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RESUMO 

t obtida a distribuição de momento transversal dos plons 

n utros de 32 C-J atos Mirins COB ZEJ.>20 TeV através de dois mé

todos de acoplamento 2X •* W° - Estes resultados Independe» de 

qualquer modelo de produção de partículas. Realiza-se uma simula

ção, pelo método de Monte Cario, da produçSo de plons e avalia-se 

que os dois métodos conseguem obter em média aproximadamente 50% 

de acoplamentos corretos. Constata-se que a forma da dlstrlbulçSo 

dos plons neutros depende fracamente da porcentagem de acoplamen

tos corretos. A distribuição de momento transversal dos plons 

neutros dos eventos Mirins é obtida por uma terceira maneira, a 

qual é completamente independente das duas primeiras, que consis

te da composição entre uma solução analítica e o método de Monte 

Cario. Os resultados dos três métodos são consistentes entre si. 
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1. IHTBODOÇXO 

No início do século, descobriu-se que a atmosfera da 

Terra é bombardeada por partículas auito velozes, que sSo conhe

cidas hoje CORO raios cósmicos "primários" /l/. A interaçSo des

tas partículas com núcleos do ar produzes ralos cósmicos secundá

rios. 

A radiação cósmica primária é constituída principalmente 

por núcleos de átomos, destacando-se o átomo de hldrogêneo /2/. 

0 fluxo de elétrons, fótons e neutrinos primários é aproximada

mente 100 vezes menor que o de protons, para o intervalo de 

energia de 10 a ÍOO GeV. 

Existes dois aspectos principais para o estudo da radia

çSo cósmica: o morfológico e o fenômenológico. No morfológico 

procura-se em geral obter conhecimento sobre a compos 1çSo, fluxo, 

espectro energético, dependência temporal e angular da radiação. 

No fenômeno1óg1co a radiaçSo cósmica é utilizada como fonte de 

partículas de altas energias para estudar as Interações nuclea

res. 

Durante as primeiras décadas deste século desenvolveram-

se várias técnicas para o estudo da radiação cósmica. Cm 1940 

G.Uataghln, M.D.Santos e P.A.Pompela /3/ descobriram na radiaçSo 

cósmica os chuveiros penetrantes, os quais foram atribuídos à 

produç3o múltipla de mesons. Eles realizaram experiências no Bra

sil, utilizando um detector constituído por contadores Geiger-

Huller em coincidência rápida, separados entre si e blindados por 
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espessa casada d» chumbo. Esta descoberta abriu us novo caminho 

para o estudo das Interações nucleares. Cos o Intuito de coapre-

ender este fenômeno surgiras, na década de 1950, vários modelos 

teóricos e fenômenológicos. Na segunda metade da década de 1940 

foram produzidas esulsSes fotográficas sensíveis a partículas nu-

cleares /4/, ispulstonando dec1sivasente a física das partículas 

elementares. Durante a década de 1950 foi desenvolvido um tipo de 

detetor denominado Câmara de Emu1soes Nucleares e Chumbo - CENC 

/5/. Estas câmaras s3o constituídas por sanduíches de chumbo e 

material fotográfico. No início da década de I960 iniciou-se a 

colaboração científica internacional entre grupos de pesquisa 

brasileiros e Japoneses: Colaboração BrasII-Japão de Raios Cósmi-

cos-CBJ /&/. K CBJ tem como objetivo principal o estudo de inte

rações nucleares de alta energia e utiliza como detector CENCs 

que são expostas à radiação cósmica no monte Chacaltaya (Bolívia) 

a 5220 metros acima do nível do mar. 

Uma descriçlo do método experimental utilizado pela CBJ 

é apresentada no Capítulo 2. Usamos neste trabalho um modelo fe

nômeno lógico, então fizemos no Capítulo 3 uma exposição resumida 

sobre modelos fenômenológicos de produção de mésons. Somente os 

eventos denominados como Mirim foram utilizados neste trabalho, 

portanto descrevemos o método de identificação usado para a clas

sificação desses eventos no Capítulo 4. Realizamos um estudo so

bre a distribuição de momento transversal dos pions neutros dos 

eventos tipo Mirim que é apresentada no Capítulo 5. A discussão e 

conclusões do trabalho são apresentadas no Capítulo G. 
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2 . HcTODO EXPERIHEMTAL 

2.1. Cascada eletromagnética 

Os raios gamas produzidos nas in* -rações que estudamos 
li 

tem energia >10 eV. Raios gamas nesta faixa de energia, ao pas-

sarea através da Bateria sSo preferencia1mente transformados por 

crlaçSo de par elétron-pósitron. Esses elétrons e positrons emi-

tea novos ralos gamas por radiação de frelamento. Estes dois pro

cessos continuam até que as energias dos raios gamas, elétrons e 

positrons nSo sejam suficientes para gerar novas partículas. Se 

um raio gama (ou elétron ou positron) tiver energia multo alta 

O10*eV), esses processos continuam, produzindo sucessivamente 

uma avalanche dessas partículas. O número de partículas atingi um 

•áx'^o e depois dlmlnue com o aumento da espessura do material 

atr essado. Este processo é denominado "cascata eletromagnética" 

/?/. 

Para os C-jatos o efeito Landau-Pomeranchuk-Hlgdal, LPH, 

/&/ nSo é importante para a grande maioria das c.e.m. detectadas 

em Chacaltaya, pois este fenômeno só começa a influenciar na for

mação da cascata quando a energia é superior a 10 eV /9/. 

2.2. Ornara de Emulslo Nuclear e Chumbo (CEMC) 

A CBJ utiliza CENCs como detector de partículas de alta 

12 

energia Cfc» 10 eV). Estas câmaras, que permanecem no monte Chacal-

taya (Bolívia), a 5220 metros acima do nível do mar, por um pe

ríodo de um a dois anos, ficam expostas a hadrons provenientes da 
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radiação cosalea primária. A «acolha do monte Chacaltaya deve-se 

ao fato da Ia «atar próximo ao aquador geoaagnétlco, ser de fácil 

acesso aa qualquer época do ano e ter uaa altitude apropriada 

para que a ataosfera aclaa da câmara atue ccao alvo de Interações 

Induzidas pela radiação cósmica primária. 

Ho início da CBJ fora» expostas casaras de ua "andar" 

(alvo ataosférico). A partir de 1965 começou-se a expor ststeaa-

tlcaaente c&maras COM dois "andares " (alvo ataosférico + alvo 

localizado). Descrevereaos este últiao tipo de caaara a seguir. 

Chamareaos a caaara de "dois andares" simplesmente de caaara. 

Coao «ostra a Figura 1 a câmara é dividida ea caaara su

perior, alvo, lacuna e caaara inferior. 

A cSaara superior e a Inferior s3o fornadas por blocos, 

mostrados na Figura 2, coapostos alternadaaente por placas de 

chuabo e Material fotossensfvel. O chuabo é utilizado para que as 

cascatas eletromagnéticas se desenvolvam num pequeno percurso 

dentro do bloco. 

A densidade de traços de ionizaçSo da c.e.a. depende da 

energia da partícula iniciadora, da profundidade (em relaçSo à 

origem) na qual ela é observada e da natureza do meio onde ela se 

propaga. 

O número de traços de elétrons-pósitrons dentro de ua 

círculo pequeno (raio r ~lO0/m, ou < 0,01 unidades de cascata), 

N(t), é uaa função somente do produto da energia primária, E,, e 

de r (expresso em unidades de cascata) /IO/ 

H(t) « Zo r(u.c) * E0Cr(cm)/X, (cm)J (2.2.J) 

Uaa unidade cascata ou comprimento de radiação X* é 
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10.4 cm Pb (sanduíche) 

23 cm piche 

5 cm madeira 

150 cm 

7 cm Pb (sanduíche) 

f iftra l» Estr«t«ra da cwara de ennlsio ««clear e ck« 
'• > de dois andares exposta no «onte Ckacaltaya. 

