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RESUMO

Realizamos una análise sistemática sobre Interações at-
mosféricas induzidas pela radiação cósmica e detetadas pela Cola-
boração Brasl1-JapSo, coia ftnalIdade de obter parâmetros que ca-
racterlz»i eventos tipo Guaçu (massa Invariant» sob t forma de ga-
mas > 25 GeV/c*.multlpllcidade de gamas —75 , e momento transver-
sa) médio-O. 3 GeV/c) .

Estes eventos foram observados pela Colaboração Brasl1-
JapUo no experimento com CSmaras de EmulsCes Nucleares em Chacal-
taya durante os ültjmos 23 anos.

Dos 195 analIzados na faixa de energia de 12 a 1000 TeV,
só 6 eventos satisfazes os critérios estabelecidos aqui, este re-
sultado permite obter o limite inferior para a produçSo de even-
tos tipo Guaçü.

Realizamos também uma análise individual, sobre os 6
eventos candidatos a tipo Guaçu.

ABSTRACT

A systematic analysis is made on cosmic-ray induced at-
mospheric interat ions detected by Brazil-Japan Collaborations,
with the purpose of obtaining parameters which characterize Gua-
çú-Type (invariant gamma ray mass ? 25 GeV/c , multiplicity FL-75
and <Pta>~0,5 GeV/c) events.

The described events have been observed by the Brazil-
Japan Collaboration on Chacaltaya Emulsion Chamber Experiment du-
ring past 23 years.

They are part of 195 events with observed energias In
the gamma-ray part, ranging from 12 to 1000 TeV.Six events are
found to pass criteria used here; this result may be used to
obtain a lower limit for Guaçú-Type event productions.

An individual analysis is made on six candidates of

Guaç,u-Type event.
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PREFACIO

O present* trabalho «• enquadra dentro da Física de M -

tas Energias onde »*o estudadas InteraçOes nucleares produzidas

pela Radlaçlo Cósmica na atmosfera, na tentativa ám classificar

sistematicamente e obter regras de seleçSo para ua tipo de inte-

ração nuclear denominada fenômenologicamente COMO Guaçti (multo

grande). Interpretada pela emtssa'o de ua estado InteraediirIo

(massa~200 Cev/c ) entre a colisSo e a produção múltipla de par-

tículas e cujas características serSo Indicada* oportunamente,

asando os dados acumulados da Colaboração Brasil-JapSo (C.B.J.).

Porque Modelos de bolas de fogo?

Porque velhos Modelos de bolas de fogo ainda sSo utili-

zados?.

Dar uaa resposta lapllca necessaVIamente fazer conside-

raçSes sobre modelos de bolas de fogo. Já que ai gums grupos Junto

conosco tea Insistido ea aplicar estas Idéias nos dados experi-

mentais. Talves seja mais vantajoso perguntar porque os modelos de

bolas de fogo sobrevivem. Atualmente nSo temos uma resposta de-

finitiva para esta questSo, entretanto trataremos de enumerar al-

guns fatos que de alguma forma esclareçam esta questSo.

Una análi$e desta questSo n3o é o objetivo deste traba-

lho, entretanto podemos Indicar alguns artigos /!/, onde 9%o

discutido* estes problemas com detalhe.
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A, possibilidade de produção múltipla d* 'partículas' foi

discutida primeiramente por G.Uataghln €1934) 740/ • V.Helsemberg

(1936) /41/.

Ea 1940 G.Uataghln. H.O.Souza Santos • P.k Pompela /39/

utilizando técnicas d* coincidência rápida entre contadores Gel-

o»r Rui lar observara* chuveiro» pana-trantas em espessa caaada de

chumbo, sendo Interpretados COMO produção aditipi a de 'neso-

trons'Cs>als tarde Identificados coao »esons /47/>. Sendo tan.béa

Qataghin o prlaelro (1941) es formular um modelo termodlnanlco

para descrever o fenômeno /48/.

Na década de 1950 com a IntroduçSo das emulsSes nuclea-

res sensíveis ao mínimo de ionlzaçSo foi possível mostrar de ma-

neira conclusiva a existência de produçSo múltipla de mtfsons, que

motivaram a formulação e reformulação de modelos dinâmicas e/ou

fenômeno1óg i cos.

Una descrição sobre o desenvolvimento histórico da pro-

dução múltipla de mésons pode ser encontrada nas referencias /44/

e /49/.

Um resumo sobre os primeiros modelos de produçlo múltipla

é iostrado na Tabela i onde s3o indicadas algumas características

cos relaçSo a dados experimentais.
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Estes sSo alguns fatos, qua Indicas porque aodalos da

bolas da fogo continuas a sera» usados:

- Intarprataçao da contribuição n»o resonanta da corralac«© da

rapIdas da duas partículas.

- lntsrprataçlo dirata a siaplss da correlação <Pt>-dM/dr^ .

<C7« Initan 0/2).

Os saguíntes fatos tambés sSo favoráveis para o modelo

da bola da fogo.

- 0 aumento das distr«buIçCes de momento transversal cot o aumen-

to da energia, como também a multiplicidade a produção de bar ion»

,kaons, charme, etc pode» ser descritos assumindo massas a tempe-
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raturas diferentes para bolas d» fogo.

- Interpretações de tipo termodinâmico Cque fora» desenvolvidas

•través de modelo* de bolas de fogo) sSo novamente pesquisadas,

cnpet-l ai mente em relação a possibilidade da formaçeb do denoalna-

do 'plasma de quark-gluons*

»
- Possibilidade de uma staples e üt l l classificação fenômenologl-

ca de eventos, mesmo C M características exóticas.

-K3o existe uma teoria estabelecida para descrever a denominada

lnteraçSo mole e sent-dura pelo fato de que nesta regi 3o as teo-

rias perturbativas desenvolvidas nao sso aplicáveis.

Ha faixa de energia pesquisada pola Colaboração Brasil-

lO - 10 Tev>, s9o observadas es duas

eQes nucleares Induzidas pela radiação cósalca.

JapVo (Ee^lO - 10 Tev>, s9o observadas es duas foraas /4/ Intera-

C-Jatos sSo interações que acontece* nua alvo localizado

úm carbono (C;«Hs2>» que faz parte do aparelho detetor, e A-Ja-

tos, slo interações nucleares que acontece» na ataosfers aciaa do

detetor. Foi desenvolvido um modelo de fornaçSo de Estados Inter-

mediários para descrever esses processos /2/,/4/. Os primeiros

resultados observados, principalmente com C-Jatos, podes ser In-

terpretado» com a formaçSo de um estado intermediário ou bola de

fogo entre a colisSo e a produção múltipla, com massa e tempera-

tura fixas (11*3 Cev/c2,KT* if c*> e um Momento transversal médio

(para gamas)de 0,13 Gev/c, este tipo de eventos ê denominado pe-

Io nome fenomenológico de Mirim (pequeno).



Co» o estudo d* C-Jatos • *a •special A-jatos •* larga

escala, foi encontrado ua nflaaro grand* d* eventos qu* nSo podea

ser interpretados coao tipo Riria. Ha 10a. Conferência Interna-

cional d* Ralos Cós»1co», Calgary C1967), a C.B.J. apresentou re-

sultados experimentais que pod** »*r Interpretados cos a formaclo

d* ua novo e*tado lnt*r»*dlérlo coa> usa «assa Invariant* d* plons

d* 20-30 C*V/c*. s*ndo qu* a aultlplicldad* aédta d*st*s

•ventos é da ord»s d* <M^>^20 • o valor do sos*nto transversal

MKIIO <Pt/>~0,25 GeV/c. Este tipo de evento recebeu o noae feno-

•tenológico de Açú (grande).

Na 8a. Conferência Internacional de Ralos C6sBfcos-Jal~

por (1963) /5/, foras apresentados pelo grupo d* Bristol dados d*

ua «vento de grande energia (EE4« 230 TeV.) e de grand* aultl-

pll cidade tHf> 100) denoalnado 'Texas Lone Star*. Una anil Is*

feita do evento sob a hipótese d* ealsslo de plons a partir d* us

centro único, por H.S.R.Rantovanl /44/ <té para a aassa mob a for-

lia d* gasas do estado intermediário o valor d* 70-60 C*V/c e ua

aoaento transversal aédlo de gaaas d* 350 GeV/c. Fora este even-

to que 4 considerado o prlaeiro exeaplo d* ua terceiro estado In-

tersedlirio, a deteçSo de ua A-Jato na- casara 14 da C,B,J d* 'su->

per alta energia' (ÍEÍ>1000 TeV) denoalnado Andromeda, evento que

Junto ao evento Texas Lone Star nSo pod* amr Interpretado coso

tipo Açd, persltlu novamente a C.B.J, Introduzir es 196B ua novo

estado intermediário (M("= 70 CeV/c2). Este tipo de evento foi

denosinsdo pelo nome fonomenoJóglco de Guaçú (multo grande).

Os dois exemplos acima citados com multiplicidade excep-



-~c^rctonelaente alt», poda» nle ser o reaultado da w i ünlca * Intera-

hadron-nücleot o prtsjetro axoaplo claro d* Guaçtf foi us, gren-

Jato atsosferlco detectado na clurt 17 da C.B.J. COM use

pia lotai observada do 878 To? /IS/. O evento oxaainade # i»-

i.arprotado coao uaa ünlca Interação a a altura foi estlaada aa

750 aetros aclaa da claara. oat* foi obtida por aedldes esta-

tísticas da aatartal Izaclo do ralos gwnas duranto a passage* pela

ataosfara. 0 estvdo do ovonto, considerando a hipótese de bolas

sr ••-3==òe fogo. dá para a •••>• Invar tanto do estado Intersedlárlo <par-

s -ãg?E.e eletroaagnetlca) 7O GeV/c* . Tanto as distribuições do aoeento

~ -—transversal coao a energia dos gaaas, sustentas, que o estado tn-

Guaçü decai ea aésons através de estados Interred!a-

in« Rlrlns.

O prlaelro o único exeaplo do evento tipo Guaçd ea C-ja-

-o foi observado na casara 17 Inferior da C.B.J./14/. O evento

usa aultlpl Icldade de 40 gaaas cujas energias S O B M 42 TeV.

caracter í st leas sais relevantes deste evento sJtot 1) Roaento

transversal, onde o Bosento transversal sedlo dos gsaas é 0,5

•V/c ,sendo aalor do que o dos eventos tipo Açú 0,25 GeV/c e Bi-

ts 0,13 Ge?/c . 2) Estrutura angular de aultl-jatos. 3) Rosento

transversal por Intervalo de rapidez srnlto grande es relação ao

lris e Açu. Considerando a hipótese de bolas de fogo, a massa

nvarlantt (parte eletromagnética) do estado IntersedIárIo para

evento é estfaada ser salor que 40 GeV/c* , sendo o valor

provável por volta de 60-80 GeV/c*.

Fora destes eventos tipo Kl ria. Açu, e Guaçtf, que sao

nsl der ados coso produção noraal d* «éson», causou surpresa us
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•vento detectado na câmara Ns 15 /&/, pelo fato de ser a parte da

família observada na câmara superior menor do que a continuação

õa família observada na parte Inferior da casara. Usualmente ui

evento observado na parte superior da câmara é várias vezes maior

do que a sua continuação observada na parte inferior. Para este

evento a situação é contrária. Foram praticamente eliminadas as

possibilidades de flutuações, Q aquelas que podem acon-

tecer no curto período de montagem e desirontagem das câmaras. O

füto de que a altura da interaçSo foi obtida com boa precisão pe-

lo métod<~ á'' triangulação, possibilitando a determinação do mo-

mento transversal, chegando-se a conclusão de que se trata de um

novo tipo de produção de partículas, sem acompanhamento de produ-

ção do pion neutro: possivelmente bárlons, sendo o evento fenoneno-

logicamente denominada como Centauro. Com base neste evento outros

eventos similares foram observados, como também eventos com as

mesmas características do Centauro entretanto de multiplicidade

menor, os quais foram denominados como Mini-Centauros. Na procura

de Centauros foram achados eventos blnoculares, ou seja eventos

com dois grupos (aplnhados) de secundários. 0 exemplo mais claro

deste tipo de evento é o denominado '"astor-Pollux'/7/ observado

na parte inferior da câmara 17. A distancia entre os dois Jatos

Castor e Pollux 6 de 1,6 mm, sendo que os dois Jatos convergem

para uma altura de 3 metros acima da câmara inferior dando um mo-

mento transversal de 7-8 GeV/c, multo maior do que o Pt observado

nos evento» com produção normal de mésons.
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Na linguagem d» bolas de fogo, os eventos blnoculares

consistentes COB a formaçSo de UM estado Intermediário deno-

atinado 'GeminIon' com uma massa entre 17-30 Gev/c, o qual decai

e*m dois 'bárlons', dando origem a dois Jatos. A massa do Geminion

é-- da mesma or Jem que a massa do Açú e Mini Centauro 15-30 Gev/c,

• a massa do Centauro 4 da mesma ordem da massa do Guaçtf 100-300

G*ev/c.

