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PREFÁCIO.

Desde 1962, está «a fttacionasento um
trabalho de colaboração entre grupos de eaulsões ma?»
cl*«xes ao Brasil e do Japão. O objetivo principal õa
Colaboração Brasil-Japão e o estado de interações nu-
cleares de alta energia, produsidas pela radiação cós.
aica, atraváa do estado das'cascatas eletromagnéticas
detetadas ea eaaaraa de cnuabo-fotoeaulsões, que são
expostas no Monte Chacaltaya, Bolivia < altitude 5200
actroa sobre o nivel do mar e pressão atmosférica 530
gr car2).

Vários trabalhos «obre os resultados
obtidos ate agora foras apresentados éa conferências
internacionais de raios cósaiooe ( Bsfs. 1 a 11), pu-
blicações ( Bafa. 12 a 18) e coaunioaçõca ea reuniões
cientificas ( Reis. 19 a

0 estudo da radiação, cósaica pode ser
feito sob o ponto- de vista aorfológico, isto «, procu.
ra-tfe descrever a radiação cósaica ( B.C.) que incide
en diferentes regiões do espaço ou ca diferentes pro-
fundidades âtaosféricss. São de caráter aorfológico
as observsçôes sobres a eoaposição, o fluxo, as dis n

tribuiçoes energéticas e angulares dst radiação cósai»
ca priaária a secundaria, as variações fsporala, a
absorção e transição, os efeitos geoaagniticos, e a
investigação dos chuveiros *ataoafáricos extensos*

- i -



Um outro ponto de vista para o estudo
dá radiação cósmica é o da física de altas energias •
Nesta perspectiva consideramos a R.C. como fonte de
partículas de alta energia para estudar interações na
cleeres-e partículas, elementares, em particular, para
estudar os mecanismos das interações e os processos
ãe produção de novas partículas.

0 presente tratai -̂  -i'- senta ua estu
do de famílias de raios gama encontradas nas câmaras
9, 11, 12 e 13 da Colaboração Brasil-Japão < C.3.J.).
Essas famílias representam a componente eletrooagné -
tica de chuveiros atmosféricos extensos no coaeço do
seu desenvolvimento através da atmosfera. Os raios ga
ma, produtos do decaimento dos mesons demitidos nuaa
interação nuclear são detetados através das cascatas
eletromagnéticas ( c.elm.) que eles desenvolves ao a-
tingiram a câmara de cbumbo-foto-emulsão. denomina-se
família de raios gama ao conjunto de cascatas eletro-
magnéticas paralelas provenientes de uma interação nu
dear.

Com o estudo destas famílias ©btere •
•os informações sobre interações nucleares à alta e -
nergia possibilitando o estudo da estrutura dos cbu -
veiros atmosféricos extensos no cooeço do seu desen •>
volviaento e da produção múltipla de mesons.

- ii -
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1.

§ I. IKTRGDUÇlO.

A radiação có&sica observada pode ser
dividida em: 1. a radiação cósmica primária que entra
na atmosfera, proveniente de fontes galácticas e extra
galácticas; 2. a radiação cósmica secundária produzida
por interações bucie&res da radiação primária cos su -
cleos atmosféricos.

I»1» A Radiação Cósmica Frisaria.

A origem da radiação cósaica prisáriat
ou seja, a origem do fluxo de partículas proveniwz»«s
de fontes extraterrestres é ainda objeto de estudo, e-
xistindo várias teorias a seu respeito ( vide p.e.fiòfs.
44 e 45). Sabemos que a atmosfera terrestre- esta sub-
cetida a ua fluxo praticamente constante e isotrópico
de partículas cósmicas de alta eaergia ( B > 10. ev)«
0 espetro energético para a região de 10 * a 10 ev
é descrito aproximadamente por usa função do tipos

onde/6 • 2.0 ( Sef. 15). A faixa de energia da radia-
ção cósmica primária se estende até a ordes &* 10 w ,
como mostram várias experiências sobre chuveiros ex •
tensos ( vide p.e. Ref. 46). Diversos tipos &• aadida
Bostram que a composição da 8»C. primári* é aproxiaa»
damente a seguinte para 2 • J x 10* «TI



70$ protons
205* partículas alfa

núcleos de numero atômico 2<Z<30

( Refs. 15 e 47).

À necide que a energia ausenta, cresce
a percentages de protons e o número de núcleos de nume,
ro atômico grande deeresce rapidamente. A abundância
relativa de núcleos de Li, Be, e B e maior que a abun-
dância concentrada nas estrelas, portanto, se conclui
que na radiação cósmica prinária existem produtos de
interações com matéria interestelar ( Ref. 15) •

1.2. A Sadiação Cósmica Secundaria.

Como já mencionamos, a radiação cósmi-
ca secundária é produzida por interações nucleares en-
tre a radiação primária e os núcleos atmosféricos •
Dessas interações resulta a criação de novas partícu-
las, às quais chamamos de radiação cósmica secundaria
( vide desenho em baixo)



A rndieçac cômica secundária pode
ser dividida em várias copponente3:
a* A componente sole, constituída pela componente ele.
•tromagnética.
b. A coaponente dura, constituída por mesonsyttCposi -
tivos ou negativos).
c. A componente nuclearmente ativa ( hadronica) cons-
tituída por protons, neutrons, pious, kaons, fcipero&s
e as suas antipartículas correspondentes.
d. A coaponente neutrinica, constituída pop neutrinos

^ ) e antiparticulas correspondentes.

1.3.-As Câmaras de Etaulsões.

0 emprego de eoulsãb fotográfica coso
detetor permite o estudo detalaado dos traços dos rai^
os cósmicos individuais e tem sido n a das técnicas
que permitiram um grande avanço na física nuclaar nos
últimos vinte anos. Basta citar que varias partículas
elementares foras descobertas ea «aalsoes, por soam -
plot os aésons77* e os mé

As câmaras de enulsõea podem ser da
dois tipos: pilba homogênea ou "stack"» e puta hete-
rogênea.

0 "stack" é constitttido da iwro?̂ Âfip
nucleares superpostas, permitindo uma olwervaeâo dire,
ta de interações individuais ocorridas na própria e •
smlsão. Um dos problemas nò uso de pilhas de eeulsão
é que, a medida que a energia primaria ausenta, aume&
ta não so a multiplicidade media, ( i.e. o número oe-
dio de partículas secundárias emitidas na interação),



como t&Bbéa a colJUa&ção õVs secundários; de codo que,
os traços de p-xticul&s carregadas secundarias só po-
dem ser resolvidos à grandes distâncias do ponto de)
origem, onde já se torna critica a contaminação com
us cascatas eletromagnéticas desenvolvidas pelos raios
gama, produtos do decaimento

A análise de uma interação n»<cl«ar po
de entretanto ser feita através das cascata» eletro —
magnéticas e neste caso a pilha heterogênea ó M d t
indicada*

A pilha heterogênea, 'ou que nós cha-
maremos daqui por diante de casará de emulsão, é eons
tituida por casadas superpostas de emulsão nuclear o
algum saterial de numero atórcicD ( Z ) alto que pexai
te o controle do desenvolvimento das ce.i.. Sendo as
seções de choque dos processos dominantes C criação
d« pares e radiação de freiamento) no desenvolviaento
das c.e.B. dependentes de Z ( Ref* 48}, então a os -
colha adequada do material nó qual vão s« propagar os
raios gama e elétrons, obviamente, permite controlar
o desenvolvimento das cascatas. 0 importante é se ter
as c.e.m. suficientemente separadas para permitir a
medida de energia e direção dos raios gama ( ou ele -
trons) que as produzirão. Podemos obter c.e.m. separa^
das, permitindo que as interações nucleares ocorram
em materiais de Z baixo ( p.e. ar ou carbono) o que
os raios gama se propagem neste material sem um dsse&
volvimento de cascata apreciável A atinjam suficiente,
mente separados o material de Z alto (p.e. Pb), onde
irão desenvolver as c.e.m.. Deste modo, os raios gama
provenientes de um meson 7T9 ( ou vários) emitidos na
interação da B.C. primária com o material do baixo
mero atômico, penetra, n* éâmaxa- ssm. materialieação



após terea "casit&ado" bastante, assegurando us afãs-
taaentc suTicie&te MZ do outro, e sòoente ao encontra,
re» o aeterial de alto mísero atônico se inicia o de-
seovolvinento de cascatas.

Devido ao problema do fluxo fraco da
B.C. a altas energias, são necessárias exposições par
te£po longo ec uri*torts ie gr&sde arte. Sc^ia r̂ar.de
a área exposta, torna-se pratica&ente impossível a
busca convencional de eventos coc o aicroscópf.3. Coa
o uso de filses de raios X justapostos às ecul&õ^s ~£
eleares ( c.f. § II.2) facilita-se a busca de ev«ntos9
usa ves que o taaaaho dos grãos nos f ilaes de rcios X
peraite que as cascatas elêtrosagnéticas produzidas
por raios gama ( ou elétrons )•> de energias Baiores que
0.5 lev*, sejaa vistas a olho nú na foroa de pontos es.
euros que contrastas coa o fundo. *

Secentes estudos sostraa que nas con-
dições 'do Monte Chacaltaya pode-se expor eoulsão nu-
clear ( tipo Fuji ET?A) durante un intervalo de tespo
de un ano ( Bef»33) sea se notar o desapareciaento da
iaagea latente.

