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ENFOQUE DESTA APRESENTAÇÃO

Relatar os resultados de uma medida muito específica numa área restrita
de Física de Altas Energias não deve despertar muito interesse por parte da
comunidade de Física Nuclear. Por este motivo, esta apresentação se afasta
do mero relato de um experimento, para tentar extrair deste mesmo algumas
lições que podem ser utilizadas em Física Nuclear.

De fato, uma fração apreciável e crescente das experiências em Física Nu-
clear tende a ser feita em energias que antes pertenciam à área de partículas
elementares, próximo a 1 GeV. Para tal, os grupos experimentais estão se
juntando em grupos maiores do que os típicos 3 a 6 integrantes comuns a
energias mais baixas. Estas pequenas colaborações usam as facilidades de
algum laboratório de grande porte, em competição com outros grupos de
tamanho semelhante.

0 grupo com o qual colaborei (E761, no Fermilab), apesar de tomar dados
a energias bem mais altas (acima de 350 GeV), era pequeno, com cerca de
40 participantes, e usou técnicas variadas, algumas de vanguarda, que certa-
mente estarão sendo usadas no futuro próximo em Física Nuclear. Assim, as
lições aprendidas poderiam ser de uso para físicos nucleares que se juntam a
grupos no exterior ou propõem experimentos lá fora.



I N T R O D U Ç Ã O

O experimento aqui relatado. L761, realizou-se no Fermi National Ac-
celerator Laboratory - Fermilab - Estados Unidos. Seu objetivo é estu-
dar o decaimento radiativo detrofraco d< híperons nas reações E* -»j»-/ e
E~ —» E~ 7 . Ele foi proposto em 1985 e tomou dados no primeiro semestre
de 1990. Os dados estão sendo analisados e resuldados devem ser esperados
para o fim de 1990 ou início de 1991.

Antes do experimento ser abordado, o Laboratório, com seu processo
de seleção e de execução de experimentos será descrito. Alguns resultados
muito preliminares serão mencionados, e finalmente alguma discussão sobre
técnicas e equipamentos usados com vistas a seu emprego em Física Nuclear
conlui este trabalho.

O laboratório: Fermilab

O Fermilab possue o acelerador de maior energia do mundo no momento.
o Tevatron. No modo de alvo fixo, em que os protons são extraídos e levados
a vários experimentos nas várias áreas experimentais, ele opera em SOO GeV.
No modo de anel de colisão, feixes de protons e antiprotons de 900 GeV cada
chocam-se em 2 ou 3 áreas de intersecção onde encontram-se os experimentos.
O modo de operação muda a cada ano, o período de medidas variando de
alguns ireses a um ano, dependendo sobretudo do orçamento concedido pelo
governo americano. A título de exemplo, US$2 milhões por ano a mais
ou a menos significam um mês a mais ou a menos de alvo fixo, apesar de
representar 1% do orçamento total.

A estrutura do laboratório está orientada para otimizar o rendimento dos
experimentos em termos de qualidade e quantidade de dados. 0 acelerador
trabalha 24h por dia, 7 dias por semana, parando apenas para efetuar con-
sertos necessários. Em media, o feixe é disponível de 1 ò a 20 horas por dia.
Um fator importante no sucesso das colaborações é a confiança feita no julga-
mento dos participantes no que toca a acesso a qualquer recurso necessário.
A burocracia é limitada a um mínimo e não é um entrave à pesquisa.

Uma característica inusitada do Fermilab é que seu va t< campus tornou-
se um tipo de reserva ecológica. A caça e o uso de ínsecticidas são proibidos.
Este status leva a cuidados com proteção radiológ ca e poluição muito rigo-
rosos. O campus fica aberto à população em geral o dia tod >, todos os dias.



sendo intensamente visitado nos fins de semana. Esta abertura resultou num
grande respeito e confiança da população da redondeza, ao contrario do que
acontece com outros laboratórios nacionais.

