w nieperturbacyjny spos�ob, w pary kwark�ow i an-
tykwark�ow, z kt�orych tworzone s ,a niekolorowe klastry. W dalszej kolejno�sci rozpadaj ,a si ,e w
hadrony.

matem, pocz ,atkowa struna zostaje podzielona na szereg mniejszych fragment�ow, w zale_zno�sci
od dost ,epnej energii, kt�ore odpowiadaj ,a w ko�ncowym etapie konwencjonalnym hadronom na
pow loce masy. Ten typ hadronizacji jest stosowany w programie Monte Carlo JETSET.

Model klastr�ow

W modelu klastr�ow [89] (Rys. 4.16b) wytworzone podczas perturbacyjnego rozwoju kaskady
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partonowej wszystkie gluony, w nieperturbacyjnym procesie rozszczepiaj ,a si ,e na kwarki lub an-
tykwarki g ! q�q (w zasadzie pary lekkich kwark�ow : u�u, d �d ). Singletowe kombinacje q�q
maj ,a ma le masy i uniwersalne widmo zwi ,azane z w lasno�sci ,a kaskady partonowej znajduj ,acej si ,e
przy ko�ncu fazy perturbacyjnej [100] (zwi ,azane przez kolor ze sob ,a partony, znajduj ,a si ,e blisko
siebie w przestrzeni fazowej) znan ,a jako

"
precon�nement\ [101]. Przyjmuje si ,e, _ze kombinacje

te tworz ,a klastry, kt�ore rozpadaj ,a si ,e w hadrony odpowiednio do przestrzeni fazowej (g ,esto�sci
stan�ow o odpowiednich liczbach kwantowych) [102]. Model ma kilka swobodnych parametr�ow
i mechanizm generacji p ,ed�ow poprzecznych oraz redukcji produkcji ci ,e_zkich cz ,astek w procesie
hadronizacji. Problemy mog ,a pojawia�c si ,e przy rozpadach bardzo ci ,e_zkich klastr�ow i odpowied-
niej redukcji produkcji barion�ow i ci ,e_zkich kwark�ow. Model zosta l zaimplementowany w pro-
gramie Monte Carlo HERWIG.

Niezale_zna fragmentacja

Pierwotnym opisem sposobu fragmentacji parton�ow w hadrony by l model Feynmana i Fielda
[35]. Model ten bazowa l na hipotezie skalowania i produkcji mezon�ow jako par q�q kreowanych z
pr�o_zni a_z do wyczepania si ,e energii pierwotnego partonu, kt�ory zapocz ,atkowa l proces fragmen-
tacji. Ka_zdy pierwotny parton jest traktowany jako niezale_zny i jego fragmentacja przebiega jak
pokazano schematycznie na Rys. 4.17.

Rysunek 4.17: Uproszczony dia-
gram schematu niezale_znej fragmen-
tacji.

Pocz ,atkowo pierwotny kwark q1 wi ,a_ze si ,e z antykwarkiem �q2 z pary q2�q2 i tworzy mezon
M1(q1 �q2). Pozosta ly kwark q2 wi ,a_ze si ,e z antykwarkiem �q3 z pary q3 �q3 dla utworzenia mezonu
M2(q2�q3). Tego typu procesy powtarzaj ,a si ,e wzd lu_z wytwarzanego  la�ncucha. Mezon M1 jest
cz ,esto wskazywany jako pierwszy w rz ,edzie (�rst in rank), M2 jako drugi itd. Nie wprowadza to
konieczno�sci uszeregowania ich w p ,edzie. Model zosta l nast ,epnie zmieniony tak, aby uwzgl ,ednia l
produkcj ,e barion�ow [103]. W jego opisie kwark qi w przypadkowy spos�ob wi ,a_ze si ,e z dwoma
kwarkami qjqk z dikwarku-antydikwarku qjqk �qj �qk tworz ,ac barion qiqjqk. Pozosta ly antydikwark
�qj �qk wi ,a_ze si ,e nast ,epnie z antykwarkiem �ql z pary ql �ql tworz ,ac antybarion �ql �qj �qk. Podstawow ,a
trudno�sci ,a, jak ,a napotyka l ten schemat by la niemo_zno�s�c zachowania r�ownocze�snie energii i p ,edu
pod lu_znego. Trudno�s�c t ,e starano si ,e usun ,a�c rozwa_zaj ,ac inne schematy fragmentacji jak np. w
[104, 105].
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Rozdzia l 5

Stany ko�ncowe w DIS a

przewidywania pQCD

Rozdzia l 2 po�swi ,econy by l om�owieniu warunk�ow do�swiadczalnych (na przyk ladzie ekspery-
mentu ZEUS) bada�n stan�ow ko�ncowych w oddzia lywaniach DIS na akceleratorze HERA. W
rozdziale 4 przedstawiono mo_zliwo�sci ich opisu w ramach chromodynamiki perturbacyjnej.

W tym rozdziale pokazany zostanie charakter rozk lad�ow jedno i wielocz ,astkowych na ladowa-
nych hadron�ow, mierzonych w eksperymentach ZEUS (w wi ,ekszo�sci) i H1, kt�orych wyniki
uzupe lniaj ,a si ,e. Dane por�ownane zosta ly z przewidywaniami analitycznymi modeli MLLA
i DLA chromodynamiki perturbacyjnej uzupe lnionymi o hipotez ,e LPHD. Dodatkowo, dane
por�ownano z wynikami symulacji otrzymanymi przy u_zyciu program�ow Monte Carlo (rozdzia l
4.4) bazuj ,acych na modelach pQCD. Dla rozk lad�ow jednocz ,astkowych w DIS, wyniki takiego
por�ownania przedstawiaj ,a rozdzia ly 5.1.1 - 5.1.3. W kolejnych rozdzia lach 5.2 i 5.3, przewidy-
wania teoretyczne por�ownano z dwucz ,astkowymi korelacjami we wzgl ,ednym k ,acie biegunowym
i uktuacjami krotno�sci w ograniczonych obszarach przestrzeni fazowej.

Prezentowane wyniki, odnosz ,a si ,e do obszar�ow fragmentacji kwarku i fragmentacji tar-
czy w uk ladzie Breita. Jest on naturalnym uk ladem dla bada�n dynamiki wielohadronowych
stan�ow ko�ncowych w DIS [3], pozwalaj ,acym izolowa�c oba te obszary (rozdzia l 2.4.4). Obser-
wuje si ,e wyra�zne r�o_znice badanych wielko�sci dla obu obszar�ow (rozdzia l 5.4). Obszar fragmen-
tacji kwarku bliski jest pojedynczej p�o lkuli w oddzia lywaniach e+e� i mo_zliwe jest por�ownanie
wynik�ow otrzymanych w DIS i e+e�. Okazuje si ,e, _ze pomi ,edzy obszarami fragmentacji kwarku
i tarczy istniej ,a korelacje w krotno�sci, jako efekt kinematyczny zwi ,azany z procesami wy_zszego
rz ,edu w QCD (rozdzia l 5.5).

Zakres prezentowanych w tym rozdziale wynik�ow pozwala prze�sledzi�c wyniki test�ow pQCD
+ LPHD dla oddzia lywa�n DIS, sprawdzi�c uniwersalno�s�c fragmentacji kwarku oraz wzbogaci�c
wiedz ,e na temat dynamiki proces�ow zwi ,azanych z obszarem fragmentacji protonu.

Zalet ,a bada�n na akceleratorze HERA jest to, _ze wielko�sci �zyczne mog ,a by�c przedstawiane
jako funkcje ci ,ag lej zmiany skali energii np. Q2 w jednym eksperymencie. Dla oddzia lywa�n e+e�

(np. dla akceleratora LEP), skala ta, zwi ,azana z energi ,a �srodka masy se+e� , okre�slona by la przez
energie zderzaj ,acych si ,e wi ,azek elektron�ow i pozyton�ow. Komplikacj ,a dla oddzia lywa�n DIS jest
emisja parton�ow ze stanu pocz ,atkowego (np. Rys. 4.12) oraz proces BGF (rozdzia l 4.4.1), kt�ory
nie wyst ,epuje w przypadku oddzia lywa�n e+e�.
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5.1 Obszar fragmentacji kwarku w uk ladzie Breita

Obszar fragmentacji kwarku w uk ladzie Breita odpowiada pojedynczej p�o lkuli dla anihilacji
e+e� ! q�q, gdzie oba kwarki s ,a produkowane z r�ownymi i przeciwnymi p ,edami �pse+e�=2. Ich
fragmentacja mo_ze by�c wi ,ec por�ownana z fragmentacj ,a rozproszonego kwarku, kt�orego ko�ncowy
p ,ed r�owny jest �Q=2. Oczekuje si ,e, _ze w kierunku rozproszonego kwarku, u lamkowe p ,edy
cz ,astek wyra_zone w postaci zmiennej:

xp = 2pBreit=Q; (5.1)

(gdzie pBreit reprezentuje p ,ed cz ,astek w uk ladzie Breita1), b ,ed ,a mia ly podobn ,a zale_zno�s�c od Q
jak dla anihilacji e+e� [106, 107, 108] przy energii

p
se+e� = Q. Pozwala to na sprawdzenie

s luszno�sci hipotezy o uniwersalnym charakterze fragmentacji kwarku. W do�swiadczeniu mierzy

Rysunek 5.1: Funkcja fragmentacji w obszarze rozproszonego kwarku przedstawiona w a) zmi-
ennej xp i b) w zmiennej �p dla ma lych i du_zych zakres�ow Q2. Dane: eksperyment H1 [109].
Krzywe reprezentuj ,a dopasowanie rozk ladu Gaussa do danych.

si ,e dla danego zakresu Q2, znormalizowane do liczby przypadk�ow N (ca lkowitego przekroju �tot)
rozk lady xp dla na ladowanych cz ,astek, tzw. funkcje fragmentacji: D(xp; Q

2) = 1=N � dn�=dxp
(1=�totd�=dxp). Oczekuje si ,e, przy za lo_zeniu prawdziwo�sci hipotezy LPHD, _ze funkcje fragmen-
tacji oddaj ,a charakter rozk ladu parton�ow uczestnicz ,acych w twardych zderzeniach, bior ,acych
udzia l w rozwoju kaskad partonowych i zamieniaj ,acych si ,e w ko�ncowym etapie w hadrony.

Kszta lt funkcji fragmentacji zmienia si ,e ze wzrostem skali energii Q2: funkcje rosn ,a dla
ma lych xp, a malej ,a dla du_zych xp. Jest to z lamanie skalowania, analogiczne jak dla funkcji
struktury protonu. Ilustruje to np. rysunek 5.1a otrzymany przez wsp�o lprac ,e H1 [109]. Wyniki
eksperymentu ZEUS dla widm u lamkowego p ,edu zamieszczone s ,a w dalszej cz ,e�sci rozdzia lu.

Dla dok ladniejszego zbadania zachowania si ,e funkcji fragmentacji w obszarze ma lych xp,
wygodniej jest wyrazi�c j ,a w zmiennej �p = ln(1=xp) (ilustruje to rysunek 5.1b [109]). Szczeg�o lowe
badania zachowania si ,e funcji fragmentacji w zmiennej �p przeprowadzono w eksperymencie
ZEUS, por�ownuj ,ac je z przewidywaniami MLLA + LPHD. Razem z innymi wynikami otrzy-
manymi w eksperymencie H1 stanowi ,a one wa_zny test przewidywa�n chromodynamiki perturba-
cyjnej dla DIS.

1W modelu QPM
"
mierzy\ ona u lamek p

,
edu pocz ,atkowego partonu niesiony przez hadron w stanie ko�ncowym.
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5.1.1 Widma u lamkowego p ,edu xp

Skalowanie si ,e funkcji fragmentacji D(xp; Q
2) wyra_zonej w postaci 1

�tot
d�=dxp badano w

funkcji Q2 i dla ustalonych przedzia l�ow xp. Dzi ,eki du_zemu zakresowi Q2, osi ,aganemu na

Rysunek 5.2: Inkluzywne rozk lady 1=�totd�=dxp w obszarze fragmentacji rozproszonego kwarku
uk ladu Breita [83, 110] por�ownane z obliczeniami NLO QCD [112, 113] pomno_zonymi przez
kinematyczn ,a poprawk ,e (opis w tek�scie). Dla por�ownania zosta ly zamieszczone r�ownie_z dane
eksperymentu H1 [111] (otwarte symbole romb�ow) oraz z eksperyment�ow e+e� [114].

akceleratorze HERA, mo_zliwe jest badanie skalowania si ,e funkcji fragmentacji w pojedynczym
eksperymencie. Odpowiednie rozk lady przedstawia rysunek 5.2 [83, 110, 111]. Obserwowany
spadek dla xp > 0:3 ze wzrostem Q2 (odpowiadaj ,acy wi ,ekszej produkcji cz ,astek z mniejszymi
u lamkowymi p ,edami) wskazuje na z lamanie skalowania w funkcji fragmentacji. Dla ma lych
xp < 0:1 funkcja ro�snie z Q2 i pozostaje wzgl ,ednie sta la jedynie w przedziale xp 2 (0:1; 0:2).
Do�swiadczalne rezultaty zosta ly por�ownane z wynikami oblicze�n otrzymanych w nast ,epnym do
wiod ,acego rz ,edzie rachunku perturbacyjnym (NLO) pQCD, przy u_zyciu programu CYCLOPS
[112, 113]. Obliczenia wi ,a_z ,a funkcje fragmentacji ka_zdego typu partonu z przekrojem czynnym
na ich produkcj ,e. Wliczone s ,a tu obliczenia NLO elementu macierzowego, funkcji rozk ladu par-
ton�ow MRSA

0

[115] (z �QCD = 230 MeV) oraz NLO dla funkcji fragmentacji wyprowadzonych
z dopasowania do danych e+e� [116]. Dla opisu zachowania si ,e funkcji fragmentacji dla ma lych
xp i Q2, zosta la wprowadzona kinematyczna poprawka do oblicze�n w NLO. Odpowiednio do
[117] ma ona posta�c:

1
1+(meff=Qxp)2

, gdzie meff jest pewn ,a mas ,a efektywn ,a uwgl ,ednion ,a w obliczeniach, bazuj ,acych

na bezmasowych partonach. Oczekuje si ,e, _ze jej warto�s�c b ,edzie w zakresie 0:1 < meff < 1:0
GeV. Wyniki oblicze�n w NLO QCD, po w l ,aczeniu powy_zszej poprawki przedstawiono na ry-
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sunku 5.2. Zaciemniony obszar reprezentuje niepewno�s�c teoretycznych oblicze�n dla przypadku
u_zycia skrajnych warto�sci meff r�ownych odpowiednio 0.1 lub 1 GeV. Niepewno�s�c zmniejsza si ,e
wyra�znie ze wzrostem xp i Q2.

W przedziale stosowalno�sci teoretycznych oblicze�n, obserwuje si ,e og�olnie zgodno�s�c z danymi
w wybranym zakresie zmiennych kinematycznych. Analiza samych danych eksperymentu ZEUS
wskazuje jednak na to [110], _ze nie jest mo_zliwym osi ,agni ,ecie dobrej warto�sci �2 dla dopasowania
do danych, dla ustalonej warto�sci meff w ca lym zakresie xp i Q2. Z kolei dla H1 [110] dobry opis
danych mo_zna otrzyma�c dla warto�sci meff = 0.6 GeV. Na rysunku 5.2, przerywana linia pokazuje
dla danych ZEUS obliczenia NLO (CYCLOPS) pomno_zone przez czynnik kinematyczny dla
meff = 0.6 GeV. Uzyskany opis danych jest jednak niezadawalaj ,acy. Mo_zliwe, _ze rozk lady
teoretyczne mog ,a zale_ze�c od parametr�ow u_zytych w obliczeniach NLO. Niepewno�s�c zwi ,azana z
wprowadzeniem czynnika kinematycznego ogranicza obszar mo_zliwego pomiaru sta lej sprz ,e_zenia
�s w tego typu analizie, do du_zych warto�sci xp i Q2.

Uniwersalno�s�c fragmentacji: DIS i e+e�

Oczekuje si ,e, _ze w lasno�sci stan�ow ko�ncowych obserwowanych w obszarze fragmentacji kwarku
uk ladu Breita i w pojedynczych p�o lkulach fragmetuj ,acych kwark�ow w e+e� b ,ed ,a podobne.
Zmierzone dla DIS rozk lady szeregu zmiennych pozwalaj ,a na sprawdzenie tej hipotezy.

Rozk lady xp na ladowanych cz ,astek

Rysunek 5.2 przedstawia por�ownanie wynik�ow DIS i eksperyment�ow e+e� [114] (przy energii
Q2 = se+e� , po uprzednim podzieleniu przez 2, ze wzgl ,edu na produkcj ,e w tych oddzia lywaniach
q i �q). Dla Q2 powy_zej 60 GeV2 obserwuje si ,e dobr ,a zgodno�s�c pomi ,edzy wynikami otrzymanymi
w DIS i w e+e�. Stanowi to dla tego rodzaju pomiar�ow potwierdzenie uniwersalno�sci fragmen-
tacji kwarku. Dla ma lych xp i ma lych Q2 dane ep le_z ,a poni_zej e+e�. Efekt ten wi ,a_ze si ,e z
procesami nie wyst ,epuj ,acymi w e+e�: rozpraszaniu na kwarku z morza w protonie lub/i fuzji
bozonowo-gluonowej BGF.2 Maj ,a one w obszarze fragmentacji kwarku znacz ,aco ni_zsz ,a krotno�s�c.

Krotno�s�c na ladowanych cz ,astek

W pracy H1 [109] por�ownano ewolucj ,e w Q, kszta ltu rozk ladu krotno�sci na ladowanych
cz ,astek P (n), w formie rozk lad�ow KNO [118] : 	(z) =< n > �P (n), gdzie z = n= < n >.
Rysunek 5.3 pokazuje z lamanie skalowania KNO dla ma lych warto�sci Q (podobne zachowanie
by lo obserwowane przez wsp�o lprac ,e ZEUS [119]). Krzywe na rysunku 5.3 reprezentuj ,a przy
bliskiej r�ownowa_znej energii, dane z akceleratora e+e� PETRA [120] jak i dane z akceleratora
LEP [121].

Dane H1 dla ma lych Q zawieraj ,a stosunkowo du_zy przyczynek od ma lych krotno�sci (bliska
p laskiej cz ,e�s�c rozk ladu). Ze wzrostem Q dane ep zbli_zaj ,a si ,e do rozk lad�ow e+e�. Dla ma lych
Q por�ownanie z symulacjami e+e� otrzymanymi dla programu Monte Carlo JETSET, przy
energii bliskiej tej spotykanej dla przypadk�ow ep, nie daje zadowalaj ,acych wynik�ow. Pewn ,a
popraw ,e w zgodno�sci uzyskuje si ,e, po zastosowaniu w analizie danych H1 specjalnej selekcji
przypadk�ow [109] w p�o lkuli rozproszonego kwarku (Rys. 5.3). W du_zej mierze obserwowana
niezgodno�s�c spowodowana jest przypadkami w wiod ,acym rz ,edzie QCD, szczeg�olnie przypadkami
BGF. Mo_zna wi ,ec wnioskowa�c, _ze dane DIS w obszarze fragmentacji kwarku w uk ladzie Breita
s ,a czu le na efekty wy_zszego rz ,edu QCD.

2W tym obszarze kinematycznym BGF daje znacz
,
acy przyczynek do stanu ko�ncowego w DIS, powoduj

,
ac

zubo_zenie obszaru fragmentacji kwarku poprzez migracj
,
e cz ,astek do obszaru tarczy.
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Rysunek 5.3: Rozk lad krotno�sci
na ladowanych cz ,astek [109] przed-
stawiony w formie rozk ladu KNO:
a) por�ownanie z rozk ladami dla po-
jedynczej p�o lkuli oddzia lywa�n e+e�

przy energii E� = 14 i 91 GeV;
b) por�ownanie danych H1 z do-
datkow ,a selekcj ,a zastosowan ,a w
obszarze fragmentacji kwarku w
uk ladzie Breita, z wynikami symu-
lacji dla e+e� przy energii E�

bliskiej �sredniej warto�sci Q dla DIS.

Rysunek 5.4 przedstawia zale_zno�s�c �sredniej krotno�sci od Q2 dla danych DIS wsp�o lpracy
ZEUS [83] oraz dla kilku eksperyment�ow e+e� i oddzia lywa�n DIS na spoczywaj ,acej tarczy
[122]. Dla du_zych Q2 otrzymuje si ,e znacz ,ac ,a zgodno�s�c danych ep i e+e�, oczekiwan ,a przy
uniwersalno�sci procesu fragmentacji kwarku. Dla ni_zszych Q2 �srednie krotno�sci dla danych
ZEUS s ,a ni_zsze ni_z dla e+e� i danych DIS na sta lej tarczy. Poniewa_z w tym przedziale Q2

wp lyw produkcji kwark�ow powabnych i ci ,e_zszych jest zaniedbywalny, mo_ze to prowadzi�c do
wniosku, _ze zaobserwowane r�o_znice mog ,a pochodzi�c od proces�ow BGF nieobecnych w e+e�.

W innym podej�sciu zaproponowanym w pracy [123], zmniejszeniu r�o_znicy dla �srednich krotno-
�sci w DIS i e+e� sprzyja�c ma odpowiedni wyb�or przypadk�ow DIS. Odrzucane by lyby przypadki,
kt�orych p ,ed poprzeczny strumienia hadron�ow pT > Q/2, co pozwoli loby ograniczy�c przyczynek
od proces�ow wy_zszego rz ,edu w QCD z wieloma strumieniami cz ,astek w stanie ko�ncowym. Taka
selekcja zmniejszy laby wi ,ec przyczynek od proces�ow BGF.

