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Анотацiя
В цiй роботi розглядаються ефекти двофотонного обмiну при пружному розсiяннi електронiв на три-нуклеонних
системах. Проаналiзовано всi вiдомi даннi для 3H та 3He. Отримано залежностi електричного та магнiтного форм-
факторiв 33H та 3He вiд квадрату чотири-iмпульса як у низькiй областi значень, так i у кiнематичнiй: 𝑄2 < 61 fm−2.
Отриманi значення формфакторiв з урахуванням двофотонного обмiну виявилися вiдмiнними вiд отриманих у
першому порядку теорiї збурень лише на декiлька вiдсоткiв.
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Вступ
Завдяки добре вивченiй електромагнiтнiй взаємо-

дiї електрона та малому значенню сталої тонкої стру-
ктури, 𝛼 ≈ 1/137, розсiяння ультрарелятивiстських
електронiв на адронах та адроних системах є важли-
вим засобом вивчення структури останнiх.

Одним з найбiльш повно вивчених процесiв такого
роду є розсiяння ультрарелятивiстських електронiв
на протонах. Суттєва частина знань про структуру
протона надходить з даних по перерiзам розсiяння
неполяризованих електронiв на протонах. Цi вимi-
рювання визначають електричний (𝐹𝑒) та магнiтний
(𝐹𝑚) форм-фактори якi, в свою чергу, є фундамен-
тальними спостережуваними, якi визначають еле-
ктромагнiтну структурув протона.

Експерименти по передачi поляризацiї вiд еле-
ктрона протонам, якi ведуться останнi 20 рокiв в
Нацiональнiй лабораторiї iм. Томаса Джефферсона
(США) дали новий поштовх у вивчннi електрома-
гнiтної структури протона. Зокрема, вони дали мо-
жливiсть провести точнi вимiрювання вiдношення
𝐹𝑒/𝐹𝑚.

Порiвняння значень для форм-факторiв, отрима-
них на основi вимiрювання диференцiйного перетину,
та на основi передачi поляризацiї, виявило суттєве
їх неузгодження [1]. Оскiльки обидва методи вико-
ристовують борновське наближення, яке також на-
зивають однофотонним обмiном (далi - ОФО), було
зроблено припущення, що така розбiжнiсть є наслiд-
ком знехтуванням такого важливого ефекту другого
порядку теорiї збурень, як двофотонний обмiн (далi –
ДФО), [2].

Протягом останнiх 15 рокiв було зроблено суттє-
вий внесок до вивчення вкладу процесiв ДФО за
пружного 𝑒𝑝-розсiяння як з боку теоретичних дослi-
джень, так i з боку експериментальних, були вивченi
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ефекти ДФО для розсiяння електронiв на пi-мезонах
та дейтронах, а також розраховано амплiтуди ДФО
для разсiяння електронiв на 3H та 3He.

Метою даної роботи є вивчення впливу ДФО на
значення електромагнiтних форм-факторiв 3H та
3He, якi одержуються з аналiзу даних по диферен-
цiйним перерiзам пружного розсiяння ультрареляти-
вiстських електронiв на ядрах 3H та 3He.

1. Диференцiйний перерiз в наближеннях
ОФО та ДФО

Стандартним пiдходом для отримання значень
електричного та магнiтного форм факторiв є вико-
ристання метода Розенблюта. В ОДФ наближеннi
диференцiйний перерiз електронiв на частинцi зi
спiном 1/2 є:
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де (𝑑𝜎/𝑑Ω)Mott – перерiз розсiяння релятивiстського
електрона на безструктурному ядрi (перерiз Мотта);
Z та 𝜇 – заряд та магнiтний момент частинки, 𝐸 та 𝐸′

енергiї падаючого та розсiянного електрона, 𝜃 – кут
розсiяння, 𝑄2 = 4𝐸𝐸′sin2 (𝜃/2) вiд’ємне значення пе-
редачi квадрата чотири-iмпульса, 𝜏 = 𝑄2/4𝑀2, де 𝑀
– маса частинки; 𝜀 =

(︀
1 + 2(1 + 𝜏)tan2(𝜃/2)

)︀−1 – сту-
пiнь повздовжньої поляризацiї вiртуального фотону.

Форм-фактори є фунцiєю однiєї змiнної, 𝑄2, тому
в ОФО наближеннi за постiйних значень 𝑄2 пере-
рiз пружного розсiяння є лiнiйною функцiєю вiд
(1 + 𝜏)tan2(𝜃/2). Отже, змiнюючи значення енергiї
падаючого електрону та 𝜃, при фiксованому 𝑄2 мо-
жна отримати 𝐹𝑒 та 𝐹𝑚 за допомогою звичайної
лiнiйної регресiї (роздiлення Розенблюта).