História de um experimento

0 procedimento pelo qual um experimento é proposto e chega a tomar
dados depende do laboratório, mas em geral segue mas mesmas linhas. O
sistema usado pelo Fermilab é descrito a seguir.

Num primeiro momento, um grupo de físicos com interesses afins redige
uma carta de intenções, explicitando o tipo de física proposto, sem detalhes
de aparato. 0 grupo em geral já trabalhou junto. Esta carta é apresentada
ao PAC (Physics Advisory Committee, comissão que avalia as propostas e
faz recomendações ao diretor), que responde com encorajamento para que
uma proposta formal seja feita. Esta etapa pode ser omitida, mas em geral
há uma sondagem quanto ao conteúdo físico da proposta.

A proposta do experimento detalha a lista de participantes (e as insti-
tuições), a física a ser extraida assim como sua relevância, o arranjo experi-
mental proposto (com as técnicas a serem usadas, mesmo que a tecnologia
não esteja ainda no mere Io) e finalmente apresenta um cronograma para
testes (se necessários), desenvolvimento, montagem e tomada de dados. Uma
avaliação de que recursos de computador serão necessários para analisar os
dados também é pe 'a.

Esta proposta é apresentada formalmente, numa reunião pública, ao PAC.
A colaboração é sabatinada sobre todos os detalhes da proposta e < m geral
deve voltar a trabalhar, respondendo a uma lista de perguntas e de estudos
adicionais feita pelo PAC. Os resultados são mandados ao PAC e numa re-
união seguinte mais perguntas e respostas são feitas, até que todos estejam
satisfeitos ou que a proposta seja retirada ou rejeitada.

Uma vez aprovada, a proposta vira um experimento, e um acordo (MOU,
Memorandum of Understanding) é assinado entre a colaboração e o Fermilab.
Este MOU detalha o custo do experimento e que parte das despesas cabe a
cada instituição e ao laboratório. 0 Fermilab arca em geral com o grosso
dos gastos, devido à infraestrutura que vai oferecer. É feito um estudo de
"impacto" do experimento sobre o laboratório, que explicita &s modificações
que deverão ser feitas nas linhas de feixe, construção civil, problemas de
radiação, poluição potencial, uso de materiais perigosos (gases infiamaveis
ou liqüefeitos, por exemplo). Um empregado do Fermilab é designado como



contacto entre a colaboração e o laboratório. Em gorai, alguns membros da
colaboração pertencem ao Fermilab e um deles é designado como contacto.
Uma pessoa da divisão de computação tambén énomeada para atender às
necessidades do grupo no que toca ao software suportado pelo Fermilab1.

0 experimento aprovado entra no cronograma de longo prazo. Recursos
são alocados para que o que for necessário seja feito3. Finalmente, acesso a*
recursos necessários (salas, alimoxarifado, computação por exemplo) também
é dado.

Entre a aprovaçác Io experimento e sua realização (tomada de dados) o
grupo sofre periódicos "Director's revie.", em que progressos e problemas
são discutidos. Em geral o PAC acompanha estas discussões, que sáo feitas
a porta fechada.

0 experimento é montado, testes são feitos, e o chamado "run" começa.
Durante os meses de tomada de dados, a cada segunda feira há uma reunião
de usuários em que cada experimento ativo apresenta eventuais resultados,
o seu status e os problemas que está errrent?ndo e que o laboratório pode
ajudar a refolver. Desta reunião sai a alocaç io de intensidade de feixe (os
protons do Tevatron são dividos entre os vários grupos que tomam dados
simultaneamente, segundo esta alocação) e a ordem de prioridade dos expe-
rimentos para acesso a recursos do laboratório. Esta ordem é seguida quando
2 grupos pedem a mesma coisa ao mesmo tempo (consertar um computador.
por exemplo).