1O12.«v
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As eãaarms 9 • 11 «ão eoastituidas por
intarpostas da aaulsão9 fllaas de xaios X* e
( na análise da casara 9 só utiüxaao» os fil-

da raios X ) . Vastas rãmaras obsarvaaos os raios
proreaiantas do 4ecais«i.to. dos •esons9r*aaitidos

lio só nas Interações atmosféricas coao taabéa nas in
teraçÔes locais, isto é, as interações produzidas pe-
la eoaponente suelearaente ativa no chuabo. As sedidas
da energia a direção para cada saio gaoa individual po.



den ser feitas para ss interações atnosfericas, .lá que
neste caso os raios gama que se propagam na atmosfera
acima da casara chegaa suficientemente afastados para
seres distinguidos um dos outros. No caso das interações
locais, que chamaremos daqui por diante de jatos Pb ,
os raios gana produzidos não estão suficientemente se -
parados para seres detetados individualmente, e então,
fcs oeciòas ce energia, são feitas apenas o<* Xorsa de

As câmaras 12 (Figura 1) e 13 têm um -
produtor localizado entre duas câmaras, compostas de
emulr~o nuclear, filmes de raios X e chumbo* 0 materiel
do produtor é piche ( de Z baixo) no qual as particu -
Ias nuclearmente ativas interages depois de terem a •
travessado a câmara superior. Desta interação, que cha,
moremos de jatos C, os raios gama secundários emitido*
serão detetados na câmara inferior através das c.e.m.
que eles desenvolvem. Estes raios gama chegam na parte
inferior da câmara suficientemente afastados de modo
a permitirem medidas exatas de energia • direção para
oada raio gama individual.

21.1.1. Emulsão Nuclear.

A emulsão nuclear utilisada é a FUJI
EI7A e as suas carateristicas mais importantes são as
seguintes ( Sef. 15): a espessura é da 50 microns, a
está colocada numa base de methaacryl de 2 ma; a área
4a cada emulsão é da 40 x 50 em2. 0 raio médio dos
grãos t de. «0.3 microns, e o numero médio de grãos am



40c.aPb
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ea «raços de cíniaa ioniatção é de pO a AO por 100
cicrons. Coco já foi mencionado, a estabilidade da i—
.magea latente 4 muito boa e não se "nota desaparecimen
to dos traços no periodo de um ano.

II.1.2. Filmes de Raios X

Os filmes de raios X utilizados são
de õois tipos, SAKURA N e SAKURA B. As carateristicas
do -filme SAKURA N ( Ref. 15) são as seguintes: a es-
pessura é de 25 microns e esta colocado de cada lado
de uma folha de celulóide de 200 microns de espessura
( área 40 x 50 cm ); o raio médio dos grãos é de 7 nd
crons. 0 filme SAKURA R é semelhante ao N .só qua ft
raio médio dos grãos é de 1.5 microns.

II.2» Busca de Eventos.

A busca para os eventos individuais
( raios gama ou elétrons detetados através das casca-
tas eletromagnéticas produzidas no chumbo) é feita a
olho nu procurando os pontos escuros nos filmes de rai.
os X. Para facilitar esta busca usa-se deis filmes que
durante a exposição estiveram justapostos, e procura-
se os pares coincidentes de pontos escuros nos dois
filões.

As posições dos eventos 4etetados nos
Taios X são transferidas para a emulsão nuclear corres^
pondente é a busca no microscópio com uma objetiva 10X
e ocular 15X é feita somente nestas pequenas areas d£
marcadas, diminuindo assim consideravelmente o tempo
usual de busca microscópica. A figura 2 mestra duas c.
e.m. detetadas na emulsão e vistas ao microscópio* As
medidas de direção e inclinação dos traços dos elétrons
constituintes das c.e.m, permitem fazer a correspondent



1 1 .

tV;' '; • . > •

• i.

• v «

i



cia dos eventos nas placas vizinhas. Assim, pode-se j
seguir a cascata individual que se desenvolve na câ- -
mar a. t

A energia limiar dos eventos deteta-
dos por este método depende da radiação de fundo, da i
profundidade onde o filme é colocado na cântara e do
ângulo de inclinação do eixo da cascata com ai direção j
vertical. A energia limiar de deteção a olho nú é a-
proximadamente 0.5 a 1 Tev para os filmes de raios X, j
e de aproximadamente 0.1 a 0.3 lev para a emulsão nu- >
dear vista no microscópio. - ,

• • • • • • i

11.3* Seguimento e Kapas. -

... .. ..'..•• • ' . I

. Os eventos encontrados em cada casada
são colocados em um mapa, permitindo assinalar os e - j
ventos paralelos que são considerados como 'parte de '
uma família de eventos cogèneticoa, i.e. provenientes.. .
de uma mesma interação. "" ~' " {

IZ.4-. Classificação dos Eventos. j

.... Os eventos detetados nas câmaras 9 e M I
11 como já mencionamos ( vide'§ II.1) são classifica, • —-^- )
dos em raios gama (ou elétrons) e Jatos Pb. Enquanto- , ,
. muitos raios- gama chegam na câmara sem se material!- , {
sarem na atmosfera ( raios gama diretos) existem ou-
tros que se materializam antes de chegarem na câmara, I
e neste caso, observamos grupos de cascatas eletro -
magnéticas que se formam próximas umas das outras na j
câmara. Estes grupos são denominados cascatas atmos- <
féricas. No caso das câmaras 12 e 13, temos para a ,
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casara superior a meses classificação anterior, poréa,
na câmara inferior classificados os eventos era jatos C
e jatos Pb, sendo os jatos C os produtos de interações
da componente nuclearmente ativa da R.C. no produtor.

II. 5". Determinação da Energia das Cascatas £letromagn£
ticas.

A determinação da energia das c.e.m.
detetadas nas câmaras de emulsão nuclear é feita por
três métodos diferentes: o de contagem de traços, o
de distribuição lateral, e o de fotometria. Para os
jatos Pb detetados determina-se uma energia nominal
que é o valor obtido pelo método utilisado para es
c.e.m. simples e que correspondem ao valor'de XEf-
(vide § II.1).

11.5.1. Contagem de Traços.

Uma vez localizado o evento na emul-
são nuclear, determina-se com o microscópio (objeti-
va 53*. ocular 15X) o número de traços de minima io-
nisação ( elétrons ou positrons) comprendidos em um
circulo de raio igual a 50 microns, centrado no eixo
da cascata. A contagem é feita para o mesmo evento
-em varias emulsões colocadas em diferentes profundi-
dades da câmara. Para cada c.e.m. constroi-se então
uma curva de transição, na qual temos o número de tra
ços vs a profundidade. Uma vez construida a curva ex-
perimental, esta é comparada com a curva teórica de -
terminada a partir da teoria tridimensional de casca-
tas calculada por Nishimura e Kamata ( Kefs. 4-9, 50 e
Apêndice I) e a energia do raio gama é obtida da cur-



va teórica de transição que melhor se ajusta a curva
experimental. A figura 5 mostra uma curva de transição
experimental, comparada com as curvas teóricas.

II.5»2. Distribuição Lateral.

A curva ce distribuição lateral ( cen
sidade de traços vs distancia ao eixo da cascata) da
c.e.m. em uma profundidade, pode dar uma medida da e-
nergia da c.e.m.; Para a construção da curva de dis -
tribuição lateral se detercina a densidade de traços
de elétrons observados na esulsão em função da distân
cia- ao centro da cascata. As curvas assim determinadas
são comparadas com as teóricas também calculadas por
Nishimura e Kamata. Porém, devido às flutuações envoi,
vidas, este método de medida é inferior ao anterior
descrito. A figura 4 mostra um exemplo de como é de-
terminada a energia pela distribuição lateral.

II.5.3. Potometria.

0 método fotométrico consiste em medir
a opacidade da "mancha" causada pela c.e.m. que atra-
vessa o filme de raio X. A opacidade é definida como:

D - - logi0(i/i0)

onde i e ifl são as intensidades de luz transmitida a-
travéc do filme de raio X com e sem a mancha respeti-
vamente. Para cada evento a medida da opacidade é fei,
ta nos vários filmes de raioe X colocados em profundi,



d*d«s diferentes na casara e, una curva de transição
fotométrica para cada cascata individual é const rui-
da. A figura 5 «ostra o sistema fotométrico emprega~
do* O microscópio é usado com objetiva 10X e ooular
151» * ecu uaa tanda que corresponde a ua *írculo de
aproxiBadaaante 230 aicrons de diaaetro no filae de
xaioa Z«
m

^eveaos nsencionar finalmente que os
autorea do calculo para o desenvolvimento tridiaen-
sdonal de c.e.s. estiaaa que os erros absolutos na
determinação da energia não vão além de 20£a 3Ofi
sendo que os erros relativos são de uma ordem de gran



16 .

CONTAGEM DE TRAÇOS (em círculo r*soj4 m)
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§ ML. FAKÍLIAS DE BAIOS GAKA.

I I I . 1 . fipos-da Fexí l ias Observadas.

Como nencionaipoe aaterioi me. ute » {vi—
de XK9 to I I . 1 ) QB sapas feitos doe aveostas eaeoafcra
Aos nas eânara* petvitett fHririnnTrTir oiwgitoa

paoalalo» cteNao* te faailiai de «alos &uuu As caxa
terist icas das MaSlias ftnwrt— da altwrat aciaa da
çpaam onde oeu»i» a interação

TI m»i ti^tnr as /iaaxXias
do&r gtupo&r- 0 pripeiXQ constituído por ramüio*

acina da eaaaxa (< 2 u.c,*, 1&00
ev diaçalta^e). •tistas famílias revelas dizetaaenfcft
aÂSearateristicâs das interações nucleares, pois os

gaoa produzidos nas interações tem pouca, chan-
ear.de se materializarem antes de cnegarea na casara
(̂ gamas diretos). 0 segundo grupo é constituído por
fáail ias de raios gama prorenientes de interações

ocorridas a una altura grande da -"̂ rmiiT C>
Neste essa , os xaàoe geaa pn mini •nino do

oainsnto doeJT'ii produaidos na interação
de se aateriaüsavesj (

tea ataosXáricas) s s t ss de rtwçaraa aa>

4 1 u . c . m ^ snldaâe de cascata - 600 metros para
Gbacaltaya»
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tanto fcuitas cascatas atmosféricas são detetadas com
c.e.n. simples ( gamas diretos); de tal modo que, a
reconstrução da interação nuclear através da família
observada pode ser eacbigua. Além disto, em algumas
destas famílias aparecem constribuiçÕes de raios ga-
ma não só de uma interação mas de interações susse -
ssivas do nucleon primário. A figure 6 exemplifica os

tipos òe iscilias.

III.2. Análise das Famílias.