5.1.2 Widma u lamkowego p ,edu w zmiennej �p

Rozk lady u lamka p ,edu �p zde�niowanego jako �p = ln(1=xp), pozwalaj ,a na dalsze testy
przewidywa�n pQCD. W szczeg�olno�sci podej�scie zwi ,azane z MLLA przynios lo sukces, w opisie
zar�owno danych DIS jak i e+e�. R�ownania ewolucji MLLA pozwalaj ,a wyliczy�c widma u lamkowej
energii � dla wt�ornych parton�ow pochodz ,acych z pierwotnego partonu o energii E0 (r�ownej Q/2
dla DIS) [124] (rozdzia l 4.3.1). Zmienna � (zwi ,azek pomi ,edzy zmiennymi � i �p b ,edzie widoczny
poni_zej) zde�niowana jest jako � = ln(E0=E) � ln(1=x), gdzie E jest energi ,a wt�ornego par-
tonu. Dla por�ownania z danymi MLLA u_zywa hipotezy LPHD. Obliczenia w MLLA zale_z ,a
od dw�och swobodnych parametr�ow: biegn ,acej sta lej sprz ,e_zenia �s(Q

2), oraz warto�sci ci ,ecia
Q0, ograniczaj ,acego energi ,e parton�ow w ko�ncowym etapie rozwoju kaskady partonowej do
E � kT � Q0, gdzie kT jest energi ,a poprzeczn ,a parton�ow. Wyst ,epuj ,aca w obliczeniach skala
energii � jest pewn ,a wielko�sci ,a efektywn ,a i nie powinna by�c identy�kowana jako standardowa
skala �MS . Dla Q0 = �, otrzymany rozk lad nosi nazw ,e widma granicznego �D(�; Y ) (rozdzia l
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Rysunek 5.4: �Srednia krotno�s�c na ladowanych cz ,astek mierzona w obszarze fragmentacji kwarku
w uk ladzie Breita. Dane ZEUS zosta ly por�ownane z wynikami eksperyment�ow e+e� i DIS na
sta lej tarczy [122].

4.3.1). Rozk lady zale_z ,a od wielko�sci Y = ln(E0=�), � jest tu swobodnym parametrem.
Dla oddzia lywa�n DIS, rozk lady w zmiennej �p = ln(1=xp) zosta ly szczeg�o lowo zbadane w

r�o_znych obszarach (x;Q2) w eksperymencie ZEUS [83]. Ich maksimum ro�snie, a pozycja piku
przesuwa si ,e do wi ,ekszych warto�sci �p wraz ze wzrostem Q2 (Rys. 5.5). Kszta lty rozk lad�ow
odpowiadaj ,a w przybli_zeniu rozk ladom Gaussa ze �sredni ,a krotno�sci ,a na ladowanych cz ,astek,
obliczon ,a jako ca lka odpowiedniego rozk ladu, rosn ,ac ,a ze wzrostem Q2. Dane dopasowane by ly
do postaci rozk ladu zmody�kowanego Gaussa (np. wz�or 4.33 w zakresie �1.5 jednostki dla
< Q > < 14.5 GeV lub �2 jednostki dla < Q > � 14.5 GeV) wok�o l �sredniej warto�sci. Dopa-
sowane krzywe dobrze opisuj ,a dane. Takie zachowanie si ,e rozk lad�ow w zmiennej �p jest zgodne
z podej�sciem MLLA, w kt�orym zosta ly uwzgl ,ednione efekty koherencji z udzia lem kolorowych
parton�ow [10, 125] (rozdzia l 4.4.2). Bardziej szczeg�o lowe analizy zachowania si ,e widma ln(1/xp)
mo_zliwe s ,a przy u_zyciu wy_zszych znormalizowanych moment�ow jego rozk ladu. Pozwalaj ,a one
scharakteryzowa�c kszta lt rozk ladu i s ,a niezale_zne od niepewno�sci zwiazanej z ich normalizacj ,a.
Wyliczone analitycznie kumulanty Kq i kumulanty zredukowane kq � Kq=�

q [125, 124, 12, 11],
pozwoli ly otrzyma�c dla �, pierwsze cztery jego momenty: �sredni ,a (< � >), dyspersj ,e (�2),
sko�sno�s�c (s) i kurtosis (�) (wz�or 4.26).

Pierwsze cztery momenty widma �p: < � >, �2, s i �, otrzymane by ly do�swiadczalnie [83] z
dopasowania do rozk lad�ow �p dla r�o_znych przedzia low (x,Q2), krzywej postaci rozk ladu zmody-
�kowanego Gaussa opartej o wz�or (4.33). Mo_zliwe r�o_znice pomi ,edzy widmem zapocz ,atkowanym
przez kwark lub gluon s ,a efektami nast ,epnego do MLLA rz ,edu i s ,a one uwzgl ,edniane w anali-
tycznych rozwa_zaniach (np. [12]).

Dla rozk ladu zmody�kowanego Gaussa pozycja maksimum rozk ladu �max, jest funkcj ,a
szeregu zmiennych:

�max =< � > �s=� + �=s(1 + s2)0:5 (5.2)
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Rysunek 5.5: Rozk lady u lamkowego p ,edu na ladowanych cz ,astek w obszarze fragmentacji kwarku
w uk ladzie Breita, w funkcji zmienej �p = ln(1=xp), dla r�o_znych przedzia l�ow (x;Q2). Ci ,ag la linia
reprezentuje dopasowanie krzywej b ,ed ,acej postaci ,a rozk ladu zmody�kowanego Gaussa [125].

Dane DIS i MLLA

Rysunek 5.6 pokazuje ewolucj ,e w Q2 moment�ow rozk ladu �p dla danych DIS, e+e� oraz dla
przewidywa�n MLLA [124, 125]. Przewidywania MLLA + LPHD dobrze opisuj ,a zachowanie si ,e
�sredniej rozk lad�ow �p ale zawodz ,a dla wy_zszych moment�ow rozk lad�ow. Niezgodno�s�c staje si ,e
mniejsza dla du_zych Q2.

Partony w rachunkach MLLA traktowane by ly jako bezmasowe, dlatego te_z u lamkowe rozk la-
dy p ,edu i energii by ly identyczne. Do�swiadczalnie mierzy si ,e natomiast rozk lady u lamkowego
p ,edu dla masowych hadron�ow, dlatego nie s ,a one r�ownowa_zne rozk ladom teoretycznym. W
pracy [126] za lo_zono, _ze ci ,ecie Q0 dla parton�ow w kaskadzie, mo_zna zwi ,aza�c z mas ,a efektywn ,a
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Rysunek 5.6: Por�ownanie ewolucji w Q2 moment�ow rozk ladu �p dla danych DIS, e+e� i
przewidywa�n MLLA [124]; (linia ci ,ag la jest dla Q0 = � i daje rozk lad dla widma granicznego,
linia przerywana jest dla Q0 = 2�, linia kropkowana dla Q0 = 3�). Linia przerywana z kropkami
odpowiada innym przewidywaniom MLLA [125]. Warto�s�c � wynosi tu 175 MeV.

hadron�ow. Pozwala to wyrazi�c rozk lad u lamkowego p ,edu �p w postaci:

1

N

dnh
d�p

/ ph
Eh

�D(�; Y ) (5.3)

gdzie

� = ln
E0q

E2
0e
�2�p + m2

eff

(5.4)

Energia hadronu o p ,edzie ph jest r�owna teraz Eh =
q
p2h + m2

eff . Wprowadzaj ,ac dla widma

granicznego partony bezmasowe lub maj ,ace mas ,e efektywn ,a meff r�own ,a warto�sci Q0 (a tym
samym i warto�s�c � dla tego widma) otrzymano widma nazwane odpowiednio MLLA-0 lub
MLLA-M. Otrzymane dla nich momenty rozk ladu �p zosta ly por�ownane z danymi ekspery-
mentu ZEUS [127]. Rysunek 5.7 ilustruje to por�ownanie. G�orne i dolne zaciemnione obszary
pochodz ,a z dopasowania do danych wielko�sci zwi ,azanych z przewidywaniami MLLA-0 i MLLA-
M. Przewidywania dla obu tych modeli le_z ,a poni_zej lub powy_zej danych. Dodatkowo dane
por�ownano z masowym widmem MLLA-M, w kt�orym obie wielko�sci � i meff by ly swobodnymi
parametrami przy dopasowywaniu. Prowadzi to do warto�sci � = 280 MeV i meff = 230 MeV.
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Rysunek 5.7: Momenty
rozk ladu �p = ln(1=xp) jako
funkcja Q. Czarne punkty
zosta ly otrzymane z �tu do
danych eksperymentu ZEUS
[127]. Zaciemnione obszary
reprezentuj ,a przewidywa-
nia MLLA-M i MLLA-0
odpowiednio. Krzywa krop-
kowana jest otrzymana z
dopasowania widma MLLA
u_zywaj ,ac � = 280 MeV i
meff = 230 MeV.

Dla takich warto�sci � i meff uzyskuje si ,e zgodny z oczekiwaniami opis moment�ow z wyj ,atkiem
rozk ladu warto�sci �sredniej. Rozk lad do�swiadczalny wskazuje tu raczej na inn ,a zale_zno�s�c ener-
getyczn ,a ni_z dla rozk lad�ow teoretycznych.

Obok moment�ow rozk lad�ow �, MLLA przewiduje r�ownie_z, _ze pozycja maksim�ow rozk lad�ow
�max, powinna w okre�slony spos�ob zmienia�c si ,e z energi ,a (np. wz�or 4.29). Na rysunku 5.8
por�ownano dane DIS z przewidywaniami MLLA-0, MLLA-M i dodatkowo z widmem MLLA-M
u_zywaj ,ac w tym przypadku warto�sci � = 280 MeV oraz meff = 230 MeV. Ten i otrzymany

Rysunek 5.8: Pozycja maksi-
mum rozk lad�ow �p jako funkcja
Q. Czarne punkty przedstawiaj ,a
dane eksperymentu ZEUS [127].
Zaciemnione obszary reprezen-
tuj ,a odpowiednio przewidywania
MLLA-M i MLLA-0. Krzyw ,a
kropkowan ,a otrzymano z dopa-
sowania do masowego widma
MLLA-M warto�sci � = 280 MeV i
meff = 230 MeV.

poprzednio wynik dla warto�sci �sredniej rozk lad�ow, wskazuje na inn ,a zale_zno�s�c energetyczn ,a
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danych DIS i przewidywa�n MLLA.3

Dane DIS i Monte Carlo

Rysunek 5.9 [83] pokazuje ewolucj ,e moment�ow z Q2 dla danych DIS i otrzymanych przy
u_zyciu r�o_znych generator�ow Monte Carlo na poziomie hadronowym. Wyniki dla ARIADNE i
LEPTO pozostaj ,a w zadowalaj ,acej zgodno�sci z danymi, HERWIG nie opisuje do�swiadczalnej
zale_zno�sci moment�ow od Q2.

Rysunek 5.9: Ewolucja moment�ow
rozk ladu �p dla DIS [83] por�ownana
z przewidywaniami pochodz ,acymi
od r�o_znych generator�ow Monte
Carlo: ARIADNE - ci ,ag la linia,
LEPTO razem z opcj ,a mi ,ekkich
kolorowych oddzia lywa�n SCI
(Soft Color Interactions) - linia
przerywana, HERWIG - linia krop-
kowana. Symulacja dla LEPTO bez
opcji SCI bliska jest przewidywa�n
dla ARIADNE. Dla wszystkich
generator�ow wyb�or wej�sciowych
parametr�ow by l zgodny z standard-
owymi.

DIS i e+e�

Obserwowane na rysunku 5.6 podobie�nstwo ewolucji z energi ,a wy_zszych moment�ow rozk ladu
�p dla DIS i e+e�, potwierdza oczekiwan ,a w rozk ladach jednocz ,astkowych uniwersalno�s�c frag-
mentacji kwarku.

Dodatkowym testem przewidywa�n perturbacyjnej QCD mo_ze by�c r�ownie_z por�ownanie sze-
roko�sci i pozycji maksimum rok lad�ow �p. Energetyczn ,a zale_zno�s�c pozycji maksimum rozk lad�ow
�max i szeroko�sci rozk lad�ow �width, badano dla przypadk�ow DIS w eksperymencie H1 [109].
Odpowiednie warto�sci otrzymane zosta ly z dopasowania, wok�o l warto�sci �sredniej, rozk lad�ow
Gaussa (dla �1 jednostki). Przewidywania MLLA+LPHD [47, 128] dla �max i �width, okre�slaj ,a
wzory (4.29) i (4.31) (�width = �, dla � = 0). Rysunek 5.10 obrazuje por�ownanie danych H1
i r�ownoczesnego dopasowania przewidywa�n MLLA do wielko�sci �max i �width. Otrzymuje si ,e
logicznie uzasadniony opis danych H1 w ramach modelu MLLA. Zgodno�s�c danych DIS i e+e�

widoczna na rysunku 5.10, potwierdza r�ownie_z oczekiwan ,a uniwersalno�s�c fragmentacji kwarku.
Podobne zachowanie si ,e danych H1, e+e� (w l ,aczaj ,ac dane wsp�o lpracy TOPAZ [133]) i przewidy-
wa�n analitycznych MLLA obserwuje si ,e przy wi ,ekszej statystycznie ilo�sci badanych przypadk�ow

3Dobre dopasowanie do danych mo_zna otrzyma�c dla �=285 MeV, jednak otrzymana warto�s�c C (wz�or 4.29) jest
dwa razy wi

,
eksza ni_z przewidywana, co potwierdza rozbie_zno�s�c danych do�swiadczalnych i przewidywa�n MLLA.
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Rysunek 5.10: Pozycja mak-
simum i szeroko�s�c rozk lad�ow
� jako funkcja Q dla danych
H1 [109] i danych e+e� [129,
130, 131, 132]. Ci ,ag la krzywa
reprezentuje dopasowanie do
przewidywa�n MLLA.

i w szerszym zakresie Q [134].

Oddzia lywania e+e�

Wi ,ekszo�s�c przewidywa�n analitycznych otrzymanych w chromodynamice perturbacyjnej, kon-
centrowa la si ,e na oddzia lywaniach e+e�, kt�ore od pocz ,atku stanowi ly wyzwanie dla ich testowa-
nia. W wielu przypadkach otrzymano dobr ,a zgodno�s�c z danymi do�swiadczalnymi.

Dlatego ciekawym mog lo okaza�c si ,e czy przedstawione uprzednio teoretyczne sposoby opisu
zastosowane dla rozk ladu �p w DIS (w szczeg�olno�sci zale_zno�sci energetycznej moment�ow rozk ladu)
znajd ,a potwierdzenie dla e+e�.

Ewolucja moment�ow widma �p

Por�ownanie widma u lamkowego p ,edu �p i jego moment�ow dla oddzia lywa�n e+e� z obliczeni-
ami opartymi o MLLA + LPHD zawarte zosta ly w pracy [135]. Rysunek 5.11 pokazuje ewolucj ,e
moment�ow z energi ,a jako jeden z rezultat�ow otrzymanych w tej pracy. Momenty z dopasowa-
nia rozk ladu zmody�kowanego Gaussa do widm opisywanych przez MLLA-0 i MLLA-M s ,a
por�ownane z danymi z e+e�. Momenty ��p i s s ,a zadowalaj ,aco opisywane w modelu MLLA-
0, czego nie mo_zna powiedzie�c o � i �. Model MLLA-M daje gorszy opis wszystkich mo-
ment�ow, zw laszcza dla ni_zszych energii. Dla du_zych energii, jego przewidywania zbli_zaj ,a si ,e
do przewidywa�n MLLA-0 i danych e+e�. Wnioski, jakie mo_zna wysnu�c na podstawie tych
wynik�ow, wydaj ,a si ,e by�c przeciwne do otrzymanych w pracy [136], w kt�orej do�swiadczalne
momenty w e+e� poprawione na

"
efekty masowe\ (np. wzory 5.3, 5.4) zosta ly por�ownane

z przewidywaniami dla widma granicznego, daj ,ac dobr ,a zgodno�s�c dla wszystkich moment�ow.
Jednym z mo_zliwych powod�ow rozbie_zno�sci [135] jest u_zycie przy ekstrapolacji w [136], ob-
szar�ow niemierzalnych do�swiadczalnie. Wynik dla ma lych Q zale_zy w istotny spos�ob od tego
czy w obliczeniach uwzgl ,ednia si ,e ci ,ecie na maksymaln ,a warto�s�c �p [137]. Uwa_za si ,e r�ownie_z
[138], _ze opis MLLA nie jest zadawalaj ,acy dla mi ,ekkich cz ,astek i lepszych wynik�ow oczekuje si ,e
w przypadku u_zycia pierwszych dw�och wyraz�ow perturbacyjnego rozwini ,ecia (wolna zbie_zno�s�c
rozwini ,ecia z

p
�s).

Innym ciekawym wynikiem uzyskanym w pracy [135] jest pokazanie, i_z czynnik, kt�ory wi ,a_ze
do�swiadczalne widma z przewidywanymi z MLLA zmienia si ,e z energi ,a.

Wed lug hipotezy LPHD (wz�or 4.53), czynnik ten powinien by�c sta ly. Zgodnie z wynikami
zamieszczonymi w pracy [135] jest on r�owny � 1.4 przy najni_zszej energii i spada do � 1.2 dla
najwy_zszej jej warto�sci.
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Rysunek 5.11: Momenty
rozk ladu �p jako funkcja
energii ECM (r�owna 2Q
dla uk ladu Breita) dla od-
dzia lywa�n e+e� [135]. Ci ,ag le
linie reprezentuj ,a wynik dopa-
sowania krzywej o kszta lcie
rozk ladu zmody�kowanego
Gaussa do widma MLLA-0.
Linie przerywane s ,a momen-
tami tego dopasowania do
widma MLLA-M.

Takie zachowanie mo_ze wynika�c z faktu, _ze przy obecnie dost ,epnych do�swiadczalnie ener-
giach, wp lyw ci ,ecia Q0 na widma teoretyczne nie jest zaniedbywalny.

5.1.3 Niezmiennicze rozk lady jednocz ,astkowe i MLLA

Dla ma lych p ,ed�ow cz ,astek (lub du_zych warto�sci �p), korzystne jest badanie fragmentacji

przy u_zyciu niezmienniczej formy widm na ladowanych cz ,astek [109, 134] w postaci: 1
NE

dn�

d3p
.

Rysunek 5.12 [109] przedstawia tego typu widma dla oddzia lywa�n DIS, dla r�o_znych przedzia l�ow
Q2. Energia na ladowanych cz ,astek zosta la obliczona ze wzoru, E =

p
Q2

0 + j~pj2, odpowied-
nio do przepisu zastosowanego w pracy [139]. W pracy tej do opisu

"
niezmienniczych\ widm

otrzymanych z fragmentacji kwark�ow w granicy ma lych p ,ed�ow ~p! 0, opartego na obliczeniach
MLLA + LPHD, wprowadzono mas ,e cz ,astek jako r�own ,a warto�sci Q0 np. przy por�ownywaniu
z danymi e+e�. Odpowiada ona

"
uci ,eciu\ kaskady partonowej dla mi ,ekkich parton�ow i jest

r�owna w przybli_zeniu wielko�sci �QCD. Stwierdzono zgodno�s�c z przewidywaniami opartymi na
MLLA + LPHD. W przypadku danych H1 [109], za warto�s�c efektywnej masy cz ,astek przyj ,eto
Q0 = 0:27 GeV. Krzywe ci ,ag le na rysunku 5.12 s ,a przewidywaniami MLLA + LPHD.

Dla du_zych Q2 (w pracy [134] widma te badane by ly w zakresie 100 < Q2 < 8000 GeV2)
zgodno�s�c uzyskanych danych z teoretycznymi przewidywaniami jest dobra. Dla ma lych Q2

zgodno�s�c ta jest niezadawalaj ,aca. Dla tego zakresu Q2 dla danych DIS, istnieje znacz ,acy przy-
czynek od proces�ow fuzji bozonowo-gluonowej BGF, kt�ore mog ,a, w zale_zno�sci od ko�ncowej kon-
�guracji dw�och powstaj ,acych strumieni cz ,astek (Rys. 5.39), prowadzi�c do zubo_zenia g ,esto�sci
cz ,astek w obszarze fragmentacji kwarku. Rysunek 5.12 potwierdza r�ownie_z przewidywania
pQCD dotycz ,ace niezale_zno�sci zachowania si ,e niezmienniczego widma dla j~pj ! 0, od pocz ,atko-
wej energii kwarku E = Q=2. Wszystkie zmierzone rozk lady zachowuj ,a si ,e podobnie, d ,a_z ,ac do
uniwersalnej krzywej, niezale_znie od Q.
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Rysunek 5.12: Niezmiennicze widma na ladowanych cz ,astek w obszarze fragmentacji kwarku dla
r�o_znych zakres�ow Q2 [109] por�ownane z przewidywaniami MLLA + LPHD [139]. W punkcie a)
i b) linia przerywana odpowiada obliczeniom przy ustalonej �s, a ci ,ag la dla biegn ,acej �s. W
punkcie a) czarne symbole obrazuj ,a dodatkow ,a selekcj ,e w danych dla zmniejszenia przypadk�ow
BGF. W punkcie c) dla lepszej przejrzysto�sci dane zosta ly przesuni ,ete o podane warto�sci.
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5.2 Korelacje dwucz
,

astkowe w k
,

acie biegunowym

Wyniki zamieszczone w tym oraz kolejnym rozdziale (5.3) wi ,a_z ,a si ,e z bezpo�srednim wk ladem
autora rozprawy do publikowanych wynik�ow wsp�o lpracy ZEUS (patrz Wst ,ep).