Terminado o experimento, o eqnipamento é desmontado. 0 Fermilab
tem um tipo de almox rifado para equipamento ("PREP"7) que fornece o
grosso da eletrônica e dos con putadores usados durante a tomada de dados.
O que veio do PREP retorna ao PREP. Começa então a análise. Algur.s
grandes grupos tem seu próprio centro de computação com grandes recursos
computacionais. Outros usam o centro do Fermilab para uma primeira fase.
a análise final sendo efetuada sobre eventos selecionados nas universidades
associadas, em geral.

lCada experimento poder vários computadores. Kstes são gerenciados por alguém •!•.
co! boraç^o. mas conta com o auxilio e supervisão uV uni analista de sistemas experifiU
do fermilab.

^Muitos experimentos precisam de deteriores ou de eletrônica que ainda não sv?
disponíveis conitrcinlinente. Neste caso. pesqnivi e desenvolvimento por parte do Fr:
milah e da* c us instif.iii;ões se torna parte inte^r.uur do expi-riineiito. 0 laboratj-ri •
em gerai akv.v tifinns engrnlieiros <* técrtic » para etst:i> tarefa*.



Distribuição de trabalho no grupo

Cada colaboração tem suas características próprias. Grupos grandes ten-
dem a ter uma organização hierárquica bem marcada, quase empresarial.
Nosso grupo contava com um total de 40 pessoas, sendo que havia em torno
de 20 em permanência no Fermilab. Isto é um grupo pequeno, para o qual
não é preciso de muita organização formal. Alguns grupos possuem um
número apreciável de "caciques" que pouco fazem senão emprestar o seu
nome à colaboração. Não foi nosso caso, de forma que todos trabalharam. O
grosso do trabalho de montagem e testes recaiu sobre os chamados "graduate
students"3 com ajuda durante as ferias escolares dos "undergraduate", isto
sob a supervisão de seus orientadores e outros pesquisadores mais experientes.
Em geral a coordenação das atív^de* está dividida entre os "pos-doc»" c >
grupo contratados pelo laboratório ou pelas universidades.

Um dos problemas que enfrentamos foi o de isolamento entre os estu-
dantes. Cada um pegou uma parte do sistema sob sua responsabilidade,
o que levou ao estabelecimento de uma compartimentalizaçáo completa do
aparato. Quando um problema surgia na fronteira entre dois sub-sisíemas,
perdia-se tempo com argumento do tipo "minha parte funciona, o problema
é seu", agravado pelo fato que cada um tinha horários diferentes para fazer
melhor uso do equipamento, na fase de montagem e teste. Estes problemas
sempre foram resolvidos com a intervenção de membros mais graduados que
tinham visão mais ampla embora às vezes menos profunda do aparato. Al-
gum tipo de coordenação deve evitar esta situação.

O EXPERIMENTO E761

O objetivo de E761 é o estudo do decaimento eletrofraco de dois híperons,
a saber o S + —» p^ e c E~ -• E" 7. 0 E+ tem um quark a (estranho) e decaí
preferencialmente para p-t-Tr* e n+jr+, respectivamente 51.57% e 4S.30%. O
modo de interesse tem uma ~a?ão de ramificação de cerca de 0,12%, com uma
amostra mundial de algumas entenas. O E~ tem < >is quarks s e decai 100%
para A -f TT~ , sendo o modo de i •cresse muito raro, embora talvez tenha sido
visto (cerca de 11 candidatos no .utndo).

Para ambos os decaimentos, o obj ivo era medir a razão c!e rarn^-jaçào e
a assimetria do decaimento. A motiva o física é quo não há cálcu! teórico

3Os moderno» escravos



que faça uma previsão correta destes valores. Quando a razão de ramificação
está correta, a assimetria não corresponde ao valor experimental (para o E+ .
Não há valor experimental para o H~). No caso do E+ espera-se um valor
pequeno e positivo enquanto o valor encontrado é grande e negativo. Valores
experimentais precisos são necessários para definir que cálculos e modelos são
corretos.