Para a interpretação e análise das
famílias de raios gama é necessário primeiramente de,
terminar os grupos das c.e.m. que pertencem a mesma
cascata atmosférica, e distingui-las das c.e.m. sim -
pies. Logo, deve-se estudar a relação entre a cinema
tica do decaimentos^ 2 / e o comportamento das casca
tas atmosféricas.

III.2.1. Análise das Cascatas Atmosféricas.

Em primeira aproximação, pode-se dis,
tinguir pelas posições no mapa se uma c.e.m. é sim -
pies ou pertence a uma cascata atmosférica. Em geral
as c.e.m. que compõem uma cascata atmosférica estão
todas dentro de uma área pequena em comparação com
a distância relativa entre raios gama diretos. A fia
de detersinar as c.e.m. componentes de uma cascata
atmosférica, se faz uma busca ao microscópio ao re -
dor da suposta cascata atmosférica num circulo de raio
igual a «1.2 cm. Como este valor corresponda aproxi-
madamente à uma unidade de tyoliere* no ar (Cbacaltaya)

* 1 unidade de Moliere - 1 uM - <K/EBin) x 1 u,c«
onde: X • constante de espalbaoento - 20 Kev

Emin" * n e r 8 i a ltaiar de observação
para E m i n - 1 Tev, 1 uM . 1.2 ca «o Chaoaltaya onde 1

u.c. - 600 metros
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para ua elétron de energia 10 ev, então, àe acordo j

com estuáos feitos sobre o desenvolvimento das casca-
12tas, toda c.e.m. de energia maior que 10 ev deve

ser encontrada no circulo procurado com uma probabili

dade de 90#. A distribuição lateral experimental das .

c.e.m. componentes de uma cascata atmosférica pode

ter feite nuc gráfico ez cue se coloca e energia de

ciada raio gama individual vs a sua distância R, ao

centro da cascata atmosférica, definido como o centro

ponderado de energia. Se cais que 90$ dos pontos do

gráfico cairem fora da linha representativa de uma u-

nicade de Koliere, então, é provável que se está in -

trocuzinco numa cascata atmosférica raios gama dire -

tos ou raios gama de cascatas vizinhas. A figura 7

exemplifica um gráfico de distribuição lateral (Faaí-

lia FI-B26-9, vide § IV). Nela observam-se dois agru- i

pamentos chamados 8 e 9 Que constituira duas cascatas j

atmosféricas e os raios gama diretos (caem fora da i

linha de 1 uM).

Uma vez encontrada a cascata atmosfé-

rica numa família, determina-se a energia £ do raio |

gama original e estima-se a altura t de onde ele é

originário, usando-se famílias de curvas determinadas t

através de um cálculo de Monte . Cario feito para o de_ '

«envolvimento tridimensional de cascatas ( fief. 51 e

Apêndice II). As figuras 6, 9 e 10 mostram essas cur- j
vaa.
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Fig. 9
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A figura 8 ( n(B) vs BBin/Eo) mostra
uma Xamilie de curvas que representa para várias al-
turas t (em u.c.) a dependência da multiplicidade
observada ( i.e. o número de raios gama detetados que
compõem a cascata) em função da relação entre a ener-
gia limi&r E m i n e .a energia do raio gama original EQ
A figura 9 ( Ej/Enin vs E ^ o i n ^ mostra ""a família
de curvas que represente p&re verias ajturas e depen-
dência entre a energia do raio gama original e a so-
ma das energias dos raios gama detetados constituin -
tes da cascata. A figura 10 (2LEH/£E vs E n i n/

 E
o )

mostra uma família de curvas que representa a depen -
dência do espalhamento lateral da cascata atmosférica
em função da relação entre a energia limiar e a ener-
gia do raio gama original.

i

A análise das cascatas atmosféricas
através do uso das curvas 8, 9 e 10 é feita da manei-
ra seguinte: conhecemos da observação direta feita no
microscópio, a multiplicidade nt a soma £ E das ener-
gias dos raios gama individuais que compõem a cascata
e pode-se calcular a dispersão £ER/£E em unidades de
Moliere da energia limiar ^oin • Não conhecendo t e E .
a família de curvas representada na figura 8, nos for
nece para o valor observado da quantidade n os vá -
rios valores possíveis de E para diferentes valores
de t , os quais, podem ser representados num grafico
de E o vs t ( curva ny das figuras 11, 12 e 13). Ana-
logamente, os valores observados das quantidades £ E/E: ,
e £ER/£E e o uso das famílias de curvas das figuras
9 e 10 respectivamente, nos fornecem as dependências
respectivas de EQ com t. ( curva £E,e curva £ER/£E
das figuras 11, 12 e 13). Obviamente, os valores mais •
prováveis de E Q e t da cascata analisada são os do
ponto de intercessão coaum das três curvas ( n,£E, e
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e SER/ÍS) no grafico EQ vs t. Como se vê r*t*a figu-
ras 11, 12 e 13 que exemplificam o resultado obtido
da aplicação do teste de Konte Cario à algumas das
cascatas atmosféricas das famílias analisadas no pre-
sente, trabalho ( vide § IV), nem sempre es três cur -
vas se interceptam exatamente num ponto, de modo que
como valores mais prováveis da altura e enerpia são
tomados os ào centro de gravidade entre ss curves. Pja
ra testar se esta escolha é adequada, aplicamos o tes_
te de Konte. Cario &TT*Zs produzidos artificialmente e
o resultado obtido é satisfatório»

III.2.2. Análise das Interações Atmosféricas.

Una vez separados os raios gama dire- '
tos das cascatas atmosféricas, e feita a análise des- !
tas ultimas, estamos em posição de analisar a intera-
ção atmosférica. Assumindo que todo raio gama original
é proveniente do decaimento de77* emitidos na inter -
ação nuclear, tentamos acoplar os raios gama originais
detetados numa família, utilisando-se a relação cine-
mática do decaimentotfV2j* • Por conservação de energia
e momento, o angulo 6 entre os dois raios gama de
energias E ^ e E ^ produtos do decaimento de um 7f°
ocorrido a uma altura H acima da câmara é dado por:

-r/H - rn^c2/ (E
^
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onáe r é a distância medida na câmara entre os dois
raio? gana e i%c é a massa em repouso do 7T°( 135 Kev).
Conhecendo os valores de E*. e E ^ e r P3^31 cada par
de raios gama da família pode-se então determinar a
eltvr.i em que terá ocorrido o decaimento do 77* , su -
pondo que realmente estes dois raios gwua são seus
produtos de decaimento.

Uma vez que a meia vida do7T* é muito
pequena ( -10 segundos) poderemos supor que os 7T*'4
decaem no local da interação nuclear e portanto, a al̂
tura calculada pela cinemática do decaimentos^-*- 2^
pode ser considerada a altura em que ocorreu a intera
ção nuclear.

Obtem-se uma solução nos acpplamentos
dos raios gama de uma família quando para todos os
•acoplanentos feitos, encontra-se o mesmo valor ( den-
tro os erros experimentais) para a altura de intera -
ção. A altura assim determinada deve ser consistente
com a altura fornecida pela análise das cascatas at -
nosféricas ( vide § III.2.1.). Os raios gama para os
quais não foi encontrado nenhum acoplamento são su -
postos acoplados com raios gama não detetados cujas £
nergias estão abaixo da energia limiar de deteção.

Uma maneira de testar os acoplanentos
feitos nas famílias é o de construir, para os raios
gama, a distribuição de freqüência do parâmetro de dis
paridade f ( Jlef.52) definido por:

/ < Ea - W <
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onde E^ é a energia de uic dos ganas do par e E 2 o do
outro ( E 1 > E 2 ), ( a energia do 7* será dada por
E1 + ^2^' ̂  aa8UBÍBOS xma energia lisiar de "detecao

'v então os valores de E 'deveo-se diBtriouir uni.

foraéaente no intervalo (E^ + ̂ )/2 e E,,* ^ Ín

e os valores de E~ entre £ B Í n e ( E^ + Sp)/2 e por -.
t&ntot 6 variável f ae distribuirá unifonoemente

intervalo entra 0 e 1 •
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t

§ IV. ANÁLISE DAS FAKÍLIAS OBSERVADAS. <

!
Ko presente trabalho analizaremos seis !

famílias de raios gaaa detetadas nas câmaras 9» 11, 12

e 13 da C.B.J. que serão denominadas FI-B26-9, FII-B25-9t
FII-B26-11, FI-B22-12, FI-E26-11 e FI-B21-11. As íigu

rts 14,1?,20,23,26 e 30 mostram os mapas des famílias

indicando as posições das c.e.m. detetadas. Porém, nea .,

todas as cascatas apresentadas nos sapas são provenien

tes de raios gama diretos; algumas apresentam uma es -

trutura tal que podem constituir cascatas atmosféricas

e outras são jatos Pb. As figuras 15, 13, 21, 27, 28 e

31 mostram os detalhes de grupos de c.e.m. que formam

cascatas atmosféricas, às quais aplicamos o teste de

Monte Cario ( c.f. §111 e Apêndice II), sendo que, al-

guns dos resultados já foram apresentados nas figuras

11, 12 e 13* A tabela 2 ( no final desta seção) dá a

lista das famílias de raios gama com suas caráteriati-

cas principais que foram usadas para a obtenção dos re

•ultados apresentados. .

IV.1. FI-B26-9

A energia total observada sob forma de

raios gama é ZEy- 65*3 Tev. Pela separação entre as

c.e.m. observadas podemos eliminar a hipótese de que h

este conjunto de c.e.m. constituim uma cascata- atmos-

férica. Entretanto, aos grupos 8 e 9 ( Fig.14) foi a -

plicado o teste de Monte Cario mostrando que efetiva -

mente estes grupos têm o comportamento esperado para

cascatas atmosféricas. A curva de distribuição lateral

(Fig. 7) confirma esta suposição, uma vez que, o afãs-
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tasento lateral das c.e.c. destes grupos e menor que
1 uK. As energias dos raios gaca originários foram de_
terminadas e os valores E o - 13.0 Tev e 11.7 Tev fo -
ram obtidos para os grupos 8 e 9 respectivamente. Por
consiguinte, a energia total corrigida é de £Ej« 77 «7
ler*. 0 feto de çue a corrfcçío na energia total obser-
vada devida a degradação é pequena tmo6tre. que a altu-
ra de interação não deve ser muito grande; e realmen-
te, pelos testes de Monte Carlo e pelos acoplamentos
feitos o valor encontrado da altura de interação é
-1.2 km. A figura 16 mostra a estrutura desta família*.