Posteriormente em 1981 foram observados pela C.B.J. even

tecs similares ao Centauro, entretanto com um momento transversal

b*e» alto, da mesma ordem dos eventos binoculares 5-15 Gev/c, e

apresentando formacSo de aglomerados de secundários (estrutura em

alinhados), em numero maior a 2. Estes eventos foram denominados

como ' Ch 1 ron' , /&/.

Com a colocaçSo em operaçSo do SPPS 'Collider' do CERN,

uma das tarefas dos grupos UAI, UA2 e UA5 foi a procura de even-

tos com características exóticas (Centauro), sendo os resultados

negativos /9/. 0 resultado negativo do SPPS 'Collider' talvez pos-

es ser explicado pelo fato de que a energia disponível no SPPS,

que é de 540 Gev e 1/3 inferior, a necessária para produzir even-

tos Centauros.

Os primeiros resultados do SPPS 'Collider' em operação

pulsada /25/, com >ía = 900 Gev, indicam que n3o mais de 3 eventos

de um total de 600 eventos analisados apresentam características

do Centauro. Eetimando-se o limite superior para a produção do

Centauro em aproximadamente 0,5% para 900 Gev.
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Una outra hipótese para explicar estes resultados nega-

tivos seria genética, ou seja eventos exóticos só sSo originados

por interaçBes de partículas exót No caso de ralos cósmicos

os «ventos exóticos observados serias produzidos por partículas

exóticas originadas anteriormente em interaçOes das partículas da

radiaçSo cósmica primária com os núcleos atmosféricos /IO/, ou

mesmo primários exóticos.

Uma outra possibilidade tf a de que estes eventos exóti-

cos só são produzidos nas InteraçSes núcleo-nticleo e n3o próton

proton ou próton antlpróton. A próxima geração de aceleradores

poderá confirmar estes fatos.

0 estudo de interações nucleares em grande escala utili-

zando câmaras de emulsSes nucleares e chumbo começou em 1954,

quando um grupo Japonês constrói este novo detetor baseado num

arranjo de detetor com emulsSes nucleares IIford, desenvolvido

pelo grupo da Universidade de Rochester /2/,/H/, expondo as ca-

naras ao fluxo da radlaçSo cósmica primeiramente utilizando Ba-

ICes e posteriormente (1958) ao nível de montanha (monte Norlku-

ra 2270 m.s.n.m.).

A C.B.J. expSe este tipo de cSmaras desde 1962, no monte

Chacaltaya Bolivia (5200 m.s.n.m.). Posteriormente outros grupos

foram formados utilizando basicamente a mesma técnica. Na atual 1-

dade os principais grupos s3os
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TABELA 2

. _ — ———...

ExperIaento

Chacaltaya

Pamir

Fuji

Kambala

._

Grupo

Brasl1-JapSo

URSS-PoIonia

JapSo(l-Univ)

Chlna-JapSo

Profund1dade

atmosférica

540 g/cm*

596 g/ca2

650 g/ca2

520 g/ca*

Expos1çSo

450 (B?. ano)

1500 <*\ ano)

983 (a2, ano)

281 (m*. ano)

0s resultados morfologlcos destes grupos s3o consisten-

tes entre si, em especial respeito ao fluxo observado de famílias

(nuclear m eletromagnéticas) /37/. 0 mesmo n3o acontece coa res-

peito à interpretação de dado* de famílias eletromagnéticas,

existindo divergências.

De um lado estSo os grupos que assumem uma quebra da

similaridade 'scaling' na interação nuclear em altas energias,

sugerida pela C.B.J. e o grupo Pamir, e de outro lado os grupos

que assumem a vaiidez da hipótese do 'scaling', proposto pelo

grupo Fuji e alguns grupos de Físicos norte-americanos através

de trabalhos de simulação; segundo eles as mudanças observadas

nas interações s3o aparentes, podendo ser explicadas pela lotera-

ç3o plural dos fragmentos de núcleos de ferro. Aliás estes grupos
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assumes um aumento considerável d» núcleos pesados (ferro) no

fluxo da radlaçSo cósmica primária na faixa de energia Eo > 100

Tev.

Resultados preliminares do grupo JACEE /12/, sobre a de-

tormlnaçao da composiçSo química da radiação cósmica, mostra uma

queda e n3o um aumento de núcleos de ferro na regi3o de 100 Tev

por núcleon. Resultados do 'Fly's Eye* /I3/ sugerem também uma

predominância de protons na regiSo de 3 10 ev.

Também os resultados do experimento NU5EX /26/ sustentam

que a fraç3o de núcleos pesados n3o aumenta significativamente

acima de 10 ev.

Estes fatos mostram que a quebra do 'scaling' nas inte-

rações nucleares na regi3o energética maior a 100 Tev é o mais

provável,sendo necessário introduzir um ou mais processos novos

para explicar porque a energia primária pode ser distribuída t3o

rapidamente em secundários.

Uma interpretação para este fato é que a multiplicidade

deve aumentar muito rapidamente com a energia primária, podendo

ser descrito por um aumento significativo d? secçSo de choque da

produção tipo Guaçú.
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CAPÍTULO I

INTRODUÇXO

O objetivo principal deste trabalho é deter»Inar crité-

rio» ce seleção para eventos tipo Guaçú e sua correlação COB OS

eventos tipo Açú e Mirim, com esta finalidade realizamos analises

sistemáticos em 195 famílias de gamas atmosféricos, na faixa de

energia de 12 <Z.Eg/ TeV < 1OOO , observados pela Colaboração

Brasil Japão.

Coa a análise de interações atmosféricas do tipo A-Jatos

pode-se fazer um estudo de tendências sistemáticas, observadas

em interaçCes nucleares produzidas no alvo de 'piche' C-Jatos.

Assim eventos tipo Mirim e Açú observados tanto em A-Jatos como

em C-Jatos, podem ser confrontados, ja' que o número observado

deste tipo,tanto em A-Jatos como C-Jatos permite fazer uma análi-

se estatística limitada porém razoável o que permite caracteri-

zar A-Jatos, determinando algumas grandezas físicas que nem sem-

pre podem ser medidas em forma direta.

Isto n3o acontece com os eventos tipo Guaçú, pelo fato

principal de que eó existe um C-Jato, com as características do

tipo Guaçú /14/, e porque o número de A-Jatos 'razoaveIntente lim-

pos' com as características do Guaçti também é limitado (até agora

só três trabalhos sobre este tipo de eventos foram publicados
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Estes Tatos nortrau a inportüncl» d tontar carar.ttr' rar

sistematicamente, «ventos tipo Guaçú.

Das analises for?n excluída»* fa filas consideradas 's.ió-

ttcas' (Centauro, MlnlC< ntau.o) e -• de onInadas super fam.Jie»

(TO 1000 Tev> pelo fato 40*» estas ?pre jntaro une «riratura 131-

plexa.coa superposição de case at at» eletromagnéticas e 1 overawes

sucessivas, 'camuflando' de certa orn» as crraciei sticas da 1n-

teraçSo nuclear e n3o permitindo fazer uma an^lit*- direta das

•esnas.

Inicialmente as famílias de gamas s3o divididas ea 3

faixas de energia:

12 < EEj/ 7eV < 100

100 < EEj/ TeV < 300

300 < LE y/ TeV < 1000

Previamente as famílias s3odcscascatizadss (Capítulo III)

para procurar eliminar flutuações devidas a degradação dos gamas

em cascatas eletromagnéticas. 0 método de descascatização também

normaliza as famílias de gamas minimizando possíveis diferenças

devido as condições de deteçSo que variam de câmara para câmara.

A análise sistemática e feita construindo as seguintes

grandezas:
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a) NOaero d* gamas 'decascatizados'

b) <R/> distancia media dos gamas d» m a faaílla ao centro

ponderado d* energia da mesma

c) <EèR^> par&metro proporcional ao valor médio do momento

transversal da família de gamas.

d) TZEgü/f parâmetro proporcional a soma de energia transvei—

sal da família de gamas.

e) bg coeficiente de isotropia e uma família de gamas

f) G coeficiente que determina o grau de degradação de uma

família

Nestas mesmas famílias é analisada a formação de aglome-

rados (aplnhados) de gamas, utilizando métodos de agrupamento,

sendo que cada aglomerado é identificado como a parte eletromag-

nética de um Jato hadronlco originado na interação nuclear.

O estudo é feito utilizando os valores médios <RJ>,

<EJRJ>, EjRj e bj, definidos em forma senelhante de que para camas

e o número de Jatos NJ em cada família.

Finalmente é realizado uma análise individual dos even-

tos candidatos a tipo Ouaçu.
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JAPfTULO II

MÉTODO EXPERIMENTAL

11.1 CÂMARAS DE EMÜLSOES NUCLEARES E CHUMBO

Entre as 22 câmaras expostas ao fluxo da radiação cósmi-

ca em Chacaltaya Bolivia (5200 m.s.n.m.) pela C.B.J./4/, existem

câmaras de um e dois andares; as primeiras caroaras foram de um

andar e a partir da câmara 12 foram construídas de dois andares,

nas últimas exposições foram adicionadas câmaras de um andar,

construídas o expostas simultaneamente.

As cSoaras de dois andares constam de um alvo de hidro

carboneto (piche) de 23 cm de espessura que é aproximadamente

1/3 do caminho livre médio de interação dos hadrons , a câmara

superior é construída acima deste alvo e a câmara inferior é ins-

talada debaixo do alvo existindo um v3o de ar de 1,6 metros en-

tre o alvo e a câmara inferior.

A câmara inferior com esta configuração permite detetar

as partículas orIginadar nas Interações nucleares que acontecem

no alvo (piche), C-Jatos, e a câmara superior deteta a componen-

te eletromagnética e nuclear, originados nas interações nucleares

atmosféricas acima da câmara, A-Jatos. A câmara inferior permite

observar também a continuação das interações atmosféricas regis-

tradas na câmara superior, permitindo em alguns casos aplicar mé-

todos de triangulação, para determinar a altura da interação com

boa precisão, este fato permitiu confirmar evento? exóticos com



momento transversal médio nalor ao dos «ventos considerados como

produçSo normal de mésons. As câmaras simples ou de um andar, s3o

semelhantes a parte superior das câmaras de dois andares.

Cada câmara tf constituída por blocos, sendo que cada

bloco é constituído por uma pilha de chapas de chumbo de 40 x 50

cm e de 1.0 cm de espessura. Intercalados por envelopes com mate-

rial fotossensfvel, 3 chapas de ralos x Sakura ( dois do tipo N,

e um do tipo RR ou #10O (Fuji)), e uma chapa de emulsSo nuclear

ÍIA7B da Fuji. As figuras (1) e <2> mostram esquema'tlcamente a es-

trutura de uma cSmara e de um bloco respectivamente.

II.2 CHUVEIROS ELETROMAGNÉTICOS

Quando uma partícula da componente eletromagnética ou

'nuclear' Incide na câmara, um chuveiro eletromagnético tf origi-

nado no chumbo do detetor e o desenvolvimento longitudinal e

transversal do chuveiro tf registrado no material fotossensfvel,

localizado nas diversas profundidades da câmara.

A posiçSo dos chuveiros registrados nos filmes em suces-

sivas profundidades dá a dlreçSo de chegada do gama ou elétron

que originou o chuveiro.

A escala para o desenvolvimento longitudinal do chuveiro

eletromagnético é dada pelo comprimento de radiação X<? (unidade

de cascata) definido como;

<E>'= E exp(X/Xí>>



A-JATO

CASCATA NUCLEAR E

ELETROMAGNÉTICA

10.H cm.Pb »»H.2 ra*
— CÂMARA SUPERIOR

— PICHE

7 cm.Pb C32.it m2] CÂMARA INFERIOR

Fig I Configuração da Câmara de Emulsões Nucleares e

Chumbo de 2 Andares da C.B.J .