O atraso sofrido pelo experimento4 permitiu alargar o seu alcance em
Física. Objetivos adicionais foram definidos, tais como re-medir o momento
magnético do £ + , determinar a polarização e estudar o mecanismo de pro-
dução dos outros híperons e anti-híperons. Além disto, o grupo aceitou uma
proposta de estudar o uso de tunelamento em cristais curvados para medir
o momento magnético de partículas de meia vida muito curta (tais como
bárions charmosos), efetuando o teste com E+ . Esta pesquisa foi realizada.

O SISTEMA D E DETECÇÃO

Para poder determinar razão de ramificação, seria necessário medir todos
os modos de decaimento. Como isto não é viável, o que se faz é montar
um sistema que permita medir bem o decaimento de interesse, mas que seja
também sensível a um modo predominante e bem conhecido, que possa ser
usado para normalizar.

A medida da assimetria requer a medida da distribuição angular do pro-
duto do decaimento em relação ao híperon incidente, no centro de massa.
Para que possa ser observada a assimetria, é preciso que o feixe esteja pola-
rizado, e que a polarização seja conhecida.

Para poder efetuar as medidas, é portanto necessário medir o momento
e a polarização do híperon incidente e o momento da partícula carregada
produto do decaimento. Isto requer dois espectrômetros com alta resolução,
UM para o híperon e um para o produto do decaimento, chamado daqui
para frente de bárion. Para identificar o decaimento radiativo de outros
processos, é preciso que a presença do 7 seja registrada. Isto e feito por
um espectrômetro/calorímetro de fotons. A descrição do aparato segue, no
sentido do feixe.

4 Ele era previsto para tomar dados em 1988 e finalmente rodou em 1990



Feixe e alvo

Os protons de 800 GeV do Tevatron incidem sobre um alvo de cobre
de O.õinm de largura, 2mm de altura e lõcm de comprimento". A linha de
feixe tem elementos óticos que permitem alterar o ângulo de incidência dos
protons sobre o alvo, entre -6 a +6 miliradianos no plano horizontal, ou
entre -4 c +4 miliradianos no plano vertical. A polarização dos híperons
produzidos por estes protons é função deste ângulo5. A troca do sinal do
ângulo provoca a inversão da polarização, mas não altera sua magnitude.
As partículas produzidas pelos protons no alvo penetram num eletro-imâ de
7.31 metros de comprimento, com campo de 3.46T e passam num canal cuja
largura minima é de 2mm. Isto seleciona partículas de momento médio 350
GeV com dispersão de ±7% na base. A tabela abaixo mostra a composição
do feixe secundário de 350GeV a 10m do alvo.

Feixe

P

A'+

E+

E-

positivo
60%
30%
6%

1.5%
0.15%
0.03%

0.006%

Feixe negativo
p 1.5%

«•' 70%
K- 6%
E+ 0.03%
E- 15%
E- 2%
í l - 0.9%

O Espectrômetro de Híperons

O feixe secundário que sai do canal acima descrito passa pelo espectrôme-
tro de híperons, figura 1, composto de 3 estações de "Silicon Strip Detectors".
Cada estação tem 3 planos, que medem a posição da partícula em X, Y e U (a-
45°). Cada plano é composto por uma pastilha cuadrada de 5x5cm de silício,
300/im de espessura, com estrias ("strips") de 50fim de largura. Cada plano
em uma resolução de cerca de 14/tm, sendo que os 3 planos determinam um
ponto com precisão de II pm.

Uma estação fica entre a said;» do canal e um eletro-imà de 2,4T (momento
transversal P?=1.5GeV/c). As et ias outras estações ficam a jusante deste
imã. A resolução em momento des'e sistema é de 2GeV/c, ou seja, 0,7%.
Quando combinado com o vínculo que a partícula deve vir do alvo, a resolução
de momento vai para 0,25%. A resolução angular é de 5 microradiancK.

*A polarização é função do momento transversal, Fp e *«u estudo é um do» itens
adicionais de física de E7Õ1.
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Figura 1 - Alvo, feixe secundário e espectrómetro de híperons

Na análise atual, apenas eventos em que o híperon não tenha decaído até
o fim deste espectrõmetro são aceitos.