\ 

« 
t 

3 
% 1 
'8BJ5 7 

VJUJJ/J) ;;2&tà777777ZZZÚ 
• ••'.•• / 

WJiWHtiWWHi))H 

) [ Placas da Pb 

ZZZZZ2 Placa de «rnulsáo 
nuclear -*- f , lm e í , raio-X 

Fi9ura 2. Esquena da disposição do Material fotosenssi-
vel ea ua bloco da câaara • odesenwlvin>»<fc de \ma c»s-
c4b •lc«frDma9n*'ticd de»lfr» 49 cimm. 
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definido por: 

Xo / (gr/cm1 > = A/C4«H Z(Z+l>ii* In(191 Z*)) (2.2.2) 

onde: °í=1/137,036 = constante de estrutura fina 
H=6,02252x10a3 Ns de átomos/átomo grama=Ns de Avogadro 
A=ns e massa do elemento considerado 
Z=n2 atdmico do elemento considerado 
r*2,82xi0~Bcm «raio clássico do elétron 

O valor de uma unidade de cascata na emulsSo (2,9cm) é 

seis vezes maior do que no chumbo, Isto significa que a curva de 

transição de uma c.e.m. com energia E detectada num bloco de 

emulsSo pura será igual è curva de transição de um c.e.m. com 1/6 

de E detectada num bloco de chumbo, se ambas as curvas forem fei

tas através de contagem de traços de elétrons-pósitrons dentro de 

círculos de mesmo ralo e r^lOO/um. 

A densidade de traços de lnonlzaçao de elétrons-pósitrons 

em uma CENC é maior do que em um bloco de emulsâo, isto torna 

mais fácil a procura de uma c.e.m. e a determinação de sua ener

gia. 

Portanto podemos concluir que as CENCs tem um limiar in

ferior de detecçSo de energia mais baixo do cji/e blocos de emu!são 

pura. 

A parte superior da câmara é utilizada para o estudo das 

interaçSes ocorridas na atmosfera acima desta e também serve para 

blindar parcialmente a câmara inferior para que possamos distin

guir mais facilmente, na câmara inferior, as c.e.m. relacionadas 

com as interaçSes de hadrons ocorridas no alvo da câmara. 

O alvo é composto de piche e tem a espessura de aproxi

madamente um terço do caminho livre médio para interações nuclea

res, o que nos garante que não teremos multas interações sucessl-
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vas no alvo, e 0,4 comprimento de radlaçSo para processos eletro

magnéticos, o que nos assegura que poucos raios gamas iniclarSo 

as c.e.m. dentro do alvo, Isso facilita a análise dos secundários 

detectados na câmara inferior. O piche foi escolhido como mate

rial para compor o alvo devido ao seu número atômico ser baixo, o 

que maximiza a razSo do número de interaçCes nucleares para o de 

cascatas eletromagnéticas, entretanto nSo é demasiadamente baixo 

para podermos obter uma freqüência de lnteraçQes razoável e tam

bém por ser viável economicamente. 

Existe uma lacuna de 150 cm entre o alvo e a câmara in

ferior para que os secundários da interação nuclear ocorrida no 

alvo possam ser individualizados na câmara inferior. Já que temos 

fatores de Lorentz >, 10 , o que nos fornece ângulos zenitals da 

-4 
ordem de 10 rd. 

A câmara inferior tem o objetivo de detectar as partícu

las secundárias provenientes da interação hadrônica ocorrida no 

alvo, assim como continuações de partículas que atravessam ou in

teragem na câmara superior. 

2.3. Características do material fotossensível 

Após aproximadamente dois anos de exposiçSo em Chacalta-

ya a câmara é desmontada e todo material fotossensível é trans

portado para a cidade de Campinas -SP, onde 6 revelado. Este tra

balho é executado no Departamento de Raios Cósmicos, Cronologia, 

Altas Energias e !.éptons da UN)CAMP. 

0 material fotossensível consiste de placas de emulsâo 

nuclear do tipo Fuji ET7B e filmes de ralo-X industrial Sakura 
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dos tipos RR • N © Fuji lOO. 

A emulsSo é sensível a elétrons de mínimo de JonizaçSo e 

é estável contra fadiga para períodos de exposlçSo de 1,5 anos 

após a fabricação. A película fotossensfvel cobre apenas um lado 

da base da placa da emulsSo. 

Has chapas dos flimes de ralo X a película fotossensfvel 

é aplicada ea ambos os lados da base. Tanto a emulsSo quanto os 

filmes de ralo-X tem 40x50 cm1. Na Tabela I mostramos as especi-

flcações destes materiais. 

As referências /li/ e /12/ fornecem mais detalhes sobre 

a composição e revelaçSo do material fotossensível. 

2.4. Busca * seleçlo de eventos 

Os jatos sSo classificados quanto ao local da interação 

es três tipos: chamamos de A-jato quando a Interação hadrônica 

ocorre na atmosfera acima da câmara superior, Pb-jato quando 

ocorre no chumbo e C-jato quando ocr ~e no alvo de piche. 

Nos eventos A-jatos não sabemos com precisão a que dis

tancia da câmara ocorreu a interação, logo não é simples o estudo 

da distribuição de momentos transversais das partículas secundá

rias. 

As cascatas eletromagnéticas dos Pb-Jatos se desenvolvem 

numa pequena distância e não podem ser individualizadas pela ex-

per i ên c1 a, f i c ando sobrepostas um as às outr as. 

0 estudo de momento transversal pode ser realizado mais 

diretamente através de C-jatos, pois neste tipo de evento podemos 

saber com um erro máximo de i8% a altura da interação e conse-
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quentemente obterão* o momento transversal sais fact Isente. 

• Procura ss fllses de raio-X: fazemos a procura das 

cascatas eletromagnética» a olho nú colocando as duas chapas dos 

fllses de raio-X tipo N, de mesma profundidade, sobrepostas numa 

superfície de vidro fosco iluminado. Os pontos escuros que apare

cem sobrepostos sao considerados devido as cascatas eletromagné

ticas. Fazemos um círculo em torno destes pontos. 

Após fazermos este procedimento em todas as profundida

des confeccionamos o mapa do bloco, que é a projeção da trajetó

ria do evento num plano horizontal. Na Figura 3 mostramos um mapa 

de um bloco. 

Através do mapa do bloco podemos determinar os ângulos 

de incidência do evento. A euulsao nuclear e os fllses de raio-X 

também podem ser usados na determlnac9o.com precisão, dos ângulos 

do evento. 

Para sabermos se o evento pode ser um C-J-to verificamos 

se o prolongamento da sua trajetória passa pela câmara superior. 

- Procura •• emulsSo nuclear: para as várias profundi

dades sobrepomos a emulsão no filme de raio-X e copiamos oc cír

culos feitos neste último. O grSo de prata na emulsao tem "0.7 ̂ m 

e consequentemente nSo vemos a cascata eletromagnética a Olho 

nú. 

Fazemos entSo uma busca detalhada de cada evento. Isto é 

feito por melo de um microscópio com aumento de 200-400 vezes. A 

busca é feita em um círculo de 5 mm de diâmetro em pelo menos 

quatro profundidades, o que eqüivale a no mínimo ̂ 1200 campos de 

vl*3o para cada evento. 

http://determlnac9o.com
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Tabela I. Especificação do «aterill fotosseosivel /I2/. 

Material 
fotosráfico 

filões de raio-X 
tipoN 
t ipo l 

eoulsão nuclear 
ET7B 

diaoetro aédio 
dos trãos t/m) 

antes da 
revelação 

1.32 
0.53 

0,26 

após a 
revelação 

5,44 
1.43 

0.94 

espessara da 
eoalsão fym) 

25 
20 

50 

espessara da 
base ym) 

175 
175 

1500 

rfvrftM ( M M I I 

Z** • -

•W-

• - * •• 
• -* — 
• - • •* 
« - • • « « 
• - I t «• 
Tf- I * • * 
• - ! • * • 

/ \a yn 

/ \ i, 

- V—V - ^ .. . v ^ * | 
""Vi 

> < « » c 

Fiyiri 3. Kapa de ui bloco da catara inferior, va di-
•ensio real r 40x50 c i J . 
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Cantata Inferior 

- Plano rotafe 

Figar* A. Ilustração da rotação executada para obtenção 
do diagrasa de alvo corrigido. 

Este trabalho é bastante difícil e exaustivo sendo ne

cessária muita prática para a Identificação de um c.e.m. de 0,2 

Tev, pois nesta região de energia a c.e.m. tem poucos traços e 

consequentemente fica oculta entre a radiação de fundo. 

Nesta fase selecionamos C-Jatos com pelo menos quatro 

c.e.m. e descartamos os C-jatos difusos e os Pb-Jatos. 

Confeccionamos o diagrama de alvo do evento, o qual é o 

mapa da posição relativa entre os c.e.m. 

Os C-Jatospwfcm^ângulos zenltals diferentes, então para 

podermos compará-los efetuamos uma rotação no plano do observação 

tornando-os perpendiculares às direções de incidência, veja Figu

ra 4. Chamamos este mapa de diagrama de alvo corrigido. 

i 
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2.5. Determinação da energia das cascata* eletromagnéticas 

A determinação das energias das c.e.a. é feita através 

do aétodo de contagem de traços de elétrons e positrons. 