IX.

X-
i. (•'/ v ^

/ ' i • \ ' > 7/// / / Q j

Fig 2 Esquema de ura Bloco Detetor

~ Pb

— EmulsSo Nuclear +
Raios X
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onde <E> é a energia média dos elétrons, na profundidade X ori-

ginados por um 'elétron' de energia E .Evidente que Xo depende

das características do selo, no qual o chuveiro se propaga.

(4/137)(N/A) r Z(Z + 5)<)og 183 Z

onda Z**/3>

A

Z

= log(1440 Z )/log(183 Z )

= Peso atômico "1 que caracterizam o melo no

= Numero atômico! qual o chuveiro se propaga

H = Número de Avogadro

2 Zr = e/m c Ralo clássico do elétron

Alguns valores numéricos de interesse s3o:

TABELA 3

Material

Pb

Ar(Chacaltaya)

Ar(nfvel mar)

Água

xe

gr/cm

6.4

36,7

36,7

36,1

cm

0,56

5x10*

3x10*

36,1
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Intelligent» os grupos d» emu1soes nucleares utilizava»

curvas de transição analíticas, obtidas por Kaaata e Nishimura.

/18/ .para deter»Inar a energia dos chuveiros eletromagnéticos.

Isto era possível pelo fato de que para as seções de choque dos

diversos processos elementares (bre»sstrahlung e produçSo de pa-

res), era» utilizadas expressões staples (Bethe-Heitier) para fa-

cilitar os cálculos analíticos. Entretanto quando se considera

outras contribuições aos processos eie»entares co»o: O efeito

Landau Pomeranchuk Hlgdal; o efeito devido a inomogelnIdade da

câmara, efeito Chudakof, etc, obter a soluçSo em forma analítica

torna-se multo complicado, sendo oportuno recorrer a métodos de

sl»ulaçSo.

Resultados obtidos por métodos de slaulaçSo tipo monte-

carlo Urca, que considera» estes efeitos, fora» obtidos por vá-

rios autores. T. Shlbata et. ai /30/, Konlshi et.ai /31/, Ells-

woth et.ai /29/ e outros. Os efeitos considerados s3o:

-Efeito Landau Pomeranchuk Higdal.- E» 1953 Landau e Pomeranchuk

/16/ dera» ua argumento clás-

sico para prever que a seçSo de choque para os processos de

bremsstrahlung e produção de pares nun material muito denso de-

cresce em forma brusca como E coa a energia incidente E. KlgJal

ea 1956 /28/ deu um tratamento mecSnico-quântlco para descrever o

fenômeno, sendo desde ent3o conhecido como o efeito Landau Pome-

ranchuk Kigdal (LPK). Este efeito se manifesto em chuveiros ele-

tromagnéticos iniciados por <e*,í ) a partir de uma energia ca-

racterística denominada como EJ.PM e que é dada por;
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«61.4 <Xo/c»> Tev

onde Xo * o cos»prl»ento de radlaçSo.

A1gums valores de Inter**»» desta energia saox

3 x 1O
j »

•v no chuabo

2 x 1O (Pat») «v no ar

ond* Pat» tf a pressão Cea atmosferas) do ar. Para energias seno-

r«s a Etrrf a secao d* choqu* dos processos breasstrahlung • pro-

dução de pares obtidos por Hlgdal. pratlcaaent» coincides com os

obtidos por Bethe-He111er.

-Efeito de perda de energia por lonlzaçSo.- No caso de propagaçSo

de chuveiros o» Meios

COB valores grandes de Z. tf necessário to»ar ea conta a perda de

energia dos elétrons por lonlzaçao, esta perda tende assintótica-

mente a ua valor constante coa o auaento da energia

2 Hev/g/c»2 ~dE/dX *v. 2

A perda de energia por radlaçSo (bremsstrah)ung) é maior

que a perda de energia por lonlzaçSo, so a partir de u» certo va-

lor da energia,denominada energia crítica, que e definida como:
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O valor da energia para a qual a Igualdade

-dE/dX <radlaç3o>= -dE/dX (lonlzaçSo)

e satisfeita. Este valor depende do número atômico Z do meio

E(crítica) = <6~8>/(Z+l> 10 Mev.

-Efeito de inoroogelnidade da câmara.- J. Nishlmura /32/ introdu

ziu o fator de çeçsçaBSBÍQ

.para o tratamento aa inoroogelnidade das câmaras em seus cálculos

teóricos. Este fator de espaçamento inclui dois efeitos:

Q_pcimeiCQ denominado efeito diluição ori-

ginado pelo espaçamento entre placas defini-

•i -+—*—
|$; 1 do como:

Ai

•i-f— dl * 1 +ZAÍ/ZL1
I onde Al e Li s3o as espessuras geométricas

entre as placas e das placas respect.Ivamen

te a uma dada profundidade i da câmara (ver

figura). Para uma câmara com estrutura pe-

riódica Kimples ternos;

d = 1 + A/ L

Q-SegundQ é devido ao espaço existente entre as placas e o mate-

rial fotográfico, que permite definir o fator de reduçSo para uma

câmara periódica simples como:

g - ( 1 + a ^ + ag ±

onde a1 e a4 s3o funçSes que dependem fracamente da 'Idade' do
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chuveiro • que fora» obtidas por Ivanenko et.ai /33/.

Assim o numero de elétrons a uma dada profundidade de um

chuveiro propagando-se numa câmara com estrutura periódica sim-

ples decresce por um fator 1 /(d gJ comparado com o número de

elétrons de um chuveiro propagando-se num meio homogêneo ( £ =0,

=0), aqui s é a 'Idade' do chuveiro.

-Efeito por Inclinação.- Para o tratamento deste efeito, geral

mente é usada a aproximação 'cllptlca'

/34/ na qual ô Introduzido o fator â como 3- l//cos 6 , onde 6

é o Sngulo do chuveiro com o eixo vertical.

II.4 GRANDEZAS OBSERVADAS DIRETAMENTE NA EXPERIÊNCIA

a> As coordenadas (X ,Y ) - Dos gamas e hadrons,observados (etra-

vés dos chuveiros eletromagnéticos

que originam) a olho nu, nas chapas

AX 'AY "* 0,5 mm de ralos X, e/ou nas emulsSes nuclea-

res, mediante o uso do microscópio.

b> A energia E

A E / E - 20X

- Dos gamas e hadrons (chuveiros ele-

tromagnéticos), obtida por contagem

de traços nas emulsõos e/ou mediante

a medida da opacidade nas chapas de

ralos X , utilizando fotodensitrome-

tría.

c) 0 angulo zenltal e

azimutal

s (o* ; /\<f>~ 5°

- De gamas e hádrons (chuveiros elotro-

magnéticos).



II.5 DETERMINAÇÃO DA ENERGIA

A determlnaçlo da energia em A-Jatoo é feita cn forma

individual para cada chuveiro, através da medida da opacidado

da mancha deixada pelo chuveiro nas chapas de ratos X, utilizando

um fotomicrodensltômetro. 0 valor da opacidade obtidos os divor-

ces profundidades da cSmara é correlacionada COD uma curva espe-

rada, sendo que o valor máximo da opacidade é proporcionai a

energia do chuveiro.

As manchas deixadas pela passagem do chuveiro nas chapas

de ralos X podem ser observadas a olho nú desde que a energia do

chuveiro esteja acima do limiar de deteçSo (1-2 Tev). A superpo-

stçSo de filmes de ralos X com a placa de omulsSos nucleares, fa-

cilita a busca do evento na emulsSo, Já que os chuveiroc nac

emulsSes geralmente só s3o observados utilizando um microscópio.

A presença de duas chapas de raios X tipo N no mesmo en-

velope é para distinguir as manchas ocasionadas por agentes quí-

micos ou mecânicos, assim manchas causadas por chuveiros aparecem

nas duas chapas, e as outras dificilmente aparocom nos dois fil-

mes .

Quando a energia do chuveiro eletromagnético é multo

grande pode acontecer a saturação nos filmes de raios X tipo N,
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para «stes casos e colocado Junto C O B as chapas d* ralos . X tipo

H, una outra chapa de ralos X tipo RR ou tipo 1O0, que eSo fll-

nes coa U B tamanho d» gra*o lenor ao taaanho d» grão do fila» tipo

N, os filmes tipo RR s3o de menor sensibilidade porea tea aals

capacidade a saturação.

k figura (3> mostra uma fotomlcrografia eletrônica doe

grãos fotos e.nsiveis nas chapas de ralos X tipo N e RR respecti-

vamente /35/. Na tabela abaixo ca"o Indicadas as especificações do

material fotográfico empregado nas câmaras.

TABELA 4

Hater 1 ai

Fotográfico

Raio X N

Ralo X Rh

Emulsao Nu-

clear ET7B

Diâmetro aédlo

dos grSos CyU a)

!.»•

0,53

0,26

Espessura da

emulsao Ufa)

25

20

50

Espessura da

base <A/m)

Pol lostor

175

Acr111co

1500

A calibraçSo da opacidade máxima COID a energia é folta

determinando a energia do chuveiro pelo método de contagea dos

traços de lonlz&çSo, originados pelo chuveiro nas cmulaSes nu-

cleares. A ca'IbraçSo é feita para cada câmara.

A figura (4) mostra a dependência entra a opacidade com

a densidade de e~ , para os dois tipos de ralos X, após 10 mi nu-
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Tig 3 Fotonicrografia dos grãos fotosensíveis das chapas de

raios X, foto superior tipo N e foto inferior tipo RR

ref. /35/.
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Fig
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Densidade eletrônica (elétrons/cm )

Correlação entre a opacidade (densidade óptica) com a

densidade eletrônica para as chapas de raios X tipo N

e tipo RR. A linha tracejada é uma previslo teórica do

modelo 'One Hit1 e a linha cheia representa uma modifica-

ção do modelo 'One Hit' ref. /3b/.



tos de revelaçSo. A Itnha tracejada é usa provtsSo teôric* /3i/.

A vantage* das emulsSes sobre os raios X c a alta rcoo-

luçtto. Isto é, a emulsSo nuclear per*1te observar, utilizando UB

ainoscópio a estrutura de um chuveiro, dificilmente observada

nas r-hapas de ralos X. Ea contra partida a deteralnaçSo da ener-

gia dos chuveiros utilizando fotomlcrodensltômetrla nas chapas de

ralos X é de 10-15 vezes mais rápida que o método de contagem

nas emulsSes. 0 alto custo das emulsSes comparado COB O custo dos

ralos X, limita o número de emulsSes em cada câmara.

II.6 INTERAÇSES NUCLEARES LOCAIS

•£. comum encontrar chuveiros em grandes profundidades da

câmara (maior que 6 u . c ) . Inicialmente estos chuveiros foram in-

terpretados como partículas duras da componente eletromagnética.

Na realidade estes chuveiros s3o originados por InteraçSes nu-

cleares locais (no chumbo da cSmara) de hadrons, e que s3o deno-

minados como Pb- Jatoi..

Muitos Pb-Jatos também s3o identificados pelas distor-

çCes que apresentam suas curvas de transiç3o, apresentando do's

ou mais picos, n3o adir, It indo ser correlacionados por uma curva de

transição eletromagnética teórica, sendo Interpretados como inte-

rações nucleares sucessivas originadas por hádrons no chumbo.

Um critério largamente utilizado para distinguir chuvei-

ros iniciados pela componente eletromagnética dos chuveiros ini-

ciados pela componente hadrônica, 6 utilizando a quantidade At
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def Intda C O M a diferença entre a profundidade (do chuveiro) COB

opacidade máxima, dos dados experIsentais, e da opacidade espera-

da (simulada).

At - At

Pelo fato de que o caminho livre médio de Interação dos

=(9/7) Xo , ou seja 1.3 unidades de cascata, a pro-

babilidade de encontrar um chuveiro Iniciado por um gama sendo

4 uc c:
-2

exp(- At / ^ ) ~ 4.6 x 10

Isto mostra que chuveiros com At ^ 4 uc (dependendo da

contribuições relativas de chuveiros hadronicoe), poden ser con-

siderados como Pb-Jatos. Entretanto com o novo tratamento dado

nas curvas de transiç3o (incluindo vários efeitos) foram encon-

trados valores absolutos para as opacidades um tanto diferentes,

como também mudanças no desenvolvimento longitudinal 'esperado'

dos chuveiros, e o critério foi substituído pelo:

At (novo) = At(antigo) - 1 uc

Ou seja; chuveiros com At }3 uc slo considerados Pb-Jatos.