IV.2. FII-B26-9

Nesta família, cujo mapa é mostrado
na figura 1?, os grupos 100 e 102 representados em
detalhe na figura 16 foram analisados coma cascatas
atmosféricas. 0 valor da altura da interação obtido
através do teste de Honte Carlo e dos acoplamentos
feitos é de aproximadamente 1.0 km.

.A energia total observada é de ZEf-
44.5 ?*v e a corrigida pela presença de cascatas at«
aosfericas é de SEj - 59.4 Tev. A figura 19 mostra
a estrutura desta família.
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IV.3. FII-E26-11.

Nesta família ( fig. 20), como nas

anteriores, tejr.cs grupos denominados GA, Gb, e GC

(Fig. 21) de c.e.m. concentradas numa area reduzida

€ cie constituem cascates etinosf ericas. 0 valor da a}_

turí. ãt'«fcrici:iacü pela aplicação do teste de Kcnte

Cario é de -1.2 km. Observando o mapa ( í"ig. 20) no-

ta-se que as c.e.m. 44 a,b,c de energias relativanen

te baixas podem ser consideradas como provenientes

de uca segunda interação. 0 afastamento ên»re elas a

fasta a possibilidade de constituírem uma cascata a£

mosférica; e de fato, aplicando-se o test« de Monte

Cario, vemos que elas não se comportam como tal. Pe-

lo acoplamento dos raios gama denominados 44 a e b

obtem-se um valor da altura de interação igual a

500 metros, ̂ sta altura é compativel com a observa -

ção microscópica de que estas c.exi. não apresentam

degradação. Como os raios gama 44 a,b,c se acham bem

afastados dos demais da família, é razoável se supor

que a familia representa dois interações sucessivas

do nucleon primário, tais que, os raios gama 44 a,b,c

sejam provenientes da interação secundária. Pelo aco-

plamento feito entre os raios gama considerados prove_

nientec da interação primária obtem-se um valor da a^

tura de interação compativel com o ontido através das

cascatas atmosféricas. Mesta familia observamos também

um único áato pD de energia E « 4.0 Tev que pode ser

considerado como o resultado da interação do nucleon

residual con. o chrmbo. A ener :ia total observada desta

família ( corrigida para as cascatas atmosféricas) é

deZEj". 41.2 Tev, sendo queZ£/« 32.7 para a interação

primaria e ZEf- 8,6 para a secundária. A figura 22

oostra a estrutura desta família.
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IV. 4. FI-B22-12.

Esta família ( Figura 23) é incluida
no presente trabalho apenas como exemplo de uma inter
ação atmosférica ocorrida a grande distância da câmara.
A análise neste caso resulta muito ambígua pois e ob -
eervaç&o ticrosccpice das c.e.c. indica que tj*ü sto

difusas provenientes provavelmente de grande altura,en
quanto pelos acoplamentos as alturas obtidas são da-or
den de poucos metros. Se pensamos que o grupo todo cons
titui uma cascata atmosférica e aplicamos nela o teste
de Monte Cario ( Figura 24), encontra-se ua comportafflen
to de uma cascata ocorrida a. grande distância (-6 u . c ) .
Entretanto, pelo grafico da distribuição lateral (Fig.
25) ve-se que as diferentes c.e.m. se distribuim aos
dois lados da linha de uma uK, o que indica a possibi-
lidade de se ter mais do que uma cascata atmosférica.
Porém, é dificil agrupar os raios gama pertencentes a
cada cascata atmosférica.

IV.5.. FI-B26-11.

Para esta família o valor da energia
total observada sob forma de raios gama ( corrigida pa-
ra as cascatas atmosféricas) é de ZEf - 442 Tev, e sob
forma de jatos Pb é de ZBfb - 64 Tev. Como se pode obser
var do mapa da região central da família ( Figura 26) e
do8 detalhes ( Figuras 27 e 28) existem uma serie de po
ssiveis cascatas atmosféricas. <̂ stas foram todas anali-
sadas de acordo com o teste de Monte Cario. A figura 29
mostra a estrutura desta família.
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IV.6. FI-B21-11.

A energia total observada sob forma de
raios gama nesta família é deZJSf» .147.0 Tev ( corrigida
para cascatas atmosféricas) e sob forma de jatos Pb e de
? S f o « 139-2 Tev. Cozco IÍC. fecilic anterior exist?; u&r,. he,
rie ãe possiveis cascatas atmosféricas as quais foi apli.
cado o teste de Monte Carlo. As figuras 30 e 31 mostram
o mapa da família e os detalhes de algumas das c.e.m.
que representam cascatas atmosféricas. A interpretação
mais provável dada a esta família é representada na fi-
gura 32.

IV.7. Freqüência do Parâmetro de Disparidade.

Para se testar os acoplaméntos feitos
nas famílias analisadas foi construida a distribuição do
parâmetro de disparidade ( c.f. § III) e, a figura 35
mostra o resultado obtido que é concordante ( dentro os
erros estadisticos) com uma distribuição uniforme.
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TABELA 2 . Cent.

2LA 2 . Coat.

WOKE DA 2 > r ALTURA ROME 0 0 E » P » . ACOPUUtSOTO
NOKE OA ZE* ALTURA KOKS 00 £ y ? t f ACOPLAKENTO PAMILIA ( T « r ) (a) BAloV

RAIO/ (TeT)(K«v/e) 7!~-*itfFAKIHA (Trr) (•)

91,3 1400 55» 2.2 292.0 3 0 - 4 6 9.» 275

600

55»
*3»
«6
30*
64
35*
39
42*
4 0 *
38

19
76
9
10
24

2o
21
70
65
36
78
30
77
•3
3*
33
8
71
79
6
7 *
4* '
?2*

2.2
2.6.
2 . 0

11.2
1.5
5.»
4.5
7.0
3-9

12.0
9.0
0.9
2.0

• 19.6
7.3

4 . 0

1.5
1.6
1.6
1.4
1.2
0.9
1 .1
3.8
2 . 0
1.6

3.7
2.9
1.3
3.3

. 1.5
10.0
4 . 0

292.0
15'».2
70.8

454.7
75.0

175.5
.287.5
MS. 6
250.4
458.4
217.8
15.2
25.2

*sa.o •
2S0.5

86.4
•2.5
50.7

272.0
159.5
93.6
75-6
81.»
98.8
50.0

205.0
222.0
232.0
179.0
69-3
43.5

560.0
508.0

3 0 - 4 6
39 - «
10 - 24
19-9

-

6-43
4 - 7

80-71
78-77
79-32
70-20

15.5

PI-B2&-11 242.4 2000

28.7 400

17
72
18

73
74
29
75

2
3

55*
5*

18*
125*

65*
114
102
116
115
111
56

107
106
120
121
122

123
124

63*

1.6
0.9
2 . 0
1 .2
0 . 8
2 . 0

0.9

10.0
5.5

8.3
62.8

1J5.0
7.9

24.3
1.2
1.0
1.0
1.0
1.0
1.8

2.3
3.5
4 . 6

3 .1
2 . 1
1 .8
5.6

11.5

168.0
119.7
120.0
87.6
35.2

164.0
150.3-

80.0-
82.5

22.0
207.2
«68.8
61.6

•13.3
40.2
37.7
75.6
48.0
69.3

135.9
202.8
490.0
234.0
54.0
29.4
55.6

118.0.
172.0

18 - 74
73-29
72 - 17

5 - 1 2 5
120 - 122
123 - 124
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TABELA 2. Cont.

ttOKE DA £Eji ALTURA

FAMÍLIA (Tev) (B)

170.6 1OOO

KOME DO

RAIO ^

109*

104*
90*
112

113
93*
99*
103
128

71
.70
72
76
73*
78*

77
80*
108
88*

119
118

117
62

52*
1*
A*
57

Ef »
(A'ev)(Kev7c)

16.8
4.4
4.1
0.8
2.0

16.3
16.4
1.2

1.2

2.3
4.4

3.6
2.8
8.6
5.6,

21.0

13.2

1.8
3.3
1.O
1.0
1,O
1.8
io.a
19.4

5.0
1.0

1125.0

238.0

127.0

21.Ò

52.0

555.-0
541.0

36.0

54.0

169.5
382.0

173.0

67.3
224.0

257.0
693.0
303.0
37.8
122.0

51.0

52.0

34.0

64,7
4£t>.0
426.0

95.0
27.0

ACOPLAK£NTO

93 -
90 -
77 -
80 -
A -
108 -
88 -
118'-

113
99
?8
76
73
1
62
52



CO.

TA.3SXA 2 . Coat . 1

KOKE 2A ALTU{U H0.-1B SO E> ACOP1AHENXO

N6O-27
Prtr.arla.

209 1100 a

b
e
e

S
t

<i

V

a
4

X
i

\

X

p

J

86.0
15.0
7.0
8.6

32.0
7.2
6.1
7.0
5.0
4 . 0
3.6
5.2
8.4"
1.9
3-9
1.7
3.9
2.0
1.3
1.6

470.0
75.0
•19.0
155.0
378.0
93.0
56.0

190.0
478.0

473.0
212.0

275-0
550.0
83.0

5*5.0
193.0
12*.O

82.0
80.0

237.0

a-t
e - t
g-«
d-B
T-tt

• w-X
1-t
a - *
k-p

sAs r^r.Jiia» aprvaentadas n« -.abol» ?, deat* ponto o» diante
não Toras analliodsa no prej nto trabalho, poréa «staa foras
utilize^»* no ««tudo dar lnturuçôta auclasxo» falto naa p»r»
tea SV a SVI do pr*«ant«

TABSU a* Cost.