Badanie korelacji pomi ,edzy wieloma hadronami produkowanymi w r�o_znych typach oddzia ly-
wa�n cz ,astek4 dostarcza wa_znych informacji o mechanizmie produkcji hadron�ow w tych procesach,
niedost ,epnych w przypadku bada�n rozk lad�ow jednocz ,astkowych.

Korelacje k ,atowe uk ladu wielu parton�ow znalaz ly sw�oj opis w chromodynamice perturba-
cyjnej. Wi ,a_z ,a si ,e one z obliczeniami analitycznymi wykonanymi w przybli_zeniu podw�ojnych
logarytm�ow DLA, dla rozwij ,acej si ,e kaskady partonowej QCD, zapocz ,atkowanej przez pier-
wotny kwark lub gluon [77, 140] (rozdzia l 4.3.1). W szczeg�olno�sci, interesuj ,ace przewidywania
dotycz ,a dwucz ,astkowej funkcji korelacji w zmiennej zwi ,azanej ze wzgl ,ednym k ,atem biegunowym
parton�ow. Hipoteza o podobie�nstwie rozk lad�ow parton�ow znajduj ,acych si ,e na pewnym etapie
rozwoju kaskady i obserwowanych hadron�ow LPHD [10, 128] pozwala sprawdzi�c przewidywania
analityczne, pod k ,atem stosowalno�sci LPHD.

Przedstawione w dalszej cz ,e�sci rozdzia lu wyniki pokazuj ,a por�ownanie przewidywa�n ana-
litycznych DLA + LPHD z danymi dotycz ,acymi neutralnych oddzia lywa�n DIS. Zosta ly one
zarejestrowane w detektorze eksperymentu ZEUS.

Kr�otkozasi ,egowe korelacje dwucz ,astkowe, mierzone by ly jako funkcja wzgl ,ednego k ,ata biegu-
nowego dla cz ,astek w stanie ko�ncowym, zwi ,azanych z obszarem fragmentacji kwarku w uk ladzie
Breita. Podobie�nstwo tego obszaru i pojedynczej p�o lkuli z oddzia lywa�n e+e� pozwala na dal-
sze (opr�ocz tych, opisanych w rozdzia lach 5.1.1 - 5.1.2 dla rozk lad�ow jednocz ,astkowych) testy,
oczekiwanej uniwersalno�sci fragmentacji kwarku.

D lugozasi ,egowe korelacje pomi ,edzy obszarem fragmentacji kwarku i fragmentacji protonu
dla uk ladu Breita przedstawiono w rozdziale 5.5

Do�swiadczenie

Korelacje mierzone by ly w sto_zku o rozwarto�sci k ,ata po l�owkowego �, maj ,acego o�s zgodn ,a z
osi ,a uk ladu Breita - wirtualnego fotonu (Rys. 5.13). Dla ka_zdej pary cz ,astek znajduj ,acych si ,e w

tym sto_zku, wylicza si ,e odpowiednio wzgl ,edny k ,at �12 i g ,esto�s�c par
dnpar
d�12

. Dla danej, sta lej

w QCD, warto�sci � (jako efektywny parametr, nie zwi ,azany tu ze schematem renormalizacji
�MS), k ,at �12 mo_zna wyrazi�c poprzez skaluj ,ac ,a si ,e zmienn ,a ". Jest ona u_zywana w obliczeniach
DLA w QCD [77, 140] i pozwala otrzyma�c w granicy asymptotycznych energii, skaluj ,ace si ,e
postacie znormalizowanych funkcji korelacji Ŷ (") i Y ("). Zmienna ta wi ,a_ze ze sob ,a trzy wielko�sci,
uzyskiwane r�ownie_z do�swiadczalnie: P , � i �12:

" =
ln(�=�12)

ln(P sin �=�)
; 0 � " < 1: (5.5)

Logarytmiczna posta�c " pozwala na rozci ,agni ,ecie obszaru ma lych �12 i bardziej szczeg�o lowe
badanie zachowania si ,e korelacji w granicy ma lych k ,at�ow.5 Do�swiadczaln ,a granic ,e zakresu po-
miar�ow w tym obszarze wyznacza rozdzielczo�s�c detektora, pozwalaj ,aca na indywidualne rozr�o_z-
nienie cz ,astek pary. Dla detektora ZEUS warto�s�c k ,ata �12 nie powinna by�c mniejsza ni_z 2o. Dla

4Wymaga znajomo�sci g
,
esto�sci wielocz ,astkowej �q(p1; :::; pq), kt�or ,a dla q cz ,astek o p

,
edach pq mo_zna zde�n-

iowa�c jako: �q �
1

�tot

d�q(p1;:::pq)

dp1:::dpq
, gdzie �q(p1; :::; pq) jest przekrojem czynnym znalezienia q cz

,
astek z p

,
edami

p1; :::; pq niezale_znie od istnienia i po lo_zenia jakichkolwiek innych cz
,
astek, �tot jest ca lkowitym przekrojem czyn-

nym rozwa_zanego oddzia lywania [81].
5De�nicja (5.5) r�o_zni si

,
e w mianowniku wyrazem sin � zamiast � w u_zywanych wcze�sniej np. [141, 142]. Dla

du_zych � jest ona bardziej odpowiednia dla cel�ow por�ownania z przewidywaniami QCD [143].
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Rysunek 5.13: Schematy-
czny obraz zasady po-
miar�ow dwucz ,astkowych
korelacji k ,atowych w
obszarze fragmentacji
kwarku w uk ladzie Breita.
Pomiary dotycz ,a dowol-
nych dw�och na ladowanych
cz ,astek (par) o wzgl ,ednym
k ,acie biegunowym �12
znajduj ,acych si ,e w
sto_zku o rozwarto�sci
k ,ata po l�owkowego �.

przypadk�ow DIS, analizowanych w uk ladzie Breita, warto�s�c p ,edu P b ,ed ,acego odpowiednikiem
p ,edu pierwotnego partonu w obliczeniach DLA, zosta la okre�slona jako P = Q=2 i odpowiada
p ,edowi rozproszonego kwarku w modelu QPM.

Pos luguj ,ac si ,e zmienn ,a " w miejsce �12, mo_zna wyznaczy�c dwucz ,astkow ,a g ,esto�s�c �(") jako:

�(") =
1

N

dnpar
d"

; (5.6)

gdzie N oznacza liczb ,e przypadk�ow a (dnpar=d")Æ" jest liczb ,a par cz ,astek w przedziale od " do
"+ Æ". Otrzymana z oblicze�n pQCD g ,esto�s�c cz ,astek �, jest zale_zna od nieperturbacyjnego ci ,ecia
w p ,edzie poprzecznym k? � Q0, przerywaj ,acego rozw�oj kaskady partonowej.6

U_zycie znormalizowanych g ,esto�sci (rozdzia l 4.3.1), pozwala uwolni�c si ,e od tej zale_zno�sci i w
przypadku zmiennej " prowadzi to do nast ,epuj ,acych wyra_ze�n dla funkcji korelacji r̂(") i r("):

r̂(") =
�(")

hn(�)i2 ; r(") =
�(")

�mix(")
: (5.7)

Charakter rozk lad�ow r̂(") i r(") jest r�o_zny. Zmienna r̂(") jest znormalizowan ,a g ,esto�sci ,a �("),
poprzez kwadrat �sredniej krotno�sci na ladowanych cz ,astek w sto_zku. Pomimo faktu, _ze zawiera
ona korelacje pomi ,edzy cz ,astkami, jej charakter zale_zy od rozk lad�ow jednocz ,astkowych, do-
puszczaj ,ac do istnienia

"
zwyczajnych\ korelacji niezwi ,azanych ze sob ,a par cz ,astek.7 Efekt ten

jest zredukowany dla wielko�sci r("), poniewa_z jest ona znormalizowana przez g ,esto�s�c �mix("),
czu l ,a na efekty pochodz ,ace od rozk lad�ow jednocz ,astkowych (w obliczeniach analitycznych odpo-
wiada ona wielko�sci �norm we wzorze 4.44). Do�swiadczalnie, przy tego typu normalizacji, (za-
proponowanej wcze�sniej np. w pracy [144] - przy tworzeniu

"
ca lki korelacji\), oblicza si ,e g ,esto�s�c

dwucz ,astkow ,a, bior ,ac losowo cz ,astki z r�o_znych przypadk�ow (
"
mieszanie przypadkami\), tak by

otrzymana �mix nie zawiera la dynamicznych korelacji wyst ,epuj ,acych dla cz ,astek z tego samego
przypadku. Wielko�s�c r(") reprezentuje tu prawdziwe korelacje.

Dla por�ownania danych [145, 84, 146, 147] z przewidywaniami DLA + LPHD [77], rozk lady
r̂(") i r(") wymagaj ,a pewnych normalizacji. Prowadzi to do nast ,epuj ,acych wielko�sci:

Ŷ (") � � ln(r̂(")=b)

2
p

ln(P sin �=�)
; (5.8)

6Ci
,
ecie w Q0 reprezentuje wp lyw zjawiska uwi

,
ezienia koloru, w przypadku gdy gluon jest emitowany z p

,
edem

poprzecznym wi
,
ekszym ni_z Q0, mo_ze dawa�c on przyczynek do produkcji dodatkowych cz

,
astek.

7W tworzeniu g
,
esto�sci �(") udzia l bierze przyczynek od prawdziwych, dynamicznych korelacji, a tak_ze przy-

czynek zwi ,azany z widmem rozk lad�ow jednocz ,astkowych, np. wz�or 4.13 dla n = 2.
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Y (") � ln r(")p
ln(P sin �=�)

; (5.9)

gdzie b i � dane s ,a przez wyra_zenia:

b = 2�
p

ln(P sin �=�) � = 6(11Nc � 2nf )�1=2 (5.10)

Przy por�ownywaniu wybrano liczb ,e kolor�ow Nc = 3, efektywn ,a liczb ,e zapach�ow nf = 3 (g l�owny
przyczynek do kaskady partonowej w obszarze fragmentacji kwarku pochodzi od lekkich kwark�ow
[148]).

DLA + LPHD

Teoretyczne podej�scie do bada�n korelacji pomi ,edzy partonami we wzgl ,ednym k ,acie biegu-
nowym �12, zosta lo przedstawione w rozdziale 4.3.1. Uzyskane funkcje korelacji w postaci
zale_znej od �12, � i �, mo_zna w oparciu o zmienn ,a ", wyrazi�c [77] jako funkcj ,e tej jednej
zmiennej.

Dla asymptotycznie wysokich energii, przy
"
biegn ,acej\ sta lej sprz ,e_zenia oddzia lywa�n silnych

�s, DLA przewiduje nast ,epuj ,ace postacie znormalizowanych funkcji korelacji Ŷ (") and Y ("):

Ŷ (") ' 2�(1 � 0:5!(")); (5.11)

Y (") ' 2�(!(") � 2
p

1� "): (5.12)

Wyst ,epuj ,aca tu funkcja !(") (wz�or 4.42 dla n = 2) prostej, skaluj ,acej si ,e zmiennej " (wz�or 5.5)

!(") = 2
p

1� "(1� ln(1� ")=8) (5.13)

jest szczeg�oln ,a cech ,a oblicze�n dla takiej sta lej sprz ,e_zenia. Zmienna � dana jest we wzorze (5.10).
Dla ustalonej warto�sci �s otrzymuje si ,e liniow ,a zale_zno�s�c Ŷ (") i Y (") od ".

Obliczenia analityczne otrzymane w schemacie DLA + LPHD przewiduj ,a skalowanie si ,e
rozk lad�ow Ŷ (") i Y ("). S ,a one funkcjami tylko jednej skaluj ,acej si ,e zmiennej ". Nie zale_z ,a
natomiast osobno od pocz ,atkowego p ,edu partonu P , k ,ata � rozwarcia sto_zka, w kt�orym rozwija
si ,e kaskada partonowa prowadz ,aca do ko�ncowej postaci strumienia ani sta lej �. Obie wielko�sci
powinny rosn ,a�c ze wzrostem ".

Wzrost Ŷ (") ze wzrostem " spowodowany jest spadkiem (ujemny znak przed wyra_zeniem
(5.8)) ilo�sci parton�ow a w nast ,epstwie tak_ze liczby par parton�ow w obszarze ma lych k ,at�ow �12.
Wzrost w Y (") (opisuje prawdziwe korelacje) jest odbiciem wzrostu czu lo�sci w obszarze ma lych
k ,at�ow �12 (du_zych ") na istnienie korelacji dwucz ,astkowych jako dynamicznych cech badanego
procesu.

Por�ownanie z danymi stanowi�c b ,edzie swego rodzaju test poprawno�sci przewidywa�n DLA
+ LPHD. W dalszej cz ,e�sci rozdzia lu przedstawiono pierwsze tego typu por�ownanie dla danych
DIS pochodz ,acych z oddzia lywa�n ep na akceleratorze HERA, rozszerzaj ,ac tym samym mo_zliwo�s�c
testowania przewidywa�n perturbacyjnej QCD dla tego rodzaju proces�ow.

Przy du_zej separacji cz ,astek, odpowiednio do [77], gdy � � �12 � 2�, korelacje znikaj ,a,
r(" ' 0) = 1.8

Dane i DLA + LPHD

8Wynika to z oblicze�n analitycznych pQCD, kt�ore zaniedbuj
,
a zachowanie p

,
edu podczas procesu emisji kolejnych

gluon�ow (
"
odrzut\ emituj ,acego partonu). Z drugiej strony, modele Monte Carlo, kt�ore zachowuj ,a p

,
ed w ka_zdym

takim procesie, pokazuj ,a d lugozasi
,
egowe korelacje dwucz ,astkowe w tym przedziale przestrzeni fazowej [77].
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Rysunek 5.14: Por�ownanie znormalizowanej funkcji korelacji Ŷ (") otrzymanej dla oddzia lywa�n
DIS z obliczeniami analitycznymi perturbacyjnej QCD, wykonanymi w przybli_zeniu DLA przy
r�o_znych warto�sciach Q2 i sta lej � [84]. Ci ,ag la linia odpowiada obliczeniom DLA dla biegn ,acej
sta lej sprz ,e_zenia �s, linia przerywana dla ustalonej warto�sci �s.

Rysunek 5.14 pokazuje por�ownanie rozk lad�ow Ŷ (") dla r�o_znych warto�sci � i dla r�o_znych za-
kres�ow Q2. Obliczenia analityczne zosta ly przeprowadzone w przybli_zeniu DLA, przy biegn ,acej
lub ustalonej warto�sci sta lej sprz ,e_zenia �s. K ,at po l�owkowy rozwarto�sci sto_zka � (Rys. 5.13),
r�owny 600 stopni, zosta l wybrany przyk ladowo. Wyniki otrzymane dla innych warto�sci �
wskazuj ,a na s lab ,a zmian ,e kszta ltu obu rozk lad�ow Ŷ (") i Y (") przy zmianie � od 450 do 900

stopni (np. Rys. 5.16 i 5.17).
Dla ma lych i �srednich warto�sci Q2: 10 < Q2 < 100 GeV2, krzywe analityczne nie opisuj ,a

danych. Dla du_zych warto�sci Q2 > 2000 GeV2, przewidywania pQCD s ,a bliskie danych. W
tym zakresie rozk lady Ŷ (") staj ,a si ,e ma lo czu le na warto�s�c �. Najlepsz ,a zgodno�s�c danych z
przewidywaniami teoretycznymi uzyskuje si ,e przy warto�sci � = 0.15 GeV. Sugerowana w pracy
[149] mo_zliwo�s�c uzyskania lepszej zgodno�sci z wynikami teoretycznymi przy ma lej warto�sci � =
0.04 GeV, nie znajduje przekonywuj ,acego potwierdzenia w obserwacjach (np. pierwsza kulumna
na Rys. 5.14).
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Krzywe analityczne otrzymane dla sta lej warto�sci �s, nie opisuj ,a danych w ca lym badanym
zakresie Q2.

Przewidywania analityczne s ,a dla parton�ow, podczas gdy dane dotycz ,a hadron�ow, dlatego
dla ich por�ownania zak lada si ,e prawdziwo�s�c hipotezy LPHD. Obserwowane r�o_znice ilo�sciowe
pomi ,edzy danymi, a przewidywaniami pQCD zmniejszaj ,a si ,e, gdy przechodzimy do wi ,ekszych
warto�sci Q2 (Rys. 5.14). Jest to zgodne z oczekiwaniami, poniewa_z przewidywania DLA +
LPHD opisuj ,a zachowanie si ,e funkcji korelacji przy wysokich, asymptotycznych energiach, pod-
czas gdy dost ,epna energia dla istniej ,acych akcelerator�ow (np. HERA) mo_ze by�c wci ,a_z niewystar-
czaj ,aca przy por�ownywaniu z przewidywaniami teoretycznymi. Otrzymane wyniki �swiadczy�c
mog ,a o prawdziwo�sci hipotezy LPHD i zasadno�sci jej stosowania przy pomiarach funkcji ko-
relacji Ŷ (").

Charakterystyczn ,a cech ,a przewidywa�n analitycznych jest uniwersalna, skaluj ,aca si ,e posta�c
funkcji Ŷ (") zale_znej od skaluj ,acej si ,e zmiennej ". Znajduje to odbicie w danych DIS dla du_zych
warto�sci Q2 > 100 GeV2, gdzie obserwowana jest jedynie s laba zale_zno�s�c od energii. Pomiary
funkcji Ŷ (") przeprowadzane w obszarze fragmentacji kwarku w uk ladzie Breita pozwala ly na
badanie zale_zno�sci funkcji korelacji od energii w jednym eksperymencie.

Dalsze potwierdzenie skalowania si ,e funkcji Ŷ ("), r�ownie_z w k ,acie �, znajduje si ,e w rozdziale
5.2.1, w kt�orym por�ownano wyniki otrzymane w DIS i w oddzia lywaniach e+e�.

Rysunek 5.15 przedstawia por�ownanie funkcji korelacji Y ("), opisuj ,acej prawdziwe korelacje
pomi ,edzy hadronami w stanie ko�ncowym, z wynikami oblicze�n DLA + LPDH. Do warto�sci Q2 <
100 GeV2, Y (") praktycznie nie wykazuje wzrostu ze wzrostem ". Wi ,a_ze si ,e to g l�ownie, z nisk ,a
�sredni ,a krotno�sci ,a cz ,astek w stanie ko�ncowym. Dla Q2 > 100 GeV2 strumie�n cz ,astek w badanym
obszarze fragmentacji kwarku staje si ,e bardziej skolimowany, co przy jednoczesnym wzro�scie
krotno�sci, powoduje wzrost si ly korelacji pomi ,edzy cz ,astkami w danym przedziale ". Obliczenia
analityczne oddaj ,a w tym obszarze Q2 charakter rozk lad�ow zaobserwowany w danych. Ze
wzrostem Q2 r�o_znice pomi ,edzy rozk ladami teoretycznymi a danymi staj ,a si ,e mniejsze. Prowadzi
to do wniosku, _ze dla du_zych Q2, obliczenia otrzymane w DLA wraz z hipotez ,a LPHD, mog ,a
w spos�ob zadowalaj ,acy opisa�c zachowanie si ,e korelacji dwucz ,astkowych we wzgl ,ednym k ,acie
biegunowym �12, stwierdzonych w oddzia lywaniach DIS.

Obserwowane r�o_znice maj ,a charakter ilo�sciowy. Swiadczy�c to mo_ze o ograniczonej stosowal-
no�sci LPHD w analizie dwucz ,astkowych korelacji k ,atowych. Z drugiej strony obserwowane
r�o_znice wi ,aza�c mo_zna cz ,e�sciowo z uproszczeniami wprowadzonymi w obliczeniach: brakiem el-
ement�ow macierzowych zwi ,azanych z du_zymi k ,atami rozproszonych parton�ow, niezachowaniem
energii i p ,edu w kaskadzie partonowej oraz poprawkami od nast ,epnych do wiod ,acego rz ,ed�ow
w rachunku perturbacyjnym. Dlatego pe lne obliczenia w schemacie zmody�kowanego przy-
bli_zenia wiod ,acych logarytm�ow MLLA, wykonane dla sko�nczonych (akceleratorowych) energii
pozwoli lyby na bardziej szczeg�o lowe testy przewidywa�n pQCD + LPHD.

Obliczenia dla sta lej �s nie opisuj ,a danych dla dowolnego przedzia lu Q2 i warto�sci �.
R�o_znica pomi ,edzy obydwoma typami oblicze�n staje si ,e szczeg�olnie widoczna w przypadku dla
ma lych k ,at�ow �12 (du_ze "), gdzie funkcja Y (") osi ,aga maksimum w obliczeniach z biegn ,ac ,a sta l ,a
sprz ,e_zenia. Dla du_zych �12 (ma le ") przewidywania dla obu rodzaj�ow oblicze�n pokrywaj ,a si ,e.
Przewidywana w tym obszarze (rozdzia l 4.3.1) pot ,egowa zale_zno�s�c funkcji korelacji r(") (np.
wz�or 4.47), oddaj ,aca

"
samopodobny\ charakter rozwijaj ,acej si ,e kaskady QCD, nie znajduje

wyra�znego odzwierciedlenia w danych.
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Rysunek 5.15: Por�ownanie dla DIS, funkcji korelacji Y (") dla r�o_znych Q2 i � z obliczeniami
analitycznymi wykonanymi w przybli_zeniu DLA perturbacyjnej QCD [84].
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Dane i Modele Monte Carlo

Funkcje korelacji Ŷ (") i Y (") zosta ly por�ownane z wynikami symulacji otrzymanych przy
pomocy program�ow Monte Carlo LEPTO, HERWIG i ARIADNE (rozdzia l 4.4). Bazuj ,ac na
schemacie modeli QCD, opisuj ,a one ewolucj ,e parton�ow w schemacie wiod ,acych logarytm�ow
lub "dipoli kolorowych "(rozdzia ly 4.4.2-4.4.3). Przej�scie od parton�ow do hadron�ow opisuje
si ,e w nich przy pomocy fenomenologicznych modeli (rozdzia l 4.4.4):

"
p ,ekaj ,acych strun\ lub

"
rozpadaj ,acyh si ,e klastr�ow\.