Neste trabalho foi utilizado o critério antigo para

Identificar Pb-Jatos, pelo fato de que se levaria muito tempo

uma reanálises de todos os dados da C.B.J. aqui utilizados.
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CAPÍTULO 111

CARACTERÍSTICAS DAS FAMÍLIAS DE GAMAS ATMOSFÉRICOS

II1.1 INTENSIDADE DAS FAMÍLIAS DE GAMAS

A dependência do número d» famílias analisadas neste

trabalho con a energia das mesmas é mostrada na Tigura (5),ui

ajuste supondo o espectro tipo potência dá:

F < Z Ef ) o< ( I E, >"/*

1,55

Uma correiaçSo da mesma forma se encontra entre o número

de famílias com a multiplicidade ou tamanho das mesmas, figura

(6).

N í N^> «x ( N8>

1.76

Estas fanf 1 i as pertencera a diversas cSmaras da C.B.J. A

tabela 5, mostra o número de famílias por câmara, que foram uti-

lizadas neste trabalho.

Queremos indicar qu» os valores dos expoentes aqui en-

contrados diferem um tanto, dos valores encontrados na literatu-

ra, isto se deve ao fato de que nefte trabalho n3o estSo pendo

consideradas todas as famílias de raios gama observadas nas di-
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SOMfl DE ENERGIA DOS GAHAS/T E V

Fig 5 Espectro integral de energia obtido com 195 famílias c
gamas analisadas neste trabalho. Um ajuste supondo o t
pectro tipo potência da ZZt~

Xt&S

1 8 * «r

l I I l l ill I I l I i | 11

NUMERO
5 Espectro integral de multiplicidade obtido com 195 fa

lias de gamas analisadas neste trabalho. Um ajuste si
do o espectro tipo potência da N, ~1>U
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versas cSmaras. A freqüência total d» famílias obtida pela C.B.J.

* aostrada na figura (7).

Trabalhos de simulação realizados por diversos autores,

sobre famílias de gamas chegam a uma conclusSo comum de que a

freqüência de famílias em funçSo da energia, obtidas por simula-

ção utilizando modelos que satisfazem a hipótese do 'scaling' e

considerando como protons as partículas primárias da radlaçSo

cósmica é sempre maior do que a freqüência de famílias obtida em

forma experimental. Para explicar esta discrepância várias possi-

bilidades B%O Indicadas, sendo as principais:

a) Aumento da proporção de núcleos pesados (predominância de Fe)

na composição da radiação cósmica primária.

b) Mudança das características da interaçSo nuclear (quebra de

'seal ing*).

Trabalhos de siroulaçSo que tomam em conta quaisquer

destas possibilidades, mostram concordância com os dados experi-

mentais. Me» como Já foi dito no prefácio, existem maiores evi-

dencias (n*5o conclusivas) em favor da possibilidade b. Sendo esta

uma área de pesquisa bastante ativa no momento.

Para uniformizar a análise das famílias, observadas nas

cSmaras de um andar, com as das cSmaras de dois andares, n3o fo-

ram consideradas as continuações na câmara Inferior, das famílias

observad as na c Sm ar a super 1 or.



Fig 7 Espectro integral de energia.

• 123 A-Jatos comíTEj^lOO Tev da C.B.J.

Linhas retas cheia e pontilhada mostram o espectro prir

rio com índices 1,7 e 2,0 respectivamente.

As linhas A e B mostram o espectro de energia de famíl:

de gamas simuladas utilizando o modelo H-Quantum + prol

primários com índices 1,7 e 2,0 respectivamente.
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TABELA 5

Câmara

CIS Superior

C18 Superior

C16 Sala A

C17 Superior

C16 Superior

C15 Superior

C14 Sala B

C13 Sal* ft

C12 Sala B

C U Sala B

Hs de Famílias

34

39

26

30

14

13

24

@

2

6

111.2 DESCASCATIZAÇAO

Neste trabalho estamos interessados no estudo dos chama-

dos ganas 'direto*', ou seja produzidos logo após a Interação nu-

clear, pois estes gamas revela» diretamente as características

das Interações nucleares, com esta finalidade todas as famílias

de gamas aqui analisadas, foram submetidas a um processo de des-

S38c.atilzac.lS /\7/, que "elimina" de certa forma os efeitos de de-

gradaçSo dos gamas em cascatas eletromagnéticas, ê um método ar-

tificial e iteratlvo para reconstruir em forma inversa as casca-

tas eletromagnéticas prováveis.



D» acordo COB • teoria d* cascatas eletromagnéticas /18/

• dtspersSo lateral media. rt . por processos eletromagnéticos de

us) gama de energia E de uma cascata é:

rg (eletromagnético) « C (K/E > Xo

onde

K tf a constante de espalhamento de Boi 1ere ( 21 HeV)

X Unidade de cascata (500 metros para Chacaltaya)

C = 0,1 parâmetro que varia aulto pouco C M O desenvolvi-

•ento da cascata.

hBslm o momento transversal médio entre ganas pertencen-

tes a uaa aesaa cascata e proporcional a:

> = C K Xo

que para Chacaltaya tf da ordea de 1,0-1,2 Tev.c». sendo de 1,2

tev.ca o valor utilizado neste trabalho

Ganas de una faaflla com espalhamento lateral relativo

Igual ou menor que 1,2 TeV.ca. podes ser considerados pertencen-

tes a una «essa cascata eletromagnética.

Tonando cono base este argumento ordena-se os N ganas

observados da fanflia de acordo COM sua energia:

E 2

Para cada par de gemas com energias El e EJ tf construída
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• relaçSo:

Dlj * (El Ej )/(Ei + EJ) x IRI - Rjl

a quantidade D1J é proporcional ao momento transversal relativo

entre gamas, o qual e comparado com o valor obtido da teoria de

cascatas eletromagnéticas Kd = 1,2 TeV.cm.

Se Dlj > Kd para todo J consideramos que o 1-éslmo gama é* iso-

lado

Se Dlj < Kd o gama i é ligado ao j formando um outro gama cuja

energia e posicSo s3o tomados:

Ej = Ej + El

Rj = (Ej RJ • El Rl>/( EJ + El )

Repetindo o processo para todas as combinações , chega-

remos a uma situação com Na gamas em que a condic3o Dij> Kd é sa-

tisfeita para qualquer par de gamas. Estes Kg gamas podem sor es-

perados como os gamas 'diretos', formados logo após da interação

nuclear.

A figura (8) mostra a dependência entre o número de ga-

roasdescascatizados com o parâmetro Kd , pode-se observar que a

escolha do valor Kd = 1,2 TeV.cm ó bastante adequada já que a

partir deste valor o numero de gamas^escascatizãdos tem dependên-

cia fraca com o parâmetro Kd.
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Finalmente queremos Indicar r taero de ganas descas-

catizado8 nSo corresponde necessártamei i gamas originados

logo após da interaç3o nuclear u» por um. Mas estamos Interessa-

dos em que as distribuições obtidas através desta forma fiquem

estatisticamente tanto perto das verdadeiras. Daqui para frente

l.ixhtu as grandezas com aster isco se referem a gamas decaucatlza-

111.3 MULTIPLICIDADE

A dependência do numero de gamas descascatizados com a

energia é mostrada na figura <S>, observando-se uma tendência de

aumento da multiplicidade com o aumento da energia. Isto se ob-

serva em forma mais clara na figura (10), onde é mostrado a de-

pendência da multiplicidade média dos ganas descascatizados com a

energia, admitindo uma correlação do tipo < Hfi> «»< ( EEg ") ,as

correlações para í * 0,6 • í - 1/2 B'SO também mostradas nessa figu-

ra.

h distribuição do número de fam/lias coa a mesma multi-

plicidade é mostrado na figura<ll> e na figura (12) esta mesma

distribuição é mostrada em 3 faixas de energia diferentes.

A regi3o com multiplicidade entre 6-10 é esperada para

eventos tipo Mirim e a regi3o de multiplicidade entre 15-20 é a

esperada para eventos tipo Açü.

Em geral observa-se um aumento do desvio padrSo da» dls-
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Fig 10 Dependência entre a multiplicidade média de gamas .

catizados por família com a energia 195. A-Jatos.

linhas retasícheia e pontilhada) são um ajuste tipo
é com £=0,8 e
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Fig 11 Distribuiçlo de multiplicidade das famílias de gamas

descascatizados, 195 A-Jatos.
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trlbuiçSes COB O aumento da energia. Tab»Ia 6.

TABELA 6

Faixa de Energia

<Tev)

i2 < tE4< 1OO

100 < !E r< 3O0

3OO < LEf< 1000

Desvio Padr3o

(TeV)

3.5

e.2

16.7

Tanto na 22 como na 3s faixas de energia s3o observadas

famílias de gamas coa Hg > 25. provavelmente devido a formaçSo do

estado Guaçú, a pouca estatística. Junto ao fato de um aumento do

desvio padrão nas distribuições de N*. nSo permite observar uma

32 regi3o es forma clara, em especial na faixa de energia 300 <

g/ TeV < 1000 onde a probabilidade de forraac3o do estado Guaçú é

esperado ser maior.

Estes fatos mostram que e difícil separar eventos tipo

Guaçú usando só o parâmetro multiplicidade. Aliás o parâmetro

que será utilizado na seleçSo de eventos tipo Guaçú nSo é a mul-

tiplicidade mas é o número de gamas decascatizados por unidade de

rapidez <f7=ln tan 0/2"); tf claro que a multiplicidade depende da

esfera observada (de Snguio zenital). Isto é; esfera de rapidoz,

para eliminar essa dependência, seri usada densidade.

II1.4 MASSA DOS ESTADOS INTERMEDIÁRIOS



A comparaçSo dos dados de C-Jatos COB A-Jatos permite

encontrar em A-Jatos tendências sistemáticas Já observadas nos

C-Jatos .Isto se v* em fora» clara nos diagramas de correlação

R* mostrados nas figuras 11 A • 14 B.

Na figura (13) apresentamos a dependência de Ej com Rg- .

para A-Jatos antes de serem decascatlzados podemos observar a

falta de correlação entre Eg e Rg .A sltuaçSo muda quando se faz

este mesmo diagrama Ef ==> R^ vó que para gamas apôs a descascati-

zaçSo dos A-Jatos, encontrando-se uma correiaçSo semelhante a ob-

servada no diagrama Ej =±> Rg construída com C-Jatos, tal como é

mostrado nas figuras 14 B e 14 A. respectivamente.

Confrontando estes dois diagramas observa-se que o valor

do momento transversal para gaaas em ambos casos (C-Jatos e A-Ja-

tos) pode-se escrever como:

Prg = E , R*/H(C-Jato> = Z* R^/HÍA-Jato)

As Unhas diagonais nestes diagramas representam E^R^ = constan-

U , Indicando de que R*dos A-Jatos é aproximadamente 1000 vezes

maior que o Rj dos C-Jatos. Dado que H(C-Jato) (altura dos C-Ja-

tos) é conhecido sendo da ordem de um metro e para que a Igualda-

de acima seja satisfeita H(A-Jato) deve ser da ordem de 1000 mo-

tros ou seja 1 Km; este valor é denominado como altura eficaz

para os A-Jatos decascatizados.

Evidente esta aproximação é válida somente quando a hi-
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potese de usa só interação é aplicável em A-Jatos.

Nesta aproximação pode-8» estimar a massa dos estados

Intermediários através da relação

H

onde M é a nassa (parte eletromagnética) do estadb intermediá-

rio. Esta relação é considerada válida para alturas de interação

nem multo pequenas , nem muito grandes (H~0.9-5 Km.) /37/. Neste

caso também a rei ação ZEtKg/l Km corresponde ao valor denominado

soma de energia transversal (IEa = 7. Ea sen © ) largamente utilizado

por grupos que trabalham COB aceleradores.