NOMS DA ; .XS» ALTURA ROKS SO
FAHILIA ( T t T ) ( • ) BAIO/ (ToT)(Har/«) ^'—'

69.6 1200
prinarla

a
k
t
•

T
X

y

o
l
d
b
r

HW-»
•aoondirla

43.9

8.0
5.0

10.5
*•*
4.7
3.*
4.45,
1.8
1.8
6.8
0.95
2.6
3.8
1.65
t-.O

2.1
1.0
•J.O

1.5
0.6

16.4
11.7
5.8
4.7
4.7

226.0
184.0
560.0
150.0
256.0
206.0
815.0
238.0
156.0
510.0
175-0
530.0
425.0
260.0
330.0
297.0
112.0

125.0
155.0

81.0
91.0

206.0
63.0
89.0

•-a
a-k
*- •

b-0
1-4

•i-«*
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§ V. PRODUÇÃO KULTIFLA JDE MESONS.

V.1. Descoberta da Produção Múltipla.

Com o uso de aceleradores, a produção
de mesons ( e.g. pions) em interações nucleon-nucleon e
nucleon-nucleo té» sido estudada «c detalhe na regi So dt*
energias da ordem de 10 - 10 ev. Existe evidencia ex-
perimental, que quando a energia priaaria é bastante m&t
or que a energia minima necessária para « produção de ua
meson ( 290 Kev no bidrogeneo), uma quantidade grande de'
•esons é produzida numa colisão.

Por muito tempo houve controvérsia se
i a emissão de partículas secundárias ocorria numa colisão

nucleon-nucleon ( produção múltipla) ou se era devida a
: colisão plural de us nucleon incidente que interage .si -

nultaneaoente com vários nuclcons no núcleo (produção
plural, Ref. 52). Kão era fácil encontrar evidencia ex-
perimental da produção múltipla genuina uaa vee que era
difícil, na época, o uso de alvos de hidrogênio.

A evidencia experimental da produção
'. múltipla foi obtida por volta do ano 1930 quando o defeen
i volvimento das condições técnicas a permitiu. Com emul-
'. , soes nucleares sensíveis a partículas relativísticas, al_
j gumas interações foram observadas nas quais o número de
! partículas relativasticas secundárias era maior que 50
! ( J*efs. 54 e 55)* Como a colisão podia ter ocorrido es»
] nucleons pesados coso por exemplo Ag e Br, a grande mui-
• . - . . tiplicidade observada podia ter sido, pelo menos em par-



te, fctribuida à produção plural. Poreci, o numero de

partículas secundarias era grande demais para o evento

ser interpretado como produção plural de mesons.

Outra evidência experimental ainda

mais forte que a anterior da produção múltipla de mesons

foi obtida numa câmara de Wilson, corr. tãdrogfcnec f tilt a

prtrb&bo ciide, foi dete^&do uma interação localizada no

próprio gas ( ̂ ef. 56). Numa outra experiência usando a-

celerador ( Ref. 57) a produção dupla de pions foi obser

vada numa câmara de difusão de bidrogeneo exposta a um

feixe de protons. Uma evidência forte, porém indireta,

da produção múltipla, provém da análise da estrutura dos

chuveiros atmosféricos extensos ( vide p.e. Refs. 58 9

í>9).

V.2. Modelos de Produção Múltipla.

Para descrever a produção múltipla de

mesons vários modelos tea sido apresentados podendo ser

classificados em dois grupos: os modelos dinâmicos (Refs.

60, 61 e 62) e os modelos fenomenológicos ( #efs. 65,64,

65, 66, 67, 68, 69, 70 e 71)• Descreveremos a seguir al-

guns deetes modelos.

V.2.1. Modelos Dinâmicos.

Per ai, apresentou um modelo termodinj^

mico ( Roí. 60) considerando que quando dois nucleons c£

líden, eles subitamente libertam toda a sua energia ei -

netica em um pequeno volume da ordem de grandeza do cii

bo do alcance das forças nucleares:
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SI -
onde n - constante de Planck

- massa em repouso do pion

Apesar da pequena duração da col iesc ,
-se que &e-interações fortes peraiteK o

manto de um equilíbrio termodinâmico neste pequeno volta-
se. Se a energia total E* < no sisteaa «entro de Moca ,
S.C.K,) contida ea XI* se distribui de acordo com a con
dição de equilíbrio térmico, a densidade de energia «era
dada pela lei de Stefan-Boltx&ann:

onde: E + . co
M - massa do nucleon

. / c * fator de Lorents do fi*C,M.

+ - 2H/&* ̂ contração do volume)

e o número mais provável de pions produzidos eerá

n - E

logo,

• como para interações a altas energias, a ralação entre
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2 ( energia total no sisteaa laboratório, S.L.) e

é dada por

o o

-
enteo n <* ^

•̂ sta lei de multiplicidade concorda

com as observações experimentais. Porém a energia do

pion no S.C.M. é muito grande, implicando ura valor mui-

to alto para o momento transversal do pion, caso se ad-

mita a emissão isotrópica de mesons no S.C.M.

A ar.isotropia, observada experimental.

mente da distribuição angular no S.C.M. com emissão pre-

ferencial de partículas nas direções para frente e para

traz, pode ser explicada através de considerações da con

servação do momento angular, imaginando uma colisão não

central; porém, este efeito não é suficiente para redu -

zir o momento transversal dos pions a valores tão peque-

nos como os observados ( -350 Kev/c). Além disto, não há

jeito de introduzir na teoria de -"'ermi uma inelastic ida-

de que não seja aproximadamente 1; o que discorda for -

temente das observações experimentais ( inelesticidade

-0.5 com grandes flutuações).

Uma importante pxedição na teoria de

rermi é que a probabilidade para a produção de partícu-

las que interagem fortemente é independente de suas ma-

ssas e dependente somente dos fatores estatísticos li -

gados com o número de estados possíveis do spin e carga*
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0 resultudo é que uma grande Tração das partículas criai
das serão mesons K e pares de nucleons-antinucleons; p£
rérn, esta fração é grande demais comparada com os resul
tados experimentais; p.e. para colisões proton-proton a
30 Gev encontra-se ( fief.72)

Landau ( Refs. 61 e 62) introduziu
um modelo bidrodinámico no qual a energia, logo apo's a
colisão, está concentrada em um pequeno volume, como no
modelo de Fermi; mas, a emissão de mesons só é permiti-
da depois da expansão do volume nas dire-ções para fren-
te e p: xa traz ao longo da linha de colisão dos nucleons.

Há a introdução de um campo
de velocidade, de densidade de
energia e de pressão para o
fluido, de modo que é possi -
vel uma descrição Jiidrodinánd
ca do sistema; it» to é, as quan
tidades macroscópicas, densida
de energia € e pressão p são

dadas como função das coordenadas espaço-tempo no siste-
aa e estão relacionadas através da equação de estado

p - tf/3

A temperatura T e a densidade de entropia s são também
introduzidas e estão relacionadas como no caso da radia
ção de um corpo negro

€ « 1* s ©( T 5
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A interação poderá ser descrita da se_

guinte maneira: na colisão de dois nucleons, forma-se um

fluido, que é aquecido a uma temperatura alta como no mo_

dêlo ce Fermi, èjportanto, os valores iniciais da tempera
A

tura T e densidade de energia €> sao essencialmente

os mesmos que no caso de Fermi. Com a expansão do fluido

na cireção da linha ce colisão, a àensiôace cio energia

diminui tal que a energia se concentra nas partes do fluî

do aonde a entropia é menos concentrada. Coco a entropia

torna-se proporcional ao número de partículas, em conse-

qüência, um número pequeno de partículas são emitidas con

grande energia.

0 fluido se expande até que elementos

do fluido se desprendem como fragmentos e cada fragmento

pode ser observado como uma partícula livre. A forte in-

teração no sistema resulta numa dissipação de energia

desprecivel e portanto pode-se imaginar que no decorrer

da expansão a entropia varia muito pouco.

Como o número de partículas emitidas

é proporcional a entropia total S, então a multiplicida-

de pode ser calculada como

n * S -

quê é idêntica a lei de multiplicidade de fermi. Desde

que a velocidade longitudinal do fluido é muito aaior
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' que a transversal e 1*0 estado final da expansão a tent —
• peratura pode decair a valores pequenos ( da ordem do
i valor da energia em repouso do pion), então o momento

transversal de uma partícula emitida será pequeno e in—
í sensivel à energia primaria; fatos estes observados ex-

perimentalmente. As partícula? são emitidas preferencial^
aente nas direções para frente e para traz, apresentando
a grande anisotropia observada experimentalmente da dis-

i tribuição angula? no S.C.K..

Como' no modelo de Fermi os nucleons
| originais estão incluídos na distribuição estatistica da

energia e então, a divisão de energia entre as particu-
! Ias secundarias ( mesons e nucleons) é determinada por

considerações estatísticas, resultando-««sim, numa ine-
lasticidade sempre perto de 1, que não concorda con a

, experiência.

A falta de sucesso das teorias dinâ-
micas para explicar todos o» fatos carateristicos das

interações à altas .energias, levaram os cientistas a
tentarem modelos fenomenológicos; isto é, baseando-se
na observação experimental. Existem vários modelos des,
te tipo propostos até agora ( Refs. 63, 64, 65, 66, 67,
60, 69, 70 e 71), dentre eles descreveremos na seção
guínta os modelos propostos por Niu e Hasegawa.

V.2.2. Modelos Fenomenológicos.

Investigações recentes sugerem
o processo de produção múltipla pode ser descrito atra-
vés da introdução de um estado intermediário, chamado
do bola de fogo, que pode ser descrito como uo comple-
xo do qual os pions s$o emitidos Í3otropieanente.
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V.2.2.a) Kode'Io de Dua~ Bc-Iuti de Fogo.

Quando a energia primaria incidente

é da ordem de 1 Tev ou mais, a distribuição angular das

partículas secundárias desvia-se apreciavflmente da e-

misslo isotrópica de um centro e é caraterizada no B.C.