O método consiste em fazermos a contagem do número de 

traços de elétrons e positrons dentro de um círculo de diâmetro 

igual a 100/crn, centrado na regi3o de maior densidade, nas várias 

profundidades. Usamos um microscópio para obtermos um aumento de 

1O00 vezes. Os traços de elétrons e positrons de uma c.e.m. sao 

paralelos, isto ajuda a distingui-los dos traços da radiação de 

, fundo. 
I 

Kamata e Nlshlmurà calcularam analitlcamente curvas teó

ricas para o comportamento da difusão lateral das c.e.m. /13/. 

Essas curvas levam em conta a heterogeneidade da câmara e o ângu

lo zenital do evento. 

Okamoto e Shibata utilizaram o método de Monte Cario pa

ra construir as curvas de transição onde sao considerados efeitos 

que Kamata e Nlshlmurà desprezaram /14/. 

Após a contagem de traços verificamos para qual curva de 

Okamoto-Shibata os pontos P(números de traços, profundidade) 

ajustam melhor. Com este ajuste determinamos a energia do ralo 

gama que Iniciou o processo de cascata eletromagnética. 

Existe outro método tie determinação de energia, através 

da fotodensitometr1 a /15/, onde podemos obter somente o I E r do 

evento no caso de C-Jatos. Este método não é adequado para o nos

so estudo porque o tamanho do C-Jato é bem menor (A/ lmm) do que 

A-Jatos (" 5cm) e consequentemente nao podemos medir individul-
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• mente a energia d» cascatas pela fotodensltometrla. 

A energia liai ar Inferior de detecçSo de C-Jatos é ZEr~3 

TeV e a de usa c.e.m. é «"0,2 TeV. Elas depende* principalmente do • 

tempo de exposIçSo da CENC, do processamento químico e das condi

ções do material Fotossensivel. 
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3. HODfcLOS FENOHENOLóCICOS DE PRODUÇXO DE PARTÍCULAS 

A partir de 1950, COB a introdução das emu1 soes nuclea

res sensíveis ao mínimo de ionização. a pesquisa em Física de Al

tas Energias teve um grande avanço. Com o acúmulo de dados expe

rimentais surgiram teorias e modelos que procuravam descrever oc 

fenômenos observados. Salienta-se, entre outras, as teorias ter

modinâmicas de Bataghln e a de Fermi /16/ e a teoria hldrodlnami-

ca de Landau /17/. 

Nenhum dos modelos teóricos conseguiu explicar satisfa-

tori amente os resu11 ados exper1 ment a1s /18/. 

Surgiram então modelos fenômenológicos que descrevem me

lhor os dados existentes, destacando-se o modelo de bolas de fo

go. 

Boi a de fogo é um grupo de mésons que cão produzidos por 

uma interação de hadrons de alta energia OTeV). £ assumido que 

uma bola de fogo decai isotroplcamente. Partículas emitidas 1so-

tropicamente de uma bola de fogo têm uma distribuição angular pa

recida com uma função gaussiana na escala logtan dada por, 

N/2 cosh2(lntan0 + ln^ ) , C $« 1 e T »1) (3.1) 

onde: T=fai,or de Lorenttz da bola 
H=multiplicidade das partículas emitidas 
0=ângulo zenltal da partícula secundária. 

Inicialmente a equação (3.1) reproduzia bem as distri

bui ç5es angulares obtidas em experimentos de raios cósmicos. Com 

o aumento da estatística e da faixa de energia verificou-se a 

existência de um numero signiflcante de Jatos na região de ener-
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Fim 5. a) Itairxio k aotflo * Muat«, •) na 
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gla primária de 1-10 TeV es que a distribuição angular de secun

dários es coordenadas logt-an exibe a existência de grupos sepa

rados de partículas. Então foi formulado o modelo fenômenológico 

de duas bolas de fogo /19/. A Idéia era que na colisão de dois 

núcleons hi a formação de estades Intermediários que decaem iso-

troplcamente em pions no seu própio sistema. A massa desses esta

dos intermediários podem ter qualquer valor, limitado apenas pela 

conservação de energ 1 a e momento. 

O aumento do número de dados experimentais revelou a 

existência de várias formas de distribuições angulares em que o 

modelo de duas bolas de fogo tem dificuldade em explicar. 

Em 1961, Hasegawa propôs um modelo no qual ele assume a 

existência de uma unidade elementar de produção multiple dc me

sons, a qual denominou H-quantum /20/. Ele usou vários números de 

bolas de fogo com massa bem definida para descrever as distribui

ções angulares que não eram bem explicadas com o uso de duas bo

las. Ele também fez análises de dados de Jatos e encontrou que o 

modelo pode descrever quase todas as distribuições angulares na 

escala logtan /21/. 
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Ente modelo sugere que nuia Interação nuclear de alta 

energia OTeV) uma seqüência de N bolas de fogo serSo produzidas 

ao longo da direção Incidente dos hadrons colldentes. Essas bolas 

tee f«tores de Lorentz 7J >7J > >TÍ . Então na escala de logtan. 

teremos uma superpôslçSo de distribuições do tipo gauss lana devi

do a emissão Isotropics das várias bolas. Esta situação está 

Ilustrada na Figura 5. A Multiplicidade média de um H-quantum foi 

estleada ser *v 61 Assume-se que a razão entre fatores de Lorentz 

das bolas consecutivas seja constante. 

1/T^ea 6 (1 = 1,2, ,N-1) (3.2) 

G modelo do H-quantum vem sendo usado ató hoje em vários 

trabalhos que utilizam dados da CBJ /21-26.29/ e tem sido uma 

dtll ferramenta de trabalho. Entretanto ele não é multo utilizado 

por vários físicos, principalmente aqueles que trabalham em ace

leradores artificiais de partículas. Contudo não temos como obje

tivo do nosso trabalho verificar qualquer modelo de produção de 

partículas. Utilizaremos este modelo para realizar uma simulação 

da produção de plons, item 5.1, com o objetivo de verificar a 

eficiência de métodos de acoplamento, item 5.4. Acreditamos que o 

modelo utilizado nao tem influencia direta sobre nossos resulta

dos. A hipótese importante que deve ser assumida é: após a coli

são de dois hadrons de alta energia (E >TeV), ocorre a formação 

de um (ou vários) centro(s) que decaem em plons isotropicamente, 

no sistema pròpio do centro emissor, com equipartição de carga e 

com uma distribuição diferencial de momento dos plons, p*, no al

terna de repouso do centro, consistente com uma distribuição tipo 

linear exponencial, isto é, <x. prt expí-prt/p.), onde p„ =constante. 
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4. HtTODO DE IDEHTIF1CAÇXO DOS C-JATOS QUANTO AO TIPO 

DE INTERAÇXO 

Usaremos neste trabalho o grupo de C-jatoe experimentais 

co» as maiores energias observadas na experiência de Chacaltaya. 

Eles são BO C-Jatos co» £Er>20 TeV. Dentre enses C-Jatos identl-

fIcarenoe aqueles que são denoninados CORO Hiri». 

Cada evento é o resultado da superposição das várias bo

las produzidas na Interação hadrônlca mais aquelas originadas nas 

Interações sucessivas. Para estimarmos a massa de una bola de fo

go é necessário Identificar e separar u» aglomerado de ralos ga

mas do decaimento da bola mais veloz. 

Para um aglomerado de raios gamas de um decaimento lso-

trrtpico de uma bola de fogo é válido em média a seguinte relaçSo 

fflr = (4/7T ) £ % / c (4.1) 

onde fflrsé a massa invartante dos raios gamas 
Çsmomento transversal dos ralos gamas 

Usamos o seguinte algoritmo de computação para identifi

carmos os raios gamas da primeira bola /23/. 

Primeiramente organizamos os ralos gamas em ordem cres

cente de ângulo zenita) 

Br*\xr - RtPf I/h (4.2) 

com R«̂ = £E,r/ ZEr (4.3) 

h=H /cos& (4.4) 

onde r =vetor posição do ralo gama no diagrama de alvo corrigido 
em relação a uma origem arbitrária 

f?»<=vetor posição do centro pesado de energia 
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h=dlstancla entre o poftib de observação • o ponto onde 
ocorreu a Interação 

H*altura do plano de observaçãoao ponto onde ocorreu a In
teração 

$<=angulo zenltal do C-jato 
E=energla crua do ralo gama 

Temos un erro máximo de ±8% eu H ao constdera-Io Iguala lo do 

alvo C170cm). Utilizamos o centro pesado de energia pois nSo co

nhecemos a dlreçlo do núcleon Incidente. 