Rysunek 5.16 przedstawia por�ownanie Ŷ (") dla danych i Monte Carlo dla trzech warto�sci k ,ata
� i r�o_znych przedzia l�ow Q2. U_zyta w analizie warto�s�c � = 0.15 GeV, warunkowa la uprzednio
najlepsz ,a zgodno�s�c pomi ,edzy danymi a przewidywaniami DLA. Dla wszystkich modeli Monte
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Rysunek 5.16: Por�ownanie funkcji korelacji Ŷ (") dla r�o_znych zakres�ow Q2 i �, z wynikami
symulacji dla r�o_znych modeli Monte Carlo: ARIADNE, LEPTO i HERWIG.

Carlo zgodno�s�c z danymi jest zadawalaj ,aca, szczeg�olnie dla najwy_zszych warto�sci Q2. Dla
ma lych Q2, dane najlepiej s ,a opisywane przez ARIADNE Monte Carlo.

Por�ownanie funkcji korelacji Y (") z wynikami symulacji Monte Carlo dla trzech k ,at�ow � i
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r�o_znych przedzia l�ow Q2 przedstawia rysunek 5.17. Rozk lady otrzymane z Monte Carlo opisuj ,a
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Rysunek 5.17: Por�ownanie funkcji korelacji Y (") z wynikami symulacji dla r�o_znych modeli Monte
Carlo.

og�olny tr ,ed obserwowany w danych, ale zgodno�s�c nie jest zadawalaj ,aca. Dla ma lych i �srednich
Q2: 10 < Q2 < 100 GeV2, ARIADNE najlepiej opisuje dane, dla du_zych Q2 odst ,epstwo wynik�ow
symulacji dla ARIADNE jest bardzo wyra_zne. Zak lada si ,e, _ze cz ,e�s�c tego efektu mo_ze pochodzi�c
z pewnego ograniczenia przestrzeni fazowej dla promieniowania parton�ow w obszarze fragmen-
tacji kwarku,9 ze strony rozci ,ag lego, pozostaj ,acego po wybiciu kwarku, kolorowego obiektu -
pozosta lo�sci protonu [150]. Pomi ,edzy tym obiektem, a wybitym kwarkiem mog ,a napina�c si ,e
nowe dodatkowe kolorowe struny. Wst ,epne wyniki symulacji Y (") dla du_zych Q2 [84], dla takiej
zmienionej wersji ARIADNE, daj ,a lepsz ,a zgodno�s�c z danymi w tym obszarze.

Lepszego opisu w obszarze du_zych Q2 dostarczy ly wyniki symulacji z LEPTO. Wyniki symu-
lacji opartej o model HERWIG dostarczaj ,a warto�sci Y ("), kt�ore dla wszystkich zakres�ow Q2

maj ,a warto�sci wy_zsze ni_z uzyskane dane do�swiadczalne.
W obu typach badanych tu funkcji korelacji, nie obserwuje si ,e wyra�znej zale_zno�sci od k ,ata �.

9Efekt redukcji promieniowania parton�ow dla du_zych Q2 zosta l w znacznej mierze poprawiony w kolejnej wersji
ARIADNE 4.10, pozwalaj

,
ac na emisj

,
e gluon�ow w ca lej dost

,
epnej przestrzeni fazowej rozproszonego kwarku.
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Potwierdza to przewidywane przez obliczenia analityczne, skalowanie si ,e obu funkcji ze wzgl ,edu
na k ,at �.

5.2.1 Korelacje dwucz ,astkowe: DIS i e+e�

Badanie korelacji dwucz ,astkowych we wzgl ,ednym k ,acie biegunowym, zaprezentowane w
poprzednim rozdziale ma kilka poznawczych aspekt�ow:

� Mo_zliwo�s�c por�ownania z obliczeniami analitycznymi chromodynamiki perturbacyjnej (DLA)
stwarza mo_zliwo�s�c testowania przewidywa�n teoretycznych, prawdziwo�sci hipotezy LPHD
i jej stosowania w analizie rozk lad�ow bardziej z lo_zonych ni_z inkluzywne rozk lady jed-
nocz ,astkowe (rozdzia ly 5.1.1- 5.1.3).

� Przewidywane skalowanie si ,e k ,atowych funkcji korelacji i ich kszta lty, odnosz ,a si ,e do
rachunk�ow wykonanych w schemacie DLA dla du_zych energii, P ! 1. Wynika z tego
potrzeba sprawdzenia, czy asymptotyczne w lasno�sci nie s ,a ju_z obserwowane przy ni_zszych,
dost ,epnych do�swiadczalnie energiach jak r�ownie_z, czy teoretyczne obliczenia wykonane dla
pocz ,atkowej, ustalonej energii P kwarku lub gluonu mog ,a opisa�c dane.10

� Obszar fragmentacji kwarku w uk ladzie Breita dla rozprasza�n g l ,eboko nieelastycznych, jest
kinematycznie bliski pojedynczej p�o lkuli w odzia lywaniach e+e�. Por�ownanie wielko�sci
charakteryzuj ,acej ca ly przypadek - np. �srednich krotno�sci, jak i jednocz ,astkowych rozk la-
d�ow typu u lamkowego p ,edu (funcji fragmentacji), dla obu rodzaj�ow oddzia lywa�n (rozdzia l
5.1.1-5.1.2), wskazuje na uniwersalno�s�c fragmentacji kwarku.

Powstaje zatem pytanie: czy dla rozk lad�ow dwucz ,astkowych, takich jak korelacje k ,atowe,
r�ownie_z obserwowana b ,edzie taka uniwersalno�s�c? Czy oba te obszary s ,a w pe lni r�ownowa_z-
ne?

Pierwsze zagadnienie zosta lo om�owione poprzednio. Wnioski p lyn ,ace z przedstawionych we
wcze�sniejszym rozdziale wynik�ow s ,a nast ,epuj ,ace:

1. Korelacje we wzgl ,ednym k ,acie biegunowym obserwuje si ,e do�swiadczalnie w procesach DIS.

2. Dla du_zych warto�sci wirtualno�sci fotonu Q2 > 2000 GeV2, przewidywania chromody-
namiki perturbacyjnej pQCD + LPHD oddaj ,a charakter rozk lad�ow do�swiadczalnych. Ist-
niej ,ace du_ze ilo�sciowe r�o_znice mog ,a w znacznej mierze pochodzi�c z szeregu uproszcze�n w
obliczeniach wykonanych w schemacie DLA, jak i by�c warunkowane ich asymptotyczn ,a
natur ,a. Wyliczenia wykonane w schemacie MLLA pozwoli lyby na por�ownanie komplet-
nych oblicze�n dla sko�nczonych energii z danymi.

W przypadku dw�och pozosta lych zagadnie�n, pomocne informacje zilustrowane s ,a na zamiesz-
czonych poni_zej rysunkach.

Rysunek 5.18 por�ownuje funkcj ,e korelacji Ŷ (") zmierzon ,a dla oddzia lywa�n DIS (ZEUS [84])
i oddzia lywa�n e+e� (DELPHI [149]).
Wyznaczona warto�s�c p ,edu pierwotnego kwarku P

dla DIS wynosi la P = 30.6 GeV a dla e+e�, P = 45.5 GeV.
Na tym rysunku pokazano r�ownie_z przewidywania DLA dla asymptotycznych energii oraz

dla sko�nczonej energii P = 30.6 GeV, osobno dla kwarku i gluonu. Pomimo r�o_znic w energii,
10Przy asymptotycznych energiach obliczenia g

,
esto�sci r(") nie zale_z

,
a od rodzaju pierwotnego partonu za-

pocz ,atkowuj ,acego kaskad
,
e partonow ,a. Dla sko�nczonych energii s ,a one r�o_zne. Wraz z czynnikami kolorowymi

gluonu i kwarku (asymptotycznie stosunek ten wynosi 9=4) prowadzi to do r�o_znych ich rozk lad�ow.
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Rysunek 5.18: Por�ownanie
funkcji korelacji Ŷ (") dla
Q2 > 2000 GeV2 zmierzonej
w DIS (ZEUS [84, 146, 147])
z wynikami otrzymanymi w
oddzia lywaniach e+e� (DEL-
PHI [149]). Krzywe oznac-
zone jako QUARK i GLUON
odnosz ,a si ,e do oblicze�n anali-
tycznych otrzymanych przy
p ,edzie pocz ,atkowego partonu
r�ownym 30.6 GeV.

oba eksperymenty: ZEUS i DELPHI, daj ,a zbli_zone wyniki, wskazuj ,ac na raczej s lab ,a zale_zno�s�c
Ŷ (") od energii w badanym zakresie. Sugeruje to dla Ŷ (") mo_zliw ,a uniwersalno�s�c fragmentacji
kwarku. Wyniki teoretycznych oblicze�n wykazuj ,a podobny charakter i w szerokim zakresie "
opisuj ,a dane.11

Zar�owno ZEUS [151, 84], jak i DELPHI [149] potwierdzaj ,a przewidywane przez QCD skalowa-
nie si ,e z energi ,a znormalizowanych rozk lad�ow r̂(") (dla Q2 > 100 GeV2 w przypadku DIS) oraz
ich s lab ,a zale_zno�s�c od k ,ata � (tak_ze przewidywan ,a przez QCD). Ilustruje to przyk ladowo ry-
sunek 5.19. Uzasadnia to wyb�or w analizie skaluj ,acej si ,e zmiennej ", wprowadzonej w oblicze-
niach analitycznych pQCD.

Rysunek 5.20 przedstawia por�ownanie funkcji korelacji Y (") dla DIS (ZEUS [84, 146, 147]) i
e+e� (DELPHI [149]). Zgodnie z [149] obserwowany przebieg funkcji Y (") zmienia si ,e z energi ,a:
dla

p
s = 183 GeV funkcja dalej ro�snie i jej przebieg staje si ,e bardziej stromy ni_z w przy-

padku
p
s = 91 GeV. Przy za lo_zeniu uniwersalno�sci pomi ,edzy obszarem fragmentacji kwarku

w uk ladzie Breita i pojedyncz ,a p�o lkul ,a e+e�, mo_zna oczekiwa�c, _ze dane dla P = 30:6 GeV
otrzymane dla DIS, powinny raczej le_ze�c poni_zej tych dla P = 45:5 GeV (e+e�). Obserwowany
odwrotny efekt w danych eksperymentu ZEUS sugeruje, _ze dla dwucz ,astkowych korelacji mog ,a
wyst ,epowa�c r�o_znice mi ,edzy tymi obszarami. Jedn ,a z nich zwi ,aza�c mo_zna z r�o_znym wyborem osi
sto_zka, w kt�orym bada si ,e korelacje, poniewa_z funkcja r(�12) okazuje si ,e by�c bardziej czu la na
taki wyb�or w por�ownaniu do funkcji r̂(�12) [77]. W eksperymencie DELPHI za o�s sto_zka wybie-
rano o�s zwi ,azan ,a z wielko�sci ,a okre�slaj ,ac ,a kszta lt przypadku (sphericity). Dla danych ZEUS
by la to naturalna dla uk ladu Breita, o�s wirtualnego fotonu.

Wp lyw na otrzymane wyniki w DIS mog ,a mie�c tak_ze efekty pochodz ,ace od proces�ow w
wiod ,acym rz ,edzie QCD takich jak BGF czy proces QCDC (rozdzia l 5.5), wprowadzaj ,ace do-
datkowo do stanu ko�ncowego r�o_zn ,a kon�guracj ,e strumieni cz ,astek (dwa, jeden lub zero) w
obszarze fragmentacji kwarku w uk ladzie Breita. Wyb�or w analizie (ZEUS) przypadk�ow tylko z
jednym strumieniem w obszarze fragmentacji kwarku uk ladu Breita, oczekiwanym dla modelu
QPM, tylko w niewielkim stopniu zmienia l rezultaty dla DIS (nieco mniejsze warto�sci Y (")).

Dodatkowo sprawdzono, jak zmieniaj ,a si ,e rozk lady Y (") dla DIS gdy odpowiednio: wielko�s�c

" zast ,apiono wielko�sci ,a u_zywan ,a przez DELPHI: ln(�=�12)
ln(P�=�) ; odrzucono przypadki z Q2 > 8000

GeV2 aby warto�s�c p ,edu dla pocz ,atkowego partonu P nie by la wi ,eksza ni_z 45:5 GeV, (jaka by la

11Widoczna r�o_znica pomiedzy krzyw ,a dla gluonu i dla kwarku jest oczekiwana dla nieasymptotycznej energii z
uwagi na r�o_znic

,
e w kszta ltach ich funcji r̂(") i r(") i czynnik�ow kolorowych.
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ZEUS

DELPHI

Rysunek 5.19: Wyniki eksperyment�ow ZEUS [151] i DELPHI [149] ilustruj ,ace skalowanie si ,e,
zgodnie z oczekiwaniami QCD, znormalizowanych funkcji korelacji r̂(") w energii i k ,acie �.

u_zywana przez DELPHI); przy obliczaniu ", warto�s�c P liczono z warto�sci Q2, osobno dla ka_zdego
przypadku (nie z warto�sci �sredniej Q2 wyznaczanej dla odpowiedniego jej zakresu). Te i szereg
innych mo_zliwych efekt�ow (od np. rozk lad�ow krotno�sci produkowanych cz ,astek, badanych przy
pomocy przypadk�ow Monte Carlo), po ich uwzgl ,ednieniu, nie poci ,aga ly za sob ,a znacz ,acych
zmian w danych DIS. Obserwowana rozbie_zno�s�c pomi ,edzy funkcjami opisuj ,acymi prawdziwe
korelacje Y ("), zmierzonymi dla DIS i e+e� jest faktem i brak jest wyra�znie zaznaczonej tu
uniwersalno�sci fragmentacji kwarku.12 By w pewien spos�ob uwolni�c si ,e od do�swiadczalnego
ograniczenia jakim jest dost ,epna energia w DIS, funkcj ,e Y (") policzono dla symulowanych pro-

gramem ARIADNE 4.10, na ladowanych hadron�ow. Warto�s�c P = 104 GeV dla tych przy-

12Nale_zy tu pami
,
eta�c o wspomnianej w rozdziale 5.2 r�o_znicy w interpretacji �zycznej obu funkcji korelacji Ŷ (")

i Y (").
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Rysunek 5.20: Por�ownanie
funkcji korelacji Y (") dla
Q2 > 2000 GeV2 zmierzonej
w DIS (ZEUS [84, 146, 147])
z wynikami otrzymanymi
w oddzia lywaniach e+e�

(DELPHI [149]). Krzywe
oznaczone jako QUARK
i GLUON odnosz ,a si ,e do
oblicze�n analitycznych dla
p ,edu pocz ,atkowego partonu
r�ownego 30.6 GeV.

padk�ow, jest ponad trzykrotnie wy_zsza od energii, przy kt�orej por�ownywano dane DIS z ekspery-
mentem DELPHI (Rysunki 5.18, 5.20).13

Dla por�ownania w l ,aczone zosta ly przewidywania asymptotyczne dla DLA. Wynik przedstaw-
iony na rysunku 5.21 potwierdza s lab ,a energetyczn ,a zale_zno�s�c funkcji korelacji dla oddzia lywa�n
DIS w zakresie Q2 > 2000 GeV2, zachowuj ,ac wyst ,epuj ,ace przy ni_zszej energii r�o_znice pomi ,edzy
wynikami DIS i e+e�.

Rysunek 5.21: Funkcja ko-
relacji Y (") dla na ladowanych
hadron�ow otrzymanych z symu-
lacji, programem ARIADNE 4.10,
oddzia lywa�n DIS dla warto�sci
Q2 > 40000 GeV2, co odpowiada
warto�sci P = 104 GeV.

13Energia ta jest bliska najwy_zszej energii (P=91.5 GeV), przy kt�orej eksperyment DELPHI przedstawi l wyniki.
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5.3 Fluktuacje krotno�sci

W rozdzia lach 5.1 i 5.2 testowano przewidywania perturbacyjnej QCD dla rozk lad�ow jedno
i dwucz ,astkowych wielko�sci mierzonych w stanach ko�ncowych DIS. Zgodno�s�c z obliczeniami
analitycznymi otrzymanymi w schemacie MLLA stwierdzono dla rozk lad�ow jednocz ,astkowych,
co �swiadczy o sukcesie pQCD + LPHD w opisie tego rodzaju wielorodnej produkcji cz ,astek.

Dla rozk lad�ow dwucz ,astkowych, zgodno�s�c z dost ,epnymi w schemacie DLA obliczeniami jest
mniej przekonywuj ,aca, zw laszcza dla prawdziwych korelacji dwucz ,astkowych opisywanych fun-
kcj ,a Y (") (rozdzia l 5.2). Mo_zna jednak m�owi�c o potwierdzeniu prawdziwo�sci hipotezy LPHD,
gdy_z rezultaty dla DLA + LPHD oddaj ,a zachowanie si ,e danych, a obserwowane r�o_znice maj ,a
natur ,e ilo�sciow ,a. T lumaczy si ,e je w wi ,ekszo�sci asymptotycznym charakterem oblicze�n i
szeregiem wprowadzonych uproszcze�n.

Powstaje wi ,ec pytanie: czy dla jeszcze bardziej skomplikowanych rozk lad�ow z wieloma
cz ,astkami, mi ,edzy kt�orymi istniej ,a korelacje, podobna tendencja utrzyma si ,e? Czy i tu s luszno�s�c
hipotezy LPHD znajdzie swoje potwierdzenie?

Przedstawione w tym rozdziale wyniki uzyskane w ramach wsp�o lpracy ZEUS mog ,a udzieli�c
cz ,e�sciowej odpowiedzi na postawione pytania.

5.3.1 Fluktuacje w ograniczonych obszarach przestrzeni fazowej

Badania grupowania si ,e produkowanych cz ,astek, kt�ore przez d lugi czas prowadzono w opar-
ciu o funkcje korelacji, rozwin ,e ly si ,e szybko w ostatnich latach za spraw ,a metody moment�ow
faktorialnych [81, 152] (r�ownie_z rozdzia l 4.3.1). Wyst ,epowanie korelacji mi ,edzy produkowanymi
cz ,astkami znajduje swoje odbicie w zachowaniu si ,e moment�ow faktorialnych.14 Je_zeli cz ,astki
produkowane s ,a niezale_znie, rozk lad cz ,astek jest opisywany rozk ladem Poissona, dla kt�orego
wszystkie momenty faktorialne s ,a r�owne 1. Je_zeli cz ,astki s ,a skorelowane, rozk lad jest szerszy od
rozk ladu Poissona i momenty faktorialne s ,a wi ,eksze od jedno�sci. Mo_zna r�ownie_z przypuszcza�c,
_ze cz ,astki wykazuj ,a "

anty-korelacje\, gdy rozk lad krotno�sci jest w ,e_zszy ni_z rozk lad Poissona.
Pomiary moment�ow faktorialnych danej wielko�sci pozwalaj ,a bada�c ich pot ,egow ,a zale_zno�s�c,

przy zmniejszaj ,acej si ,e do zera rozdzielczo�sci danej wielko�sci (szeroko�sci przedzia lu, w kt�orej s ,a
mierzone). Takie zachowanie nazwane zosta lo

"
intermitencj ,a\ (intermittency) [153]. Pozwala

ono wnioskowa�c o istnieniu dynamicznych, lokalnych uktuacji krotno�sci. W perturbacyjnej
QCD oczekuje si ,e pot ,egowego zachowania si ,e moment�ow faktorialnych dla kaskady kwarkowo-
gluonowej rozwijaj ,acej si ,e w ten spos�ob, _ze uwidocznia si ,e jej

"
samopodobna\, fraktalna natura

[12, 11, 154]. Fraktalna struktura rozk ladu cz ,astek by la obserwowana np. w oddzia lywaniach
e+e� [81].

Informacji o zachowaniu si ,e krotno�sci cz ,astek w badanych procesach dostarczaj ,a badania
prowadzone dla ca lej, a tak_ze dla ograniczonych obszar�ow przestrzeni fazowej. Przewidywania
pQCD dla moment�ow faktorialnych rozk ladu krotno�sci w ca lej przestrzeni fazowej, zwi ,azane
z numerycznym rozwi ,azaniem r�owna�n ewolucji dla kwark�ow i gluon�ow w schemacie MLLA,
dawa lo zadawalaj ,ace wyniki przy por�ownywaniu z danymi z oddzia lywa�n e+e� [155]. Rezultaty
zale_za ly od skali w QCD �, i nieperturbacyjnego parametru Q0 (ci ,ecia dla p ,edu poprzecznego
parton�ow w kaskadzie).

Lokalne, dynamiczne uktuacje krotno�sci bada si ,e w ograniczonych obszarach przestrzeni
fazowej. W takich pomiarach wp lyw globalnych zasad zachowania takich jak energii i p ,edu czy

14Funkcje korelacji uk ladu wielu cz ,astek, okre�slane s ,a poprzez znajomo�s�c g
,
esto�sci wielocz ,astkowych. Momenty

faktorialne, jako narz
,
edzie u_zywane w badaniach uktuacji krotno�sci, de�niuje si

,
e poprzez ca lki z g

,
esto�sci cz

,
astek

po przestrzeni fazowej.
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liczb kwantowych, jest zminimalizowany. Pozwala to na g l ,ebsz ,a analiz ,e dynamiki obserwowanych
proces�ow i wzajemnych korelacji wyst ,epuj ,acych pomi ,edzy cz ,astkami.