M. por uma colicaçac csceniuada parfe frente e outr;; pa-

ra vr&£. Jbste lato pode ser interpretauo co&o a tais são

colimada de partículas secundárias de uma bola de fogo

ou a formação de duas bolas de fogo cada uma das quais

age como eoissor isotrópico. 0 primeiro caso correspon-

de à teoria de Landau, que como mencionamos não descre-

ve bem todos os resultados experimentais. Analisando em

detalhe os dados experimentais, Kiu.( Ref. 63)» Ciok et

ai ( Hef. 65) e Cocconi ( Ref. 64) apresentaram separa-

damente o modelo chamado de duas bolas de fogo.

Assume-se neste modelo a formação de

dois Cttntros emissores. Para explicar não só a alta e -

lasticidade como também a multiplicidade observada do

processo de colisão à alta energia, conside'raee que

após a colisão, as bolas de fogo e os nucleons ( que po

dem estar em estado excitado) se movem separadamente

( com velocidades diferentes), isto é, as bolas de fogo

não são consideradas como nucleons excitados.

Para explicar a presença de dois cones, um para frente
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e outra para traz ne dirtribuiçêo angular dos secundários
no S.C.M., admite-lse que as bolas de fogo se movem nesta
sistena em direções opostas emitindo isotropicamente me-
sons. 0 fato experimental de que o momento transversal
das partículas secundárias é constante e independente da
energia do primário encontra explicação ao se assumir a
hipótese ( verificada experimentalmente) que.o momento
relativo dos mesons no sistema eni repouso da bola de fo-
go, é constante e independente de outras quantidades.
Uma vez que somente duas bolas de fogo podem ser criadas,
a sua massa é uma quantidade que aumenta à medida que au

; menta a energia primaria. Sendo a multiplicidade propor-
if cional à massa da bola de fogo e esta proporcional a ra-

iz quadrada do fator de Lorentz do S.C.K., encontra-se
| para a lei da multiplicidade a observada dependência con

a quarta potência da energia do primário.

V.2.2.b) Modelo de Múltipla Bolas de Fogo.

No modelo descrito anteriormente, a
•assa das bolas de fogo criadas na colisão pode em prin
cipio ter qualquer valor que respeite a conservação de
energia e quantidade de movimento. Uma')outra possibili-
dade de interpretação é a de considerar que as bolas de
fogo têm caráter de partículas, assumindo para elas uma
massa definida. <Usta interpretação é devida a Hasegawa
( Ref. 66), e ele chama essa partícula de quantum H.
Sendo a massa das bolas de fogo de valor definida, o
modelo prediz a possibilidade de produção de mais do
que dois quanta H, sendo que, o número dos quanta H
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criados depende da energia primaria- O modelo propõe

que a emissão de secunàarios pelos quanta H não e i-

sotrópica mas do tipo de dipolo, ou seja, tém a for-

ma sen ô+d9+; o que pode indicar um valor grande de

spin para o quantum H. A massa do quantum !í predita

pelo modelo é de aproximadamente duas vezes a massa

de uís nucleon, e como este valor é o da massa de um

per nucleonico, pode-se tí-Dersr que o quar.tu.-u ri t uc

das partículas responsáveis das interações fortes.

u
Outra das ccnic-risticas do modelo

de Hasegawa é a regularidade das velocidades do quan-

tum H no S.C.K.. Encontra-se que o fator de Lorentz de

um quantum H no sistema centro de massa não varia

continuamemte, mas assume uma serie de valores discre-

tos, y j - 1.5, 8, 45, ... ( Ref. 67).

A lei de multiplicidade neste mode-

lo 4 do tipo logaritmico e pode ser expressa como

n <* In E o

Esta lei difere pouco da lei &1 até energias prima-

rias da ordem de 1 Tev, mas devia-se desta quando E é

oaior que 10 Tev.
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§ VI. RESULTADOS EXPERIMENTAIS.

VI.1. Distribuição Angular.

Como mencionamos em SV, uma das cara
teristicas das interações nucleares à altas energias é
a «missão colimada para frente, de partículas, dentro
de âoie oonee ( me concentrado e outro difuso) no S.L.
que corrasponàaa no S.C.K. a partículas ecitidas para
frente e para traz.

5.Í.H.

Estudaremos as distribuições angula-
res diferencial e integral dos raios gama detetadoa nas
famílias analisadas, a fim de se determinar, se estes
são emitidos isotrópicamente ou não de um centro que
*• move.

VI.1.1. Distribuição Angular Diferencial/

Ê comun representar a distribuição ag
guiar das partículas secundárias em função da coordena-
da

x - log^ c tan 6

onde)^o é o fator de Lòrentz no S.C.M. e ô o ângulo de
emissão da partíoula secundária no S.L*. Por a transfo£



nação de Lorentz podeooa escrever

tan Q - een &+/tf c ( cos

onde 6 + e/5+ são o angulo de emissão e a velocidade res-
petivamente da partícula secundária no S.C.K. *&<> * ^S.
ca por

Quando >9C ~A* ( no nosso caso), então

tan 9 - sen e" 7 ^ o < cos 0* • 1) (1)

logo logy,, tan 6 • log tan 9+

c ^

Deste modo a distribuição da coorde-
nada x - 3»ogJ*c tan 6 revela diretamente a distribuição
angular no S.C.M. Embora a determinação do valor absolu-
to de )* c pode estar sujeita a grandes imprecisões, a
distribuição angular relativa, é invariante em relação
a transformação de Lorentx, pois

log tan © ~ - log f + log t&n 6*
2

0 grafico,de log tan 6 em uma linha
e deslocado pelo erro na determinação de j^c mas as dis-
tancias relativas entre OÔ 6^ rcanten-ee inalterável
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um
IO~5 IO~4 toa ton 9

este gráfico log tan © é o que tem s i
do asado para Identificar as bolas de fogo e analisar as
propriedades destas, sem o contiétimento preciso áh. ener-
gia do primário e da energia translacional da bola de fo
go. ás bolas de fogo podem ser identificadas neste .grá-
fico* orna vez que, as partículas emitidas de cada centro
emissor ( que se move com diferentes velocidades )*preseni

tam agrupamentos bem definidos ( vide figura acima ) .

A forma da distribuição da freqüência
da quantidade x para uma emissão isotroplca no «interna
eu repouso da feol« de fogo (S.B.F«)- «obtlO* da ««golfe,
te Maneira:

«endo x = logC^tan 0) - log tan 4/2

ondey é o fator de Lorentz da bola de fogo «o SeL<9 e 9
o' angulo de emissão no SBF então

* • • •
IQr -tan ft/2 e dx - d© / sen 0

« como tan O fZ + cta, Q /Z ~ 2/ sen 9

«ntão 10* • 10"x - 2/ sen 0

Para uma distribuição isotroplca, I . e .
da forma ( l/Z ) sen Q dÔ teréaos

<l/2) senÔdO* - 2 dx/ (IO* • IO**)2
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Então podemos escrever

?(x) ot 1/ ( 10x + 10~ x) 2

que em aproximação representa uaa distribuição
( Rei. 73)• ítra uwe distribuição do tipo aipolo,
é, da forma (1/2) sen2©+d©+ obteremos

xf(x) <K 1/ ( 10

A figura 34 mostra a distribuição an-
gular obtida para os raios gama detetados nas famílias a
nalisadas. Uma vez que as famílias estudadas abrangem um
grande intervalo de energia total observada (20<ÍLE4<.450)t
a distribuição angular é nornalizada para £Etf . Como se
vê na figura, a distribuição angular para a região de
ângulos pequenos é consistente com a emissão isotrópica
de partículas secundarias no S.B.F.
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VI.1«2« Distribuição Ingulf integral.

Seja F(G) a fração do numero de parti

cul&s emitidas com ângulos menores do que 0 no S.I. (ou

© no S.B.P.). Pare uma distribuição isotrópica no SBF

- cos

*1 _ 1 - cos 6* - (sen 6 /(1+ cos ©))

5
Pela relação (1)» (pagina 74) podemos então escrever

© ) 2 (2)

1 - P(6)

Daí log F(6) z Z (log tan G + log If)
1 - F(9)

Desta relação linear conclui-se Que
quando log F(9)/(l - F(e)) é colocado em função de
log tan 9 obtém-se una linha reta de enclinaçãc 2. caso
a distribuição for Isotrópica.

0 ângulo «ediano O,^ definido como
F^°l/2^ s ^ 2 d^ UBa e s t i m a t A v a do fator de Lorentztfda
bola de fogo que se move» pois, pela relação (2) "(£ "^

As figuras 35» 36 e 37 mostram as dis
trlbulçoes angulares integrais obtidas no presente traba-
lho para raios gama e ir 's provenientes de interações em
diferentes regiões de energia. Pode-se ver das curvas que
a distribuição angular obtida é consistente com a emissão
Isotrópica.
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VI.2. Distribuição da Massa e Fator de Lorentz da Bola

de Fogo.

No presente trabalho determinaremos a
me.ES a e o fator òe Lorentz o a bole. de fogo ttravtss dí*
um ftétodo que chamaremos de balanço de momentos e com
pararemos os resultados com aqueles obtidos pela C.B.J.
empregando outro método ( Ref. 18 ).

Para os raios gama emitidos de uma
bola de fogo, apl'íamos a transformação de Lorentz do
sis cama da bola .t fogo ( S.B.F.) correspondente ao S.L.
e obtemos:

para a cosponet t transversal

para a component * longitudinal P*

e para a enerr \

onde as grandezas em asterlsco são as relativas ao S.B.F.
• as outras ao 3.L.t e onde j é o fator de Lorentz da
bola de fogo rn'..ativa ao S.L.

