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1.INTRODUÇÃO

Estudos sobre Interações Hadrõnicas de Altas Ener

gias(>10 eV) vem sendo desenvolvidos pioneiramente pela Co

laboração Brasil-Japão de Raios Côsmicos-C.B.J. Esta colabo

ração iniciada em 1962 utiliza as partículas, notadamente

os protons da Radiação Cósmica, como partículas geradoras

de Interações Hadrõnicas.

O detetor utilizado pela CBJ é a câmara de foto-

emulsões-chumbo, que é essencialmente um detetor constitui-

do de material fotossenslvel intercalado por placas de chum

bo, formando uma estrutura de múltiplas camadas. Nas cama -

ras montadas a partir de 1964 foram utilizadas montagens em

dois andares, sendo que o andar superior está apoiado sobre

uma camada de piche e suspenso a uma determinada altura aci

ma do andar inferior.

As Interações Hadrõnicas ocorridas nessa camada

de alvo localizado (piche) e ttetectadas no andar inferior

chamamos de C-jatos, os quais neste trabalho serão c ara

dos com os resultados obtidos em aceleradores de particu-

las.

A comparação acima mencionada se limitará,somen-

te ã correlação entre momento transversal e multiplicidade.

2.MÉTODO EXPERIMENTAL

Através da busca e medição dos traços de elétrons

e positrons provenientes essencialmente dos pions neutros

produzidos na Interação Hadrônica, como produtos dos decai

mentos p + P-* (TT + *' + ir" + )'r, ir0 -* y + -y »
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y * (e~ + e • Y)*S.

As coordenadas relativas dos Y'S são determinadas

através de microscópio ótico e as energias através de medi-

das fotodensitométricas e/ou contagens de n9 de elétrons e

positrons em função da coordenada z (profundidade dentro da

câmara). Sejam as medidas fotodensitométricas sejam as con-

tagens, as mesmas são comparadas com curvas analíticas, pa-

rametrizadas por energia e ângulo de incidências, curvas

calculadas levando em conta os efeitos eletromagnéticos de

bremstrahlung e de criação de pares, e a configuração geo-

mética do respectivo detetor (por exemplo a inomogeneidade

do material, o espaçamento entre placas de chumbo, etc).

3 .RESULTADOS

A f ig . l

representa a dis-

tribuição integral

de energia de to-

dos os Y'S dos 87

C-jatos analisados

Nota-se que não é

ajustar por uma

exponencial. Efe-

tuada a distribui-

ção integral em es

cala di-log verifi_

ca-se também a in-

consistência com

espectro do tipo

potência.
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Fig.l: Distribuição integral de energia

de >'s de 87 C-jatos

Na Fig.2 foi determinada a distribuição integral

dos momenta transversais dos Y'S. Também aqui não é possí-

vel se ajustar curva exponencial pura.
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Na Fig.3
abaixo ê apresenta
do o histograma da
densidade de pseu-
do-rapidez, ou se-
ja o histograma da
multiplicidade de
particuIas dividi-
da pelo intervalo
de pseudo-rapidez
(dNc/dEtha). Este
tipo de grandeza é
usual para análise
de dados de acele-
radores .

A Fig.4
Fig.2:Distribuição integral dos momenta

transversais dos y's.

representa a corre 30
lação entre o mo -
mento transversal
médio <Pt> e a den
sidade de rapidez.
Nesta figura os
pontos em quadrado
representam os pon
tos dos C-jatos e
os pontos em tr i -
ângulo foram ex-
traídos da referên
cia . Apesar do
gráfico desta refe
rência estar limi-
tado até o valor
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pidez indica-

mos o ponto

marcado por

um X, o qual

deve ser vis

to como um

dado prelimi-

nar.

4.CONCLUSÕES

E DISCUS -

SOES
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importante sa d.Nc / d Etha
lientar que pig.4-correlação entre o momento transversal
a correlação médio <P t

> e a densidade de rapidez

obtida resul-

tou da interpretação dada pela CBJ desde 1968 às observa-

ções em Raios Cósmicos, segundo o modelo de Bolas de Fogo

denominados Mirim, Açú e Guaçü . Apesar dessa correlação

indicar o aumento do momento transversal com a multiplici-

dade, os resultados do primeiro acelerador colisor, o ISR,

foram interpretados como confirmadores do chamado scaling

de Feynman. A quebra do scaling, conseqüência desta corre-

lação preconizada pioneiramente pela CBJ, só foi confirma-

da em 1934 através dos resultados do acelerador SppS Colli.

der do CERN e reconfirmadas recentemente pelo acelerador

Tevatron Collider do FNAL1.
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