W obliczeniach analitycznych, r�ownania dla moment�ow faktorialnych i kumulant�ow rozk ladu
krotno�sci, otrzymuje si ,e z r�owna�n ewolucji funkcjona lu tworz ,acego dla kwarkowego lub glu-
onowego strumienia, poprzez odpowiednie ich r�o_zniczkowanie (rozdzia l 4.3). W podobny spos�ob
otrzymuje si ,e momenty faktorialne zwi ,azane z ograniczonymi obszarami przestrzeni fazowej [82]
(rozdzia l 4.3.1). Istniej ,aca we wzorze (4.52) zale_zno�s�c pomi ,edzy momentami faktorialnymi a
inkluzywn ,a g ,esto�sci ,a �(q) pozwala r�ownie_z bada�c wielocz ,astkowe g ,esto�sci za pomoc ,a moment�ow
faktorialnych.

Wsp�o lpraca ZEUS zaprezentowa la [156, 157, 159, 158, 160] wyniki pomiar�ow uktuacji w
rozk ladach krotno�sci cz ,astek na ladowanych w ograniczonych obszarach przestrzeni fazowej. Po-
miary przeprowadzono dla dw�och r�o_znych �zycznie obszar�ow przestrzeni fazowej, zajmowanych
przez cz ,astki strumienia, powsta lego z fragmentacji rozproszonego kwarku w uk ladzie Breita.
W jednym przypadku by la to ca la dost ,epna w k ,acie biegunowym �0 przestrze�n fazowa dla
strumienia (Rys. 5.22), w innym by ly to obszary przestrzeni fazowej, ograniczone w p ,edzie
poprzecznym lub ca lkowitym, narzucaj ,acym to ograniczenie wszystkim cz ,astkom z danego ob-
szaru. Obszary te s ,a umiejscowione blisko osi strumienia ( Rys. 5.27 i 5.29).

Wyniki pomiar�ow por�ownano z przewidywaniami chromodynamiki perturbacyjnej pQCD +
LPHD oraz z symulacjami Monte Carlo bazuj ,acymi na modelach QCD. Wnioski p lyn ,ace z tych
por�owna�n wskazuj ,a po raz pierwszy na ograniczono�s�c stosowalno�sci hipotezy LPHD przy opisie
wielocz ,astkowych korelacji, dla obszar�ow przestrzeni fazowej o ma lych p ,edach poprzecznych
cz ,astek < 1 GeV/c.

5.3.2 Fluktuacje w k ,acie biegunowym

Obliczenia analityczne w pQCD [79, 80] znormalizowanych moment�ow faktorialnych rozk la-
d�ow krotno�sci (np. wz�or 4.15) w obszarze przestrzeni fazowej prowadz ,a do nast ,epuj ,acej ich
postaci:

Fq(�0;�) � < n(n� 1) : : : (n� q + 1) >

< n >q
(5.14)

Normalizacj ,a jest tu pot ,ega (z wyk ladnikiem r�ownym odpowiedniemu rz ,edowi momentu) �sredniej
krotno�sci w badanym obszarze.

Badania uktuacji krotno�sci, kt�ore przeprowadzono dla oddzia lywa�n DIS, dotyczy ly przy-
padku

"
jednowymiarowych\ przedzia low k ,atowych (znanego w literaturze jako przypadek z tzw.

czynnikiem przestrzennym D = 1). Dla sto_zka okre�slaj ,acego rozmiary przestrzenne strumienia
hadron�ow (lub parton�ow w teorii) odpowiadaj ,a one pier�scieniom o pewnej szeroko�sci w k ,acie
biegunowym.15

W obliczeniach przeprowadzanych w schemacie DLA chromodynamiki perturbacyjnej, dy-
namiczne uktuacje krotno�sci, w ograniczonych k ,atowo obszarach przestrzeni fazowej, wi ,a_z ,a si ,e
z wyliczeniem prawdopodobie�nstwa Pn(2�) znalezienia n gluon�ow w pier�scieniu o szeroko�sci 2�,
dla sto_zka o k ,acie po l�owkowym �0, de�niuj ,acym przestrze�n zajmowan ,a przez gluony w strumie-
niu (Rys. 5.22). Ca la przestrze�n fazowa zostaje podzielona na szereg pier�scieni o wzrastaj ,acej
szeroko�sci. Zamiana zmiennej k ,atowej � na naturaln ,a dla teorii, skaluj ,ac ,a si ,e zmienn ,a z:

z = a�1 ln(
�0

�
); a = ln(

E�0

�
) (5.15)

15Przypadek dwuwymiarowych przedzia�ow k ,atowych, D = 2, wymaga sto_zka o pewnej warto�sci k ,ata rozwarcia,
kt�orego o�s tworzy ustalony k

,
at z osi

,
a g l�own

,
a przypadku - kierunkiem pierwotnego partonu w teorii.
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q2θ

θ0

E = Q/2

Rysunek 5.22: Schematyczne
przedstawienie zasady pomiaru
g ,esto�sci cz ,astek, w pier�scieniu
o szeroko�sci 2�, wzgl ,edem osi
strumienia. Ca la przestrze�n zaj-
mowana przez strumie�n w sto_zku
o k ,acie po l�owkowym �0, jest
dzielona na pier�scienie o zmiennej
szeroko�sci. Rachunki w schemacie
DLA pQCD przeprowadza si ,e dla
gluon�ow, z mo_zliw ,a emisj ,a pod
du_zym k ,atem twardych gluon�ow.
W do�swiadczeniu dost ,epne s ,a
na ladowane hadrony.

pozwala wyrazi�c momenty faktorialne mierzone w poszczeg�olnych pier�scieniach, jako funkcj ,e
tylko tej zmiennej. Wielko�s�c E jest tu pocz ,atkow ,a energi ,a (p ,edem) pierwotnego partonu (kwarku
lub gluonu), zapocz ,atkowuj ,acego kaskad ,e partonow ,a, w rozwoju kt�orej decyduj ,acy wk lad daj ,a
gluony.

Dla rozk ladu n gluon�ow, znormalizowane momenty faktorialne mog ,a by�c wyra_zone nast ,epuj ,a-
co:

Fq(z) =

P1
n=q

n!
(n�q)! Pn(z)

(
P1

n=0 nPn(z))q
(5.16)

W do�swiadczeniu, w kt�orym mierzy si ,e hadrony w stanie ko�ncowym, stosuje si ,e wz�or (5.14)
dla skaluj ,acej si ,e zmiennej z, wyra_zaj ,acej zale_zno�s�c od wielko�sci przedzia lu k ,atowego. W tym
wypadku n jest liczb ,a na ladowanych hadron�ow w odpowiednich pier�scieniach a nawiasy k ,atowe
oznaczaj ,a u�srednienie po wszystkich przypadkach.

Wy_zszego rz ,edu momenty Fq staj ,a si ,e bardziej czu le na zakres du_zych krotno�sci (np. nieze-
rowa warto�s�c F5 wymaga zmierzenia przynajmniej 5 cz ,astek) w badanych przypadkach. Mog ,a
one podlega�c znacz ,acym uktuacjom z powodu niewystarczaj ,acej statystycznie liczby anali-
zowanych przypadk�ow. Dlatego w wi ,ekszo�sci eksperyment�ow, pomiary moment�ow faktorialnych
ograniczane s ,a do kilku pierwszych rz ,ed�ow.

Przewidywania pQCD + LPHD

Wyniki oblicze�n moment�ow faktorialnych Fq(�0;�) w pQCD [79, 80, 11], wskazuj ,a na
pot ,egow ,a zale_zno�s�c od szeroko�sci przedzia lu �. W granicy wysokich energii i wystarczaj ,aco
du_zych k ,at�ow � � �0 zale_zno�s�c ta (dla rozwa_zanego tu przypadku D = 1) mo_ze by�c przedstaw-
iona w postaci:

Fq(�0;�) /
 

�0

�

!(1�Dq)(q�1)

; (5.17)

gdzie Dq jest pewnym wymiarem fraktalnym znanym jako wymiar R�enyi [161]. Jest on blisko
zwi ,azany z tzw. anomalnym wymiarem w QCD, 0(Q), okre�slaj ,acym wzrost z skal ,a energii,
�sredniej krotno�sci n: 0(Q) � @

@Q ln(n(Q)). Z uwagi na istnienie korelacji wielocz ,astkowych,
oczekuje si ,e r�ownie_z, _ze rozk lad krotno�sci gluon�ow w pier�scieniach (przedzia lach k ,ata biegunowe-
go), b ,edzie szerszy ni_z rozk lad Poissona, a momenty faktorialne b ,ed ,a ros ly przy malej ,acej

100



warto�sci �.
Maksymalna dost ,epna przestrze�n fazowa, � = �0, odpowiadaj ,aca warto�sci z = 0 (wz�or

(5.15), jest u_zywana w obliczeniach jako normalizacja dla moment�ow faktorialnych Fq(0). Pozwala
ona unikn ,a�c nieokre�slono�sci teoretycznej w absolutnej warto�sci Fq. Przy uwzgl ,ednieniu takiej
normalizacji momenty faktorialne przyjmuj ,a posta�c daj ,ac ,a si ,e por�owna�c z do�swiadczeniem.

ln
Fq(z)

Fq(0)
= z a (1�Dq)(q � 1): (5.18)

Dla niezale_znej produkcji cz ,astek, rozk lad krotno�sci podlega statystyce Poissona. Dla takiego
przypadku Dq = 1 i Fq(z) = Fq(0) we wzorze (5.18). Przeciwie�nstwem s ,a warto�sci dla Dq

wynikaj ,ace z analitycznych oblicze�n w pQCD, kt�ore przedstawiono poni_zej.
Wyniki trzech r�o_znych typ�ow oblicze�n teoretycznych zosta ly por�ownane z danymi ekspery-

mentu ZEUS. Mo_zna je scharakteryzowa�c w nast ,epuj ,acy spos�ob:

� sta la �s

Obliczenia, w kt�orych �s przyjmowa la ustalon ,a warto�s�c, okre�slon ,a przy pewnej skali energii
Q ' E�0 w rozwoju kaskady partonowej. Dla du_zych przedzia l�ow k ,atowych (ma lych z),
wielko�s�c Dq mo_zna wtedy zapisa�c jako:

Dq = 0(Q)
q + 1

q
; (5.19)

gdzie 0(Q) =
p

2CA�s(Q)=� jest anomalnym wymiarem w QCD, za�s CA = 3 jest czyn-
nikiem kolorowym dla gluonu. U_zyta sta la sprz ,e_zenia �s, zosta la wyliczona w wiod ,acym
rz ,edzie QCD (np. wz�or 4.1). W przypadku ustalonej warto�sci sta lej sprz ,e_zenia, wz�or
(5.18) prowadzi�c b ,edzie do liniowej zale_zno�sci rozk lad�ow od z. Takie zachowanie si ,e
moment�ow mo_ze wynika�c z oczekiwanej w lasno�sci intermitencji, dla fraktalnej struktury
kaskady partonowej [81, 152].

� biegn ,aca �s

Wielko�s�c Dq staje si ,e funkcj ,a rozmiaru k ,atowego z pier�scienia (�s(Q) ro�snie ze spadkiem
�, przy skali Q � E�). W tym wypadku teoria dostarcza szeregu przewidywa�n dla Dq,
w zale_zno�sci od sposobu uwzgl ,ednienia niewiod ,acych przyczynk�ow do moment�ow faktori-
alnych w schemacie DLLA.16

Zgodnie z [79] Dq mo_ze przybiera�c posta�c:

Dq ' 0(Q)
q + 1

q

 
1 +

q2 + 1

4q2
z

!
(5.20)

Inne przybli_zenie podano w [80]:

Dq ' 20(Q)
q + 1

q

 
1�p1� z

z

!
; (5.21)

W pracy [77] natomiast, wynik otrzymano dla kumulant�ow, kt�ore dla wysokich energii s ,a
zbie_zne z momentami faktorialnymi (zachodz ,a mi ,edzy nimi relacje - np. wz�or 4.51):

Dq ' 20(Q)
q � w(q; z)

z(q � 1)
; (5.22)

16Przyj
,
eto tu oznaczenia z pracy [159] dla okre�slenia schematu rachunkowego podw�ojnych wiod ,acych loga-

rytm�ow, zwykle oznaczanego jako DLA.
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w(q; z) = q
p

1� z

 
1� ln(1� z)

2q2

!
: (5.23)

Dalsze mody�kacje dla Dq zosta ly otrzymane dla schematu MLLA [79]. W tym przypadku

r�ownanie (5.20) pozostaje s luszne przy zamianie 0(Q) na eff0 (zale_znej od q):

eff0 (Q) = 0(Q) + 20(Q)
b

4CA

"
�B

q � 1

2(q + 1)
+

q � 1

2(q + 1)(q2 + 1)
+

1

4

#
; (5.24)

gdzie b = 11CA
3 � 2nf

3 , B = 1
b

�
11CA
3 +

2nf
3C2

A

�
i nf jest liczb ,a zapach�ow. Dla por�ownania z danymi u_zyto warto�sci nf = 3 i � = 0.15
GeV. Uwzgl ,ednienie w rachunkach biegn ,acej sta lej sprz ,e_zenia prowadzi do odst ,epstwa od
zale_zno�sci liniowej w przebiegu krzywych danych wzorem (5.18), wi ,ekszym dla moment�ow
faktorialnych o ni_zszym rz ,edzie.

� partony - Monte Carlo

Obliczenia wykonane w oparciu o program Monte Carlo ARIADNE, w kt�orym perturba-
cyjna faza rozwoju kaskady partonowej jest bliska podej�sciu analitycznemu. Kaskada ta
zostaje

"
uci ,eta\ na pewnej, dopuszczalnej warto�sci p ,edu poprzecznego dla parton�ow w

kaskadzie: Q0 � �. Dla oddzia lywa�n DIS, wybrana warto�s�c Q0 = 0:27 GeV. Warto�s�c
ta, razem z warto�sci ,a dla � = 0:22 GeV, prowadzi do zgodnego z oczekiwaniami LPHD
stanu ko�ncowego, w kt�orym liczba parton�ow jest bliska liczbie hadron�ow. Taki

"
poziom

partonowy\, powsta ly w efekcie symulacji rozwoju kaskady QCD, zachowuj ,acej na ka_zdym
etapie energi ,e i p ,ed, reprezentuje obliczenia analityczne, bliskie podej�sciu MLLA.

Dane i przewidywania analityczne

Rysunek 5.23 przedstawia por�ownanie znormalizowanych moment�ow faktorialnych krotno�sci,
zmierzonych w pier�scieniach wok�o l osi strumienia, z przewidywaniami analitycznymi QCD wyko-
nanymi w przybli_zeniu DLLA wraz z pewnymi elementami oblicze�n w MLLA dla Dq. Do�swiad-
czalne przypadki oddzia lywa�n DIS analizowane by ly w obszarze fragmentacji kwarku w uk ladzie

Breita, dla Q2 > 1000 GeV2. Przy tej warto�sci Q2 udzia l w QCD proces�ow wy_zszego rz ,edu
takich jak przypadki fuzji bozonowo-gluonowej BGF, kt�ore w stanie ko�ncowym prowadz ,a do
dw�och strumieni (rozdzia l 5.5), wynosi < 10%. Dlatego wybrana o�s sto_zka z zawartymi w nim
cz ,astkami, w wi ,ekszo�sci oddzia lywa�n w tym zakresie Q2, pokrywa la si ,e z osi ,a wirtualnego fotonu
(rozproszonego kwarku) u_zywan ,a w modelu QPM.17 Wybrana warto�s�c k ,ata � = 450 zapewnia la
znacz ,ac ,a statystyk ,e danych.18

Krzywe pokazane na rysunku 5.23 przedstawiaj ,a przewidywania DLLA otrzymane dla Dq

wyznaczonego przy sta lej �s (wz�or 5.19) i biegn ,acej �s(Q) (wzory 5.20 - 5.24).
Obliczenia analityczne wykonane w ramach DLLA nie s ,a zgodne z danymi, ale opisuj ,a ich

przebieg. Rachunki przeprowadzone w granicy asymptotycznych energii, wprowadzaj ,a szereg
uproszcze�n, z kt�orych najwi ,ekszy wp lyw na wyniki mo_ze mie�c niezachowanie energii i p ,edu w
procesie rozszczepienia parton�ow w kaskadzie. Obserwowana niezgodno�s�c ma charakter ilo�sciowy

17Zast
,
apienie tak wyznaczonej osi przez o�s wyznaczon

,
a dla wielko�sci okre�slaj

,
acej kszta lt przypadku - thrust,

nie zmienia praktycznie otrzymanych wynik�ow [156].
18W obszernych i szczeg�o lowych badaniach zale_zno�sci wynik�ow od � nie obserwowano istotnych zmian w relacji

danych eksperymentalnych wzgl
,
edem przewidywa�n teoretycznych.
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Rysunek 5.23: Por�ownanie znormalizowanych moment�ow faktorialnych rz ,edu 2 - 5, z obliczeni-
ami pQCD + LPHD (wzory 5.19-5.24) dla przypadku ustalonej i biegn ,acej sta lej sprz ,e_zenia
�s. Krzywe oznaczone jako DLLA(4) w l ,aczaj ,a poprawk ,e od oblicze�n wykonanych w schemacie
MLLA dla wielko�sci Dq (wz�or 5.24).

Sytuacja ulega poprawie dla wy_zszego rz ,edu moment�ow. Dodatkowo, krzywa oznaczona na
rysunku 5.23 jako DLLA(4), le_zy stosunkowo najbli_zej wynik�ow do�swiadczalnych. Zosta la ona
otrzymana w schemacie DLLA, ale z pewnymi mody�kacjami (tylko dla Dq) pochodz ,acymi z
u_zytego schematu MLLA (wz�or 5.24). Pe lne obliczenia w schemacie MLLA, zapewniaj ,acymi
zachowanie p ,edu i energii w kaskadzie, przy sko�nczonych akceleratorowych energiach, s ,a jednak
wci ,a_z niedost ,epne.

Dane i Monte Carlo

Rysunek 5.24 przedstawia por�ownanie danych z hadronami otrzymanymi w symulacjach
Monte Carlo z u_zyciem program�ow ARIADNE, LEPTO i HERWIG (rozdzia l 4.4). Na rysunku
partony, otrzymane dla generatora ARIADNE, reprezentuj ,a obliczenia analityczne bliskie oczeki-
waniom MLLA i s ,a zgodne z LPHD. Opisuj ,a one dobrze zachowanie si ,e danych, zw laszcza dla
wysokich rz ,ed�ow moment�ow. Z drugiej strony, dla wszystkich modeli Monte Carlo hadrony
opisuj ,a w ilo�sciowy spos�ob zachowanie si ,e danych. Poziomy hadronowy i partonowy s ,a wi ,ec w
tym przypadku bliskie do�swiadczalnym warto�sciom dla moment�ow wy_zszego rz ,edu.

Otrzymane wyniki pokazuj ,a, _ze w przypadku badanych uktuacji krotno�sci w ograniczonych
k ,atowo obszarach przestrzeni fazowej (w pier�scieniach ograniczonych w k ,acie biegunowym),
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Rysunek 5.24: Por�ownanie znormalizowanych moment�ow faktorialnych z r�o_znymi modelami
Monte Carlo na poziomie hadronowym. Obejmuje ono r�ownie_z poziom partonowy generatora
ARIADNE, kt�ory jest zgodny z LPHD i reprezentuje obliczenia analityczne bliskie MLLA.

hipoteza LPHD mo_ze by�c stosowana, i przewidywania pQCD + LPHD (poparte dok ladniejszymi
wynikami dla parton�ow z Monte Carlo) oddaj ,a przebieg zachowania si ,e danych dla du_zych Q2

i wy_zszych moment�ow.

Wyniki eksperyment�ow e+e�

Fluktuacje krotno�sci w k ,acie biegunowym � zmierzone zosta ly poprzednio w oddzia lywaniach
e+e� obserwowanych na akcelaratorze LEP. W pracy [162] wsp�o lpracy L3, uktuacje krotno�sci
mierzono w pier�scieniach w podobny spos�ob jak w eksperymencie ZEUS, wok�o l osi strumienia
na ladowanych hadron�ow, powsta lych z fragmentacji pocz ,atkowego kwarku lub antykwarku.
Wyniki por�ownano w szerokim zakresie, zar�owno z obliczeniami analitycznymi pQCD + LPHD
jak i modelami Monte Carlo. Skupienie si ,e na por�ownaniu z przewidywaniami QCD, pozwoli w
pewien spos�ob, por�owna�c wyniki DIS i e+e�.

Rysunek 5.25 przedstawia por�ownanie danych eksperymentu L3 z analitycznymi przewidy-
waniami pQCD, otrzymanymi przy sta lej i biegnacej �s (wzory 5.19 - 5.24) dla warto�sci � =
0.16 GeV i warto�sci po l�owkowego k ,ata rozwarcia sto_zka, w kt�orym przeprowadzono pomiary �0

= 250.
Wyniki analityczne pQCD nie opisuj ,a uktuacji krotno�sci zmierzonych w e+e� w eksperymencie
L3, w podobny spos�ob jak by lo to obserwowane dla oddzia lywa�n DIS w eksperymencie ZEUS.
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Rysunek 5.25: Por�ownanie znormalizowanych moment�ow faktorialnych otrzymanych jako
funkcja skaluj ,acej si ,e zmiennej z (wz�or 5.15) [162] z przewidywaniami pQCD + LPHD (wzory
5.19 - 5.24).