Como

podemos escrever P? ~ i . ( JL - )f *̂  ) (4)

p =

Tf* _ W

p t

s -

(1 )

) (2)

(3)

para altas energias podemos escrever P. • E 0 ( onde 9
• o ângulo de emissão) que substituindo na relação (4)
tttnos
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e para a energia temos

ASSUKÍDÔO que os raios gama áevetaáos são emitidos

lsotróplcanente de uma bola de fogo conforme os re-
sultados obtidos nas distribuições angulares ( Tide
VI.1.1. e VIol.2. ) então, seta nula a soma das compo-
nentes logitudlcais dos momentos no S.B«F. Isto e»

s O

Logo» de acordo com (5) podemos escrever

Donde ^ pode ser obtido como

A massa da bola de fogo convertida em ralos #"* é dada por

M* - I E *

• de acordo com (6) podemos escrever
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substituindo o valor de Jf obtido em (7) na relação (8)
encontramos

Por outro lado, se assua-imos que uica
bola de fogo emita raios tf isotrópicamente, a parte de
sua nassa convertida em raios ^ poderá ser calculada
como

p t i

Pois f • f 2
* P t l ~ I Pt -* — = - I s e n^1 ) B*41T 2 J

P t l = M t
1 4

A massa da bola de fogo convertida em
raios P̂ é determinada da seguinte maneiras coloca-se num
grafico (Figuras 38 e 39 ) para os diferentes valores ob-
servados dos ângulos de emissão ©^ os valores correspon -
dentes de M^, determinados por (9) ( e independentemente
por 10 ) e que representam a parte da massa da bola de
fogo convertida em raios gama que são emitidos em ângulos
menores que ©.•

Chamando de M, o valor da massa obti-
do pela relação (9) e de M£ o obtido pela relação (10),
então, o caso em que M^> Mg indica que os raios gama
supostos provenientes de uma bola de fogo estão contami-
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nados por outros pertencentes à usa segunda bola do fogo.
for outro lado, o caso eo que M<.<Kp sugere que os raioa
gama considerados não coapõea usa bola de Togo ctmpleta.
O Talor da «assa da bola de togo seca dada pela condição
ea que

A figura 4O mostra a distribuição•da
•assa da bola de fogo obtida por este processo para to*
das as interações estudadas no presente trabalho» Esta
distribuição 4 comparada ooo aquela obtida pela C.B.J.
utiliaando outro método '( Set. 18).

A figura 41 mostra a distribuição do
fator de lorents da bola de fcço detexninada pela rela*
ção (7). *sta distribuição é comparada tasoén eoa aque-
la obtida pela C.B.J, pelo aétodo descrito na referencia
18.
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O.l
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VI.3. Multiplicidade.

Para examinar e. multiplicidade N o

i.e. o numero de raios gama emitidos por um centro e-
mlssor» constrói-se para os raios guia de te t ados em
u»fc bola oe fogo o *spetrc integrei òe en«r§i& fr&cclo-
naria f(*Sv»/X E ^ ), ( normallsado para una bola de fo-
go ). (Hef. 18).

Kste espetro é mostrado na figura 42
Como se vê dela, o espetro f( By /^B/- ) é bem repre-
sentado por uma função exponential simples do tipo

com • * (8.1 + 0.80)

âste valor da multiplicidade concorda
com o obtido prxa jatos C pela Colaboração Brasil-Japão
( Ref. 18 ) .
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§ VII. C0KCLUS3ES..

a) Um -dos problemas cais sérios na interpretação das
famílias é o de se identificar o número observado

•" de colisões sucessivas sofridas por um nucleon* Po-
rém, o numero de interações sucessivas obtido das
interpretações feit&F àe íacíliae co&cordt; cota um
calculo estimativo, descrito no Apêndice XIX, na
região de energia estudada, tonando.para o valor da
inelasticidade o obtido no presente trabalho ( K •
O.5 + 0.8)

b) Como teste à interpretação dada às famílias deter-
ninou-se também o valor médio do roooento transversal
dos77*Se dos raios gama detetadoa. 0 valor obtido pa,
ra os77^é:
. P t r - ( 524 + 30 ) Mev/c

e para raios gama

i % ) Mev/c

-Estes valores concordam .com os obtidos pela C.B.J.
e outros grupos ( vide p.e. Refs. 36, 7<t e 75)f in-
dicendo que os acoplamentos de 2 / em T* neste tra -
balão são bons, fato .este que é indicado também-pe-
la freqüência do parâmetro de disparidade (c

e) As distribuições angulares obtidas ( Fige.34,35,36
e 37) sugerem a existência de* centros «nissores •
a emissão isotrópica de raios gama no sisteca da
bola de fogo
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d) Sendo observada a emissão isotrópica de raios gana,
então é valida a determinação da cassa da bola de fo
go pelo aétodo descrito em VI e que chamamos método
de balanço de momentos.

e) A comparação dos valores obtidos para a massa e o
fetor de Loreotz por este método coin aquele us&dc
nos últimos trabalhos da C.B.J. ( *ef • 18) resulta
em uma boa concordância.

D Da distribuição da massa da bola de fogo (Pig .40),
há indicação da existência não só da bola de fogo
predita pelo modelo de Hasegawa como também a de
uma massa maior, fato este, que já foi confirmado
experimentalmente ( Ref. 18)

Finalmente, nota-se que os resultados
obtidos não estão em contradição com aqueles obtidos

na análise das câmaras com produtor localizado ( p.e.
Befs. 5, 10 e 18). Ve-se também pelo presente trabalho
que é possivel ae interpretar as interações nucleares
na atmosfera, o que facilitará o estudo do complexo
problema dos chuveiros atmosféricos extensos e & sua r±
lação com a fisioa de altas energias*



ICE I. CALCULO DE KTSnIMURA 2 KAKATA PARA A TEORIA

DAS CASCATAS ELETROMAGNÉTICAS.

A.1.1. Introdução.

A energia doe eventos detetados nas

camera E de emulsões nucleares é determinada pc2o uso

cie curvas de trausiçãc, cui.cui.bdas a partir da te o -

ria de cascatas eletromagnéticas por Kisbimura e Ka-

mata ( N*—K). Várias teorias sobre o desenvolvimento

da cascata eletromagnética foram apresentados ( vide

p.e. Refs. 76 a 80), todas tendo uma aplicabilidade

limitada. Porém a teoria de K~K, é a Dais exata; os

autJores esticaia que o erro relativo na determinação

da energia é de 20 a 50%. 0 calculo de K-K para as

c.e.o. foi desenvolvida para chuveiros atmosféricos

extensos e depois aplicada com algumas modificações

as câmaras de chumbo-fotoemulsoes pelos autores. A-

presentereoos no presente apêndice, em linhas gerais

a teoria tridimensional de cascatas.

A.1.2. Cascatas Eletrooagnéticas.

Consideremos primeiro o desenvolvi-

mento das cascatas eletromagnéticas em geral. Os elé,

trons sofrem deflexões por espalhamento Coulombiano;

de et a maneira a cascata se desenvolve lateralmente .
A dispersão devida a deflexôes nos processos de ra-
diação e criação de pares é muito pequena comparada
com a produzida pelo espalhamento Couloçbiano, de m&
do que a teoria tri-dimensional pode ser construida
a partir de uma teoria unidimensional e a teoria do
espalhanento Coulombiano. .
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Conriceremos .mtao» a teoria unidi-
mensional. As partículas carregadas perdem energia por
ionização e por radiação eletromagnética, e os íotons
por efeito fotoelétrico, efeito Compton, e criação de
pares. Porém os efeitos iotoelétrico e Compton ocorrem
abaixo da energia que consideramos a radiação cósmica
existir ( -1fr ev). Logo, a teoria de cascatas pode
aer descrita levando-se em conta as perdas por ioni&a.
ção e radiação para os elétrons e a perda por criação
de pares para os raios gama. Ainda como uma aproxima»
ção pode-se excluir a perda por ionização. A aproxi -
mação que leva em conta só os processos de radiação e
criação de pares é chamada de Aproximação A, e aquela
que leva em conta as perdas por ionização é a Aproxi-
mação B. Trataremos brevemente da Aproximação A.

Se a partícula que inicia a cascata
é um elétron de energia £Q chamaremos de TT(E0,E,t)dE
o número de elétrons ( positivos ou negativos) na pro
fundidade t e na região de energia E • dE; da mesma
maneira o numero de raios gama produzidos pelo ele -
tron SBT& Jf (E0,W,t)dW, onde W é a energia do raio ga
ma. Se a partícula primária fosse um gama de energia
tto o número de elétrons seria dado por 1T(wo,E,t)dE e
o número de gamas porjf (W0,Wft)dW, Então, temos a va-
ritção no número de elétrons no intervalo E, E + dE,
de um númeroTT^, produzidos por criação de pares, um
númeroIfequs estavam acina do intervalo e que, por
radiação, perdem energia e entram no intervalo eonsjL
derado, e um número TTS que originalmente estavam no
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interveio, perdera energia por radiação e eaea dele.
Para a variação no núaero de íotons, teaoo «• none
ro K̂  produzido por radiação e voa ntuero ]fs Sbsorvi-
doe na criação depores. Então, podeaoe descrever eat
tao variações pelas seguinte* equações t'

(W^)dVfctt > IT, - V, a i
(W,E)dE a probabilidade de prodixQãò de

lia elétron de ensrgia entre £ e B+dE por un fotoa
de energia V, terenos para • prooesso* de criação da

TT, = 2dEdt f
44

para os elétrons que saea do interwnloJJ
onde <^(E,W^' a probabilidade de radiação de tíó
fotoa coa energia na região ( W,V+dV) por voa elé 'T
troo de energia B. Fará os elétrons que entraa no
intervalo ^ •

j
de oaseira análoga podemos escrever'para os fotons

K,» at/^t ]Tf(e,
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onde ( p é a probabilidade de criação de pares. Pode-
se fazer ainda a aproximação

Substituindo estes valores nas equações acima e divi~
dindo por dSdt as equações 1 e 2 ficam

ainda fazendo W - E/u e E « W/v, obtemos

(3) e (4) são as duas equações básicas na teoria uni-
dimensional e na Aproximação A.