Então calculamos a massa Invariants dos ralos gamas 

flfy.($> = |/j:Er X.EQ?'/ c
2 (4.5) 

e o somatório de seu momento transversal, dado por: 

£#3,= ZEr^/ c (4.6) 

começando do menor ângulo zenltal. 

h massa invariants dos ralos gamas é a parte da energia 

de repouso da bola de fogo que foi transformada em ralos gamas. 

Quando Q, é pequeno temos a relação (4/ir) 21 f$g > fnt(0;)c 

Acrescentando ralos gamas com ângulos zenitals maiores, alcança

mos o ponto de isotropia onde 7flt { ft )c torna-se aproximadamente 

igual a (4/ir>21#I> . Este grupo de raios gamas é consistente com 

uma boi a em movimento que decai lsotropicamente. 

Existem C-Jatos em que 7fy(f?,>c nao torna-se maior que 

(4/r> Zj. R . Em tais casos temos que estimar a massa lnvariante 

através de uma extrapolação das curvas de Snibata /27/. 

Apresentamos na Figura 6 o espectro de Tf]j obtido da ma

neira descrita acima. Podemos identificar dois grupos de eventos. 

Um grupo com Wig distribuída em torno de 1 GeV/c1 e outro em tor

no de 5-6 GeV/c* . O primeiro grupo é composto por Jatos tipo Mi

rim e o outro por Jatos do tipo Açu /22/. 

Identificamos como Mirim os eventos em que tyy no ponto 
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Fiyra 4. Espectro te «assa invariante éos raios swas 
•os MC-jatos coiZE,>2t TeV oktiéos pelo alforitoo 
•escrito no texto. Caia retâamüo represent» «o evento, 
sendo « e aqueles me estão oarcaoos tora» obtidos por 
extrapolação /22/ 

de lsotropia é lienor que 3 GeV/c*. 

A aassa total da bola é estimada multlplicando-se 7JJf 

por um fator que e aproximadamente dois devido ao fato que o mé

todo de detecção de C-Jatos tee uma tendência favorável a eventos 

ricos em ralos gamas. £. necessário a realização de uma simulação 

para estimarmos este fator de correção. 
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5. D1STRIBUIÇX0 DE MOMENTO TRANSVERSAL DOS PIOMS HEUTROS DOS 

EVENTOS TIPO MIRIM 

Através da experiência do monte Chacáltaya é possível 

obter as energias (Ej->0,2 TeV) e poslçSes relativas dos raios ga

mas com boa precisão. 

Usa-se a hipótese de que a grande Maioria desses 

raios gamas são proveniente de decaimento de plons neutros. 

Com a utilização da relação cinemátlca, 

hij= ?rí//m)^EJEj' (5.1) 

1 H =h cos©, (5.2) 

onde: hy«distância entre o plano de observação e o ponto onde 
ocorreu a interação 

rn«distância entre dois raios gamas no diagrama de alvo 
corrigido 

n smassa do pion neutro 
E «energia crua do ralo gama 
H «altura do plano de observação até o ponto onde ocorreu a 

Interação 
&i «ângulo zenita) do C-Jato 

pode-se fazer o acoplamento entre dois raios gamas que decaíram 

de um pi on neutro. A posição do pi on neutro, devido ao pnn̂ Pcla con

servação de momento, encontra-se entre os dois raios gamas aco

plados e é dado por: 

#? «ílfEi + rjE^/íE; + Ej) <5.3) 

onde: IR «vetor posição do pi on neutro 
** «vetor posição do raio gama 
E «energia crua do ralo gama 

e sua energia será a soma das energias dos dois ralos gamas. As

sim consequlmos o dlaqrama de alvo dos plons neutros e podemos 

calcular 03 seus momentos transversais em relação ao centro pesado 
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d» energia, 

1%̂ * E#.=E^(R^/h> (5.4) 

onde: Et*=energla do pi on neutro em relação ao sistema de 
laboratório 

Of- ângulo zenltal do pi on neutro 
Rf.=distancta do pi on neutro ao centro pesado de energia 
h «distância entre o plano de observação e o ponto onde 

ocorreu a interração 

Pode-se usar a relação (5.2) entre os ralos gamas de um 

C-Jato e selecionar os acoplamentos em que H fique dentro do alvo 

da câmara com um erro de -20%. Existirão vários acoplamentos am

bíguos. Para escolher uma entre as várias soluções possíveis de 

acoplamentos é necessário utilizar um método que forneça a solu

ção mais provável. 

Com o intuito de verificar a eficiência desses métodos 

de acoplamento realizamos uma simulação da produção de pions, que 

descreveremos a segu i r. 

5.1. Simulação da produção de pions 

Utilizamos o método de Monte Cario para realizar a simu

lação da produção de pions. Descreveremos a seguir as hipóteses 

assumidas e as etapas da simulação. 

a) entrada dos parâmetros € e M que caracterizam a bola 

de fogo. H é a massa da bola e e é um parâmetro relacionado com 

a energia média dos secundários no sistema de repouso da bola. 

b) supomos que a distribuição angular dos hadrons inci

dentes na câmara é: 

fOcosô) °< cofB (5.1.1) 

c) assumimos que a d i s t r i b u i ç ã o integral de energia dos hadrons ' i -
c\denies na câmara e : 
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fOE>«* E"^ »/9=l,8 (5.'l.2) 

d) Utilizamos u»a distribuição uniforme entre O.1 e O.9 

para o sorteio da inelastlcidade da primeira interação no alvo. 

e) sorteamos a altura da primeira Interação. Adotamos o 

livre caminho médio de Interação nuclear do hadron Incidente 

Igual a 60,5 cm no piche. Supomos o hadron incidente ser um pro

ton. 

f) produç3o de bolas de fogo. 

Utilizamos o modelo de produção múltipla de bolas de fo

go /21/. Através da relação empírica 7J /7J+j =6 determinamos o 

número máximo possível de bolas que podem ser produzidas com a 

energia liberada para produção de partículas, então sorteamos o 

número de bolas produzidas na interação através de uma distribui

ção uniforme entre 1 e o número máximo possível de bolas, as 

quais têm direção de movimento paralela ao hadron Incidente. 

Para cada bola produzida realizamos o seguinte procedi

mento : 

f.) - Assumimos que a bola decai em pions, respei

tando a seguinte distribuição de energia no seu sistema de refe-

rênci a: 

dN=A E^expí-Ej/OdE (5.1.3) 

onde:A =constante 
Ej-=energia do pi on no sistema de repouso da bola 
€ «parâmetro relacionado com a energia média dos secundários 

Para a distribuição de energia acima temos que: 

<E^>=£+m+£/Cl + <m/£ )D (5.1.4) 

< \s: msvalor médio das massas dos três pions=138 HcV/c2. 

Realizamos o sorteio de pions até que I ZE,-MI<£ . As-

i 
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•la obteaos • multiplicidade H da bola. 

f.2 - O sorteio dos ângulos de emissão, dos secundá

rios ' "-«to sob a hipótese de emissão isotropics. lmpomos a con-

irp;i<£ (5.1.5) 

f.3 - A hipótese de equlpartição de carga para os 

plons secundários e carga neutra para bola e utúitaàò. 

f .4 - Consideramos que todos plons neutros decaem., 

no ceu sistema de referência, Isotropicamente em dois raios gamas 

e calculamos as coordenadas desses raios gamas no sistema de la-

iboratório em relação a direção do núcleon incidente. 

g) Interações sucessivas no alvo 

Cada pion carregado ou núcleon residual pode .interagir e 

produzir outras bolas se: 

. a altura sorteada da interação estiver dentro do al

vo. Adotamos o livre caminho médio de interação nuclear do pion 

carreqado ser iqual a 3/2 daquele do núcleon. 

. e a energia liberada para produção de partículas for 

maior que H. 0 sorteio da inelasticidade da interação dos plons 

carregados é realizado através de uma distribuição uniforme entre 

0,3 e 0,9. 

Os núcleons residuais das Interações sucessivas podem 

interagir novamente e produzir novas bolas, bem como os plons 

carregados provenientes desta interação até que não seja satis

feita uma das duas condições citadas acima. 

h) é feito o cálculo do centro pesado de energia, equa

ção (4.3), e então calculamos as coordenadas de todos os pions e 
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T* tU I I . Marts «til iniot M etttrBincia fc c e N. 

