
Էլեկտրոն-պրոտոնային դեպքերի
ընտրությունը միջուկային
փոխազդեցություններում

Ուսանող՝ ԴավիթՄարտիրյան

Ղեկավար՝ Նատալյա Դաշյան (ԵրՖԻ) 1



Բովանդակություն
• Նպատակ

• CLAS/eg2 գիտափորձը և թիրախը

• Էլեկտրոնի և Պրոտոնի նույնականացումը և կիրառված

սահմանափակումները

• Ծնման z գագաթի վերականգնումը և (ep)  դեպքերի
վերականգնումը

• Ստացված արդյունքներ
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Նպատակ
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CEBAF (Continuous Electron Beam Accelerator Facility) անընդհատ

էլեկտրոնային փնջով գծայինարագացուցիչ է, որը նախատեսված
է մեզոնների, նուկլոնների և միջուկների էլեկտրամագնիսական

կառուցվածքն ուսումնասիրելու համար:

CEBAF-ը բոլոր 4 փորձարարական դահլիճներին միաժամանակ

կարող է մատակարարել մեծ ինտենսիվությամբ, 2.004
նվպարբերությամբ, մինչև 6 ԳԷվ (այժմ 12 ԳԷվ) էներգիայով

անընդհատ էլեկտրոնային փունջ: Յուրաքանչյուր պտույտի

ընթացքում փունջը ձեռք է բերում

~1.2 ԳԷվ էներգիա (այժմ 2.4)

CEBAF  գծայինարագացուցիչ
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CLAS (CEBAF Large Acceptance Spectrometer)

• CLAS դետեկտորը գտնվում է փորձարարական B սրահում, որը
նախատեսված է և՛ էլեկտրոնային, և՛ ֆոտոնային փնջերով
գիտափորձեր իրականացնելու համար: 

• CLAS-ը դետեկտորը բաղկացած է՝

o Գերհաղորդիչ տորդոիդալ մագնիսներից, որոնք CLAS-ը
բաժանում են 6 սեկտորների, և դրանց թիրախը ևտվյալների

հավաքագրման համակարգը նույնն է:

o ԴրեյֆայինԽցիկներից (DC), որոնք նախատեսված են
լիցքավորված մասնիկների հետագծավորման համար:

o Չերենկովյան հաշվիչներից (CC), որոնք նախատեսված են
էլեկտրոնների նույնականացման և վերջիններս պիոններից

տարանջատելու համար:

o Սցինտիլյացիոն հաշվիչներից (SC, TOF), որոնք
նախատեսված են մասնիկների թռիչքի ժամանակը չափելու

համար:

o Էլեկտրամագնիսական կալորիմետրից (EC), որոնք
նախատեսված են հեղեղ տվող մասնիկների կորցրած

էներգիան գրանցելու համար:
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CLAS/eg2 գիտափորձը և թիրախը
• Գիտափորձն իրականացվել է 2004թ

• Փնջի էներգիան՝ 5.014 Գէվ

• Փնջի հոսանքը՝ 8 նԱ

• Թիրախը կրկնակի է՝ LD2 կրիոգենիկ և դրան հաջորդող

պինդ-թիրախ (12C, 56Fe, 208Pb)  [տվյալ աշխատանքում 208Pb]
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Էլեկտրոնների նույնականացումը
էլեկտրոնների նույնականացումը հիմնվում է դրեյֆային

խցիկներում (DC) էլեկտրոնի հետքի վերականգնման,
Չերենկովյան հաշվիչներում (CC), սցինտիլացիոն հաշվիչներում

(SC) և էլեկտրամագնիսական կալորիմետրում (EC)
փոխազդեցություններից ստացված ինֆորմացիայի վրա:

EC-U > 60 cm, EC-V < 360 cm, EC-W < 395 cm
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Էլեկտրոնների նույնականացում
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Էլեկտրոնների նույնականացում
Նույնականացման համար կիրառվել են նաև այլ սահամափակումներ

• Էլեկտրամագնիսական կալորիմետրի (EC) ներքին հատվածում էներգիայի
կորուստները պետք է լինեն մեծ 50 մէվ-ից, ECin(EC(0)) > 50 մէվ, 

• Էլեկտրամագնիսական կալորիմետրի (EC) արտաքին հատվածում
էներգիայի կորուստները պետք է լինեն 10 մէվ-ից մեծ, ECout(EC(0)) > 10 մէվ

• Չերենկովյան հաշվիչներում (CC) պետք է առաջանա ավելի քան 2.5
Ֆոտոէլեկտրոն, nphe(CC(0)) > 2.5 : 

Էլեկտրամագնիսական կալորիմետրում (EC) ըստ իմպուլսի նորմավորված
Էներգիան՝ ECtot(EC(0))/p : Այս հարաբերությունը պարամետրիզացվել է որպես
ֆունկցիա իմպուլսից, եւ կիրառվել ±3σ սահմանափակումներ: Այստեղ σ-ն
ECtot(EC(0))/p-ի Գաուսյան ֆունկցիայի լայնույթն է, որը նույնպես ֆունկցիա է
իմպուլսից:
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Էլեկտրոնների նույնականացում

Վերին և ստորին նկարներում
համապատասխանաբար
պատկերված են EC-ոււմ
ամբողջ էներգիայի և իմպուլսի
հարաբերության (sampling
fraction) կախվածությունը
իմպուլսից կիրառված
սահմանափակումներից
առաջ(raw data) և հետո:
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Էլեկտրոնների նույնականացում
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Պրոտոնների նույնականացում
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Պրոտոնների նույնականացում

նկարում պատկերված է ∆t ժամանակի կախվածությունը իմպուլսից 13

3375900



Պրոտոնների նույնականացում
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Պրոտոնների նույնականացում

նկարում պատկերված է ∆t ժամանակի կախվածությունը իմպուլսից
կիրառված սահմանափակումներից հետո:
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Ուղղումներ

𝑧𝑐𝑜𝑟𝑟 = 𝑧𝑠𝑐𝑜𝑟𝑟 −
𝑏1 cos𝜙 − 𝑏2

tan 𝜃

𝑧𝑠𝑐𝑜𝑟𝑟 = 𝑧 + 𝑧𝑡 − 

𝑖=0

𝑖=2

𝑓𝑖𝜃
𝑖 + 𝜙 

𝑖=0

𝑖=2

𝑔𝑖𝜃
𝑖

𝑏1 = 0.361 սմ 𝑏2 = 1.7054 ռադ 16

𝜙

Z vertex



Ուղղումներ

17



Դեպքերի ընտրություն

Ձախ և աջ նկարներում համապատասխանաբար պատկերված են էլեկտրոնի
և պրոտոնի ծնման գագաթների կախվածություններն են տարբեր
թիրախների (LD2, 206Pb) դեպքում, կիրառված սահմանափակումներից առաջ
և հետո:
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Ստացված Արդյունքներ

Ձախ մասում պատկերված է  պրոտոնների անկյան կախվածությունն իմպուլսի բաշխումից e′p
դեպքերի համար : Աջ մասում պատկերված է պրոտոնների իմպուլի բաշխումը , 𝛉 > 𝟏𝟎𝟎𝐨

անկյունների դեպքում
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