A distribuição do parâmetro £E*R^,é mostrado na figura

(15) e na figura (16),©sta mesma distribuição é mostrado em 3

alxas de energias diferentes. A regi3o em torno dos valores 1

i GeV.Kn é esperada para eventos tipo Mirim e a região em tor-

no dos valores 4-6 GeV.Km é esperada para eventos tipo Açú.

Novamente aqui n3o se observo uma 3s região, em forma

clara, correspondente ao estado Guaçti, pelas mesmas causas ante-

lormente indicadas, o que se observa é que a distribuição se

extende a valores maiores a 30 GeV.Km,

111.5 GRAU DE DEGRADAÇXO DAS FAMÍLIAS

Introduzimos aqui o parâmetro denominado G e que permite

estimar o grau de desenvolvimento das fanflias. Este parâmetro é
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57 eventos

12 < EEr/TeV< 100
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2t eventos

1000

32 U

Fig 16 Distribuição do parâmetro
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definido C O M :

onde

é o número de gamas após •descascatização <*• família

é o numero de *gamas* (componente eletromagnética)

y> observados .que por simplicidade denomiriamos Mg. Se

a família de gatas ainda n3o iniciaram cascatas eletromagnéticas

Se

C < O.5

a maior parte de gamas originados apôs a Interação nuclear Ini-

ciou cascatas eletromagnéticas.

No caso geral

1 > G > O

A figura (17) mostra a distribuição deste parâmetro, po-

de-se observar que aproximadamente 5% das famílias tom C - 1 <n3o

têm cascatas eletromagnéticas) e aproximadamente 40X das famílias

têm G < 0,5 (A maior parte dos gamas Iniciaram cascatas eletro-

magnéticas) .
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Q.. |,J
é , Ei "J, 2 é, 4 J.

G = N?/

Fíg 17 Distribuição do parâmetro G = Ny/ N̂  195 A-Jatos
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A distribuição do parâmetro G nas 3 faixas de energia é

mostrado na figura (18), observando-se um deslocamento das dis-

tribuições para valores pequenos de G coa o aumento da energia,

isto Indica que as famílias de maior energia s3o também as mais

contaminadas com cascatas eletromagnéticas.

II 1.6 COEFICIENTE DE ISOTROPIA DAS FAMÍLIAS DE GAMAS

Conhecendo o diagrama de alvo de uma família de gamas,

onde s3o indicadas as coordenadas num sistema de referência cuja

orinem coincide com o centro ponderado em energia, da família, e

a energia de cada gama, •* possível construir parâmetros que indi-

quem o grau -!« j. ,otropia azimutal das famílias.

Neste trabalho optaremos por um coeficiente que é uma

versSo bidimensional do parâmetro denominado 'esfericidade' e que

é definido como /23/:

b& = ( TE,; Y/- )mln / ( LEti xfi )max

No apêndice deste trabalho apresentamos em detalhe as

relações analíticas para determinar b*.£ste coeficiente de isotro-

pla está compreendido entre os valores:

0 £ b y $ 1

sendo que:

b, - O para famílias de gamas altamente collneares

by- * i para famílias com completa lsotropla

Pela sua própria definição, b£ depende da mui tip!ícida-
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Fag 18 Distribuição do parâmetro G = Nj/
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de da família. A correlação entre b̂ - e Hg é mostrada n» figura.

(20) observando-se, uma fraca tendência de aumento de b g com um

aumento de N. .

A correiaçSo entre by e a energia da família é mostrada

na figura (19), observando-se uma significativa assimetria azimu-

tal, mesmo para famílias com energia grande (ZEj> 300 Tev).

A distribuição do parâmetro b é mostrada na figura (21)

sendo que a dependência energética de b é notada em forma clara

na figura (22), onde é observada a distribuição de b em 3 fai-

xas de energia, verificando-se um aumento da simetria azimutal

com a energia.

III.7 EXTENSXO LATERAL DE GAMAS

Para o estudo da extensSo lateral de gamas, E3O cone-

truldas duas grandezas que s3o sensíveis ao valor roódIo do momen-

to transversal dos gamas de uma família, definidos como:

ER* /

IE*R* / H*

As distribuições Integrais de < R{> obtidas com as 195

famílias em forma total e divididas em 3 faixas de energia r-ao

mostradas nas figuras (23) e (24) respectivamente. Em forma seme-

lhante as distribuições integrais de < E|R^> obtidas em forma to-

tal e divididas em 3 faixas de energia s3o mostradas nas figuras
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(25) • (26) . Tanto as d 1 strIbu 1 çOes de < Rj> e < EJJR]J> • admitem

uma correiaçUo ttpo exponenclal da forma:

N exp Í-

N exp (-

onde «RJf» e « E ^ R | » sao os valores globais médios de <R^> C

<EJRJ>, a Tabela 7 mostra estes valores, observando-3e uma dimi-

nui ç3o dos mesmos com o aumento da energia. Istc é observado cla-

ramente nas figuras (27) e (28), onde também s3o mostrados dados

experimentais obtidos no monte Kambala /3&/ pelo grupo China-Ja-

p3o.

TABELA 7

Faixa de Energia

12< E /TeV<lO0

100< E /TeVOOO

300< E /TeV<1000

« Rj»/(mm>

43 i 10

38 * 9

39 * 9

« E^R|»/(Gev.n))

0.4 ± 0.1

0.3 ± 0.1

0.3 ± 0.1
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CAPÍTULO IV

ANALISES DE JATOS

.1 INTRODUÇXO

Usa característica important» observada, nas famílias de

ganas, é a presença de aglomerados (apinhados> de gamas. Estos

aglomerados s3o Interpretados COBO a part» eletromagnética doe

jatos hadrônlcos, originados na interação nuclear.

No caso de famílias de ganas provenientes de interações

atmosféricas e bom identificar aglomerados apôs o procosso de do-

cascatlzaç3o para evitar efeitos devido a formaçlo de cascatas

elétronagnéti cas,

A identificação de aglomerados, as vezes é feita cm for-

ma direta, na chapa de raio X, observando-se claramente a olho nú

a presença de aglomerados, isto acontece geralmente com os even-

tos binoculares (dois aglomerados), a identificação de aglomera-

dos em famílias de gamas de multiplicidade alta, evidentemente

requer métodos mais elaborados.

IV.2 MÉTODO DE AGRUPAMENTO

A decomposição de gamas em constituintes de, aglomerados

pode ser feita aplicando o mesmo algoritmo utilizado na descasca-

tizaçSo (ver capítulo III), unicamente é necessário mudar o valor

do parâmetro de decascatizaçSo para um outro apropriado.
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A escolha do valor de KJ pod» ser feita, con ajuda de

C-Jatos, onde a altura da Interaç3o tf 'conhecida'. Observa-se om

C-Jatos /21/ que o momento transversal relativo apropriado entre

gamas para formar um aglomerado 6 da ordem de 0,25 - 0,30 GeV/c.

Considerando a altura eficaz da interação de 1 Km para A-Jatos

decascatlzados /19/; pode-se escolher o valor de Kj entre 0,25-

O.3O GeV.Km.

Das 195 famílias de gamas analisadas neste trabalho 166

apresentam jatos separados em numero Igual ou maior a 2 para Kj-

0,3 GeV.Km.

A figura (29) mostra a multiplicidade de jatos por famí-

lia obtidos para KJ - 0,3 GeV.Km. em funçSo da energia E E r ,ob-

servando-se um aumento da multiplicidade de jatos com o aumento

da energia.

De maneira semelhante como foram confrontadas as corre-

1 açSes Eg=$> Rj dos A-Jatos decascatizados com C-Jatos, aproson-

tanos aqui as correlações Ej = > Rj obtidas tanto com C-Jatos co-

mo com A-Jatos, e que s3o mostradas nas figuras (30 A) e (30 B)

respectivamente; confrontando estes dois diagramas, obcerva-ce

que tem uma correlação semelhante e que ambos coincidem se RJ dos

A-Jatos é dividido por 1000. Chegando-se a mesma conclusão indi-

cada no parágrafo II1.4 do capítulo III, de que pode-se conside-

rar como 1000 metros a altura eficaz dos A-Jatos.

IV.3 COEFICIENTE DE 1S0TR0PIA EM JATOS
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Da mesma forma como foi definido o coeficiente de Ico-

tropla para una família de gamas, pode-se definir o coeficiont©

de isotropla para jatos:

bj - ( ZlEj Yj )mln / ( rEj Xj )max

Este coeficiente também esta compreendido entre os valo-

res:

0 4 b j $ 1

sendo que:

bj - 0 para famílias com Jatos altamente colineares

bj ~ 1 para famílias com jatos com completa Isotropla

No apêndice A deste trabalho apresentamos em detalhe as

relações analíticas para determinar bj ,

O coeficiente b j- dá inferroação sobre a estrutura azlmu-

tal da família de gamas, e sendo os gamas parte (eletromagnética)

dos jatos hadrõnicos, bj também dará informação sobre a estrutura

de jatos, assim por exemplo, para famílias com dois jatos, o coe-

ficiente bj indica se eles s3o do tipo 'vassoura' ou tipo 'lá-

pis' (ver figura).



Tipo vassoura Jatos associados

bj=O

Tipo lápis Jatos associados

- 0,1

Em ambos casos bj toma o mesmo valor. Em contra partida

t»j pode dar informação dos mecanismos da interação nuclear; as-

8is. por exemplo, distr1buiçoes de bj poderiam estar associadas

co» 99 d 1stribuiçOe* dos "constituintes ' hadrônicoo /22/.

Este exemplo indica também a tendência b^> bj, para ob-

eevar este fato, foJ construída uma correiaçSo entre bj e b r que

é »ostrada na figura (3D, confirmando claramente ©sta tendôncla,

este fato também é devido a multiplicidade já que o numero de Ja-

tos numa família é sempre multo menor que os gamas da mesma.

A figura (32) mostra as dlstrlbuiçSes de bj das 166 fa-

mílias de gamas e na figura (33) esta mesma distribuição é mos-

em 3 faixas de energia, é observado o aumento da simetria
t

famílias com o aumento da energia.
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A distribuição do número d» Jatos NJ nac famílias é

•ostrado na figura (34), e na figura (35) osta mesma distribuição

é apresentada «• 3 faixas d» energia. Na faixa de energia 12 <

E6|/ TeV < 100 pode-se observar que 6OX das famílias s3o do tipo

' inocular (NJ=2> . Na próxima faixa de energia 1OO < £Ej/TeV< 300

jbserva-se um considerável aumento do número de Jatos, aqui os

eventos binoculares s3o só 26 X .consequentemente é observado

também um aumento da lsotropia, tal como indica a distribuição do

bj. UB aumento ainda maior de Jatos nas famílias é observado na

faixa de energia de 300 < IEy/TeV < 1000 , aqui os eventos bino-

cu! ares sSo só 12% e a distribuição do numero de Jatos é quase

uniforme extendendo-se ate famílias com NJ = 17, esta faixa tam-

béa exibe um aumento de lsotropia das famílias.

IV.4 EXTENSXO LATERAL DE JATOS

Da mesma forma como foi feito o estudo da extensão late-

ral dos gamas numa família, é feito o estudo da extensão lateral

de Jatos numa família. Para tal s3o construídas duas grandezas

que s3o sensíveis ao valor médio do momento transversal de Jatos

(eletromagnéticos), definidas como:

<RJ> = CRJ / NJ

<EJRJ> - EEJRJ / NJ

A distribuição integral de <RJ> 6 mostrado na figura

(36) e na figura (37) esta mesma distribuição é apresentada em 3
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faixas de energia diferentes. Ea forma semelhante a distribuição

d» <EjRJ> é mostrada na figura OS) sendo que esta aesua distri-

buição 4 Indicada na figura (39> só que em 3 faixas de energia

diferentes. Todas estas distribuições admite* uaa correlação tipo

exponenclal da forma:

N CXRj>)/ H(O> exp (-

H(O) exp (-

Aqui « R J » e «EjRj» e3o os valores globalc médios de

RJ e EJRJ . A Tabela 8 mostra estes valores globais nas 3 fai-

xas de energia.

TABELA B

Faixa de Energia

40 < ZEf/TeV <10O

100 < TEf/TeV <3OO

300 < TE,/TeV<lO0O

«Rj»/(m.«>

57 * 4

49 « 4

49 i 5

«EJRJ»/ <Gev. Km)

0,9 i 0.3

1,0 ±0,3

1,1 t 0,4

4.

