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Resumo - O estudo dos fenômenos na região de energia super alta, ZE^ > 1000
TeV revelou eventos que apresentam uma grande mancha escura na região cen-
tral com grande concentração de energia e partículas, denominada halo. Seis
super famílias com halo foram analisadas pela Colaboração Brasil-Japão de
Raios Cósmicos, CBJ e tent seus resultados publicados. Para cada família
construiu-se a distribuição lateral de densidade de energia e estimou-se a
grandeza Rci;E(R<Rc) que foi comparada com os valores obtidos para as famí-
lias simuladas. Para estudar a composição primária sob a hipótese de seal
ing dos eventos como um todo, analisou-se a correlação de energia e partí-
culas liberadas separadamente em hadrons e raios gama. Comparação feita
com famílias simuladas para vários tipos de composição primária P, CNO, Fe
sob a hipótese de scaling S, resultou numa variedade de tipos de super fa-
mílias.

1.

A CBJ tem exposto câmaras de emulsão nuclear e chumbo no Monte Cha

caltaya, La Paz, Bolívia, a 5220m acima do nível do mar, desde 1962, com o

objetivo de estudar as interações nucleares induzidas pelos raios cósmicos

na região de energia (10 - 10 eV)l.

A região de energia acima de 1000 TeV é chamada região de energia

super alta e os eventos nesta região são as super famílias. Os eventos de

energia extremamente alta apaxe-em nos filnes de Raios X como uma grande

mancha escura na região central chamada halo, com numerosos chuveiros bas-

tante espalhados.

Até o presente momento, seis super famílias can halo têm seus re-

sultados publicados: Andromeda2>3»*•, Ursa Maior1*»5, M.A.I*'6, M :\ M.

A.III4 e PO67.

A Fig. 1 mostra o desenvolvimento do halo do evento PO6 detetado

na parte da câmara nQl8 analisada no CBPF. Pode-se dizer que o halo, isto

é, a forte concentração de energia, é um fato comum no novo domínio de e-

nergia e torna-se importante o estudo dos vários aspectos dos eventos com

halo para melhor compreensão do fenômeno de colisão na região de altíssima

Fig. 1: Aparência do halo do P06 nos filmes de Raios X, tipo N.
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ANALISE DAS SUPER FAMÍLIAS

Supondo que a parte do halo vem da interação principal no proces-

so de cascata nuclear e eletromagnética, procura-se a característica do ha

Io. Para tal, constrói-se a distribuição

lateral da densidade de energia da oompo-

nente eletromagnética para quatro das su-

per famílias citadas (Fig. 2). Observa-se

nos casos de Ursa Maior, M.A.IIIeP06 que

a distribuição tem um pico pronunciado em

pequeno R, limitado em Rç, e um prolonga-

mento achatado para grande R. A mesma dis

tribuição é construída para famílias sinu

ladas com EEy > 2000 TeV *•.
r
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Fig. 2: Distribuição lateral de ener

gia, expressa na escala
logt0R.
a) Andromeda,
b) M.A.III,
c) Ursa Maior e
d) P06.
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Três exemplos são apresentados na Fig. 3, correspondendo a três

grupos de primários, P, CNO, Fe.

Estima-se a variável RC£E(R<RC) que representa o afastamento la-

teral, ponderado em energia da parte do halo.

Define-se o espalhamento lateral

da interação principal, cano a distância

Rg, do centro da família ao primeiro pico

da distribuição de densidade de energia;

faz-se a soma das energias dos raios y

dentro da região R < Rc ,e o valor £E(R <

< Rç), supõe-se ser a energia fornecida pe

Ia interação principal.

Fig. 3: Distribuição lateral de densa
dade de energia para três e-
ventos simulados:
a) PS (E= 1557 TeV),
b) CNOS (2217 TeV) e
c) FES (5495TeV).
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Na Tab. 1 são apresentados os valores de I^;£E(R<I^:) para as

seis famílias observadas. A Tab. 2 mostra os valores médios obtidos para

as famílias simuladas sob a hipótese de scaling S, para cada modelo (PS,

CNOS e FES) cem energia total observada, maior que 2000 TeV\

Jtoce ác Evento E»palh«ne.ito Saaa ca energia Modelo Valor «eálo de

Rc (am) :E IR BC) (TeV)

» C : E IR<RCI
iGeV tea»

Androaeda

Ursa Haior

M.A.I

N.A.I:

M.A.tlI

P06

1.0

4,0

6.3

1.6

2,5

2.5

323 |7 .2 1)

7C0 (32,1 »)

734 <55,O %l

390 (43,9 %)

796 (3T.S t |

813 (79,0 »)

0.32

2,8

4.6

0.62

2.0

2.3

PS

CNOS

FES

2,7 ; 0,8

6 . i : 1.7

1 9 . í í 4 , 4

Tab. 1: Espalhamsnto iatyr»i
famílias observadas.

seis

Tab. 2: Valor médio
do espalha-
mento late-
ral para e-
ventos simu
lados.

Apesar dos erros estatísticos serem grandes para cada modelo, tor

na-se claro que o modelo FES (na região de energia considerada lEy > 2000

TeV) não explica as famílias observadas devido aos grandes espalhamentos

que dele resultam. Os modelos PS e CNOS reproduzem os eventos com valor

de 1̂ . LE(R < Rç) semelhante ao das experiências, embora o modelo CNOS apre-

sente valor médio maior que os experimentais. O fato sugere que as carac-

terísticas das partículas dos chuveiros existentes na região do halo podem

ser de natureza PS (scaling tendo próton como primário). Qn outras pala-

vras, o modelo PS é bom para procurar os aspectos especiais que podem apa-

recer na região do halo.

A fim de estudar a composição primária sob a hipótese de intera-

ção tipo scaling, analisou-se os eventos com halo com base na correlação

entre energia e número de partículas liberadas, separadamente, em hadrons

e raios gama.

Para investigar a característica hadrônica, eventos can halo fo-

ram simulados por Yamashita , com £E^= (EE+ EEn)>1000TeV, feita para vá-

rios tipos de composição de partículas primárias: P, CNO, Fe sob a hipóte-

se de scaling S, para a interação nuclear.

A Fig. 4 mostra o diagrama da soma de energia para a parte hadrô-

nica, EEf,, e para a parte de raios gama e elétrons, ZEy. A Fig. 5 dá um

diagrama similar em número de partículas N^ e N . Nas figuras são apresen

tados os resultados dos 119 eventos simulados (sob a hipótese PS) para es-
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te trabalho, os quais são corrigidos para perda de deteção.

OGNCLUSSO

Nota-se que há una variedade de tipos de super famílias Andromeda

e M.A.III na região dos núcleos CNO, Ursa Maior no meio e P06 na região PS.

10 -

Fig. 4: Diagrama de IEJ e Fig. 5: Diagrama d e l ^ e N
Í E Y - Os símbolos são os
á Andromeda mesmos que na Fig.4.
• M.A.III
• Ursa Maior
• P06

A PS, + (NOS, o FES, • PS
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