R�o_znice maj ,a charakter ilo�sciowy. Podobnie jak dla DIS dostrzegalne jest pewne nasycenie si ,e
w przebiegu moment�ow faktorialnych. W obliczeniach taki przebieg krzywych zwi ,azany jest
z biegn ,ac ,a sta la sprz ,e_zenia. Dla ma lych z - du_zych k ,at�ow �, wyniki oblicze�n dla ustalonej i
biegn ,acej sta lej sprz ,e_zenia pokrywaj ,a si ,e, co pozostaje w zgodno�sci z oczekiwaniami, i_z w tym ob-
szarze momenty faktorialne b ,ed ,a wykazywa�c pot ,egow ,a zale_zno�s�c od szeroko�sci badanego obszaru
k ,atowego (pier�scienia). Takie skaluj ,ace si ,e zachowanie moment�ow zwi ,azane jest (jak wspomni-
ano uprzednio) z samopodobnym, fraktalnym charakterem kaskady partonowej w tym obszarze
[12, 163]. Dane L3 nie wykazuj ,a tej w lasno�sci. Dla oddzia lywa�n DIS, przebieg rozk lad�ow
jest podobny (Rys. 5.23) i tylko dla stosunkowo ma lych warto�sci z < 0:06, mo_zna m�owi�c o
pot ,egowym charakterze rozk lad�ow.19

Rysunek 5.26 przedstawia wyniki podobnej analizy dla eksperymentu DELPHI [164]. Tak_ze
w tym przypadku uktuacje wyra_zone poprzez momenty faktorialne nie s ,a opisywane przez
analityczne przewidywania. Zmiana parametr�ow u_zywanych w teoretycznym opisie: � = 0.15
GeV ! 0.04 GeV czy te_z redukcja liczby zapach�ow z 5 do 3 [164] nie koryguje w znacz ,acy spos�ob
tej niezgodno�sci.

19Dla obu eksperyment�ow dopuszczenie mniejszych warto�sci � � 0.05 GeV powoduje lepsz ,a zgodno�s�c z
przewidywaniami analitycznymi dla z � 0:13, przy jednoczesnej drastycznej niezgodno�sci w pozosta lym obszarze.

105



Rysunek 5.26:
Por�ownanie znormal-
izowanych moment�ow
faktorialnych otrzy-
manych dla pier�scieni
w k ,acie biegunowym
(przypadek jednowymi-
arowej przestrzeni D
= 1, analogiczny jak
dla eksperyment�ow
ZEUS i L3) w ekspery-
mencie DELPHI [164]
z przewidywaniami
pQCD + LPH (krzywe
zaznaczone cie�nsz ,a
lini ,a). Por�ownanie
dotyczy analitycznych
oblicze�n dla biegn ,acej
sta lej sprz ,e_zenia.
Wyst ,epuj ,aca tu zmi-
enna " odpowiada
zmiennej z u_zytej w
eksperymentach ZEUS i
L3. Dla por�ownania za-
mieszczono analizowany
r�ownie_z w tym ekspery-
mencie przypadek D =
2.
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5.3.3 Fluktuacje krotno�sci w cylindrycznej i sferycznej przestrzeni fazowej

Poni_zej przedstawiono wyniki pomiar�ow uktuacji krotno�sci dla obszar�ow przestrzeni fa-
zowej, kt�ore s ,a bliskie osi strumienia (rozproszonego kwarku) w uk ladzie Breita. Tak wybrany
obszar przestrzeni fazowej jest �zycznie r�o_zny od omawianego wcze�sniej reprezentuj ,acego ca l ,a
dost ,epn ,a przestrze�n fazow ,a zajmowan ,a przez strumie�n.

Cylindryczna przestrze�n fazowa

Sytuacje ilustruje rysunek 5.27, na kt�orym interesuj ,acy obszar charakteryzuje si ,e ogranicz ,a
warto�sci ,a p ,edu poprzecznego dla wszystkich cz ,astek istniej ,acych w stanie ko�ncowym. Momenty

q

cut
P
t

E = Q/2

Rysunek 5.27: Schematyczne
przedstawienie zasady pomiaru
g ,esto�sci cz ,astek i z ograniczonym
p ,edem poprzecznym wzgl ,edem
osi strumienia, pit < pcutt . Zgod-
nie z przewidywaniami QCD,
mi ,ekkie gluony o ma lym p ,edzie
poprzecznym, produkowane s ,a
w tym obszarze jako niezale_zne
od siebie, prowadz ,ac w granicy
pcutt ! 0 do statystyki Poissona.
Do�swiadczalnie pomiary wykonuje
si ,e dla na ladowanych cz ,astek.

faktorialne mog ,a wi ,ec by�c wyra_zone w nast ,epuj ,acy spos�ob:

Fq(pt < pcutt ) =

P1
n=q

n!
(n�q)! Pn(pcutt )

(
P1

n=0 nPn(pcutt ))q
(5.25)

Teoretyczne podej�scie do zagadnienia jest podobne jak w przypadku moment�ow k ,atowych, z
tym, _ze Pn(pt < pcutt ) jest tu prawdopodobie�nstwem znalezienia n gluon�ow z p ,edem poprzecznym
mniejszym od pewnej warto�sci pcutt .

Do�swiadczalna de�nicja, odniesiona do wszystkich hadron�ow w stanie ko�ncowym, mo_ze by�c
przedstawiona nast ,epuj ,aco:

Fq(pt < pcutt ) =
hn(n� 1) : : : (n� q + 1)i

< n >q
(5.26)

gdzie n liczb ,a na ladowanych hadron�ow o pt < pcutt

Przewidywania DLLA + LPHD

Obliczenia analityczne w perturbacyjnej QCD wykonane w ramach DLLA + LPHD [82]
prowadz ,a do nast ,epuj ,acych wyra_ze�n dla znormalizowanych moment�ow faktorialnych, w ograni-
czonych w p ,edzie poprzecznym, obszar�ow przestrzeni fazowej:

Fq(p
cut
t ) ' 1 +

q(q � 1)

6

ln(pcutt =Q0)

ln(E=Q0)
(5.27)
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Dla warto�sci pcutt ! Q0, Fq(p
cut
t ! Q0) ! 1 (w do�swiadczeniu pcutt ! 0),

rozk lady krotno�sci daj ,a si ,e opisa�c statystyk ,a Poissona. Nie wyst ,epuj ,a tu korelacje pomi ,edzy
gluonami, mamy do czynienia z niezale_zn ,a produkcj ,a gluon�ow. Takie zachowanie si ,e mo-
ment�ow wynika w QCD ze zjawiska koherencji mi ,ekkiego promieniowania gluon�ow (rozdzia l
4.4.2), prowadz ,acego do uporz ,adkowania k ,atowego cz ,astek w kaskadzie partonowej. Powoduje
to redukcj ,e rozwoju kaskady, zwi ,azan ,a z brakiem emisji wt�ornych gluon�ow. Dominuje tu pro-
dukcja pojedynczych mi ,ekkich gluon�ow z ma lym p ,edem poprzecznym.

Dane i pQCD

Na rysunku 5.28 przedstawiono por�ownanie danych [159, 158, 160] z modelami Monte Carlo
dla poziomu hadron�ow. Tak jak dla moment�ow k ,atowych, partony symulowane w ARIADNE,

ZEUS

F 2 F 3

BE
2

p
cut

t     GeV

BE
3

p
cut

t     GeV

F 4 F 5

BE
4

p
cut

t     GeV

BE
5

p
cut

t     GeV

Rysunek 5.28: Por�ownanie znormalizowanych moment�ow faktorialnych, dla na ladowanych
cz ,astek, w obszarze fragmentacji kwarku w uk ladzie Breita, z modelami Monte Carlo dla
hadron�ow. Momenty by ly liczone jako funkcje ci ,ecia w p ,edzie poprzecznym dla wszystkich
cz ,astek w stanie ko�ncowym pit < pcutt . Rezultaty symulacji otrzymane dla parton�ow w ARI-
ADNE, (przy Q0 = 0:27 GeV), s ,a zgodne z LPHD i reprezentuj ,a tu obliczenia analityczne. U
do lu rysunk�ow pokazano r�ownie_z czynniki korekcyjne zwi ,azane z korelacjami Bosego-Einsteina
[159] mog ,acymi potencjalnie wp lywa�c na otrzymane wyniki.

uzyskane zosta ly w zgodno�sci z za lo_zeniami LPHD (bliskie warto�sci krotno�sci parton�ow i hadron�ow
przy warto�sci Q0 = 0:27 GeV dla � = 0:22 GeV) i reprezentuj ,a obliczenia analityczne bliskie
MLLA (ma le Q0 � �)
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Wszystkie momenty rosn ,a dla pt < 1 GeV/c , osi ,agaj ,ac warto�s�c znacznie powy_zej jedno�sci

(zw laszcza dla moment�ow o wy_zszym rz ,edzie).
Takie zachowanie jest przeciwne do oczekiwanego w pQCD, gdy_z zgodnie ze wzorem (5.27),

w tym zakresie pt, momenty powinny d ,a_zy�c do warto�sci bliskiej jedno�sci. Wszystkie modele
Monte Carlo na poziomie hadron�ow pokazuj ,a podobne zachowanie jak w danych. Partony
ARIADNE tak_ze wykazuj ,a zachowanie przeciwne do danych, zgodne z oczekiwaniami wynikaj ,a-
cymi z oblicze�n w DLLA. Zaoberwowane r�o_znice s ,a jako�sciowe. Zgodno�s�c pomi ,edzy przewidywa-
niami dla parton�ow (teoria) i danymi, dla najni_zszego ci ,ecia pcutt jest wykluczona przy wi ,ekszym
ni_z 99 % poziomie ufno�sci dla moment�ow o rz ,edzie q = 2 i 3 i wi ,ekszym ni_z 95 % poziomie
ufno�sci dla moment�ow o q = 4 i 5.

S ,a to pierwsze wyniki do�swiadczalne �swiadcz ,ace o jako�sciowej niezgodno�sci z hipotez ,a LPHD
w badaniach wielocz ,astkowych korelacji dla cz ,astek o ma lych p ,edach poprzecznych, mniejszych
ni_z 1 GeV/c. Wskazywa�c to mo_ze na pewne ograniczenie stosowalno�sci hipotezy LPHD dla tego
obszaru.

Otrzymane wyniki potwierdzaj ,a, i_z obszar ma lych pt � Q0 powinien by�c traktowany ze
szczeg�oln ,a uwag ,a i dalej badany.20 Jednym z mo_zliwych wyt lumacze�n obserwowanego za-
chowania si ,e moment�ow faktorialnych jest wyst ,apienie dodatkowego nieperturbacyjnego efektu
[165], zwi ,azanego z korelacjami cz ,astek o ma lym p ,edzie poprzecznym. Oczekuje si ,e ponadto,
_ze przewidywany poprzednio rozk lad Poissona w granicy ma lych pt powinien by�c stosowany
raczej dla strumieni partonowych ni_z dla indywidualnych parton�ow (ka_zdy pojedynczy parton
mo_ze by�c r�ownie_z traktowany jako swego rodzaju strumie�n -

"
jet\, z drugiej strony strumienie

ko�ncowych parton�ow reprezentuj ,a pierwotne partony).
Wcze�sniejsze wyniki dotycz ,ace �sredniej krotno�sci hadron�ow i strumieni parton�ow w e+e�

oraz por�ownania ich z przewidywaniami pQCD (np. [12]), wskazywa ly, _ze dla pewnej warto�sci

parametru rozdzielczo�sci yc =
�Qc

Q

�2
, w zastosowanym algorytmie tworzenia strumieni (np.

typu
"
kT \ lub

"
Durham-algorithm\ [166]), otrzymuje si ,e zgodno�s�c obserwowanych krotno�sci

hadron�ow i strumieni partonowych przy pewnej warto�sci Qc = Q0. Ewentualne potwierdzenie
tych przewidywa�n, przy wyborze Qc � 1 GeV [138], pozwoli loby zachowa�c mo_zliwo�s�c stosowania
LPHD w obszarze ma lych pt, w badaniach wielocz ,astkowych korelacji, przy u_zyciu strumieni
cz ,astek o ma lej krotno�sci (w angielskiej terminologi - mini jets).

Korelacje Bosego-Einsteina (BEC) pomi ,edzy identycznymi cz ,astkami mog ,a generowa�c do-
datkowy przyczynek, kt�ory mog lby zniekszta lci�c obraz mierzonego efektu w ma lych przedzia lach
przestrzeni fazowej. Szczeg�o lowe badania tego problemu dawa ly maksymaln ,a, 20% poprawk ,e dla
BEC w przypadku moment�ow faktorialnych wy_zszych rz ,ed�ow (4,5) dla ma lego ci ,ecia pcutt < 0:4
GeV. Warto�sci czynnik�ow korekcyjnych dla BEC zosta ly r�ownie_z pokazane na rysunku 5.28.

20O problemach zwi ,azanych z obszarem mi
,
ekkich cz ,astek, wspomniano r�ownie_z w rozdziale 5.1.2 przy omawianiu

widm cz ,astek.
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Sferyczna przestrze�n fazowa

Dodatkowe wnioski wyci ,agn ,a�c mo_zna z bada�n uktucji krotno�sci w ograniczonych przez
ca lkowity p ,ed, obszarach przestrzeni fazowej, blisko osi strumienia. Spos�ob liczenia moment�ow
faktorialnych w takiej sferycznej przestrzeni fazowej podobny jest do przypadku moment�ow
ograniczonych przez pcutt z tym, _ze tutaj p ,ed ca lkowity wszystkich cz ,astek w stanie ko�ncowym
musi by�c mniejszy od pewnej warto�sci pi < pcut (Rys. 5.29). Rysunek 5.30 przedstawia

q

P

E = Q/2

cut

Rysunek 5.29: Zasada po-
miaru g ,esto�sci i cz ,astek w
stanie ko�ncowym w sferycznej
przestrzeni fazowej, przy
wymogu dotycz ,acym ich
p ,ed�ow ca lkowitych takim, _ze:
pi < pcut.

por�ownanie tak okre�slonych moment�ow faktorialnych dla danych DIS i modeli Monte Carlo.
Partony z ARIADNE Monte Carlo, podobnie jak poprzednio dla cylindrycznej przestrzeni fa-
zowej, s ,a bliskie obliczeniom analitycznym w pQCD. Dla wszystkich rz ,ed�ow moment�ow fak-
torialnych obserwuje si ,e niezgodno�s�c z przewidywaniami analitycznymi. Przy warto�sciach pcut

. 1 GeV/c, podobnie jak dla moment�ow faktorialnych mierzonych w cylindrycznej przestrzeni
fazowej, obserwuje si ,e przeciwny przebieg w stosunku do rozk lad�ow otrzymanych dla parton�ow.
Do�swiadczalne momenty wykazuj ,a silny wzrost podczas gdy rozk lady dla parton�ow malej ,a, d ,a_zac
do pewnych sta lych warto�sci. Niezgodno�s�c wszystkich do�swiadczalnych moment�ow z przewidy-
waniami na poziomie parton�ow, jest w granicach wielu odchyle�n standardowych.

Analityczne przewidywania prowadz ,a tu do r�o_znic na poziomie jako�sciowym.

Przewidywania DLLA

Dla moment�ow faktorialnych obliczanych w przestrzeni fazowej ograniczonej w p ,edzie ca lkowi-
tym przez pcut, DLLA + LPHD [82] przewiduje nast ,epuj ,ace zachowanie:

Fq(p
cut) ' C(q) > 1 (5.28)

Momenty powinny d ,a_zy�c do pewnych sta lych warto�sci, r�o_znych dla ka_zdego rz ,edu momentu.
Takie zachowanie nie jest obserwowane dla danych. Z drugiej strony wszystkie modele Monte

Carlo na poziomie hadron�ow opisuj ,a dane w spos�ob zadowalaj ,acy. Te i poprzednie wyniki
dotycz ,ace moment�ow badanych w cylindrycznej przestrzeni fazowej, wskazuj ,a na du_zy wp lyw
etapu hadronizacji na rozk lady krotno�sci mierzone w ograniczonych obszarach przestrzeni fa-
zowej.

Jak ju_z wspomniano uprzednio, obliczenia analityczne otrzymane zosta ly przy wprowadzeniu
pewnych uproszcze�n i w granicy wysokich, asymptotycznych energii. Z uwagi na to, _ze kom-
pletne obliczenia dla sko�nczonych energii w schemacie MLLA nie s ,a jeszcze dost ,epne, jedn ,a z
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Rysunek 5.30: Por�ownanie znormalizowanych moment�ow faktorialnych jako funkcji ci ,ecia w
p ,edzie ca lkowitym dla wszystkich cz ,astek w stanie ko�ncowym pi < pcut. Partony ARIADNE
Monte Carlo s ,a bliskie obliczeniom analitycznym.

mo_zliwo�sci sprawdzenia, czy niezgodno�s�c z istniej ,acymi przewidywaniami mo_ze si ,e zmniejsza�c,
jest przesuni ,ecie pomiar�ow do wy_zszych zakres�ow energii. Rysunek 5.31, przedstawia momenty
faktorialne w cylindrycznej i sferycznej przestrzeni fazowej dla zakresu du_zych Q2 > 4000 GeV2

(co odpowiada �sredniej warto�sci p ,edu rozproszonego kwarku w uk ladzie Breita P � 41 GeV).
Dane por�ownano tu z symulacjami ARIADNE Monte Carlo dla hadron�ow i parton�ow. Poziom
parton�ow bliski jest obliczeniom analitycznym. Zar�owno dla moment�ow ograniczonych w p ,edzie
poprzecznym jak i w p ,edzie ca lkowitym, wyra�znie wida�c dwie sk ladowe. Dla ma lych warto�sci
pcutt � 0.8 GeV/c lub pcut � 1 GeV/c, niezgodno�s�c danych z rozk ladami dla parton�ow po-
zostaje w takiej zale_zno�sci jak przy ni_zszych energiach (Q2 > 1000 GeV2). Powy_zej tych
warto�sci, rozk lady dla danych i parton�ow w granicach b l ,ed�ow (tylko b l ,edy statystyczne zosta ly
uwzgl ,ednione w danych) le_z ,a blisko siebie.

Nast ,epnym krokiem, kt�ory m�og lby pom�oc w zrozumieniu obserwowanych r�o_znic w badanych
rozk ladach, by laby mo_zliwo�s�c por�ownania danych z kompletnymi obliczeniami wykonanymi w
schemacie MLLA dla sko�nczonych energii. W chwili obecnej nie s ,a one dost ,epne.

Badania uktuacji krotno�sci w ograniczonych obszarach przestrzeni fazowej, przeprowadzone
dla oddzia lywa�n DIS na akceleratorze HERA, stanowi�c mog ,a nowy rodzaj testu dla poprawno�sci
oblicze�n wykonanych w chromodynamice perturbacyjnej.
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Rysunek 5.31: Por�ownanie dla du_zych Q2 > 4000 GeV2, znormalizowanych moment�ow fakto-
rialnych w cylindrycznej (lewy rysunek) i w sferycznej (prawy rysunek) przestrzeni fazowej z
symulacjami modelu ARIADNE 4.10, dla hadron�ow i parton�ow. Poziom parton�ow dla ARI-
ADNE, otrzymany przy Q0 = 0:27 GeV, jest zgodny z LPHD i pokrywa si ,e z analitycznymi
obliczeniami.

5.4 Obszar fragmentacji tarczy

Badania rozk lad�ow cz ,astek na ladowanych w obszarze fragmentacji kwarku w uk ladzie Bre-
ita, zosta ly w naturalny spos�ob poszerzone o obszar fragmentacji tarczy (protonu - diquarku).
Por�ownanie wynik�ow dla obu obszar�ow fragmentacji, pozwala lepiej pozna�c dynamik ,e proces�ow
prowadz ,acych do obserwowanych r�o_znic charakterystyk ich hadronowych stan�ow ko�ncowych.
Przewidywania analityczne pQCD zwi ,azane z obszarem fragmentacji protonu w DIS, dotycz ,a
jedynie jednocz ,astkowych rozk lad�ow u lamkowego p ,edu i rozk lad�ow po�spieszno�sci. Mo_zliwo�s�c
por�ownania tego typu do�swiadczalnych rozk lad�ow z przewidywaniami analitycznymi i z wynikami
symulacji Monte Carlo, b ,ed ,a tre�sci ,a dalszej cz ,e�sci rozdzia lu.

W obszarze ma lych x oddzia lywania DIS, pozwalaj ,a na badania fragmentacji w obszarze
tarczy, w oddzia lywaniach zapocz ,atkowanych rozproszeniem kwarku (antykwarku) z morza
kwark�ow w protonie. Opis teoretyczny bazuj ,acy na MLLA [167], mo_zna zilustrowa�c schematy-
cznie jak na rysunku 5.32. W obliczeniach uwzgl ,ednia si ,e zar�owno przyczynek pochodz ,acy
od kwarku C, jako po lowy kwarkowego diagramu, kt�ory fragmentuje w obszarze rozproszonego
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Rysunek 5.32: Ilustracja od-
dzia lywa�n DIS dla ma lych x
odpowiednio do opisu MLLA
[167]. Kwark C, pochodz ,acy z
morza kwark�ow w protonie, jest
rozproszony do obszaru fragmen-
tacji kwarku w uk ladzie Breita.
Jego partnerem jest antykwark
T1 istniej ,acy w obszarze tarczy
(jako druga po lowa diagramu
kwarkowego). Przyczynek T2
odpowiada w kanale t wymianie
gluonu, a T3 symbolizuje emisj ,e
kolejnych gluon�ow, w wytwor-
zonej w trakcie procesu drabinie
gluonowej.

kwarku w uk ladzie Breita (np. obszar
"
current\ na Rys. 5.13),21 jak i przyczynki T1, T2,

T3, b ,ed ,ace �zr�od lem mi ,ekkich gluon�ow, stowarzyszonych z obszarem fragmentacji tarczy. Zgod-
nie z przewidywaniami [167], przyczynek T1 powinien zachowywa�c si ,e w podobny spos�ob jak
kwark C, nie wykazuj ,ac zale_zno�sci od x. Przyczynek T2 zwi ,azany jest z

"
kolorowym\ polem,

rozci ,agni ,etym pomi ,edzy pozosta lo�sci ,a protonu a rozproszonym kwarkiem, za�s T3 odpowiada
emisji gluon�ow, kolejnym

"
szczeblom\ w wytworzonej tu

"
drabinie\. Zale_zno�s�c od x i Q2 jest

dla nich r�o_zna w por�ownaniu do T1. Przyczynki T1 i T2 prowadz ,a do cz ,astek z p ,edami < Q=2,
podczas gdy przyczynek T3 od wsp�o lliniowych gluon�ow prowadzi do cz ,astek z p ,edami � Q=2 i
jest zwykle poza akceptancj ,a detektora (r�ownie_z dla detektora ZEUS). Przy ograniczeniu bada�n
do warto�sci u lamkowego p ,edu xp < 1 (wz�or 5.1) (zawieraj ,acego g l�ownie przyczynki od T1 i
T2),22 dost ,epny obszar przestrzeni fazowej dla tarczy b ,edzie podobny do obszaru rozproszonego
kwarku, co umo_zliwia ich por�ownanie.