З урахуванням ДФО, форм-фактори у (1) замiню-
ються на ефективнi форм-фактори:

𝐹𝑒(𝑄
2) → ̃︀𝐹𝑒(𝑄

2, 𝜃) = 𝐹𝑒(𝑄
2) + ∆𝐹𝑒(𝑄

2, 𝜃),



Табл. 1. Параметри для форм-факторiв 3H та 3He. Тут запис 1.5-1 позначає 1.5× 10−1

3H 3He
𝑅𝑖 (fm) 𝐴𝑚

𝑖 𝐴𝑐
𝑖 𝐴𝑚

𝑖 𝐴𝑐
𝑖

0.1 0.56528350-1 0.26567199-1 0.53771432-1 0.26032114-1
0.5 0.14786149 0.16821057 0.14795206 0.16843229
0.9 0.23008295 0.23265937 0.22868500 0.23238163
1.3 0.13866607 0.14911106 0.13015197 0.14877699
1.6 0.15142690 0.16340794 0.16526194 0.16492514
2.0 0.14148574 0.77763984-1 0.12696388 0.74547527-1
2.4 0.71165820-1 0.93042217-1 0.83615557-1 0.96031853-1
2.9 0.69147929-1 0.45595213-1 0.66356429-1 0.43267114-1
3.4 0.16914815-1 0.30318469-1 0.17574122-1 0.32083286-1
4.0 0.34416914-12 0.98704101-2 0.60618177-11 0.99165239-2
4.6 0.14765966-10 0.79501709-2 0.25424107-11 0.72987589-2
5.2 -0.02328006 -0.00449660 -0.02033239 -0.00369322

𝐹𝑚(𝑄2) → ̃︀𝐹𝑚(𝑄2, 𝜃) = 𝐹𝑒(𝑄
2) + ∆𝐹𝑚(𝑄2, 𝜃).

Eфективнi форм-фактори являють функцiї двох
змiнних, 𝑄2 та 𝜃. Тому з уразуванням ДФО роз-
дiлення Розенблюта неможливе.

ДФО поправки ∆𝐹𝑒(𝑄
2, 𝜃) та ∆𝐹𝑚(𝑄2, 𝜃) були роз-

рахованi в роботi [3]. Далi будемо використовувати
результати цих розрахункiв, виконанi на основi хви-
льових функцiї 3H та 3He для нуклон-нуклонного
потенцiалу CD-Bonn.

2. Роздiлення форм-факторiв
Для вилучення форм-факторiв з даних по пере-

тинах проведемо фiтування даних по перетинах ме-
тодом 𝜒2 використовуючи формулу (1), де форм-
фактори замiнюються на ефективнi форм-фактори̃︀𝐹𝑒(𝑄

2, 𝜃) та ̃︀𝐹𝑚(𝑄2, 𝜃), а у якостi форм-факторiв
𝐹𝑒(𝑄

2) та 𝐹𝑚(𝑄2) використано варiацiйнi функцiї,
яка була запропонована в роботi [4] i подалi викори-
стовувадась iншими авторами [5]:
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де 𝐴𝑖 параметри, якi пiдганяються, 𝑅𝑖 фiксованi
(див. табл. 1), а 𝛾 – з’вязано з радiусом протона:
𝛾
√︀
3/2 = 0.8 fm. У граничному випадку, коли 𝑄 → 0,

форм-фактори 𝐹𝑐(𝑄
2) → 1, 𝐹𝑚(𝑄2) → 1 i тому отри-

муємо обмеження на параметри 𝐴𝑖:
𝑛∑︁

𝑖=1

𝐴𝑖 = 1.

Для мiнiмiзацiї 𝜒2 було використано програмний
пакет MINUIT.

Значення одержаних пареметрiв наведено в
Табл. 1. На рис. 1-2 приведено порiвняння резуль-
татiв фiта даних [5, 6, 7, 8] iз значеннями 𝐹𝑐(𝑄

2) та
𝐹𝑚(𝑄2) ядра 3He, якi одержанi з урахування та без
урахування ДФО. Видно, що ДФО практично не
впливає на поведiнку 𝐹𝑐(𝑄

2), проте проявляе себе
в областi, де |𝐹𝑚(𝑄2)| прямує до нуля. На рис. 3–

4 порiвнюється поведiнка 𝐹𝑐(𝑄
2) та 𝐹𝑚(𝑄2) ядра

3H з результатами фiта даних [5, 6], якi одержанi з
урахування та без урахування ДФО.

Висновки
В цiй роботi було розглянуто вплив двофотонно-

го обмiну на форм-фактори три-нуклеонних систем
при пружному розсiяннi ультрарелятивiстськи еле-
ктронiв на ядрах 3H та 3He. Отриманi нами даннi
вiдрiзняються вiд значень форм-факторiв у першому
порядку теорiї збурень лише на декiлька вiдсоткiв.

Внесок ДФО до узагальненого електричного форм-
фактору виявився мiнiмальним за всiх значень 𝑄2, в
той час, як для магнiтного формактору внесок стає
все бiльш суттєвим зi збiльшенням 𝑄2.
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Рис. 1. Зарядовий форм-фактор 3He. Неперервна
та штрихова лiнiї вiдповiдають фiту даних з ура-
хуванням та без урахування ДФО. Точки — з зна-
ченнями 𝐹𝑐(𝑄

2), якi одержанi в роботах [5, 6, 7, 8]
без урахування ДФО.

Рис. 2. Те саме, що на рис. 1 для зарядовий форм-
фактор магнiтного форм-фактору 3He.

Рис. 3. Зарядовий форм-фактор 3H. Неперервна
та штрихова лiнiї вiдповiдають результатам фiту
даних з урахуванням та без урахування ДФО.

Рис. 4. Те саме, що на рис. 3 для магнiтного форм-
фактор магнiтного форм-фактору 3H.
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