C/HcV 

H/Ge^ 

120 

2.4;2.4;2,8 

140 

2.2;2,4;2.4i2,8 

150 

2.2Í2,3Í2,4Í2.4 

140 

2.4 

170 

2.2i2.4t2,4i2.8 

200 

2.4;2.4Í2.8 

ralos gamas en relação a este centro. 

i> a experiência do >onie Chacaltaya tee ue erro de 

aproximadamente 20% na determinação da energia das cascatas ele

tromagnéticas /28/. Utilizamos uma distribuição tipo gausslana 

com largura de 20X e sorteamos o erro na energia dos ralos gamas. 

J) efetuamos cortes para os ralos gamas com E,<0,2 TeV, 

6, >0,O015 rd» H,<4 e XE, <3 TeV, colocando assim as mesmas condi-

ç8es dos dados experimentais para os simulados. 

k) é feito o cálculo do novo centro pesado de energia e 

das coordenadas das partículas secundárias em relaçlo a este cen

tro. 

1) é utilizada uma distribuição tipo gausslana com lar

gura de 5% para realização do sorteio do erro da posição dos 

raios gamas no diagrama de alvo. 

m) é feita a saída dos dados onde temos uma variável que 

Identifica a origem dos raios gamas, isto é, de qual pion neutro 

ele surgiu. 

5.2. Determinação de € e M do evento tipo Mirim 

Com a simulação descrita acima geramos dados simulados 

para vários valores dos parâmetros c e H, veja Tabela II. Foram 

simulados conjuntos de 500 eventos "bons", aqueles eventos que 
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passa» paios cortas Iapostos. Aplicamos o Mesmo procedisento uti

lizado para Identificar os C-jatos experimentais tipo Hlrim para 

classificar os eventos Bi sul ados e utilizamos sosente os ralos 

gamas da bola mais veloz para as análises referentes aos C-Jatos 

tipo Mirim. Mostraaos nas Figuras 7 a 10 o hlstograma do número 

de ralos gamas, a distribuição Integral do momento transversal 

dos ralos gamas, e da energia fracionária, Er/Z.E,, e o hlstogra

ma da massa Invariants dos raios gamas para os parâmetros que 

melhor se ajustaram aos dados experimentais, £=150 HeV e H-2,3 

GeV/c2, juntamente com as distribuições desses últimos. Utiliza

mos a equação (5.1.4) e obtivemos <Ej->=366 HeV. 

Nas Figuras 11 a 14 apresentamos os mesmos tipos de grá-
. conjuntos de 

ficos para outrdsYv"a 1 ores utilizados de £ e H. 

Após determinarmos os parâmetros que melhor se ajustam 

aos dados experimentais, geramos 2000 eventos "bons" com esses 

parâmetros. 

Apresentamos na Tabela ill os resultados da classifica

ção dos 2000 eventos e dos B0 C-jatos experimentais com £Ej- >20 

TeV através do algoritmo descrito no capítulo anterior. Notamos 

que o algoritmo classifica aproximadamente 80% dos eventos slmu-

I ados. 

Tabela III. Classificado dos C-jatos quanto ao tipo de interação. 

EvEinoS^»»^^ 

SIMULADOS 

EXPERIHENTAIS 

«NPAN» evento 

TOTAL 

2000 

80 

onde não i 

Nf<4 

159 

3 

i alcança 

NPAN« 

92 

U 

Io o ponto 

7h,)3 OeV/c1 

219 

29 

de ísotropia 

MIRIM 

1530 

32 
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Fipra 7. Histeiraia do núiero de ra i t* gatas. A link» 
cutiWrepreseitaos C-jatos exreriontaisti iD Riria 
f i tracejaia os sinlados c n « =15C fe» e 11=2,3 GeV/c* 

10 i i i i t i i L J_l_ 
O, O 0,1 0, 2 

• ' 
0.3 

Fiyra 8. Distribticio integral do rant» transversal 
dos raios iaoas. Is cireilos representai os C-jatos ex-
•er imtais e a liaka os sioilaáas coo £=150 IW e 
K=2r3 GeV/c2. 
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0,3 0,4 46 14 1,6 ifi ZA 2* 12 

nri r/G*v/c* 
Fiíura?. Distribuição integral da energia fracionária, 
Ifflíf. Os círculos representai os C-jatos experiientais 
e a línHa os siwilados cot £=i5G HeV e 11=2,3 GeVVe*. 

Fifurt 10. Histoiraia da ussa invaríante dos raios st-
ias, A linha contíit» representa oi C-jatos e*>eriien-
tais e a tracejada os siMlados coo * *15C HeV e H=2,3 
BeV/c1. 
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4 - 0 u; it a» 
N r 

Filara U . listcjraaa fc aoWa fc nios sans, â liata 
citím re^rseatt as C-jatas tvcrimtais tip* liria, 
i l i ih i t rxt ia i iKsiHlaáDsaie^K fcf e 14,1 
kf/f3 e a liata tract-paat* M siaahoas CM e =120 fc? 
e K . 4 fcVt*. 

Finn 12. Distriaaic» iatesra) do aoanto transversal 
dos raios faaas. lis circtlos representai K C~jatas ex-
periaeatais tipo Riria e as lianas os siavlades a»- a) 
£ s2B) ftcV e K=2,B 6eV/c«; a>e=12D kV t «=2,4 feV/cz. 

lO'e 

« * / « 
Finn 13. Distribuição inteirai 4a cncriia fracionária 
FjAE,. Ds circilos representai os C-jatos experiaeatiis 
tip» Kirn c as linhas » siwlados coo: a)£-200 HeV e 
11=2,8 SeV/c'i l)**120 IW e ««2,4 BeV/c4. 

7 7 ? , /c3eN/ C 2 
Finn 14. Histojraaa ita tassa invar iate dos raios §a-
m . A linha contínua representa os C-jatos experim-
taistipoHiria, a linha tracejada os siovlados coo 
e=20C HeV e K=2,8 6ev/cl e a linto traco-ponto os siac-
lados coa *» i» IteV e «4,4 EeV/c2. 
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5.3. For»» da distribuiçSo d» Tflff 

Verificamos a hipótese de que os raios ganas s3o predo

minantemente originados pelo decaimento de plons neutros. Ha Fi

gura 15 mostramos a distribuição de 

%t = l ç/hWE|Ej' (5.3.1) 

onde: ty ̂ distancia entre dois raios gamas 
E =energla crua do raio gama 
h «distancia entre o vértice do decaimento do pion neutro 

e o plano de detecção dos ralos gamas, 

para todos os acoplamentos possíveis de cada C-Jato experimenta) 

Juntamente cem o "ruído" da distribuição. Evidencia-se um pico em 

torno da massa do pi on neutro. Para construirmos a distribuição 

do "ruído" calculamos Qljjf c o m r a l o s gamas escolhidos aleatoria-

mente de eventos também aleatoriamerüfeVe obrigatoriamente diferentes. 

Expomos na Figura 16 a variação do pico do "ruído" em função do 

corte na energia do ralo gama. Notamos que o pico da distribuição 

desloca-se para valores maiores de 7J}fr. Apresentamos na Figura 17 

as distribuições para o acoplamento dos dois ralos gamas de maio

res energias de cada C-Jato experimental para valores diferentes 

de energia de corte dos raios gamas.£ visto que a cauda da dis

tribuição dlmlnue consideravelmente e o pico estreito em torno da 

massa do pion neutro torna-se mais evidente. A distribuição de 171ft 

"verdadeira" construída com os dados simulados é apresentada na 

Figura 18. 

5.4. Métodos do acoplamento 

Utilizamos dois métodos de acop lamento 2í -*W os quais 

descreveremos a seguir. 

i 
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Fifun iS. Histogram da «assa invar iante para todos 
acopalaentos possíveis de cada C-jatos identificado COM 
H i r i i entre os 80 C-jatos exper isentais cm ZEy)20 TeV. 
A linha pontilhada é o 'ruído' da distribuição. Ds aco-
plaaentos fora» feitos sorente co» raios ganas con Er 

)0,2 TeV. 

% 

7rizt/w 
Fi9ura it. Variação do 'ruído' da distribuição diferen
cial de rnif en função da energia nínita dos raios sanas. 
A linha contínua representa a distribuição para Ê - )0,2 
TeV, a linha tracejada para í,) 2,0 TeV e a linha traco-
ponto para Er)5,0 TeV. 
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Fiyr»S7. Histojrata 4a 
• a s a iavariaate *ff« dos 
dois raios jatas de laio-
res eteriias de cada C-ja-
te identificado t ew Kirii 
«Areas 80 C-jatos c « 

íEr>» Tf», ft liaha cooti-
wa representa a distri-
kticão rara E,HI,2 TeV, a 
Unha tracejada para í, ) 
2,0 TeV e a l i Aha traço-
ponto para EV>5,0 TeV. 