Rozk lady ln(1/xp): obszar fragmentacji kwarku, tarczy i MLLA

Przewidywane przez MLLA [107], widma u lamkowego p ,edu parton�ow w obszarze tarczy
s ,a w przybli_zeniu rozk ladami Gaussa dla xp < 1. Dla zakres�ow x i Q2 u_zytych w ekspery-
mencie ZEUS [83] (6 � 10�4 < x < 1 � 10�2 i 10 < Q2 < 320 GeV2), rozk lady posiadaj ,a
maksima w zakresie xp � (0:1 � 0:2) i wyp laszczaj ,a si ,e w zakresie 1 < xp < (1� x)=x (maksy-
malna warto�s�c xp w obszarze tarczy). Rozk lady u lamkowego p ,edu �p = ln( 1

xp
) dla obszaru

fragmentacji kwarku i tarczy pokazane zosta ly na rysunku 5.33. W przeciwie�nstwie do obszaru
fragmentacji kwarku, widma dla tarczy nie d ,a_z ,a do zera przy ln(1/xp) ! 0. Dla obszaru rozpro-
szonego kwarku, g ,esto�s�c cz ,astek w obszarze maksimum wzrasta oko lo trzykrotnie w zakresie mie-
rzonych warto�sci Q2. Dla tarczy g ,esto�s�c ta, przy warto�sci xp odpowiadaj ,acej pozycji maksimum
rozk lad�ow dla obszaru fragmentacji kwarku, zale_zy s labiej od Q2, zmieniaj ,ac si ,e o oko lo 30 %
przy najwy_zszych warto�sciach Q2. Podobnie, przy ustalonej warto�sci Q2, rozk lady �p w obszarze
tarczy nie wykazuj ,a znacz ,acej zale_zno�sci od x. W obszarze tarczy, pozycja maksimum wzrasta

21Wyniki opisane w poprzednich rozdzia lach wi
,

aza ly si
,
e z fragmentacj

,
a kwarku w tym obszarze.

22Jest to ma la cz ,e�s�c z dost ,epnej przestrzeni fazowej dla tarczy, co ilustruje prawy diagram dla punktu (c) na
Rys. 2.16. Ten obszar kinematyczny ma dla detektora ZEUS zadowalaj ,ac ,a akceptancj

,
e.

113



Rysunek 5.33: Rozk lady
1=�totd�=d�p w obszarze
fragmentacji rozproszonego
kwarku (dolne punkty) oraz
w obszarze fragmentacji tar-
czy (g�orne punkty). Ci ,ag le
krzywe s ,a rezultatem dopa-
sowania do danych postaci
dwusk ladnikowego rozk ladu
normalnego [83] (grube dla
tarczy i cienkie dla obszaru
fragmentacji kwarku).

z Q2 szybciej ni_z dla obszaru kwarku, zachowanie to jest zgodne z oczekiwaniami dotycz ,acymi
cylindrycznej przestrzeni fazowej. Przewidywane w MLLA [107], przybli_zone rozk lady Gaussa z
pozycj ,a maksim�ow rozk lad�ow �p w zakresie � (1:5� 2:5) nie s ,a obserwowane w do�swiadczeniu.
Otrzymane rezultaty bada�n rozk lad�ow �p dla DIS, w obszarze fragmentacji tarczy w uk ladzie
Breita, okazuj ,a si ,e by�c niezgodne z przewidywaniami MLLA + LPHD.

Rozk lady ln(1/xp): obszar fragmentacji tarczy i Monte Carlo

Por�ownanie widm �p w obszarze fragmentacji tarczy z modelami Monte Carlo przedstawia
rysunek 5.34. Wiarygodny opis danych dostarczaj ,a modele ARIADNE, LDC [168] oraz LEPTO

Rysunek 5.34: Por�ownanie
rozk lad�ow 1=�totd�=d�p
w obszarze fragmentacji
tarczy z modelami Monte
Carlo: ARIADNE, LEPTO
z

"
w laczonymi\ procesami

mi ,ekkich, kolorowych od-
dzia lywa�n (Soft Color Inter-
actions - SCI), LDC (Linked
Dipole Chain) i HERWIG.
LEPTO z wy l ,aczonym
schematem SCI le_zy blisko
przewidywa�n ARIADNE.
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z wy l ,aczonym schematem SCI (Soft Color Interactions - uwzgl ,edniaj ,acym dodatkowe kolorowe
pole pomi ,edzy rozproszonym kwarkiem i dikwarkiem) dla mierzonych zakres�ow (x,Q2).23 Mo_zna
wi ,ec oczekiwa�c, _ze dla modeli ARIADNE i LEPTO (bez SCI) �srednie krotno�sci (liczone jako
ca lki dla powy_zszych rozk lad�ow) b ,ed ,a bliskie do�swiadczalnym warto�sciom (ARIADNE najlepiej
opisuje dane). Modele te opisywa ly r�ownie_z w zadowalaj ,acy spos�ob rozk lady dla obszaru frag-
mentacji kwarku (np. Rys. 5.9). Dlatego oczekuje si ,e, _ze stosunek �srednich krotno�sci mierzonych
w obszarze fragmentacji tarczy i kwarku powinien by�c prawid lowo opisywany przez model
ARIADNE.

Dla modelu Monte Carlo HERWIG, kt�ory podobnie jak LEPTO bazuje na ewolucji par-
ton�ow opisywanej przez r�ownania DGLAP, obserwuje si ,e rozbie_zno�sci dla wszystkich przedzia l�ow
(x,Q2). Model ten nie dostarcza l w la�sciwego opisu danych r�ownie_z dla obszaru fragmentacji
kwarku (np. Rys. 5.9). LEPTO z w l ,aczonym schematem SCI, tylko dla ma lych Q2 daje
rozs ,adny opis, dla du_zych Q2 obserwuje si ,e du_z ,a niezgodno�s�c w stosunku do danych.

�Sredni p ,ed poprzeczny: fragmentacja kwarku, tarczy i Monte Carlo

Charakter rozk lad�ow p ,edu poprzecznego obserwowanego w obszarze fragmentacji kwarku i
tarczy przedstawiono w postaci zale_zno�sci �sredniego p ,edu poprzecznego od xp na rysunku 5.35.
Przy du_zym xp, �srednia warto�s�c < pt > jest wi ,eksza w obszarze fragmentacji kwarku ni_z tarczy

Rysunek 5.35: �Sredni p ,ed
poprzeczny jako funkcja
skalowanego p ,edu xp dla
obszaru fragmentacji kwarku
i fragmentacji tarczy [83].
Por�ownanie z modelami
Monte Carlo: krzywa ci ,ag la
- ARIADNE, przerywana -
HERWIG.

i pokazuje wyra�zn ,a zale_zno�s�c od skali energii Q2. W obszarze rozproszonego kwarku, �srednia
warto�s�c p ,edu poprzecznego ro�snie z xp (w warto�sci bezwzgl ,ednej xp), osi ,agaj ,ac maksimum dla
xp d ,a_z ,acego do -1 (Rys. 5.35). W obszarze fragmentacji tarczy �sredni p ,ed poprzeczny zd ,a_za do
sta lej warto�sci oko lo 600 MeV, wykazuj ,ac cechy cylindrycznej (ograniczonej w pt) przestrzeni fa-
zowej, ze s lab ,a zale_zno�sci ,a od Q2. Mo_zna przypuszcza�c, _ze w obszarze fragmentacji kwarku, du_ze

23Jak wspomniano w rozdziale 4.2, w modelu LDC ewolucja kaskady partonowej wi ,a_ze si
,
e z nowym

sformu lowaniem [64] podej�scia do ewolucji parton�ow opisywanym poprzez pojedyncze r�ownanie CCFM, kt�ore
w granicy ma lych x jest przybli_zeniem r�ownania BFKL, a w granicy du_zych x r�ownania DGLAP. Opiera si

,
e ona

na faktoryzacji w p
,
edzie poprzecznym kT parton�ow i uporz ,adkowaniu k ,atowym. R�ownanie DGLAP przewiduje

silne uporz
,

adkowanie p
,
ed�ow poprzecznych parton�ow, BFKL os labia to uporz

,
adkowanie, ale wprowadza silne

uporz ,adkowanie w p
,
edach pod lu_znych.
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p ,edy poprzeczne pochodzi�c mog ,a z emisji twardych parton�ow, powstaj ,acych podczas ewolucji
kaskady partonowej [123]. W obszarze tarczy nale_zy oczekiwa�c proces�ow z mi ,ekkimi gluonami.

Zaobserwowana du_za r�o_znica w �srednim p ,edzie poprzecznym mierzonym w obszarze fragmen-
tacji kwarku i tarczy mo_ze by�c r�ownie_z t lumaczona jako odzwierciedlenie korelacji pomi ,edzy xp
i pt [83]. W obszarze fragmentacji kwarku taka korelacja jest silna w zakresie du_zych (xp,pt),
odpowiadaj ,acych ma lej krotno�sci. Cz ,astki o du_zym pt wykazuj ,a siln ,a zale_zno�s�c od Q2, znaj-
duje to odbicie w podobnej zale_zno�sci �sredniego p ,edu poprzeczego przy du_zym xp. W obszarze
tarczy korelacja pomi ,edzy xp i pt jest ma la. Prowadzi to do mniejszej warto�sci �sredniego p ,edu
poprzecznego przy du_zym xp. �Sredni pt staje si ,e w zasadzie niezale_zny od xp i Q2 przy xp ! 1.

Przy por�ownywaniu danych z wynikami modeli Monte Carlo, bazuj ,acych na r�o_znych sposo-
bach opisu w QCD ewolucji kaskady partonowej, okazuje si ,e, _ze ARIADNE dobrze opisuje
dane, natomiast przewidywania z modelu HERWIG le_z ,a poni_zej dla obszaru fragmentacji tarczy,
w ca lym zakresie Q2. Dla obszaru fragmentacji kwarku przewidywania modelu HERWIG s ,a
bliskie rozk ladom otrzymanym w ARIADNE, dla najwy_zszych warto�sci Q2 i w granicach b l ,ed�ow,
opisuj ,a one dane eksperymentalne.

�Srednia krotno�s�c: fragmentacja kwarku, tarczy i Monte Carlo

Rysunek 5.36 pokazuje stosunek �srednich krotno�sci na ladowanych cz ,astek dla obszaru frag-
mentacji tarczy i kwarku jako funkcj ,e Q2. Stosunek ten maleje ze wzrostem Q2, wskazuj ,ac
na szybszy wzrost krotno�sci z energi ,a dla obszaru fragmentacji kwarku. Na rysunku 5.36

Rysunek 5.36: Sto-
sunek �srednich krotno�sci
na ladowanych cz ,astek dla
obszaru fragmentacji tarczy
i kwarku jako funkcja Q2.
Dane por�ownano z modelami
Monte Carlo: ARIADNE,
LEPTO (z i bez SCI), LDC i
HERWIG.

pokazano r�ownie_z przewidywania r�o_znych modeli Monte Carlo. Wszystkie symulacje, jako�sciowo
oddaj ,a charakter zmian stosunku �srednich krotno�sci z Q2. Zadowalaj ,acy opis przy por�ownaniu
z danymi, otrzymuje si ,e dla ARIADNE, LDC i LEPTO (bez SCI). Dla pozosta lych mod-
eli, przewidywania s ,a zupe lnie rozbie_zne (LEPTO+SCI) lub wyst ,epuj ,a k lopoty z normalizacj ,a
(HERWIG).

Rozk lady po�spieszno�sci Y - uk lad Breita

Badanie zachowania si ,e rozk lad�ow po�spieszno�sci Y (wz�or 2.32) cz ,astek na ladowanych w
uk ladzie Breita, mo_ze dostarczy�c dalszych test�ow pQCD + LPHD [169]. Przewidywania dotycz ,a
mo_zliwo�sci wyst ,apienia p laskich obszar�ow w Y dla parton�ow o ma lych p ,edach poprzecznych.
Oczekuje si ,e szybkiego wzrostu w g ,esto�sci cz ,astek i rozwini ,ecia si ,e p laskiego obszaru (plateau) z
szeroko�sci ,a proporcjonaln ,a do ln(Q), przy przej�sciu od obszaru fragmentacji kwarku do tarczy.
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Zak lada si ,e r�ownie_z wyst ,apienia drugiego obszaru p laskiego ze stosunkiem g ,esto�sci cz ,astek dla
obu p laskich obszar�ow r�ownym 9/4 (w schematyczny spos�ob ilustruje to Rys. 5.37). Taki

Rysunek 5.37: Schematyczne przedstawienie
g ,esto�sci mi ,ekkich cz ,astek, z ma lymi warto�sciami
pt jako funkcja po�spieszno�sci Y w uk ladzie
�srodka masy hadron�ow. Wielko�s�c YBreit ustala
�srodek uk ladu Breita, w kt�orym wi ,eksze od niej
warto�sci po�spieszno�sci stanowi ,a obszar rozpro-
szonego kwarku. Dla uk ladu Breita oczekuje si ,e,
[169], _ze g ,esto�s�c cz ,astek I0(y) w obszarze zdomi-
nowanym przez wymian ,e gluonu b ,edzie 9/4 razy
wi ,eksza (czynnik kolorowy od gluonu) ni_z w ob-
szarze zdominowanym przez wymian ,e kwarku (z
diagramu kwarkowego).

stosunek odzwierciedla zmian ,e w warto�sci kolorowego  ladunku dla obszaru fragmentacji, w
kt�orym dominuje gluon i obszaru fragmentacji z dominacj ,a kwarku. Do�swiadczalne rozk lady
na ladowanych cz ,astek otrzymano w eksperymencie H1 [134, 111] i s ,a przedstawione na rysunku
5.38. Pocz ,atek uk ladu Breita jest umiejscowiony przy Y = 0 i obszar fragmentacji kwarku
rozci ,aga si ,e w stron ,e ujemnych warto�sci Y . Dla ma lych pt obserwuje si ,e p laski obszar w

Rysunek 5.38: Rozk lady
po�spieszno�sci na ladowanych
cz ,astek w przedzia lach p ,edu
poprzecznego i Q2 > 100
GeV2 w uk ladzie Breita
[134]. Strza lki wskazuj ,a pozy-
cje pocz ,atku hadronowego
uk ladu �srodka masy dla <Q>
w danych. Histogramy s ,a
przewidywaniami LO modeli
Monte Carlo: linia ci ,ag la
reprezentuje ARIADNE, za�s
przerywana (kropkowana),
LEPTO ME+PS dla (lub
bez) dodatkowych mi ,ekkich
kolorowych oddzia lywa�n SCI
[170].
.

po�spieszno�sci Y. Ze wzrostem pt, efekty QCD (np. procesy BGF) stopniowo przekszta lcaj ,a
ten obszar w przybli_zony rozk lad Gaussa z maksimum w pobli_zu zera, obrazuj ,ac rol ,e uk ladu
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Breita w rozdzieleniu obszaru fragmentacji kwarku i tarczy.
Nie obserwuje si ,e w rozk ladzie po�spieszno�sci oczekiwanego skoku g ,esto�sci pomi ,edzy oby-

dwoma badanymi obszarami. Rysunek 5.38 obrazuje dodatkowo por�ownanie z wynikami LO
modeli Monte Carlo. ARIADNE i LEPTO w zadowalaj ,acy spos�ob opisuj ,a dane. W l ,aczenie dla
LEPTO mi ,ekkich kolorowych oddzia lywa�n SCI [170] prowadzi do du_zej niezgodno�sci z danymi.

5.5 Korelacje pomi
,

edzy obszarem fragmentacji kwarku i tarczy

Wyniki zawarte w rozdzia lach 5.1.1 - 5.1.2, otrzymane dla rozk lad�ow jednocz ,astkowych w
DIS i ich por�ownanie z e+e�, potwierdza ly hipotez ,e o uniwersalno�sci fragmentacji kwarku dla
tego typu rozk lad�ow, przy warto�sciach Q2 > 50 GeV2. Pojawiaj ,ace si ,e przy ni_zszych warto�sciach
Q2 r�o_znice t lumaczy�c mo_zna cz ,e�sciowo wp lywem proces�ow pierwszego rz ,edu w QCD takich jak
proces Comptona QCDC, czy fuzji bozonowo-gluonowej BGF w oddzia lywaniach DIS.

Dla przypadk�ow e+e�, prowadz ,acych w wi ,ekszo�sci do dw�och strumieni hadron�ow w stanie
ko�ncowym, wzajemne ich oddzia lywania i korelacje s ,a dodatnie i ma le, co pozwala traktowa�c je
jako niezale_zne. W uk ladzie Breita wyr�o_znia si ,e obszar zwi ,azany z fragmentacj ,a kwarku i tarczy
(pozosta lo�sci ,a protonu). Czy podobnie, jak w przypadku e+e� wzajemne ich odzia lywania i
korelacje s ,a zaniedbywalne?

W rozdziale 5.4 por�ownano rozk lady u lamkowego p ,edu, �sredniego p ,edu poprzecznego oraz
krotno�sci pomi ,edzy obszarem fragmentacji kwarku i tarczy. Zaobserwowano du_ze r�o_znice, zar�ow-
no w przebiegu krzywych, jak i w warto�sci �sredniej krotno�sci czy p ,edu poprzecznego dla obu tych
obszar�ow. Wskazuje to na r�o_zne dynamiczne mechanizmy ich pochodzenia. Zgodnie z wynikami
pracy [171] obszary rozproszonego kwarku i tarczy nie mog ,a by�c traktowane jako ca lkowicie
niezale_zne gdy_z procesy typu QCDC i BGF wnosz ,a niezaniedbywalny przyczynek do ko�ncowego
stanu hadronowego. Ilustruje to rysunek 5.39. Jest to w pewnym sensie efekt kinematyczny

Rysunek 5.39: Ilustracja oczeki-
wanych kon�guracji strumieni
partonowych w uk ladzie Breita:
dla podstawowego procesu DIS
opisywanego w modelu QPM i LO
proces�ow QCD, takich jak proces
QCDC i BGF. Powsta le strumienie
parton�ow mog ,a fragmentowa�c w
obszarze rozproszonego kwarku
lub tarczy. Obszar rozproszonego
kwarku znajduje si ,e na lewo od
pionowej osi na dolnym rysunku.

zwi ,azany z tymi procesami, gdzie ka_zdy z nich prowadzi do dw�och strumieni hadronowych w
stanie ko�ncowym. Oba strumienie mog ,a wyst ,api�c r�ownocze�snie w obszarze fragmentacji kwarku
lub tarczy b ,ad�z te_z ka_zdy z nich mo_ze znajdowa�c si ,e w innym obszarze. Zgodnie z [171, 172],
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�zr�od lem ujemnych korelacji (antykorelacji) b ,ed ,a takie kon�guracje, w kt�orych oba strumienie s ,a
w obszarze tarczy lub ka_zdy z nich jest w innej p�o lkuli. W tym przypadku obliczenia prowadz ,a do
antykorelacji pomi ,edzy obszarem fragmentacji kwarku i obszarem tarczy. Wyniki do�swiadczalne
potwierdzaj ,a te przewidywania [84, 146, 172]. Si la tego efektu mo_ze by�c wyra_zona poprzez
wyliczenie wsp�o lczynnika korelacji:

� =
hnqnti � hnqihnti

�q�t
; (5.29)

gdzie nq(nt) jest liczb ,a cz ,astek w obszarze rozproszonego kwarku (tarczy), a �q(�t) sa standar-
dowymi odchyleniami rozk lad�ow krotno�sci w tych obszarach. Warto�s�c � jest ograniczona do
warto�sci przedzia lu, �1 � � � 1 i w przypadku braku korelacji � = 0. Wielko�s�c ta jest ma lo
czu la na straty cz ,astek z fragmentacji tarczy, kt�ore cz ,esto pozostaj ,ac w rurze, nie s ,a mo_zliwe do
detekcji. Rysunek 5.40 pokazuje zale_zno�s�c wsp�o lczynnika korelacji � jako funcji Q2 i x. Otrzy-
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Rysunek 5.40: Ewolucja
wsp�o lczynnika korelacji � ze
zmian ,a Q2 i x [84]. Pokazane
zosta ly r�ownie_z wyniki
r�o_znych modeli Monte Carlo.

mano ujemne warto�sci dla � -
"
antykorelacje\. Znalezione antykorelacje staj ,a si ,e silniejsze wraz

z malej ,acym x, a s labsze ze wzrostem Q2. Dla ma lych x znacz ,acy wk lad do stanu ko�ncowego od
proces�ow wy_zszego rz ,edu wnosi BGF,24 kt�ory staje si ,e ma ly dla du_zych Q2. Cz ,esto�s�c procesu
QCDC nie zmienia si ,e w istotny spos�ob w szerokim zakresie Q2 i przewa_za przy du_zych Q2.
Istnienie obu tych proces�ow nawet przy du_zych Q2, powoduje migracj ,e cz ,astek pomi ,edzy obyd-
woma obszarami, w przeciwie�nstwie do przypadk�ow e+e�, dla kt�orych wzajemne oddzia lywania
p�o lkul (korelacje ty l - prz�od) s ,a ma le. Z istnienia antykorelacji pomi ,edzy p�o lkul ,a rozproszonego
kwarku i tarczy wynika fakt, _ze uk lad Breita dla oddzia lywa�n DIS nie jest ca lkowicie r�ownowa_zny
obu p�o lkulom dla e+e�. Przedstawione poprzednio, w rozdziale 5.2 wyniki dla k ,atowych ko-
relacji dwucz ,astkowych, wykaza ly znacz ,ace r�o_znice w stosunku do danych pochodz ,acych z e+e�,
nie zanikaj ,ace z wzrostem Q2.