O híperon decai em um bárion e um fóton. O bárion penetra no es-
pectrómetro de bárions enquanto que o fóton é detectado pelo espectróme-
tro/calorímetro de fótons, detalhado a seguir.

O Espectrómetro de fótons

0 espectrómetro de fótons, figura 2, é composto de dois subsístemas: um
detector de posição e um calorímetro, instalados sobre um suporte móvel que
permite sua remoção do feixe para fins de calibraçáo.

O detector de posição é composto de dois módulos de TRD (Transition
Radiation Detector), usado numa forma inovadora: o fóton, de energia típica
de 10 a 50 Gev, passa por uma placa de ferro de 2.5cm de espessura. A
maioria destes fótons converte para um ch .veiro eletromagnético, com um
ângulo de abertura muito pequeno. Os elétrons deste chuveiro passam por
radiadores de mylar de 20/xm de espessura, gerando raios X de transição que
são detectados por câmaras multifilares com xenonio, registrando a posição
que teria sido a do fóton, com uma rrsoluçào de cerca de 2mm. Há dois
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Figura 2 - Espectrõmetro/calorímetro de Colons

módulos assim. As placas de ferro tem um burraco de lOxlOcm por onde
passa o feixe carregado (e alguns fótons).

A jusante do detector de posição encontra-se o calorímetro electromag-
nético. composto de blocos de vidro chumbado que absorvem a energia dos
chuveiros, ou seja. medem a energia do fóton original. Neste calorímetro
também há um buraco para que o feixe carregado passe sem interagir com os
blocos. 0 lado interno deste buraco está coberto de uma camada de 2.5cm de
cristais de BGO, com a mesma função do vidro chumbado.Sew comprimento
de radiação menor é usado para conter melhor os chuveiros perto da borda
do buraco.

O Espectrômetro de Bárions

0 espectrômetro de bárions, figura 3, é composto de quatro estações de
câmaras multifilares, duas antes e duas depois de um conjunto de três eletro-
imás, com a finalidade de reconstruir o momento e a trajetória do produto de
decaimento. Três estações tem 8 planos (XYXYUVUV) com fios espaçados
de Imm e uma 6 planos (XYXYUV) com 2mn» de espaçamento. A reso-
lução deste sistema é de 5 micro-radianos cm ângulo e 0,2% em momento.
Partículas que nào derairarn mas sofrrratu algum tipo dr espalhamento <•



1
23 m SO I

I
7SI

Figura 3 - Espectrómetro de bárions

enganaram o sistema de disparo tem um momento muito próximo ao medido
no primeiro espectrómetro. Eventos deste tipo podem ser rejeitados fora de
linha.

O SISTEMA DE AQUISIÇÃO DE DADOS

O sistema de aquisição de dados num experimento deste tipo pode ser
bastante complexo. A parte mais crítica é a do disparo (trigger), que seleciona
o tipo de eventos a registrar. No caso do £ + —• p*t o S+ representa 1,5% do
feixe e a reação de interesse um milésimo disto, portanto aproximadamente
um evento em IO5 deve ser registrado, o resto sendo fundo. A forma de fazer
isto é requerer uma partícula única no primeiro e no segundo espectrómetro
e alguma energia do espectrómetro de fótons (acima de 2 ou 3 GeV) que
não venha de uma partícula carregada. Efetuar isto não é trivial. Uma
das dificuldades que nâo é comum à Física nuclear é devida à dimensão do
aparato: o arranjo tem um comprimento do cerca de iOOrn. As partículas
atravessam a ala experimental com velocidade c (energia muitas vezes maior
que a massa), enquanto que os sinais se deslocam nos cabos coaxiais com



tipicamente |e , o que cria um problema de tempo: torna-se difícil sincronizar
os diferentes sistemas e garantir as coincidências, que tem que ser muito
estreitas para diminuir o fundo.