ÍOO too mo «o soo 

Figura IB. Histogram da 
tassa invar í ante-777w dos 
acoplatentos corretos dos 
eventos situlados CM 
í=150 HeV e h>2,3 GeV/c1. 
A linha contínua represen
ta a distribuição para E, 
10,2 TeV, a linha traceja
da para £,) 2,0 TeV e a 
linha traco-ponto para E/ 
)5,0 TeV. 

«w 200 300 4» 
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5.4.». Método tradicional /29/ 

Este método é o «ais difundido entro os trabalhos refe

rentes a colaboração Brasil-Japao de Ralos Cósmicos. Ele consiste 

das seguintes etapas: 

I) organiza-se em ordem crescente de energia os ralos 

gamas de um C-Jato 

II) começando do ralo gama de maior energia procura-se 

seu parceiro utilizando a relação clnemática: 

Hp=(t^/m >VEiEJcosft. (5.4.1) 

onde: Hy=altura do acoplamento 
r$=distância no diagrama de alvo corrigido entre dois ralos 

gamas 
m =massa do pi on neutro 
E «energia crua do raio gama 
$i=angu)o zenlta) do nucleon incidente, 

e seleciona-se aqueles em que Hy fique dentro do alvo da câmara 

com um erro de i 20%. Sao descartados os acoplamentos ambíguos. 

5.4.b . Método da Marta /30/ 

Este método é extremamente trabalhoso sendo inviável a 

sua aplicação sem o uso de um computador. As etapas deste método 

s3o: 

i) realiza-se todos os acopalmentos possíveis, inclusive 

os ambíguos, de um C-Jato e seleciona-se aqueles que ficam dentro 

do alvo da câmara com um erro de £20% 

li) encontra-se todas as soluções possíveis com o maior 

número possível de acoplamentos 

iii) calcula-se para cada solução possível a altura mé

dia e o seu desvio padrSo 
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lv) seleciona-se a solução possível con a menor altura 

•édia, sals aquelas que ficam até 30X acima desta 

v) escolhe-se entre essas últimas a soluç3o com o menor 

desvio padr3o. 

Se nSo ocorrer nenhuma solução com o numero máximo de 

acoplamentos, dlminue-se este valor de um e faz-se novamente o 

método. 

NSo é raro tei—se milhares de soluções possíveis para 

C-Jatos com N^>14. 

5.4.C. Resultados da aplicaçlo dos métodos de acoplamento 

Na Figura 19 mostramos as distribuições integrais de mo

mento transversal dos pions neutros construídas com os dados si

mulados através da aplicação dos dois métodos de acoplamento e 

i - • • 
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aquela dos plons neutros "verdadeiros". Constatamos que consegui-

soa reproduzir a distribuição de momento transversal dos plons 

neutros sieulados utilizando qualquer us dos dois setodos, apesar 

do eétodo tradicional conseguir acoplar es sédta soeente 55% dos 

ralos gasas corretaeente e o eétodo da Harta soeente 49%. Procu-

rarenos explicar no próxlso item porque é possível reproduzir a 

distribuição de eoeento transversal dos plons neutros coe soeente 

aproximadamente 50% de acoplaaentos corretos. 

5.4. d. Distribuição de IV. ea funçlo da por cent ages 

de acopla sentos corretos 

Dlvldinos os eventos sieulados es faixas de porcentages 

de acoplaaentos corretos. Por exenplo: apllcaeos us dos dois mé-

todos de acopl anento nus C-Jato coa Hj-«5 e ele fornece dois plons 

neutros. Verificaaos entSo se os ralos gamas acoplados foram ori

ginados do decaimento do sesso plon neutro. Podemos assim calcu

lar a razão entre o número de raios gamas acoplados correta

mente e o número total de acoplamentos realizados. 

Os eventos foram separados ea 5 faixas coa larguras 

iguais a 20%. Utilizamos o método tradicional, o método da Harta 

e o método tradicional com a hipótese de que os ralos gamas que 

ficarem solteiros sao assumidos como sendo pions neutros. Esta 

hipótese surge devido ao fato de que se um plon neutro decai em 

um raio gama "multo para frente" e o outro "multo para trás" o 

gama emitido para a frente terá no sistema de laboratório quase 

toda a energia do pion e aproximadamente a mesma posiçSo deste, 

enquanto o outro nao será observado devido ao limiar Inferior de 
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detecçYo d* energia d» experiência. 

O método tradicional • o método da Karta apresentaram 

resultados semelhantes, entretanto a hipótese de que ganas sol

teiros seres considerados pione neutros Implicou nuna queda da 

porcentagem média de acoplamentos corretos para 37%. Mostraremos 

a seguir os resultados referentes ao método tradicional. 

Ha Figura 20 sSo mostradas as distribuições Integrais de 

momento transversal dos plons neutros para as cinco faixas de 

porcentagem de acoplamentos corretos Juntamente com os respecti

vos ajustes, os quais foram feitos utilizando uma funcSo do ti

po: 

Y(x)=C>«Aexp(-Bx) (5.4.2) 

A variação dos parâmetros A e B sao apresentados nas Figuras 21 e 

22. 

5.4.e. Distribuição da porcentagem de acoplamentos corretos 

Na Figura 23 mostramos o histograma da porcentagem de 

acoplamentos corretos, onde pode-se ver que a faixa de 90 a 100% 

de acoplamentos corretos detêm 27% de todos os acoplamentos. Com 

o intuito de verificar como a distribuição varia com a multipli

cidade, dividimos os eventos em três faixas de multiplicidade (4 

<Hy£7, 6 {Ny<ll, 12 <[Nr<23) e fizemos os respectivos hlstogramas, 

os quais mostramos na Figura 24. Percebe-se que a faixa 4 <N, <Ç7 é 

a que cem o maior fndlce de porcentagem de acoplamentos corretos. 

Construímos também o gráfico da multiplicidade média das faixas 

de acoplamentos corretos em função da porcentagem de acoplamentos 

corretos, a qual apresentamos na Figura 25. Verificamos, como 
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era esperado, que o ausento da Multiplicidade faz coa que a fra

ção de acoplamentos corretos diminua. Na Figura 26 mostramos os 

histograaas da multtpl icldade para as cinco Faixas de porcentagom 

de acoplamentos corretos usadas. 

5.5. Hétodo Glassar 

O espectro dos momentos dos plons neutros, projetado nua 

eixo arbitrário, pode ser obtido através da medida da correspon

dente componente do espectro de ralos gamas. A única hipótese 

requerida é que os raios gamas sejam predominantemente produzidos 

pelo decaimento de pions neutros /31/. No Apêndice A é demonstra

da esta afirmação. 

Pode-se obter a distribuição de momento transversal dos 

plons neutros projetada num eixo, por exemplo dN/dP^ atarvés da 

correspondente distribuição dos raios gamas, dN/dP̂ , . Entretanto 

existem duas direções transversais algobrlcamonte independentes 

para qualquer dlreçSo primária. N3o pode-se obter dN/dR „ através 

de dN/dPTVobtida com dN/dPT>r e dN/dR^obtida com dN/dPTXr , pois 

dN/d!^,e dN/dP^ #obtidas desta maneira n3o sao estatisticamente 

Independentes. 

Obtivemos todavia a distribuição dos pions neutros uti

lizando uma componente da distribuição e o método de Monte Cario. 

Seja f<q> o espectro dos raios gamas projetado num eixo 

arbitrário e g(r) o correspondente espectro para os pions neu

tros. Esses dois espectros estão relacionados por: 

girym-(l*í^)?(J2Íg+?) (5.5.1) 

onde H é a massa do pion neutro e f'-df/dr. 

Se a distribuição dos ralos gamas projetada num olxo ar-
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bltrárlo fort 

f(q)=A exp(-Bq) (5.5.2> 

m equação (5.5.1) pode ser escrita como: 

g(r) oc (ri}ff^) exp[-B(x^|EEL)] (5.5.3) 

Para facilitar chamaremos a partir de agora g(r)=dH/d^x 

e f (q>=dN/dI>3ff . 

Podemos construir a distribuição dN/dP^ COR OS raios 

ganas experimentais, fazer um ajuste (usando a equação (5.5.2)), 

obter o valor de B e assim conseguir dK/dPWt0 (equação (5.5.3)). 

Usando esta última distribuição sorteamos um valor de IVXf. aleato

riamente. Usamos os dados simulados e construímos para diversos 
i 

\ 
valores de P w , na realidade para diversas faixas , as d1atribui-

•vdiferen ciais 

çCesVGí^lJi^) . Finalmente utilizamos a distribuição de Gí^ll^.) 

correspondente ao 1^. sorteado e sorteamos um valor de l^ aleato-

z z. Vi rlamente. Assim alcançamos ^.^(PT*,.* IVr,.* reconstruído. 