Consideramos agora o processo de io-
nizaçao ( i.e. Aprox. B). Um elétron perde energia dd
valor € dt na espessura dt, portanto «IT (E+dE)€dt
elétrons entram no interyalo (S, E+dE)t eTT(E)edt
saem dele, dando assim uma variação total de e&f e~
létrons nesse intervalo. Chamando o segundo termo da
direita da equação (3) de A'77 e o primeiro de B'í ,
• o primeiro da equação (4) de C7T t e usando o ter-
mo proveniente do processo de ionização, podemos es«
crever as equações básicas da teoria unidimensioaal
na Aproximação B.
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jg = C7T - Gif (4)

Consideremos agora aa variações ân -
pulares e letereis proôuiices por espelb&aento Couloin
bife.no. SejtkGLbiàQ a prooabilia&ae ue um eiétron &er
espalhado em um ângulo (ô/id) atravessando uma dada esi
pessura. O número de elétrons nos intervalos espaciais
ÇT,à?) e angular 0 é obtido da seguinte maneira: um
elétron na posição (fÃ?*) na direção & com respeito áo
eixo da cascata sofre ua deslocamento lateral 9 dt ,
logo um elétron em "»" na profundidade t estará em
T + Qdt na profundidade t + dt. Logo,

r, e) = IT (i, fr S

Um elétron na direção QÜÔ na profundidade t será es-
palhado em ôdô . A variação no número de elétrons den
tro do intervalo ($'dô' ) causado pelo espalhamento é
dado por ia>

ou em forma operacional por

logo aa equações (5) e (6) ficam

è
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istas equações são chamadas equações
de difusão, e podem ser resolvidas com ou sea a apro-
ximação de Landau. 0 caso sem a aproximação correspon
de a levar em conta não só o espalcamento Coulombiano
múltiplo mas também o espalbamento simples e plural»
No trabalho da C.B.J. as curvas de transição usadas
foram calculadas sen a aproximação de LandfeU. Cciti -
mos aqui a solução destas equações, e apenas menciona
mos que elas nos dão as curvas de transição teóricas
pelas quais ontemos as energias dos eventos detetados.
( Refs. 49, 50,81)
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APÊKDIC& II j ANÀLISS LkS CASCATAS ATKOSF£ÍÍICÂÜ PEIJO KETÒDO
D2 KOKTK CARLO.

A.II.1. Introdução.

Como vicos da descrição das famílias, exis
teit ocib rrupo» ciltrem-cs de rtio? gBtfi oue fctingfcBi es c&*>

Keras de emuisão, un constituído por ganas diretos que pro-
vêm do decaimento dos mesons tf^e o outro por ganas que são
produto de cascatas eletromagnéticas na atmosfera. Neste uj.
ti «o caso não podemos aplicar diretamente a teoria de casca
tas para medir as energias e determinar as alturas de produ
ção, porque, as flutuações ( devido ao pequeno número de par
ticulas) são muito grandes. Para se obter estas informações
é preciso um cuidadoso exame das flutuações e a correlação
entre as quantidades observáveis, dentre estas, devemos «&
contrar aquelas que nos permitam determinar dê uma maneira
precisa as energias dos raios gama originais e as alturas
de produção.

Para estudar essas flutuações e quantida-
des, cascatas foram simuladas pelo método de Monte Cario (
*ef. 51)» Além deste estudo, um fator importante no uso do
Kétodo de Monte Cario, é que ele permite examinar a aplica
bilidade do calculo de Nishimura e Kaaata aos resultados
experimentais.

A.II.2. Kétodcu

Uma vez que a energia da» partículas naa
quais estamos interaados está acima de 10 ev, foi assumi*
do que os efeitos responsáveis pelo desenvolvimento daa cas,
catas são apenas os de criação de pares e radiação ( Aprox.
A na teoria de cascatas), e que o desvio com respeito ao e^
xo se deve só ao espalhamento coulombiano múltiplo ( Aprox.
de landau). Neste Apêndice trataremos apenas de usa parte
dos resultados obtidos pelo método de Konte Cario; esta par,
te se refers às informações •ó'&rs~«a«rgias • alturas d« pr£
dução •



As quantidades observadas são: o numero
de particul&s n, as energias indiviouais de cada raio gusa
que coapoe a cascata e as distâncias do raio gama ac eixo
da cascata R. Destas três quantidades podemos construir
outras, tais como £E, £Rt £R/nt££R, etc. Suponhamos ago
ra que X e T são as quantidades-observáveis, logo<X>8,
* são. univocemente determinados como função da energia
primaria EQ e e prolunõicade t , logo tesos elimijuftndc t

P( Eo , <X> ^ <Y>8 ) - 0 (1)

o que dá uma curva no plano X-Y, isto é, uma curva para
cada EQ diferente. Porém a estimativa do valor de E Q a
partir de cada curva depende sempre que a flutuação es
X e Y seja pequena. Ê portanto mais conveniente, achar
uma relação simples, independente de E , entre uma quag
tidade observada e .outra não observável que contém EQ«

Escrevamos (1) na forma

P^( Z(EO, <X> 8), <Y>8 ) - 0 (2)
ou

Z(E O, <X>S )-*<<Y> 8 ) O )

onde Z é uma combinação entre EQ e <X>8 . Logo a relação
entre Z e <Y>8 representa a curva desejada no plano Z-Y
independente do valor de E Q. Expressamos agora, como fuj|
ção de EQ e t uma quantidade observável <Q>fi

ondeoC • uma constante e portanto o produto E Q *Q>C re-
presenta aproximadamente uma curva como função de t qual*
quer seja o valor de Eo. Se colocamos

< x > s " ^
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então podemos obter depois de eliminar t,

ou seja» uma curva no plano X/E* - Y/E^ • Porém, nenhuma
destas quantidades pode ser observada,logo devemos es -
colher p.e. Y independente de.i^. i . e . . £~0 , e portanto
podemos escrever

G(<X> / E* <Y> ) « 0s o s
ou

A relação (*) corresponde então a re-
laão (3). Quando <X> e <Y>são conhecidos' calculamos com
ajuda de (4) a relação <X>s/£* e obcemos E Q. Quanto
maior for «< a estimativa de E é mais sensivel. Pode -
se então tomar como Y as quantidades ?ER/n, £R/n, £ERy£
sendo que estas tem dependência fraca de E Q . Por outro
lado, ££ tém uma dependência forte de Eo, nas p.e Q

é quasi independente de £ ; logo, devemos tonar £ £ como
X com «< « 1.

• Consideremos agora o problema das flu-
tuações em£E/Eo e Y(£ER/n , etc.). Um conjunto de Va-
lores sorteados £E/EQ e Y se distribuem ao redor de uma
curva do tipo (4), independente de E Q e t; quanto menor
a flutuação a correlação é obviamente melhor. 0 resultado
obtido mostra que só para grandes valores de tT existe
uma influencia da flutuação ea£E/E0 e Y. Para determi. -
nar qual das quantidades £ER/£ E, ZR/n ou £ER/n é a melhor,
devemos considerar as condições de flutuação e as experiment
tais. A distância radial R é em primeira aproximação propor
cional a 1/£t ou seja, £R -S(i/E); por outro lado no caso
de ZER as contribuições de todas as partículas tém o mesao
peso.



Se denotados as quantidades observáveis
eoao x,y,z, ... podeaos avaliar e» principio a partir do
aodêlo adotado, a probabilidade P(x,y,z,«..;Bo,t) dxdydz...
de achar x,y,z,... ea intervalos prescritos (x, x+dx) ,
<7t y+dy), (st s+ds) para ua valor fixo de E Q e t. Se tò^T
do0 00 priaárica (raios gana originais) têm energia fixa
£ e se todos eles 6&0 achedos igualmente en cada ponto do
espaço, P dará a probabilidade relativa que uaa cascata e«
qua o valor observado da x,y,s, está no intervalo (xt x+ds)
ÍJ* y+dj)t(x« «*d») « iniciada a uaa altura t. Por outro
lado, fixando t encontraaos os diferentes valores da EQ .#
Pores na pratica este não é o caso e deveaos levar ap eoa»
ta c espetro de energia dos raios gaaa prisários e a sua
atenuação* A atenuação í dada por exp( - t/X) onde X é a
distância da atenuação e t a profundidade. Logo, os valo-
res P(x,yvs,.«.;Eo,t)exp(-t/A) dão a probabilidade de què
una cascata é iniciada a una altura t, aeopré qua o aspe •
tro de energia seja unlforae. Se faseaoa P exp(-t/X)f(E0),
tereaos a probabilidade de que a cascata seja iniciada por
ua raios gaaa COB energia £Q a uma altura t.

Os resultados finais desta analisa são
as figuras 8, 9» ÍO que foraa usadas na interpretação
fsallies descritas aa parte §!?•
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APÊNDICE III; CAICUIO DA PROBABILIDADE D2 COLISÕES SUCESSO
; VAS D.á UK KUCLEGK PRIMÁRIO KA A2H0S7ERA*.

Seja n o «úaero de colisões ocorridas
na espessura t. Ca.lcularenos a probabilidade P que se
tenha uo número . x de colisões sucessivas na espessura
t.

DividifiO8. a espessura fc ea X interva-
los aenorea

At - t/X

A probabilidade que una colisão ocorra em A t será

- (2)

à probabilidade de não colisão será

1 -. (n/t)At (3)

. .A probabilidade de se ter mais do
que una colisão no nesmo intervalo é da ordem de At
• será despresada. Se x colisões ocorre» na espess^
ra tt pode-se assumir que as colisões tén lugar em x
diferentes intervalos A t de t e que, não bá colisões
no resto dos X - x intervalos. A probabilidade de se
ter colisões nestes intervalos será

(|At)x X - x
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A probabilidade total de se ter x colisões o obtida sç>
iúcüíáo a relação acioa para todas as conciliações possiveis
de x intervalos. 0 nuaero destas cocbiaações %

(5) - ( X - x'.l - X*( W ) : . . (1 - 2-13
xi JT

, por (1)» (*O> (5) ob»e-os

O - g. ( *> - Y ) ( 1 - 1 )

iío c£50 l i a i t e en que X-*o x/X-*« O
então

P(n,x) -
a função P(n,x) é a distribuição de Pofeson.

Agora, n será da forma n« t/eosft x L
onde< t" a profundidade etnosférica ( en ChacaJtaya •

550 gr cm"2)
L- 0 caminho livre médio de interação ( 80 gr
©• 0 angulo tenital

onde £ Q é a energia primária e E$ a energia residual do
núcleos e X a inelesticidade.

A figura 45 mostra o grafico da função
vs £ 0 para diferentes Valores de ô e X •



«04. PK0BÁ8ÍUDÁDE DE COL/SUES SUCESSIVAS 0E
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