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1. У попередніх роботах на базі просторово-часового аналізу [1 - 3] була розроблена модель резона-

нсного розпаду (МРР) у часі проміжної компаунд-системи (КС). МРР призначена для опису нетипової 
поведінки інклюзивних спектрів кінцевого фрагмента в високоенергетичних центральних (неперифери-
чних) реакціях зіткнення. Ці експоненційно спадаючі з ростом енергії спектри (іноді осцилюючі) спос-
терігаються, як для широкого ряду бомбардуючих частинок-снарядів (від протонів p до ядер 132Xe), так 
і для широкого ряду ядер-мішеней (від 27Al до 238U). Це вказує на регулярну наявність якоїсь проміжної 
КС, яка є стійкою у своєму характерному масштабі часу (10-23 - 10-22 с) та складається з уламків части-
нок-снарядів і ядра-мішені. Тобто, МРР запропонована для опису проміжної, нетипово стійкої і високо-
збудженої КС, що виникає в момент 0t   після центрального зіткнення частинки-снаряда з ядром-
мішенню (рисунок, a), де Lc(t)  функція виживання КС або ймовірність нерозпаду її в часі і I(1)(t)   
функція швидкості розпаду цієї КС відповідно). Ця КС стійко еволюціонує в часі до околу певного  
моменту часу nt  і потім швидко розпадається за час порядку n  за умови n nt  . На рисунку, a бачи-
мо, що на відміну від енергетичного резонансу розпад такої КС з часом є не експоненційним, а резо-
нансним після тривалої стійкості на інтервалі від 0 0t   до околу характерної точки nt , тобто до 

/ 2n nt   . Згідно з МРР така стійка КС відповідає спостережуваним у безлічі експериментів експонен-
ційно спадаючим з ростом енергії інклюзивним енергетичним спектрам (наприклад, рисунок, b). 

 

  
a – Схема неекспоненційної (!) стійкої залежності від часу (в довільних одиницях) функції виживання (або,  
інакше, ймовірності нерозпаду) КС Lc(t) і функції швидкості розпаду КС I(1)(t) для нетипового часового резо-
нансу в МРР з нетиповою амплітудою реакції (1) (на відміну від типової Брейт - Вігнеровської параметрізації 
амплітуди (2) для типового енергетичного резонансу, який звичайно розпадається екпоненційно з часом, див. на 
відповідну поведінку I(2)(t)); b – скрин прикладу експоненційно спадаючих інклюзивних спектрів протонів з 
роботи [4] при різних кутах вильоту їх .lab  

 
Нижче наведено найпростіші однокомпонентні приклади різних параметрізацій амплітуд міжста-

нового переходу   для нетипових часових резонансів в МРР (1) та для звичайних енергетичних 
Брейт - Вігнеровських (або Лоренцевських) резонансів (2): 
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де 0n   і 0nt    часові параметри с розмірністю часу (пов’язані з відповідним станом КС); пара-
метри C  і 'C    комплексні константи або гладкі функції, залежні від енергії КС Е (та куту ви-
льоту досліджуваного кінцевого фрагмента lab , див. рисунок, b); rE  і Г  резонансна енергія та ши-
рина енергетичного резонансу відповідно. 
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2. У світлі актуальності досліджень спектрів на сучасних коллайдерах RHIC і LHC при наявності 
подібних ознак йоктосекундної (10-24 с) високотемпературної статистичної рівноваги (ВСР), як можли-
вої ознаки деконфайнменту партонів або утвору кварк-глюонної плазми (КГП) у певних досліджуваних 
діапазонах енергій, є цікавим спробувати розширити МРР на ультрарелятивістські центральні іон-іонні 
та нуклон-іонні зіткнення. Тому запропоновано спробу проаналізувати ознаки можливої появи ВСР у 
деяких експериментальних спектрах адронів [5, 6], що утворюються після ультрарелятивістських  
Au-Au, Pb-Pb, p-Pb або Pb-p зіткнень у своєму масштабі часу. На можливу наявність ВСР вказує той 
факт, що більшість спектрів (або їхні суттєві фрагменти), отриманих на сучасних колайдерах, має екс-
поненційно спадаючий вигляд, що спонукає зробити спробу розширення МРР на релятивістські зітк-
нення. З цією метою на прикладі двокомпонентної моделі для опису таких спектрів [5] був проведений 
аналіз меж енергетичного діапазону найбільш цікавих фрагментів спектрів з ознаками ВСР. Крім того, 
запропонована феноменологічна методика оцінки часу існування КГП у рамках часового підходу МРР 
та зроблено порівняння цієї величини з пролітним часом в моделі Бьоркена [6]. 
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