No apêndice B mostramos que o método de reconstruir a 

distribuição de momento tarnsversa) usando G(I ŶIPTX ) funciona e 

que a relação (5.5.3) representa bem o espectro dos pions neutros 

projetado num eixo arbitrário. 

A reconstrução da distribuição diferencial dos pions 

neutros experimentais, dN/dl^., foi realizada da seguinte maneira: 

a) construímos as distribuições dN/dí̂ ,r e dN/dPTVr e con

firmamos que elas são simétricas em relação a origem, como mostra 

a Figura 27. 

b) realizamos o ajuste de dN/dl^l à equação (5.5.2), 

veja Figura 28, e obtlvemos B=ll,95. 
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6. DISCVSSXO E CONCLUSÕES 

Foi mostrado no Capítulo 5 que os C-Jatos tipo Mirim sSo 

compostos predominantemente por ralos gamas originados por decai

mento de plons neutros. 

Podemos obter a distribuição de momento transversa) dos 

plons neutros dos eventos tipo Mirim utilizando um dos dois méto

dos de acoplamento 7.X -»l* estudados do Capítulo b, apesar destes 

métodos conseguirem acoplar em média somente 50% dos ralos gamas 

corretamente. Para aumentar-se o índice de acop1amentoe corretos 

temos que selecionar eventos com um reduzido núrooro de raios ga

mas, Ny<10, e/ou aumentar o valor mínimo da energia limiar. A 

forma da distribuição do momento transversal dos pions neutros 

dos eventos tipo Mirim tem uma dependência muito fraca com o ín

dice de acoplamentos corretos, principalmente a partir de 50% de 

acoplamentos corretos. O momento transversal dos pions neutros é 

calculado em relaçSo ao centro pesado de energia, isto faz com 

que subestimemos o momento transversal médio. 

Também pode-se obter a distribuição de momento transvor-

sal do pions neutros dos eventos tipo Mirim através do método 

Glasser descrito no Capítulo 5, sem o uso de acoplamentos. 

N3o encontramos diferença significativa entre as distri

buições de PTf. obtidas com os dois métodos de acoplamonto e com 

o método de Glasser. 

O método analítico do Glasser pode ser usado, sem o uso-

de simulação, para obter-se as distribuições de energia e momento 

longitudinal dos pions neutros usando-se apenas as respectivas dls 
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trlbulçGes dos ralos ganas. 

Através dos métodos de acoplamento podemos estudar indi

vidualmente cada plon neutro reconstruído com aproximadamente 50% 

dos plons acoplados corretamente. 

Ao considerarmos os raios gamas solteiros como pions 

neutros obtlvemos uma queda na porcentagem de plons neutros aco

plados corretamente, demonstrando que esta hipótese é ruim. 

Os valores de 6=150210 MeV e H=2,3!§? GeV/c1 são os pa

râmetros que melhor ajustam a simulação descrita no Capítulo 5 

aos C-jatoe experimentais. 

O algoritmo de identificação dos eventos tipo Mirim con

segue identificar em média 80X dos eventos devido principalmente 

as 1nterações sucess i vas. 

Mostramos no Apêndice C que as condições experimentais e 

critérios de seleção dos C-Jatos fazem com que o centro pesado de 

energia fique mais próximo da direção de incidência do núcleon. 

Neste trabalho estudamos C-Jatos cujos raios gamas têm 

momento transversa) pequeno, *v 150 HeV/c, por isso usamos somente 

os C-Jatos classificados como Mirim. Os eventos tipo Açu têm mo

mento transversal dos raios gamas maior, <v 250 MeV/c, provavel

mente devido ao seu decaimento indireto em plons, leto é, decai

mento em Mirins e esses então decaem em pions. Isto também aumen

ta as dificuldades na elaboração da simulação. 

Na Figura 31 apresentamos uma comparação da distribuição 

diferencial dos pions neutros dos C-Jatos Mirins obtida pelo mé

todo Glasser com os resultados da produção de pions neutros atra

vés de inter açSes K*p •* JT*+ X a 70 Gev/c /32/ e da produção de 
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Figura 31. Distribuição diferencial de pions neutros. Os 
cihcwbs representas o tétodo Glasser para os C-jatos ex
perimentais Mirins, a linha contínua a correção desta 
distribuição devido ao uso do centro pesado de energia, 
a linha tracejada representa os resultados da referência 
/32/ e a linha traço-ponto os resultados da referência 
/33/. 

pi one neutros em interações pp -*7r*+ X a 360 GeV /33/. Quando rea

lizamos a correção na distribuição dos C-Jatos, devido ao uso do 

centro pesado de energia, observamos que a distribuição concorda 

bem com os resultados da referência /32/, entretanto nSo concorda 

muito bem com os da referência /33/. Talvez a discordância da se

gunda comparação seja devido ao fato desta experiência ter uma 

energia no sistema centro de momento (tTs* =23 GeV) um pouco supe

rior è mínima necessária para a produção de eventos tipo Açu, o 

que faz com que possa 'ocorrer alguns desses eventos e consequen

temente um aumento no momento transversa). 0 nosso resultado con-
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corda COB «quel* obtido por U.A.Rodrigues Jr..A.Turtel11 Jr. • 

M.Luksys /34/ onde a distribuição de »o»ento transversal dos 

plons neutros dos eventos Mirins concorda coa a função 

c<oxp(-7,2 IV,») . 
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APtHDlCE A 

Apresentados neste apêndice um resuao da referencia /31/ 

Considere o decaimento A -> B+C. Nua sistema de referên

cia S, no qual a partícula A te» o quadrlvetor velocidade (̂ ,JT) o 

vetor quadr 1 momento de B é dado pela transformada de Lorentz 

E s = !C(E + n.f5) tA.2) 

De (A.2) segue o resultado Já conhecido /36>/ que a distribuição 

de B no sistema £ (para *} flxo) é retangular, desde que Cs é 

proporcional ao cosseno do angulo entre ̂  e P : 

pfE^dEs = ^^] ^E-HllPUEs^íTE + InliPI (A.3) 

Um resultado similar pode ser obtido para a projeção do 

momento numa direção arbitrária. Seja n um vetor unidade que de

fine a direção, se q representa a projeção de Ps sobre f\ : 

O qual pode ser escrito como: 

Q = m-? + n->ÍElf (A.4) 

onde: m * A + í H - - r Z n , I t Ü h V i + C n - ^ V (A.5) 
ÍT 1 

£ visto de (A.4) que para *\ f ixo, q depende somente do coseno do 
-» —» 

ângulo entre P e m no sistema A, portanto a distribuição de q é 

retangular: 

P^laH^-jjffjjff > t-i*-\s\\?\<j<fi'n+\*\\?\ (A.6> 
Pode ser notado em (A.6) que a distribuição de q (que ó 

a componente de P» sobre n ) depende de n somente através da sua 
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projeção sobre n . Pod» fcaabesi mmr notado que mm co«ponttnt.*s de 

^ sobre direções diferentes neo seo «statist.Icamente Independen

tes, da aodo qua, embora possamos aplicar esta teoreaa para trti 

direções Independentes neo podeaos obter o vetor distribuição de 

^ multiplicando as três distribuições. 

Cons 1 deraaos agora o decaimento T*-+ 2f . A energia e o 

valor absoluto do momento do raio gaaa no sistema de repouso do 

pi on sSo dados por E=IPI=H/2, onde H e a a assa do pi on neutro. 

Podeaos escrever a equação (A-6) para este decaisento coao: 

VM1+Vt 2 T 2 (A.6) 

Agora, se a componente do .aoaento do pton obedece a uma 

distribuição g(v), a componente do ralo gama obedece a: 
CD 

£f^_ ( *Mdv . , q >0 

•£ -^9Màv 9 f < c 

(A.7) 

Mudando a variável em (A.7) para r=q-üV4q 

r/T»VrE»M*'\ f* 5ftKfr_ 

, , (A.7') 
rf r-Vn+M*'\ _ fr aft)dv 

e diferenciando (A.7') em relação a r: 

g(r) = ̂ ^rtVw^rf^t^rtin^Tfrj (A. 8) 

a equação (A.8) fornece a relação procurada entre o espectro do 

ralo gama fíq) e o respectivo espectro de pion neutro g(v). O es

pectro completo do plon neutro g(v>, pode ser obtido através dos 

valores de fíq) construído somente com valores positivos, ou ne

gativos, de q. 
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APtNDlCE B 

is) Para mostrar que o método de reconstruir a distri

buição de momento transversa) usando Gd^-IP^) funciona, utiliza

mos os C-Jatos simulados. 