A parte lógica e alguns atrasos do sistema de disparo podiam ser progra-
mados via computador (Camac). O esquema escolhido é do tipo hierárquico:
cada nível requer que o nivel abaixo tenha sido ativado, e que os novos requi-
sitos tenham sido satisfeitos. Se nâo for o caso, o sistema é resctado o mais
rápido possivd, para diminuir o tempo morto. Este tipo de estrutura pode
ser aplicado a experimentos mais complexos. Um exemplo no nosso caso é:

• T i - nivel 1: uma partícula do feixe que passe por 3 cintiladores no
primeiro espectrõmetro.

• T2 - Nivel 2: requer T i e ainda energia eletromagnética no vidro chum-
bado sem partícula carregada, o que identifica uma partícula que decaiu
emitindo fótons ou um x°.

• T3 - Nivel 3: requer T2 e ainda uma partícula rápida (proton?) no
fim do aparato, nenhuma partícula adicional no feixe numa janela de
200ns ou então um evento em cada 4096 Ti (amostra não tentenciosa).

Quando T3 é gerado, o sistema de leitura é disparado. Primeiro, módulos
que lêem as câmaras e os detectores de silício são ativados. Eles pre-formatam
os dados, localizando somente os fios que registraram alguma pertícula. Estes
dados são lidos e transferidos por módulos Camac, usando controladores in-
teligentes. Todos os valores lidos (fios, ADCs, TDCs, latches, etc..) são
mandados para uma memória ligada a um sistema de micro-computadores
ACP (Advanced Computer Program). Estes são módulos padrão VME com
uma cpu 6S020 cada. £761 tinha 15 módulos processadores, divididos do
seguinte modo: um módulo trabalha como gerenciador (chamado Boss). Ele
controla as unidades de fita magnética e distribui tarefas para os outros pro-
cessadores, chamados "Event Handlers". Em cada instante, um deles (o
"Grabber") fica encarregado de ler a memória onde os dados são escritos.
Esta memória está dividida em dois buffers, um no qual os controladores
Camac escrevem, e um lido pelo lado do VME. Estes buffers podem ser in-
tercambiados. Quan o um evento está completo, o módulo grabber troca os
buffers e passa a ler o evento de um enquanto novos dados estão sendo grava-
dos no outro. 0 evento lido é guardado na memória (6MB) do "Grabber".
Quando esta está ch ia, o "Boss" aloca um outro módulo como "Grabber" e
o antigo "Grabber" passa a processar os eventos que leu. O processamento
pode envolver uma análise completa de cada evento e a rejeição dos que não



satisfaçam determinados cortes. No nosso caso, cada processador tinha o
programa completo de análise, escrito cm Fortran6, em memória. Os eventos
eram analisados e o resultado adicionado ao c.-ento antes deste ser man-
dado par.i a fita. Nenhum evento era descartado, ínesmo que não passasse
os cortev Outros experimentos que usaram um sistema parecido filtraram
dados em. linha. Achamos que descartar eventos era muito perigoso: dados
não gravados são perdidos para sempre. Basta um erro de programação e lá
se vão todos os eventos de interesse e a Física.

O sistema de aquisição é controlado e monitorado por um Vax, que serve
de interface com o usuário. Eventos são amostrados, os resultados da análise
histogranudos em linha, de forma que a qualidade dos dados pode ser avali-
ada em tempo real. Num sistema desta complexidade a chance de um de-
tector ou um módulo falhar não é desprezível. O sistema sendo altamente
redundante, a perda de um ou mais planos não afeta de sobremaneira o resul-
tado. Assim mesmo, quem estava de plantão tinha que verificar regularmente
a eficiência dos detectores, a taxa de erros e outros problemas. Em geral,
bastava re-inicializar alguns módulos para que tudo funcionasse a contento.
Tivemos muito poucos problemas com os detectores em si. Problemas mais
freqüentes eram fontes de alimentação que queimavam e sobreaquecimento
da eletrônica.