No caso de « R J » observa-se (figura (40)) uma diminui-

ção do valor « R J » com o aumento da energia, fato c?3te concor-

dante coi a dependência de « R f » com a energia.

A dependência d» <<EjRJ» com a energia é um tanto dlfo-

rente da observada para gamas. A figura (41) mostra este compor-
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Fig 4 D Dependência de «Rj» com a energia

166 A-Jatos com Nj » 2
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r i g Ml Dependlncia de «EjRj?> com a energi* LES

166 A-Jatos com Nj > 2
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t amen to de <<EJRJ» COB

h correlaçSo entre bj • <EjRj> é mostrada na figura 42

pode-se observar a presença de eventos COB alta lsotropla tanto

na reg)3o de <EJRJ> pequeno (0.3-1,2 GeV.Km) como na regi3o coa

<EJRJ> grande (maior a 2 GeV.Ka).

IV.5 ENERGIA TRANSVERSAL DE JATOS

Como Já foi dito anteriormente a relação EEJRJ corres-

ponde a soma da denominada energia transversal Z ET J largamente

utilizada pelos grupos que trabalham com aceleradores.

A energia transversal é definida como:

Et = E sen O

Et/c = y/P2 + M cz sen &

se M = 0

Et = P. c sen G = Pt.c

Isto mostra que para gamas E^ corresponde exatamente ao

valor Pt.c (c .momento transversal). Mesmo para partículas com

massa H diferente de zero na regi3o de altas energias.

P » M c
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Et = Pt.c

Faremos aqui um estudo da dependência de varias grande-

zas obtidas para Jatos (parte eletromagnética) COB a re)aç3o

EEjRj. Neste casoXEjRj esta'rei acionado diretamente com

A figura (43> mostra a dependência de <EJRJ> com IEJRj,

pode-se notar claramente a relaçSo linear exl3tonte entre <EJRJ>

0 ZEjRj para faml'lias com 2-Jatos. 3-Jatos e assim por diante,

já que.

£ EJRj - Nj <EjRj>

As figuras (44) e (45) mostram a depondôncia do número

de Jatos com EEjRj. A figura (45) foi obtida da (44) consideran-

do valores do numero de Jatos para 4 intervalos de EJRJ diferen-

tes, pode-se observar em ambos que o numero de Jatos Nj aumenta

com o aumento de £ EJRj.

As figuras (46) e (4?) s3o semelhantes as anteriores,

mostrando a dependência do coeficiente de isotropia para jatos

t>j com EEjRj. Novamente aqui a figura (4?) foi obtida da figu-

ra (46) considerando 4 intervalos de Z EjRj diferentes, neste ca-

cto observa-se um aumento de bj com o aumento de EjRj até o valor

EJRJ -

12 GeV.Km, daí para frente bj diminui coro o aumento de ílEjRj.

Nas figuras (4S) e (49) apresentamos a dependência de

hl=Ev
;3j> ZEjRJ e h2 = (EjRjA + EJRJ^/ZTEjRj com EEjRj. Aqui EjRj

corresponde ao valor máximo de um jato numa família e EjRj rs-
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presents o segundo maior valor após o valor máximo. Tanto hi c em

especial h2 toma* valores próximos a um para o caso de eventos

com 2 Jatos (blnoculares), estas duas figuras mostram a predomi-

nância de eventos com 2 Jatos na regi3o de EEJRJ pequeno.

Finalmente a figura (50) mostra a fraç3o de eventos com

mais de 60 X da energia transversal eletromagnética concentrada

em 2 Jatos separados. Os dados experimentais obtidos neste traba-

lho s3o comparados com os obtidos pelo grupo UAI /38/ para \fs =

540 Gev. Nesta mesma figura é mostrado o resultado de uma simu-

lação tipo montecarlo utilizando o modelo 'Espaço de Fases Longi-

tudinal' mais KNO 'scaling' /38/. Nos 3 casos observa-se uma pre-

dosinãncla de eventos com 2 Jatos para valores pequenos dsEEjRj.
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Fig 50 Fraçlo de eventos com mais de 60 % da energia transversal

eletromagnética concentrado em 2 jatos separados

166 eventos presente trabalho

• Dados do UAI {% = 540 Gev ref

— Simulado rei/38/



CAPÍTULO V

CRITÉRIOS DE SELECXO DE EVENTOS TIPO GUAÇ0

V.l 1NTRODUÇXO

Tal coito se mostrou nos capítulos anteriores, os dados

expertsentais das 195 famílias de gamas aqui analisadas, admitem

una Interpretação de acordo com o modelo de formaçSo de estados

intermediários, entre a colls3o e a produção múltipla de mésons,

em particular s3o observadas, em forma clara, características der

eventos tipo Mirim e Açu.

Entretanto Isto nSo acontece com os eventos tipo Guaçú,

pelo fato do número de eventos de energia alta, onde a probabili-

dade de formaçSo deste tipo de eventos é esperada ser maior,é li-

mitado. Junto ao fato de que as famílias com maior energia sao

malm 'sujas;' (degradação de gamas em cascatas), aumentando o des-

vio padrSo das distribuições 'com o aumento da energia, mesmo após

a 'limpeza' Idescascatizaçlo das famílias) Já que o método de des-

cascatizaçSo n3o é 100X eficaz (ele corrige multiplicidade porém

n«So a energia limitando sua eficácia para famílias com cascatas

em fase de desenvolvimento, ou seja antes de serem absorvidas pe-

I a atmosfera).

Aqui nós trataremos de Identificar, nas 195 famílias,

eventos tipo Guaçú, e dar critérios de seleçSo para este tipo <Je

evento, vtlllzando para este fim algumas características relevan-

tes observadas nas diversas distribuições Já apresentadas e ou-
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trás observadas em C-Jatos.

V.2 MULTIPLICIDADE

As distribuições de multiplicidade de gamas decascatiza-

dos mostradas na figura (11) e (12), como foi mencionado ante-

riormente, apresenta regiSes que caracterizam eventos tipo Hlrlm

• Açu, porém n3o eventos tipo Guaçú, o que se observa e que as

distribuições, em especial na faixa de 300 < XE r /TeV <lOO0, se

extendem até valores de multiplicidade maiores a 50.

Talvez mais importante que a grandeza que caracteriza o

número de ganas 'emitidos' na lnteraçSo nuclear, seja a grandeza

que indica o número de gamas 'emitidos' por intervalo de rapidez,

definido como;

aqui os ângulos zenitais ,dos gamas foram ordenados na forma:

Devido ao limiar de deteçlo, só sSo considerados gamas na regi3o

definida pelo Sngulo zenital máximo de emis3o 0m«< de gamas com

energias acima do limiar de observação (2 Tev), o primeiro gama

(com menor ângulo zenital> é excluído (tradicionalmente para evi-

tar flutuações /4/>.

Note-se que para determinar n s /AT) desta maneira defl-



nido, nSo é necessário conhecer a altura da interação Já que:

- In

Dados de C-Jatos apresentados pela C.B.J. /4/,flgura(55>

mostram que o número de gamas por Intervalo de rapidez para even-

tos tipo Mirim e Açú n3o e superior a 12. Iwto pode indicar que

famílias de gamas com multiplicidade por unidade de rapidez maior

a 12 sejam originados por um outro tipo de interaçSo.

Na figura (51) apresentamos as distrlbuJçSes do número

de gamas por intervalo de rapidez, das 195 famílias atmosféricas

e na figura (52) esta mesma distribuição é apresentada em 3 fai-

xas de energia, pode-se observar a existência de famílias com

ns/A*n acima de 12 nas 3 faixas de energia , em especial na faixa

de 300 < TEj/TeV <1000, acreditamos que algumas destas famílias

sejam eventos tipo Cuaçú. Neste trabalho, consideraremos coao um

dos critérios para a selecSo de eventos tipo Cuaçú as famí-

1 ias com T\g /Al? ^12
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V.3 EXTENSXO LATERAL

Um dos parâmetro» sals Jsportantes para o estudo da ex-

tensSo lateral de gamas numa família e o <EgRy> , pelo fato de

estar ligado ao valor médio do momento transversal através da re-

lação:

<EaR,.> * <Pt> .H . C

Sendo H a altura onde a família de gamas é formada.

Dado que o valor médio do momento transversal, para fa-

mílias originadas por um mesmo tipo de estado intermediário, é

constante <E R > depende linearmente da altura, fato este con-

firmado através de trabalhos de simulaçSo /24/, para altura meno-

res a 2 Km.(ao nível de Chacaltaya). Em nosso caso temos famílias

de gamas decascatizadas que podem ser Interpretadas com una altu-

ra eficaz de formação, de aproximadamente 1 Km. Isto é, ha uma

indicação de que a altura dos A-Jatos estSo distribuídos em torno

de 1 Km,

Dados experimentais de A-Jatos e C-Jatos /4/ mostram

que os eventos caracterizados como tipo Guaçü, tem momentos

transversais médios maiores do que os eventos tipo Açti e Mirim.

Assim um método adequado de selecionar famílias de gamas cândida-

tas a Guaçü é escolhendo aquelas com valores grandes de <EjRr> e

altura pequena, para garantir que estas famílias tenham realmente

momento transversal grande.
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Infelizmente a altura H é um parâmetro que n3o pode ser

sempre determinado, obrigando a utilizar outros parâmetros 'de-

pendentes da altura' porém conhecidos, e que permite* caracteri-

zar famílias de gamas com alturas baixas.

Neste trabalho foi utilizado para esse fim o parâmetro G

f.ji-au de degradaçSo de uma família) definido no capítulo III.

'381™ Camillas de gamas com G próximo a 1, representam famílias

com alturas pequenas, e famílias com valores de G próximos a zero

representam famílias com alturas grandes.

As figuras (53) e (54) mostra a correlação entre G e

<R*> e G - <£yRj> respectivamente para as 195 famílias, aquelas

com G grande e <E^R|> grande, slo as que tem momento transversal

médio maior. A figura (55) mostra que os momentos transversais

médios obtidos com 80 C-Jatos caracterizados como Mirim e Açü

sSo Inferiores a 0,5 GeV/c , este valor corresponde em A-Jatos

decascat1zados a 0,5 GeV.Km (con31derando coso 1 KM a altura

eficaz, nos A-Jatos). Assim as famílias compreendidas na regi3o

com <E^RÍ> > 0,4 GeV.Km, estão entre as candidatar a eventos tipo

Guaçú.

Da mesma forma pode-se utilizar o valor médio <EJRJ> que

caracteriza o momento transversal médio dos Jatos. Resultados de

C-Jatos indicam (figura (56)), que o valor do <PtJ> para Jatos

nestes eventos, caracterizados como Mirim e Açd em 99X dos casos

é Inferior a 1,2 GeV/c, este valor corresponde a A-Jatos com

<EJEJ> « 1,2 GeV.Km (considerando como 1 Km a altura eficaz dos

A-Jatos). Assim A-Jatos com valores de <EJRJ> £, 1,2 GeV.Km podem
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ser considerados entre os candidatos a eventos tipo Guaçú*.

V.4 ENERGIA TRANSVERSAL

COMO já foi citado anteriormente £E.éRe está relacionada

coa a SOMa de energia transversal de ganas e no esquema de mode-

los de estados intermediários EE.Rj está taabéa relacionado COM

a aassa dos mesmos.

Na figura (S?> apresentamos a dependência d»lE T ou Z Pt

com a energia £E^ de206 C-Jatos caracterizados como Hirlm e Açú,

pode-se observar que todos eles tea LPtj- Inferior a 10 GeV/c,

este valor corresponde em A-Jatos decascatizados a EEg RJ -10

GeV.Ka (considerando como 1 Km. a altura efetiva dos A-Jatos).

Isto sugeri que famílias de gamas com I E J I Ç > 10 GeV.Ka podea

ser do tipo Guaçú, podendo-se usar este fato como um critério de

seleçSo.

Com a finalidade de excluir famílias com alturas muito

• ltas para evitar grandes ' •jtuaçOes tanto de < EjR>>, <EjRj> e

EZgJig.oB critérios de seleçSo só sera*o aplicados a famílias com

G > 0,4.

A dependência de < E£R£> COB ng/A^ das 195 famílias é

mostrado na figura (56), aquelas comprendldas na regi3o com

<EJ|R}> >, 0,4 GeV.Km e ns/ú^ >, 12 s3o candidatas a eventos tipo

Guaçti.