Inicialmente construímos as distribuições dN/d^x e dN/dE^. 

, veja Figura 5.1, onde pode-se ver que elas são simétricas em 

relação a origem. Então usamos o valor absoluto de Jfyx para cons

truir a distribuição dN/dlF$xrl. Ajustamos a função: 

Y(x)*A exp(-Bx) (B.l) 

í 

a esta distribuição e obtlvemos o valor de B=13,ll. Na Figura B.2 

apresentamos a distribuição e o ajuste. 

Utilizamos a função da equação (B.l) com o valor de B do 

ajuste e sorteamos PT̂ . a 1 eator 1 amente. Verificamos em que faixa PTx 

caiu e usamos a distribuição Gd^ylP^) correspondente para rea

lizar o sorteio de PrXr • Alcançamos finalmente fy reconstruído. Na 

Figura B.3 mostramos as distribuições de dN/dR obtida pelo méto

do de reconstrução e conseguida através dos dados simulados. Con

cluímos que o método consegue reconstruir bem a distribuição de 

momento transversal. 

22) Mostramos que a relação, 

S(r) « (£±Í5E±S) expf-B/-*^1"'-) (B.2) 

representa bem o espectro diferencial de momento transversal 

dos plons neutros projetado num eixo arbitrário. 

Para fazer isto utilizamos somente os ralos gamas 
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Figura B.2. Distribuição diferencial de IPTjr#.l para 1530 
eventos simHados classificados COMO Miria situlados e 

a funçio Y(x)=Aexp(-Bx) que aelhor representa a distri
buição (B-13,11). 
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Figura B.3. Distribuição diferencial do aoiento trans
versal dos raios ganas. A linha contínua representa a dig. 
tribuiçSo de 1530 eventos siaulados identificados C O M 

Hir ia e a linha tracejada a distribuição recontruida. 
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10° c 

10 

.&=J2,82 

0=i3,ii 

- » l 1 1 1 « « « » ! • • • • 
0,00 0,25 0,50 0,75 

[ I I I 
1,00 

Figura 1.4. Distribuição diferencial de PT„rdos 1530 C-
jatos simlados e g(r> coi B=12,82 e 8*13,11 (veja tex
to). 
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•I MU lados que tem o companheiro. Isto é, eliminamos os ralos ga

mas solta Ir OS e construi aos as distrlbulçSes dN/d^ e dN/df^. 

Verlflcaaos que essas distribuições também slo simétricas (COMO 

as mostradas na Figura B.l). EntSo confeccionamos a distribuição 

dN/dlI^I. Ajustamos a funçSo (B.l) e obtlvemos o valor de 

B=12,82. 

Na Figura B.4 mostramos a distribuição diferencial 

dN/dlI^I construída com os C-Jatos simulados e g(r) con B=12,82 e 

B=13,ll, este último valor foi obtido (veja Figura B.2) com o uso 

de todos os raios gamas. 

Concluímos que a equação (B.2) representa bem o espectro 

diferencial dos plons neutros projetado num eixo arbitrário e a 

falta de raios gamas, aqueles que foram cortados, n3o altera o 

resultado. 
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APÊNDICE C 

Realizamos uma simulação da produção de plons semelhan

te àquela descrita no Capítulo 5. Entretanto consideramos somente 

a producSo de uma bola de fogo. 

Calculamos o centro pesado de energia, CPE1, e efetuamos 

os cortes nos C-Jatos simulados que Ej<0,2 TeV, 0/>O,OO15 rd, 2. Ea 

<3 TeV e N^ <4. Após estes cortes calculamos o novo centro pesado 

de energia, CPE2. 

Na Figura-Cl mostramos o diagrama da posição dos CPE1 e 

CPE2 em relação à direção de Incidência do núcleon que provocou a 

Interação e na Figura C.2 o histograma dessas posições. 

Calculamos o momento transversal dos plons em relação a 

direção de Incidência do núcleon e em relação aos CPE1 e CPE2. 

Construímos a distribuição integral de momento transversal dos 

plons neutros em relação aos três centros de referência a qual 

mostramos na Figura C.3. É visto que o momento transversal é su

bestimado ao usarmos os centros pesados de energia, contudo o 

CPE2 fornece uma distribuição mais próxima daquela em relação a 

direção de incidência do nücleon. 

Avaliamos que o momento transversal médio do plon neutro 

do evento tipo Mirim é subestimado em aproximadamente 26% . 
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G.Warfê bm , Proe. Srmp. Cosmic Rar (Acai. Brasileira de Ciências,) Í941. 

/ 1 6 / E.Fermi, Prog .Theor .Phys . 5 (1950)570 e Phys.Rev. 

8 1 ( 1 9 5 1 ) 6 8 3 . 

/17/ L.Landau, Dokl.Akad.Nauk. USSR, 12(1953)51. 

/18/ Proced.Varenna Conf. Part V, Intractlon of Cosmic Radia

tion Sup.Nuovo Cimento,2(1958)710. 

/19/ O modelo de duas bolas de fogo foi proposto Independen

temente por: 

K.Nlu et ai.,N.Cimento A6(1958)994. 

P.Clok,et ai, N.Cimento 6(1957)1409; 8(1958)1966, 

10(1958)741. 

G.Cocconl, Phys.Rev.3(1958)1699. 

/20/ S.Hasegawa, Prog.Theor.Phys.26(1961)150, 29(1963)1128. 

/21/ J.A.Chinellato et ai., Suppl.Prog.Theor.Phys.,76(1983)8 

/22/ C.H.G.Lattes, Y.Fuji moto and S.Hasegawa, Phys.Report 

65(1980)181. 



pag.6f 

/23/ S.Kamada,K.Yoko i, Supp1.Prog-Theor.Phye.,76(1983 > 83 

/24/ H.Seaba, Supp.Prog.Theor.Phys.,76(1983)111. 

/25/ H.Suzuki, Supp.Prog.Theor.Phys.,76(1983)143. 

/26/ H.Hama,H.Nagasaki, Supp.Prog.Theor.Phys.,76(1983)157. 

/27/ T.Shibata, Dr. Thesis Uaseda University (1969). 

/28/ C.D.Chinellato. Tese Doutoramento, lnst.Física, 

UNICAMP(1982) 

/29/ H.Humano, Supp1.Proq.Theor.Phys., 76(1983)70,51 

/30/ H.Hantovanl, Tese Doutoramento,lnst.Física-UN1CAHPÍ1971) 

/31/ "R.G.G1asser, Argone National Laboratory, preprint(1972) 

732/ H.Barth el al., Z.Phys.C-Partlcles and Fields 22(1984)23 

/33/ J.L.Ballly et al., Z.Phys.C-Partlcles and Fields 

22(1984)119 

/34/ U.A.Rodrigues Jr.,A.Turtel11 Jr. and M.Luksys, Anais da 

Acad.Brasllelra de Ciências, vol.46,ns2(1974)197. 

/35/ R.Hagedron, Relativlstic Kinematlcs(U.A.Benjamim,Inc., 

1964)9 

/36/ Bruno Rossi, High Energy rarticles(Prentice Hall,Inc., 

1952)199 



pag.&2 

Agradec1mentos 

Ao Profs Ualdez Alves da Cunha pelo aeu encaminhamento 

para a pós-graduação e incentivo permanente. 

Ao Profs C.H.G.Lattes pela sugestão do tema da Tese, por 

propriclar condições para a sua realização e pela orientação du

rante grande parte deste trabalho. 

Ao Profs Kotaro Sawayanagi pelo incentivo, apoio e ensi

namentos constantes, e pela valiosa orientação na conclusão deste 

trabalho.' 

, Aos Profs -Armando e Edison pelas proveitosas discusoes e 
I 

sugestões. 

Ao Mareio, Navia, José Augusto e Carola pelo apoio e es-

c1arec i mentos. 

A todos os membros do Departamento de Raios Cósmicos, 

Cronologia, Altas Energias e Léptons pela convivência agradável 

durante esses anos. 

A Colaboração Brasil-Japão pelo acesso aos dados e equi

pamentos . 

Ao Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e 

Tecnológico, a Fundação de Amparo a Pesquisa do Estado de São 

Paulo e a Coordenador Ia de Aperfeiçoamento de Pessoa] de Nível 

Superior pela concessão de bolsas. / 

A todos os amigos e amigas pós-graduandos que fizeram, e 

fazem, com que a nossa permanência aqui seja deveras agradável. 