Organização da tomada de dados

Por motivo de segurança, pelo menos duas pessoas tem que ficar na sala
de controle. Os turnos eram organisados da seguinte maneira: três turnos
de 8h por dia, com duas pessoas, e mais 3 turnos de 8h com uma pessoa,
deslocados de 4 horas em relação aos turnos de duas pessoas. Esta pessoa era
o "crew chief, responsável pelo grupo durante seu plantão. Este esquema
evita uma troca de experimentadores em que toda a história do plantão an-
terior seja perdida. Funcionou muito bem. Cada segunda feira havia uma
reunião dos "crew chiefs" da semana anterior e da semana que iniciava, para
discutir o que devia ser fe.to, em visto do que havia acontecido antes. Prati-
camente todo mundo virou "crew chief alguma vez. A divisão das pessoas
em plantões era feita por um dos responsáveis por E761, levando em conta
os impedimentos e desejos de todos (na medida do possível). Em media, era
uma semana de plantão e uma semana sem. Após algum tempo, um terceiro
tipo de plantão foi organizado, o de "offline", Sh, um por dia, uma pessoa
só, com a finalidade de analisar uma fita em cada 3 (em media), usando

*0 Fortran ainda é de longe a linguagem mais utilisada para cálculos e análise e não se
fala em trocar. No entanto, o C está sendo usado maciçamente para escrever programas
de controle a tomada de dados.



o programa de análise padrão, e de avaliar os resultados. Com isto, mais
de 1/3 dos dados foram amostrados, permitindo a extração de resultados
preliminares mostrando o sinal esperado no caso E + —»j»7 . Este plantão
era também responsável pela manutenção da base de dados das fitas e dos
runs, tarefa muito importante quando se grava várias dezenas de fitas por dia.

RESULTADOS?

Não há como falar em resultados no presente momento, já que não foi
feito ainda o primeiro passe da análise, que consiste em ler todas as fitas e
descartar eventos de fundo. No entanto, como dito acima, 1/3 das fitas foram
amostradas, e com isto algumas informações muito preliminares apareceram:

• reação T,+ -*pi

- pelo menos 20000 eventos limpos entre os cerca de 500 milhões de
eventos gravados em 2000 fitas.

- A polarização do feixe de S + é de cerca de 10%, como esperado.

- Erros sistemáticos grandes não apareceram

- Temos várias vezes a quantidade de dados dos experimentos an-
teriores para determinar o momento magnético do

• reação E~ —» E~ 7

- Cerca de 1500 fitas gravadas

- 0 sinal ainda não apareceu numa amostra de 150 fitas.

- A proporção de E~ no feixe parece ser menor que a antecipada

- Mesmo usando o limite da unitaridade, devemos ter estatística
para medir a razão de formação com 10% de precisão e a assimetria
com 30%

• outros objetivos

- Foram observadas partículas tunelando nos cristais curvados

- Praticamente todos os outros híperons e anli-híperons foram ob-
servados, portanto vários objetivos adicionais visando seu estudo
poderão ser cumpridos



— Há estatística suficiente com todas as fitas para procurar alguns
eventos raros

USO DESTAS TÉCNICAS EM FÍSICA N U C L E A R

Como dito acima, algumas técnicas usadas neste experimento podem ser
usadas em Física Nuclear, agora ou num futuro próximo.

• SSD - quando E761 foi proposto, estes eram detectores em estudo.
Hoje eles são disponíveis comercialmente7. Usamos detectores com
1000 canais de 50/im. Hoje canais de 20 ou até 10/tm são disponíveis.
Detectores de dupla face (XY) também são comercializados, sendo que
já é possível comprar o detector com pre-amplificadores e discrimi-
nadores na própria placa. 0 desenvolvimento mais recente na área
é o chamado "Pixel Detector", em que quadrados de 20x20/im2 são
individualmente endereçaveis. No presente momento estes ainda são
lentos na parte de leitura. Em Física Nuclear, todos estes detectores
tem um bom potencial, principalmente em espectrõmetros de alta res-
olução para partículas carregadas. Poderiam ser usados para raios X
de baixa energia, já que tem tipicamente 200 a 300/im de espessura.