A figura <5<í) é semelhante a figura (5^), com a dlferen-
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ça d» que a última Mostra também o valor do parâmetro C para cada

usa das 195 famílias.

Este mesmo diagrama * Mostrado nas figuras <60> • <61)

onde na primeira slo Indicadas só as famílias C M < E£RJ> ^ 0.4

GeV.Km e G > 0,4, totalizando 27 eventos e na segunda só sa"o

Indicadas aquelas com < E*R*> ^ 0,4 Gev.Km, G > 0.4e n,/^ > 1?

totalizando 8 eventos que pode* ser considerados fortes candida-

tos a eventos tipo Guaçü. Com a finalidade de excluir deste grupo

os eventos blnoculares <Hj=2) pode-se exigir também:

bj > 0,3

Co» esta condiç3o «So eliminados os eventor binoculares

ji que para eles bj = > O .

V.5 RESUMO E SELEÇÃO DE EVENTOS

Nos capítulos anteriores fora» observadas distribuições

de parâmetros bem definidos em A-Jatos na tentativa de classifi-

car e definir regras de seleçSo para eventos tipo Guaçú.

Todos os 195 eventos sSo submetidos a um processo de de-

cascatização (rejuvenescimento) para eliminar • degradação dos

gamas, originados na interação nuclear, em cascatas eletromagné-

ticas. Além de que a intençlo original, de submeter os enventos a

decascatlzaçSo ten a finalidade de normalizar esa9» eventos para

evitar possíveis variações com as diferentes condições experimen-

tais.
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Após a. descascatização temos as seguintes quantidades que

descreve» de maneira simbólica os eventos.

Nf : Número de gamas descascat 1 zados.

n»/AO : Número de gamas decascatizados por unidade de rapidez

£EjRy: Parâmetro ligado a soma da energia transversal dos gamas

<E*R£>: Valor médio de E^RJ.

bj. t Coeficiente de lsotropla (gamas).

C : Grau de degradaçSo das famílias de gamas.

O mesmo procedimento de descascatização * aplicado mais

uma vez, nas famílias de gamas decascatizados, mudando o parâme-

tro Kd de 1,2 TeV.cm para KJ = 30 TeV.cm., para obtei as seguin-

tes quantidades:

NJ s Número de Jatos.

I EJRJ t ParSmetro ligado a soma da energia transversa] para Ja-

tos.

<EJRJ>: Valor médio de EJRJ

bj s Coeficiente de isotropla.

Pode-se notar que o valor de ZEJRJ depende do algoritmo

usado na construção de Jatos, n3o sendo necessariamente igual ao

valor EE^Rj . Dado qu<» neste trabalho o algoritmo utilizado para

obter Jatos é o mesmo que para obter gamas descascat i zados os va-

fr af

lores de L EJRJ concordam com os valores de EE 4R S dentro + 10%.

Na tentativa de Identificar eventos tipo Guaçtí, optaremos pelo

exposto anteriormente, pelas seguintes condiç5es de corte,que í9-
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rtSo utilizadas como critérios de seleçSo.

TABELA 9

Parfinetro

T F*P*

<EJRJ>

CondiçSo de corte

>, 12

> 10 GeV.Ka

>, 1 GeV.K»

Já que £ E£R£ = Z EjRj os dois últimos parSraetro

ligados pela relaçSo:

Nj <EjRj> =

Os 195 eventos sSo classiflCcdos de acfirdo com o numero

de condições que satisfazem. Assim eventos que satisfazem só uma

das condlcSes de corte s3o classificados na categoria 1, eventos

que satisfazem 2 e 3 condlcSes de corte s3o classificados nas ca-

tegorias II e III respectivamente.

A Tabela 10 mostra o número de eventos por categoria,

escolhidos dos 195 ever.tos aqui analisados.

Tabela 10

Numero de

Eventos

Categor1 a I

35

f

Categor ia II

23

Categor ia III

10
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0 resultado desta classificação é mostrado na Tabela 11

Tabela 11

Eventos

GH 18S56

GH 16S53

GM 15S27

GH 16S180

GH 17S2O4

GH 18S124

GH 18S197

GM 18A261

GM 18B310

UH 17S15

UH 17SU2

13 B 27

13 B 40

14 B 06

14 B 107

16 S 167

16 S 201

17 S 148

17 S 221

18 A 215

18 A 218

n «<>

O

o

o

o

o

o

o

o

o

12 E R » 10

GeV.Ka

o

o

o

o

o

o

o

o'

o

o

o

o

o

o

<EjRj> ^.1,2

GeV.Ka

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

G

0,87

0.42

0.33

0.44

0.42

0.71

0.56

0.41

0.33

0.54

0.39

0.86

0.79

0.63

0.88

0,65

0.88

0.78

0.59

0.63

0.72

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0.

0.

0.

0.

0.

0.

0.

0.

0.

0.

0.

,00

.00

.00

.00

.00

.00

.00

.03

00

61

68

31

13

30

37

20

80

29

29

14

90

Catego-

rla

I

I

I

11

II

I

I

III

I

III

II

III

II

III

II

III

II

II

1

II

II
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18

18

IB

16

18

18

18

19

19

19

19
j
19

19

19

A

A

S

s

s

s

5

S

s

s

s
s

s

s

239

268

126

131

149

154

185

131

116

200

47

75

41

13

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

0.5810.69

0.6710.41

0.9410.23

0.4710.33

0.6110.21

0.5310.59

0.4910.46

0.6110.35

0.7010.33

0.7010.11

0.5510.73

0.5610,41

0.3410.03

0.3810.51

+ •

II

III

11

III

II

II

I

111

I

III

III

I

I

I

Evidentemente os eventos da categoria III sao os candi-

datos nals fortes a eventos tipo Guaçú, se a estes eventos desta

categoria se exige também que cumpram os cr1 ter1 os:

G > 0.55

bj >, 0.30

Temos 5 critérios de seleção que exigimos para a escolha

de eventos tipo Guaçú. Sendo que só 6 eventos dos 10 pertencentes

a categoria III satisfazem estes 5 critérios. Estes eventos s3o

indicados na Tabela 12.
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Evento

UH / S I 5 UH1

13S27 A

14B06 B

18A268 D

19S131 E

19S47 G

ZEjtTev)

1057

19B

3 2 9

471

221

207

15,2

12,3

13,2

18.0

12.7

13,8

Gev.Km

20.0

20.1

19.2

32.8

12.3

13.1

<E j R j >

Gev.Km

1 . 3

1 . 6

1 . 5

2 . 0

1 . 5

1 . 4

G

0.54

0.86

0,62

0,66

0,61

0.55

b j

0.61

0,31

0 , 3

0.41

0.35

0.73

O fato que só 6 eventos de u» total de 195 satisfaçam os

critérios rigorosos estabelecidos para que possam ser considera-*

6c tipo Guaçú. n3o significa que nSo existan destes 189 restan*

1 : alguns que sejam tipo Guaçú e que por diversos tipos de flu-

l *ç?5es n3o se manifestam de forma clara e foram eliminados pelos

<~rlt' rios rigorosos a que foram submetidos. Assim alguns dos

eventos da categoria 111 e II com ng/Afi > 12 e que satisfaçam

também a condição;

bj

podem ser considerados como tipo Guaçtf; escolhidos na 'repesca

gem'estes eventos s3o indicados na Tabela 13.
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Tabela 13

Evento

16S167 C

UH17S112 UH2

18S131

18S154

lEjtTev)

404

7 1 5

7 1 3

7 0 4

16,5

13,1

12,6

12.1

IE*R*

GeV.Ka

34.3

11.8

17.1

11.7

<EJ»j>

GeV.Ka

2 . 0

1 . 0

1 . 6

1 . 0

C

0,64

0.40

0,46

0,53

b j

0,20

0,68

0,33

0,59

O evento UH 17S112 denominado tanbeai aqui como ÜK2 foi o

primeiro A-Jato 'limpo* com característica* diferentes dos even-

tos tipo Mirim e Açtf, sendc interpretado como Guaçú, o estudo de-

talhado deste evento foi feito por Semba /15/.

Como uma forma de verificar se os critérios de seleçSo

aqui estabelecidos realmente permitem selecionar eventos tipo

Guaçü foram construídos os diagramas R*F£j = > X£JfRJ[par» cs even-

tos Guaçú aqui escolhidos (Fig (62)7 como tanbem este mesmo dia-

grama é construído para A-Jatos tipo Aç\J e que e comparado com o

diagrama anterior nas figuras (>3 A) e (63 B) respectivamente.

Pode-se observar em ambos diagramas uma tendência de um cresci-

mento deEEjRj com RyEEj e que estes eventos formam dois grupos

diferentes com distintas inclinações em espacial a partir de

lEjRj>10 GeV.Km.

Na figura (£>*> este mesmo diagrama
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A-Jatos candidatos a eventos tipo Guaçú.



I _!.__!_!__ M I I I I I I I I I I

P*g- 110

4D

comFig 63 Correlação entre J

A A-Jatos tipo Açu
B A-Jatos indicados na fig 62 candidatos a eventos Guaçú
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Fig 6»» Correlação entre R^IE, com
186 A-Jatos (são excluídos os eventos indicados na ffg 62



•ostrado para o* 195 eventos aqui anal Is ados de onde fofa* ex-

cluídos os eventos catalogados coio Guaçú pelos critérios aqui

. «tabeiecIdos, o diagrama mostra que pelo menos mais 2 eventos

a, esentas comportamento similar do tipo Guaçú estes eventos sao

o 75148 e 18S215, estando catalogados na categoria 11.

Finalmente a figura 65 mostra a dependência do número de

gamas por unidade de rapidez com a energia 2Eapara os 6 eventos
e

caracterizados como tipo Guaçú, a correlação ny/AW-EE? com £ *0,5

e o" =0,25 é também mostrado na figura.

Na faixa de 1O0 < IEg/TeV O00 temos 3 eventos Guaçú de

um total de 104.

N° Guaçú/Total * 3/104 * 0,028

Para a faixa de 3O0 < ZEy/TeV <1000 temos também 3 even-

tos Guaçú de um total de 24.

N* Guaçú/Total • 3/24 « 0,125

Em resumo temos sô 6 eventos que satisfazem os 5 crité-

rios estabelecidos de um total de 195 sendo caracterizados como

tipo Guaçú. Isto permite estimar o limite inferior para a produ-

ção de eventos tipo Guaçú em aproximadamente 3 X na faixa de

energia de 12 < r.Ej/TeV < 1000.
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I I I I lit

57 eventos

1 1 i I

10«i eventos

NÇGuaçú

Total

0,028

I I I I I i

21 eventos

N9 Guaçú

Total

0,125

| I 1 i i

101 10' 3x10' 10"

I Tev

Fig 65 Dependência entre a multiplicidade por unidade de

rapidez de gamas decascatizados, coin a energia

O Eventos Guaçú. Linhas retas (cheia e pontilhada) sio

um ajuste tipo T\ t Mi? •< rEy com Q* = l/M e é-
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CAPITULO VI

ANALISE INDIVIDUAL DE EVENTOS TIPO GUAÇÜ

VI. DETERMINAÇÃO DA MASSA E FATOR DE LOREHTZ

Apresentamos aqui a análise individual para os 6 eventos

tip uaçú selecionados neste trabalho.

A análise e baseada ea duas relações obtidas por T.Shl-

bata; a prlaolra e a SOBa do energl&s de raios gama emitidos com

ângulos oenores a 06, TE r , cuja expressão analítica é:
e

r zt -rf(\f í -

c a segunda é a soaa de aoaentos transversais dos gaaas ealtidos

coa ângulos aenoros Q ,IPty, e quo é dada por:

CPU- ©
9 H

Estas duas expressas e%o obtidas anal fticaaente utili

zando-se a hípóttse de ua único estado Intermediário de mass

sob a foraa do raios gama e Fator do Lorentz V decaindo Isotropl-

caaente ca ralos gaaa.

Um ajuste destas curvas analíticas coa os dados experi-

mentais permite determinar P/^ e 1ft)f para cada evento.

A aplicaçSo do método descrito aos & eventos escolhidos
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•ostro» que * possível obter ua boa ajusta para aqueles coa coe-

ficientes de tsotropla b > 0.7 , as figuras <&6) A,B,C,D,E,F,aos-

traa estas correlações.

