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Resumo-E feita a apresentação do projeto denominado OMEGA-
Observation of Multiple oarticle production,Exotic Interac-
tions and Gamma-ray Air shower. Este projeto se caracteriza
essencialmente na tentativa de associar os detetores fotos-
sensiveis das experiências de Interações Hadrônicas com os
detetores eletrônicos utilizados por experiências que invés
tigam os chamados Chuveiros Atmosféricos Extensos.

1.INTRODUÇÃO

A assim denominada Colaboração Brasil-Japão de

Raios Cósmicos-CBJ vem obtendo resultados expressivos nos

estudos de Interações Hadrônicas de Altas Energias, algumas

das quais foram recentemente confirmadas pelos aceleradores

' . Outros resultados como por exemplo a ocorrência de

eventos exóticos em energias da ordem de 10 eV ainda não

foram observados em aceleradores.

Há diversas tentativas de explicação desse tipo

de eventos, em particular para os eventos do tipo Centauro,

através de modelos que podem ser divididos em dois tipos;

modelos que preconizam primários exóticos, como glob de nu-

cleons e quarks, e modelos que preconizam interações exóti-

cas. Do ponto de vista astrofísico há especulações no senti,

do de se associar a certos objetos estelares como sendo as

fontes de eventos Centauro. Qualquer que seja o posiciona-

mento, todos concordam que há que buscar mais eventos cla-

ros do tipo Centauro, seja em Raios Cósmicos, seja em ace-

leradores .

Outro objetivo deste projeto é pesquisar a fenome

nologia da Produção Múltipla de Partículas, em particular a

correlação entre momento transversal médio e a multiplicida

de das partículas. Esse fenômeno descoberto pela CBJ em in-

terações hadrônicas com Produção Múltipla de Mésons foi con

firmado em aceleradores, porém estes tem a desvantagem de
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ainda não poderem observar a região de fragmentação (região

do cone para frente da interação), sem danificar os deteto-

res.

Também ê objetivo desse projeto o estudo das fon -

tes localizadas de gammas de energia muito alta, do tipo

Cisne X3. Essa fonte observável no hemisfério norte tem enú

tido não sõ gamas, mas também muons (parallel muon bundle).

No hemisfério sul existem candidatos a fontes como Vela XI,

Escorpião XI, etc.

Um projeto dessa magnitude e que visa montar um de

tetor hibrido com a finalidade de observar fenômenos na re-

gião de energia (10 -10 )eV, região um pouco acima da

atingível pelo acelerador mais potente na atualidade, não

pode prescindir da comparação dos resultados de Raios Côsmi_

cos com os de aceleradores. A correlação momento transver -

sal com a multiplicidade pode ser um dos indicadores do cha

mado plasma de quark-gluon, principalmente se for licito in

cluir os eventos Centauro na mencionada correlação.

2.DESCRIÇÃO DO APARATO

Na Fig.l apresentamos a disposição geral dos dete-

tores, numa visão aérea. Pretende-se instalar esses deteto-

res no Monte Chacaltaya (5.200 metros acima do nivel do mar)

localizado a cerca de 20 km da cidade de La Paz-Bolivia. As

coordenadas geográficas são 16°20'45" Latitude Sul e 63°07'

31" Longitude Oeste, correspondendo a Coordenadas Geomagnê-

ticas de 4350l40" Sul e 0350'20" Leste, respectivamente, ou

seja no equador geomagnético.

A disposição dos detetores ao redor da parte cen-

tral do aparato é apresentada na Fig.2, numa visão ampliada.

Uma visão mais detalhada dos 9 módulos que consti-

tuem a parte central pode ser visualizada através das Fig.3

e 4.

O detalhamento dos detetores constituintes do môdu

los centrais, quais sejam o detetor fotossensivel inserido
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Pig.1iDisposição
dos detetores
a serem insta
lados no Mon-
te Chacaltaya
LaPaz-Bolivia

• Cintilador
de 1 m* pa-
ra medidas
de densida-
de e de tem
po de vôo
com grande
precisão

O Cintilador
de 1 m2 par
ra medidas
de densida
de

Fig.2:Visão ampliada da
parte central

• Idem Fig.l

a Idem Fig.l

• Cintilador de 1/4
m2 para medidas
de densidade

ZiTiTiJ

Fig.3:Croquis dos 9
módulos que
constituem a
parte central
do aparato.

contorno
da garagem
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Fig.4:Um dos 9 módulos centra i s

Opticol Fiber Array

' • ' • • • V V
1

Fig.6:Rede de fibras óticas

Fig.5:Detalhamento de
um bloco que cons
t i tue um dos 9 mo
dulos centrais

entre uma camada de rede de fibras óticas e uma camada in-
ferior de cintiladores plásticos, e principalmente da rede
de fibras óticas ê apresentado nas Figs.5 e 6.

3.DISCUSSÕES
Nesse espaço limitado não há possibilidade de d i s -

cussão detalhada das vantagens e desvantagens desse projeto,
Assim sendo um resumo seria: 1)Possibilidade de 'ativação'
do detetor 'passivo', 2)Tentativa, testada previamente com
bons resultados, de associar eventos observados detalhada-
mente em câmaras de fotoemulsões com eventos observados em
detetores eletrônicos de chuveiros extensos, 3)Informações
mais completas sobre os eventos com vistas aos 4 objetivos
descritos na introdução.

REFERÊNCIAS

1. G.Pancheri e C.Rubbia,Nucl.Phys.A418(1984),117c

2 . T.Alexopoulos e t a i . ,P .R .L .vo l60 ,n9 l6 (1988) ,1622

AGRADECIMENTOS:CNPQ,FAPESP,FINEP pelo lado b r a s i l e i r o , ICRR

ün.TOKYO e Ministério da Educação pelo lado japonês.

326