24Zgodnie z [171] mo_ze to by�c zwi
,

azane z wzrostem u lamka przypadk�ow z jednym lub dwoma strumieniami w
obszarze tarczy. Takie zachowanie jest spowodowane wzrostem g

,
esto�sci gluon�ow w protonie dla ma lych x i mo_ze

powodowa�c wzrost cz
,
esto�sci proces�ow BGF.
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Mo_zna wi ,ec r�ownie_z oczekiwa�c efektu tych wzajemnych korelacji w badaniach dynamicznych
uktuacji krotno�sci w ograniczonych k ,atowo obszarach przestrzeni fazowej, przedstawionych w
rozdziale 5.3.2. Dane DIS s ,a bli_zsze przewidywaniom analitycznym pQCD ni_z odpowiednie
rozk lady dla e+e�.

Dla uktuacji krotno�sci w ograniczonych p ,edem poprzecznym lub ca lkowitym obszarach
przestrzeni fazowej, podobne por�ownanie stanie si ,e mo_zliwe, kiedy dost ,epne b ,ed ,a wyniki dla
oddzia lywa�n e+e�.
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Rozdzia l 6

Podsumowanie i wnioski

Niniejsza rozprawa po�swi ,econa jest badaniu proces�ow wielorodnej produkcji cz ,astek, obser-
wowanych na akceleratorze HERA. W pracy skupiono si ,e na analizie niekt�orych w lasno�sci stan�ow
ko�ncowych, zwi ,azanych z rozpraszaniem g l ,eboko nieelastycznym elektron�ow (pozyton�ow) na
protonach (DIS). Rozwa_zana by ly tylko neutralne oddzia lywania DIS.

Materia l do�swiadczalny zarejestrowany przez detektory eksperyment�ow ZEUS (w przewa_zaj ,a-
cej wi ,ekszo�sci) i H1, pracuj ,acych na akceleratorze HERA, pozwala l na pomiary jedno i wie-
locz ,astkowych rozk lad�ow szeregu wielko�sci. Analiza prowadzona by la w uk ladzie Breita, kt�ory
jest naturalnym uk ladem w badaniach oddzia lywa�n DIS. Pozwala on na separacj ,e obszaru frag-
mentacji rozproszonego kwarku i pozosta lo�sci protonu (tarczy). Otrzymane wyniki dostar-
czy ly nowych mo_zliwo�sci testowania przewidywa�n chromodynamiki perturbacyjnej (pQCD) i
poprawno�sci hipotezy o dualno�sci parton�ow i hadron�ow LPHD. Jest ona u_zywana przy por�owny-
waniu wynik�ow teoretycznych dla parton�ow z do�swiadczalnie mierzonymi hadronami.

Dla inkluzywnych, jednocz ,astkowych rozk lad�ow, kompletne obliczenia analityczne, oparte
o schemat rachunkowy chromodynamiki perturbacyjnej, MLLA, pozwalaj ,a na por�ownanie z
danymi przy sko�nczonych, akceleratorowych energiach. Daje to r�ownie_z mo_zliwo�s�c por�ownania
z uprzednio otrzymanymi rezultatami dla oddzia lywa�n e+e� i sprawdzenia prawdziwo�sci LPHD
dla oddzia lywa�n ep i zasadno�sci jej stosowania dla takich rozk lad�ow. Rozszerzenie oblicze�n
analitycznych o korelacje wielocz ,astkowe pozwala sprawdzi�c stosowalno�s�c hipotezy LPHD dla
bardziej skomplikowanych rozk lad�ow z wieloma cz ,astkami.

Rozwa_zane w pracy zagadnienia dotycz ,a tzw. mi ,ekkich proces�ow, w kt�orych przekazy
p ,edu pomi ,edzy cz ,astkami w stanie ko�ncowym s ,a ma le. W obliczeniach analitycznych dla tego
typu proces�ow, wprowadza si ,e opis rozwoju kaskady kwarkowo-gluonowej (partonowej) QCD
do skali energii Q0 � �. Sta la sprz ,e_zenia oddzia lywa�n silnych w tych obliczeniach �s, mo_ze
by�c traktowana jako niezmieniaj ,aca si ,e ze skal ,a energii lub wykazuj ,aca tak ,a zmienno�s�c (tzw.
biegn ,aca sta la sprz ,e_zenia). W pierwszym przypadku kaskada wykazuje cechy samopodobie�nstwa
(charakter

"
fraktalny\ kaskady), daj ,ac wielko�sci opisywane np. momentami faktorialnymi, kt�ore

wykazuj ,a pot ,egow ,a zale_zno�s�c od szeroko�sci przedzia lu mierzonej wielko�sci. Okazuje si ,e, _ze
wiele wynik�ow do�swiadczalnych, na poziomie jako�sciowym i ilo�sciowym mo_zna opisa�c w spos�ob
analityczny, u_zywaj ,ac w obliczeniach biegn ,acej sta lej sprz ,e_zenia. W ko�ncowym etapie oblicze�n
rozk lady otrzymane dla parton�ow, mo_zna por�owna�c z hadronami, zak ladaj ,ac prawdziwo�s�c hipo-
tezy LPHD.
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6.1 Rozk lady jednocz
,

astkowe

Ta cz ,e�s�c pracy przedstawia wybrane wyniki eksperyment�ow ZEUS i H1. Autor prezentowanej
pracy by l jednym z wsp�o lautor�ow wszystkich wynik�ow wsp�o lpracy ZEUS, natomiast nie ma
swojego udzia lu w powstaniu 1-szej czy 2-giej analizy w procedurze przygotowywania publikacji
w ZEUS.

6.1.1 Fragmentacja kwarku

Dla rozk lad�ow jednocz ,astkowych mierzonych w obszarze fragmentacji kwarku takich jak np.
widm u lamkowego p ,edu, dla du_zych Q2 (> 100 GeV2), obliczenia analityczne otrzymane w
chromodynamice perturbacyjnej w schemacie MLLA + LPHD, opisuj ,a dane DIS w spos�ob za-
dowalaj ,acy. Zgodno�s�c ta w wi ,ekszo�sci jest na poziomie jako�sciowym, w niekt�orych przypadkach
r�ownie_z na poziomie ilo�sciowym (pozycja maksimum i szeroko�s�c rozk lad�ow u lamkowego p ,edu).

Przy ni_zszych warto�sciach Q2, obliczenia w MLLA + LPHD napotykaj ,a trudno�sci w opisie
danych. Poprawki kinematyczne, takie jak wprowadzenie efektywnej masy dla cz ,astek, pozwalaj ,a
w znacz ,acy spos�ob zredukowa�c niezgodno�sci.

Na podstawie otrzymanych wynik�ow mo_zna wi ,ec potwierdzi�c wcze�sniejsze obserwacje otrzy-
mane dla oddzia lywa�n e+e� o prawdziwo�sci hipotezy LPHD i zasadno�sci jej stosowania w bada-
niach rozk lad�ow jednocz ,astkowych.

Uniwersalno�s�c fragmentacji kwarku

Obszar fragmentacji rozproszonego kwarku w uk ladzie Breita, bliski jest pojedynczej p�o lkuli
dla oddzia lywa�n e+e�. Dlatego oczekuje si ,e zgodno�sci rozk lad�ow wielko�sci mierzonych odpowied-
nio w obydwu tych obszarach, co �swiadczy�c mo_ze o uniwersalno�sci fragmentacji kwarku.

Dla du_zych Q2, wyniki otrzymane dla rozk lad�ow jednocz ,astkowych w DIS (np. rozk lady
u lamkowego p ,edu) zgadzaj ,a si ,e z odpowiednimi wielko�sciami otrzymanymi w e+e�. Potwierdza
to w tym przypadku uniwersalno�s�c fragmentacji kwarku. Dla ma lych Q2 (� 50 GeV2) obserwuje
si ,e natomiast r�o_znice dla obu tych proces�ow, np. w �sredniej krotno�sci na ladowanych cz ,astek.

Niezgodno�sci mo_zna cz ,e�sciowo wyt lumaczy�c wyst ,epowaniem proces�ow wy_zszego rz ,edu w
QCD dla DIS, takich jak fuzja bozonowo-gluonowa BGF czy rozproszenie Comptona QCDC.
Mog ,a one prowadzi�c do zubo_zenia krotno�sci cz ,astek w obszarze fragmentacji kwarku w uk ladzie
Breita. Z istnieniem tych proces�ow wi ,a_ze si ,e istnienie korelacji pomi ,edzy obszarem fragmentacji
kwarku i tarczy w uk ladzie Breita. Korelacje s ,a ma le dla du_zych Q2, dla ma lych Q2 korelacje
pomi ,edzy obu obszarami s ,a du_ze i ujemne (wyst ,epuj ,a "

antykorelacje\). Staj ,a si ,e one w tym
zakresie Q2 cz ,e�sciowo odpowiedzialne za obserwowany brak uniwersalno�sci fragmentacji kwarku
obserwowany w DIS.

Dalsze zrozumienie obserwowanych r�o_znic pomi ,edzy obu p�o lkulami (w DIS i e+e�) wydaje si ,e
by�c konieczne. Mo_zna pr�obowa�c wprowadza�c tu dodatkowe ci ,ecia kinematyczne, kt�ore mog lyby
zwi ,ekszy�c podobie�nstwo przypadk�ow DIS i e+e�.

6.1.2 Fragmentacja tarczy

W obszarze fragmentacji tarczy, otrzymane wyniki wykazuj ,a du_ze r�o_znice w stosunku do ob-
szaru fragmentacji kwarku. Dotyczy to widm u lamkowego p ,edu oraz warto�sci �srednich krotno�sci
i �sredniego p ,edu poprzecznego.

Widma u lamkowego p ,edu w obszarze fragmentacji tarczy okazuj ,a si ,e by�c niezgodne z przewidy-
waniami MLLA + LPHD.
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Warto�sci �sredniej krotno�sci i �sredniego p ,edu poprzecznego mog ,a by�c opisane w ramach ist-
niej ,acych modeli Monte Carlo (np. ARIADNE), bazuj ,acych na modelach QCD prezentuj ,acych w
r�o_zny spos�ob rozw�oj kaskady partonowej. Istnienie �sredniego p ,edu poprzeczego � 600 MeV, nie
zmieniaj ,acego si ,e w spos�ob znacz ,acy z Q2, wskazuje, _ze ten obszar posiada cechy cylindrycznej
przestrzeni fazowej.

Rozk lady po�spieszno�sci nie wykazuj ,a oczekiwanego skoku w g ,esto�sci cz ,astek w obszarze
tarczy.

6.2 Korelacje dwucz
,

astkowe i uktuacje krotno�sci -
fragmentacja kwarku

Ta cz ,e�s�c pracy zwi ,azana jest z badaniami korelacji i uktuacji krotno�sci cz ,astek obser-
wowanych w stanach ko�ncowych DIS na akceleratorze HERA. Ilustruje ona bezpo�sredni wk lad
autora (zapowiadany we Wst ,epie) do wynik�ow �zycznych opublikowanych przez wsp�o lprac ,e
ZEUS.

Dla zmierzonych dwucz ,astkowych korelacji w k ,acie biegunowym czy uktuacji krotno�sci
w ograniczonych obszarach przestrzeni fazowej, por�ownanie z przewidywaniami analitycznymi
ogranicza si ,e g l�ownie do wynik�ow otrzymanych w schemacie DLLA w pQCD. Zawieraj ,a one
szereg uproszcze�n (np. brak zasady zachowania energii i p ,edu podczas rozwoju kaskady QCD)
i odnosz ,a si ,e do du_zych, asymptotycznych energii. Wi ,a_ze si ,e to ze z lo_zono�sci ,a rozwa_zanych
zagadnie�n, dla kt�orych nie istniej ,a kompletne obliczenia w schemacie MLLA.

Por�ownanie danych i przewidywa�n analitycznych w tym przypadku dostarczy lo szeregu
nowych interesuj ,acych test�ow dla pQCD + LPHD.

� przewidywania DLLA + LPHD dla funkcji korelacji dwucz ,astkowej we wzgl ,ednym k ,acie
biegunowym Ŷ ("), w zadowalaj ,acy spos�ob zgadzaj ,a si ,e z danymi. Dla Q2 > 1000 GeV2

kszta lt rozk lad�ow ma lo zmienia si ,e z Q2. Funkcja ta zawiera przyczynek opisywany poprzez
rozk lady jednocz ,astkowe (nieskorelowane cz ,astki).

� Dla funkcji korelacji dwucz ,astkowej Y ("), przedstawiaj ,acej prawdziwe, dynamiczne ko-
relacje pomi ,edzy cz ,astkami, widoczne s ,a pewne rozbie_zno�sci. Malej ,a one ze wzrostem
warto�sci Q2. Dla Q2 > 2000 GeV2, przewidywania analityczne pQCD + LPHD dla ma lych,
wzgl ,ednych k ,at�ow cz ,astek (du_ze "), oddaj ,a tr ,edy obserwowane dla danych. Wykazane roz-
bie_zno�sci w tym zakresie Q2 s ,a na poziomie ilo�sciowym.

Pomocne dla bardziej szczeg�o lowych test�ow pQCD by lyby obliczenia analityczne, wyko-
nane dla sko�nczonych energii w schemacie MLLA + LPHD.

Dla ni_zszych warto�sci Q2 obserwuje si ,e du_ze r�o_znice pomi ,edzy do�swiadczeniem, a przewidy-
waniami chromodynamiki perturbacyjnej.

Wyniki symulacji Monte Carlo opartych o r�o_zne modele QCD rozwoju kaskad partonowych,
w r�o_znym stopniu opisuj ,a dane. Dla Q2 < 100 GeV2 najlepsz ,a zgodno�s�c wykazuje opis
w ARIADNE. Dla du_zych Q2 > 2000 GeV2, LEPTO i HERWIG w granicach b l ,ed�ow
poprawnie opisuj ,a zachowanie si ,e danych.

Lepszy opis danych w tym obszarze dla ARIADNE, uzyskuje si ,e w poprawionej jej wersji
(rozszerzona przestrze�n fazowa dla emisji gluon�ow w obszarze fragmentacji kwarku).

� Nowym testem poprawno�sci przewidywa�n pQCD + LPHD by lo por�ownanie ze zmie-
rzonymi w DIS uktuacjami krotno�sci w ograniczonych obszarach przestrzeni fazowej.
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Fluktuacje badano za pomoc ,a moment�ow faktorialnych krotno�sci Fq(C), w obszarach
przestrzeni fazowej C, ograniczonych w k ,acie biegunowym, p ,edzie poprzecznym i p ,edzie
ca lkowitym, dla wszystkich na ladowanych cz ,astek tam si ,e znajduj ,acych.

Dla moment�ow k ,atowych wykazano niezgodno�s�c z przewidywaniami DLLA + LPHD (z
pewnymi poprawkami pochodz ,acymi od MLLA) na poziomie ilo�sciowym, malej ,ac ,a ze
wzrostem rz ,edu badanego momentu q.

Dla moment�ow faktorialnych otrzymanych dla ci ,e�c w p ,edzie poprzecznym pt lub ca lkowitym
p, dla ma lych ich warto�sci < 1 GeV, obserwuje si ,e przeciwne tendencje w zachowaniu si ,e
danych i przewidywa�n DLLA. Obserwowana niezgodno�s�c jest na poziomie jako�sciowym.
Po raz pierwszy stwierdzono istnienie wyra�znej granicy stosowalno�sci hipotezy LPHD w
badaniach wielocz ,astkowych korelacji dla ma lych p ,ed�ow poprzecznych cz ,astek.

� Pierwsz ,a, nasuwaj ,ac ,a si ,e mo_zliwo�sci ,a wyt lumaczenia takiego zachowania s ,a uproszczenia,
wprowadzone w schemacie DLLA.

Æ Dla moment�ow k ,atowych taka sugestia ma pewne uzasadnienie. Rozk lady otrzymane
dla parton�ow w symulacjach Monte Carlo proces�ow oddzia lywa�n DIS, w oparciu o
modele QCD, le_z ,a blisko danych, zw laszcza dla wysokich rz ,ed�ow moment�ow. Poziom
parton�ow bliski jest wynikom analitycznym otrzymanych w schemacie MLLA (gdzie
zachowanie energii i p ,edu spe lnione jest podczas rozwoju kaskady QCD).

Okazuje si ,e, _ze przy por�ownaniu danych z wynikami symulacji dla hadron�ow i par-
ton�ow otrzymanych z programu Monte Carlo ARIADNE, wszystkie trzy rozk lady
le_z ,a blisko siebie. Potwierdza�c to mo_ze prawdziwo�s�c hipotezy LPHD i uzasadnia jej
stosowanie w badaniach dynamicznych uktuacji krotno�sci w ograniczonych k ,atowo
obszarach przestrzeni fazowej.

Æ Dla moment�ow faktorialnych otrzymanych przy wprowadzonych ci ,eciach w pt lub p
sytuacja jest inna. Przebieg rozk lad�ow dla parton�ow, przy ma lych warto�sciach tych
ci ,e�c, jest przeciwny do danych i do poziomu hadron�ow. Wskazuje to na niestosowalno�s�c
LPHD w zakresie ma lych p ,ed�ow poprzecznych (ca lkowitych) cz ,astek < 1 GeV/c w
badaniach korelacji wielocz ,astkowych.

� Hadrony z r�o_znych symulacji Monte Carlo w rozs ,adny spos�ob opisuj ,a dane. Mo_zna
wi ,ec wnioskowa�c, _ze hadronizacja ma du_zy wp lyw na obserwowane uktuacje krotno�sci
w ograniczonych obszarach przestrzeni fazowej.

� Obszar nieperturbacyjnego ci ,ecia w pt � Q0 dla parton�ow w kaskadzie QCD, wymaga
specjalnego traktowania i sprawdzenia, czy w tym obszarze nie wyst ,epuj ,a dodatkowe,
nieperturbacyjne efekty  l ,aczenia si ,e cz ,astek. Sugerowano, [165, 138] aby przewidywa-
nia analityczne odnie�s�c nie bezpo�srednio do parton�ow, lecz do ich strumieni. Strumienie
te

"
reprezentowa lyby\ dalej partony, kt�ore mo_zna by por�owna�c z danymi. Strumienie

parton�ow by lyby kreowane przy pewnej, ma lej warto�sci parametru rozdzielczo�sci w al-
gorytmie tworzenia strumieni (np. w tzw. algorytmie kt). Krotno�s�c parton�ow w stru-
mieniu by laby raczej ma la (

"
minijets\). Potwierdzenie tych oczekiwa�n poszerzy zakres

stosowalno�sci LPHD w badaniach korelacji wielocz ,astkowych, na obszary bliskie nieper-
turbacyjnej granicy Q0.

Uniwersalno�s�c fragmentacji kwarku

124



Dla funkcji korelacji Ŷ (") rozk lady dla DIS (w zakresie Q2 > 2000 GeV2) i dla e+e�

zgadzaj ,a si ,e nawet przy pewnych r�o_znicach w warto�sci energii pocz ,atkowej fragmentuj ,acego
kwarku. Dla tego rodzaju funkcji korelacji prawdziwe jest wi ,ec za lo_zenie uniwersalno�sci
fragmentacji kwarku.

Por�ownanie funkcji Y (") dla DIS (Q2 > 2000 GeV2) i dla e+e� wykazuje istotn ,a r�o_znic ,e
pomi ,edzy nimi. W przeciwie�nstwie do oddzia lywa�n e+e�, zwi ,ekszenie warto�sci Q2 (energii
pocz ,atkowej fragmentuj ,acego kwarku) nie zmienia w istotny spos�ob zachowanie si ,e funkcji
Y (") dla DIS.

Wynik ten pozostawia nadal otwartym zagadnienie uniwersalno�sci fragmentacji kwarku
badane z punktu widzenia korelacji dwucz ,astkowych. Jednym z mo_zliwych powod�ow
takiego zachowania jest, jak wspomniano powy_zej, istnienie korelacji pomi ,edzy obszarem
fragmentacji kwarku i tarczy.

W badaniach uktuacji krotno�sci dost ,epne dane dla oddzia lywa�n e+e� dotycz ,a badania
moment�ow k ,atowych. Przewidywania pQCD + LPHD opisuj ,a charakter rozk lad�ow, ale
nie potra� ,a opisa�c danych e+e� na poziomie ilo�sciowym.

W przypadku danych DIS (mniejsza energia pocz ,atkowa fragmentuj ,acego kwarku) jest
podobnie, chocia_z obserwuje si ,e mniejsz ,a niezgodno�s�c na poziomie ilo�sciowym. Mo_ze
to dowodzi�c, _ze tak jak dla przypadku korelacji dwucz ,astkowych, p�o lkula rozproszonego
kwarku w uk ladzie Breita i pojedyncza p�o lkula w oddzia lywaniach e+e� nie s ,a w pe lni
r�ownowa_zne.

Odpowiednie wyniki dla uktuacji krotno�sci w cylindrycznej i sferycznej przestrzeni fa-
zowej dla oddzia lywa�n e+e� nie by ly jeszcze publikowane.
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