Os eventos nos quais nao c possível fazer ua boa ajuste

slo denoBinados 'anoaalos* o estas anomalias sV> Interpretadas

coa a foraaçfo de 2 ou aals estados inter»edI4rlos^ ou dlretaaen-

te coa o decalaento na© lsotróplco de ua único estado interaedla-

rlo, no caso de A-jatos estas anoaallas podea taabea estar liga-

das a Interações sucessivas. Para os 6 eventos aqui analisados

teaos:

Noraais 3 eventos

Anômalos 3 eventos

Na figura (6 7) apresentaaos os volores dos Fatores de

Lorentz V dos 6 eventos analisados aqui ea função deXEj- ; ob-

serve-se que i 6 proporcional a Z£g e que os resultados sSo con-

sistentes coa TT?j 1 ndependento da energia EEmpara estes eventos. A

reta de coeficiente angular 1, corresponde a:

'77la- 25 Gev/c*

Para a deteralnaçSo dos fatores de Lorentz foi toaado o

valor eficaz de 1 Ka para a altura dos A-Jatos decascatlzados.

H /

Junto coa estes valores na aesaa figura s3o nostrados as
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FÍg 66 E e F Correlação CE* -+ Ry
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10s
TTl,«l,3 GeV/e* 7,7 GeV/c* 25 GeV/ca

j i

T«V

Fig 67 Correlação £Eff-»r -Resultados da análise individual

O C-jatos mirim

A C-Jatos Açu

O A-jatos Guaçú
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correiaçOes P - EE^para C-jato3 tipo Mirim o Açtf da C.B.J., for-

•ando claramente dois grupos em torno d» retas com coeficiente

1 que corresponde* a

HT)i = 1.3 Cev/c2 C-Jatos Mirim

Gev/c2 C-jatos Açú

VI:2 DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA

a) EMISSÃO DE GAMAS DE UM CENTRO ON ICO.- No referencial de repou

so do estado Intermediá-

rio, o qual se desintegra 1sotróplcamente ea gamas, pode-se es-

crever a distribuição:

1/2

onde g(£*) descreve a distribute3o energética e deve satisfazer

as cond i ç&cs.

o

E*g<E*> dE* = Ifyc2

v Considerações do tipo termodinâmico permitem escrever g(E* ) da

formas

aqui XT tf interpretado como a temperatura do estado intermedia-

rio. A distribuição no sistema do laboratório toma a formai
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COB

Integrando a última relação na variável Y obtemos a distribuição

diferencial energética.

= Nj. exp(-)y

o a distribuição integral é:

b) EMISSÃO DOS GANAS EH CASCATA.- No caso dos estados intermediá-

rios pesados Açd e Guaçú é pru-

dento também considerar o decaimento destes estados em gamas

através de estados Mirim ou seja:

Estado IntermodlárIo — » Estados Intermediários *• Gamas

U •'.«i te
(Guuçti ou Açu) (Mirins)

para o estado Guaçú também existo a poss bilidade

Guaçú — + Açus —» Mirins — r Gamas

Consideraremos o decaimento do estado Guaçú em gamas via

estados Ni rins; ou seja que o estado Guaçú após sua formação de-

caí om Nri estados Mirins, aqui consideraremos quo a distribuição
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destes N* estados o t:o»t;l»i;uito a distribuição de gamas produzidos

através do decaimento do-estado Mirim, ou seja:

, E n ,R,)dE^d©M* NM exp( -X M ( l

com

XM r H n E M / E E M YM = ÍV

íl • o fator do Lorentz do estado Guaçú no laboratório; a distri-

buição de energia de gamas produzidas através do decaimento de

cada estado Mirim, é considerada da forma:

f(E M ,E, ,et >dEffd«?f -• Nj expC-Xjd

com

X^ -- HdEd /EE, Y =?„

Finalmente a distrlblçSo do energia do gamas é calculada

através da convoluçSo dos espectros:

CE6 ,EM , 6S

o cálculo desta convoluçSo pode ser feito através da transformada

de Fourier /15/ . O resultado para a distribuição integral de ga-

mas 6 da ferina:

= 4 .<

Aqui K-j tf a funçKo modificada de Besse) de Índice 1
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Ny * o número do ganas emitidos no dacalmentc úe cada Mir la e N»

6 o numero de Mirins caltidos do estado Guaçú.

A figura (66) aostra • distribuição Integral expertmen-

ta) de energia para os 6 eventos escolhidos coao tipo Guaçú e na

figura (69) apresentamos a distribuição do energia fracionária em

forma Integral para estes mesmos eventos, a Unha contínua e um

ajuste supondo o decaimento tipo cascata do estado Guaçú o a li-

nha tracejada tf um ajuste supondo um decaimento direto em gamas

do ostado Guaçú.

VI.3 MOMENTO TRANSVERSAL

Os primeiros resultados de Interações nucleares obtido

por grupos que utilizam emulsSes nucleares, em particular a C.B.J

observando cm especial C-Jatos, mostram que as distribuições de

momento transversal de gamas admitem sor correlacionados por uma

funçSo do tipo:

dH /Pt dPt «* exp<-Pt/Pp>

com

1 /Pc~ 6 ÍGcV/c)'"
1

Com o estudo do C-Jatos o A-Jatos em larga escala foram

achados um numero grande de eventos coa multiplicidade acima de

15 gamas o largo momento transversal médio de gamas <Ptj} * 0,22

GcV/c, e uma distribuição que a partir de Ptj> 1 GeV/c decresce

mais lentamente que uma exponenclal.

Em particular as distribuições Integrais de momento
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transversal CPtj» EJRJ/ B > para os & candidatos a eventos tipo

Guaçú s3o Mostradas nas figuras (70) e (71) , na primeira apre-

sentados as dtstrtbulçOes experimentais evento por evento e na

segunda apresentamos a distributes» para os 6 eventos em forma

conjunta, a linha cheia o um ajuste do tipos

cxpC

onde P0Í = 0 ,46 GeV/C , Pe2 - 1 ,0 GeV/c e A- 0 ,1e A

Considerando a altura eficaz como 1 Km para os A-jato»

temos que o primeiro termo da distribuição pode ser interpretado

devido aos' processos de interação 'normal' com um < Pt > — 0,46

GeV/c, e o cegundo toma conta dos processos que incluem grandes

transferências de momento 'espalhamento duro' com um < Pt > x 1

GeV/c. A linha pontllhada mostra uma correlação eropíVlca utili-

zada pelo UAI /52/ do tipo:

CO

nN O Pt) = \ Pt dPt/(l + Pt)

o melhor ajusto so tem com n - 7 para </s > = 1600 GeV

n = 9 para /s = 560 GeV UAI /52/

No esquema do formação do estados intermediários a pre-

sença de processos que Incluem grandes transferências de momento

'espalhamento duro', pode ser interpretada eir. duas formas.

A primeira foi sugerida por K.Yokoi /53/ e desenvolvida

por K.Hama e M.Nagasaki /54/, para interpretar o largo momento

transversal dos pions na regi3o de energia do ISR ífã =63 GeV) do
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CERN. Em seus cálculos da seçSo do choquo inclusive de plons

através do dccalacnto do estado Intermediário Açú, eles admite»

que previamente o estado Açú decai em 6 Hirins, existindo uma

flutuação ou seja que de vec em quando o Açú decai em 3 Mirins,

na razSo:

Açú- 3 Mirins/Açú-6 Mirins -~ 10*

»

A segunda hipótese admito quo os valOres altos do Pt es-

tar iaa relacionados com o decaimento anisotroplco dos estados Açú

e Cuaçú em Mirins, nesto esquema um Jato hadrOnlco e Identificado

como um Mirim, ou seja um Jato hadrônico com Pt alto corresponde

a um Mirim emitido com um Pt alto.

A figura (72) mostra a dependência do valor médio do mo-

mento transversal com a multiplicidade por unidade de rapidez,

neste trabalho só foram obtidos os dados experimentais dos even-

tos Guaçú, nesta mesma figura a Unha contínua representa os da-

dos do UAI /52/ indicando que para multipl1 cidades altas {ng/Afl >

12) o valor médio do Pt nSo cresce significativamente. Isto é in-

terpretado como um efeito cinemático de uma saturaçSo da energia

útil no centro dos momentos. Entretanto esta saturação ntto é ob-

servada cm raios cósmicos pelo fato de que a energia primária n3o

está limitada, o quo se observa 6 um crês 1 mento contínuo do < Pt>

com na/4r} «confirmando que a saturação observada pelo UAI é de

origem cinematica.
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VI.4 RESUMO

Apresentados aqui as principais características para os

eventos tipo Guaçd, obtidas a partir dos 6 eventos aqui analisa-

dos.

TABELA 14

Eventos

Guaçú

KultlplIcidado

Hult. por Rapidez

< Ptg> GeV/c gamas

Média aritmética

para Ey ^ 2 Tev

45 t 17

14 ± 2

0,46 ± 0,1 *

----- i

Extrapolada

(ajuste)

75

0,56 ± 0,1 *

* Estes valores fora» obtidos considerando a altura eficaz dos

A-Jatos como H =• 1 KB.

Finalmente os valores do < Pt > e rij/An estabelecidos

neste trabalho para eventos Guaçú s3o comparados com os valores

para os eventos Mirim c hçú obtidos pela C.B.J./4/.



TABELA 1 5

HtrtB

Açú

Guaçd

<~,

0.

0.

0.

> G»V/c

14

22

5

nr//

2.5

7

14 ±

1

1

2
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CONCLUSÕES

a) Analises sistemáticas nSo permitem Identificar eventos tipo

Guaçú, Ja quo oies so situam na cauda das distribuições indi-

cando o número pequeno destes eventos. Entretanto permitem esta-

belecer crltéVios do seleçSo para a escolha do candidatos a even-

tos Guaçú, sendo que a análises Individual destes eventos indicam

a existência do um terceiro tipo do produçSo múltipla do mesons o

que pode ser interpretado com a formacSo de um estado Intermediá-

rio que e denominado fenômenologicamente como Guacú.

b) As distribuições de energia para eventos tipo Guaçú sustentam

quo o decaimento do estado intermediário Guaçü 6 tipo cascata

ou seja Guaçü —*• Mlrims —•*• Gamas. Este tipo de decaimento

tipo cascata, permito também interpretar, a denominada componente

dure da intcraçSo.

c) A dependência dac dlstribulçCes do parâmetro G (grau de degra-

dação em cascatas eletromagnéticas) com a energia. Indicam que

es famílias de gamas de maior energia sSo as mais contaminadas

com cascatas eletromagnéticas.

d) N3o c observada a saturação do aumento do valor médio do Pt

com o aumento da multiplicidade tal como indicam os dados do

UAI /52/. Os valores do < Pt > para eventos tipo Guaçü se encon-

tram acima deste valor de saturaçSo, Indicando que a saturação

observada com os daJoR do UAI é efetivamente de origem cinemática

•) Finalmente os critérios do seleçSo determinados neste trabalho



Pag-131

para a escolha de eventos tipo Guaçú permites obter o Itnite In-

ferior para a produçSo de eventos tipo Guaçú na reg13o de energia

de 12 <EE^/TeV < 1OO0, sendo este de 3 X.
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APÊNDICE

COEFICIENTE DE 1SOTROPIA

Conhecendo a energia e as coordenadas dos gamas ea ua

sistema de referencia cujo centro coincide com o centro pesado de

energia das faai'llas de gamas, pode-se calcular a relaçBo:

2 Z
b - EE1 Yi /TE1 XI ( 1 B>

Para minimizar esta relaçSo podemos fazer uma rotaçSo do

sistema de referência nua ângulo ̂  -Após a rotação as novas cooz—

denadas estarSo relacionadas coa as antigas pelas equações:

XI = XI cos 4> + Ti sen

YI « xi sen ̂> - YI cos

Colocando estes valores na relaçSo ( 1 B > o valor mí

nimo (máximo) de b se encontra pela relaçSo:

d b /

Esta última fornece a relaçSo:

I * rEI (XI.a -Yl>5/(a2+ 1)

coa

EKxf - Yi2)/2 Ei X1YI



Estes 2 valores de"a peraltea achar Iain e Imax. Sendo

rinalaente o coeficiente de Isotropla a razSo:

b = Iain / laax
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