• T R D - Usado de forma inédita para localizar um fóton, este tipo de
detector não parece ter uso em Física Nuclear, já que ele é eficiente
somente para fótons de alta energia, acima de 5GeV.

• BGO • Caro mas muito prático por ser compacto e não hidroscópico.
este cristal pode ser usado em Física Nuclear em calorimetria. mas seu
custo pode ser meio proibitivo no momento. Um detalhe interessante:
os cristais que usamos foram prduzidos pelos colaboradores chineses e
polidos pelos soviéticos. Uma indicação que esta tecnologia talvez não
seja fora do alcance dos brasileiros.

• Eletrônica padrão Camac - Este padrão, assim como o MM, já
está obsoleto (lento e caro por unidade de capacidade). No entanto,
os novos padrões como Fast bus e VME não oferecem ur catálogo tão
extenso quanto o Camac, além de endereçarem uma faixa de taxas
transferência de dados muito acima do que a física nuclear tem usado.
O Camac não vai sair de moda tào rápido. Novos controladores (como
usamos) permitem leitura rápida dos bastidores em paralelo.

7Doi» maior» fornecedores: Micron na Inglaterra c Ilamamatáti no Japão



• Sistema ACP - Módulos VME certamente representam uma possível
alternativa para sistemas de medidas no futuro próximo. Processa-
mento distribuído na tomada d? dados ainda não é uma necessidade
em Física Nuclear, mas pode tornar-se uma possibilidade muito in-
teressante. Estes módulos podem ser programados em Fortran, o que
aumenta muito seu potencial. Permitiriam seu uso em filtros, pre-
processamento e em espcctrómetros, cálculos de momento, massa e
energias em linha.

• Computação - Neste experimento, usamos um Vax 780 ligado em clus-
ter com 3 vax-stations, na tomada e análise em linha e fora de linha
(amostragem). Este tipo de ambiente é bastante típico em experimen-
tos e deverá tornar-se dominante em laboratórios de Física Nuclear.
Há uma certa tendência a usar Macintoshes para controlar sistema, de
tomada de dados, devido a sua poderosa interface gráfica.

Outro campo evoluindo muito é o do uso de fitas de Smm (Exabvte)
para registrar dados brutos. Estas fitas armazenam o equivalente a
10 a 14 fitas de 6250BPI por unidade, custando 1/4 ou menos do
preço de uma fita convencional. Como existem interfaces muito baratas
para workstations de todo tipo, a opção de Smm torna-se ainda mais
atraente. Unidades de dupla densidade/dupla velocidade já estão em
teste, eliminando a maior objeção que era a da baixa taxa de trans-
ferência.

Finalmente, ainda na área da computação, quando várias pessoas tra-
balham ao mesmo tempo sobre um programa de análise de dados, coisa
comum em Altas Energias, menos em Física Nuclear, mas que tende
a sê-lo, é necessário algum tipo de gerenciamento. Para E761, foram
definidas regras de programação que deviam ser seguidas. A principal
razão era que os programas deveriam rodar em três tipos de ambiente:
o Vax (referência), o ACP e o Amdahl (tipo IBM), portanto o Fortran
tinha que obedecer a um denominador comum. O grosso das incom-
patibilidades é removido com o uso de programas "tradutores". O
ponto mais importante foi a decisão de incluir o comando "IMPLICIT
NONE" em todas as rotinas, o que obriga o programador a declarar to-
das as variáveis referenciadas, primeiro passo para uma documentação
no próprio código. Os fontes são centralizados num Vax, numa bib-
lioteca controlada pelo programa CMS (Code Management System).
Qualquer módulo modificado tem sua história registrada pelo CMS,
tornando-se assim possível voltar atrás e desmodificar rotinas. Rotinas
são reservadas para serem alteradas sendo que apenas uma pessoa de
cada vez pode retirar um módulo, coino numa biblioteca de verdade.
Estes sistema funcionou a contento.


