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Sumário

O grupo de Léptons do Depto. de Raios Cósmicos do IFGW/Unicamp
mantém [1] [2], desde o início de 1989, um experimento para a detecção de
chuveiros atmosféricos extensos (CAE's).

Utilizando-se de um sistema experimental acoplando um detector a cinti-
lador plástico com um módulo de tubos "streamer", selecionamos através da
reconstrução de traços eventos de um único múon. Os sinais de tais eventos
nos detectores a cintilador plástico possuem uma distribuição estatística de
acordo com as condições geométricas de chegada neste detector.

Estudamos a influência destas distribuições na determinação da densidade
de partículas e de parâmetros fundamentais dos CAE's.

1 Introdução
Um primário da radiação cósmica com energia superior a lOOTeV, interagindo no
topo da atmosfera, dá origem a um processo de produção múltipla de partículas e
um número suficiente destas podem ser observadas na superfície da Terra por um
"array" de deteçtores. Tais experiências devem ie extender por uma vasta área,
em conseqüência do desenvolvimento lateral do processo. Quando uma partícula
da radiação cósmica possui energia suficiente para produzir uma cascata que atinja
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a profundidade do "array", um fluxo de partículas carregadas disparando vários
deteriores pode ser observado em um At ~ ns. Entre os diversos tipos de detectores
utilizados em experiências de CAE's estão os cintiladores plásticos, os detectores a
gás e os telescópios Cerenkov.

O experimento mantido pelo Departamento de Raios Cósmicos e Cro-
nologia do IFGW/Unicamp para a detecção de Chuveiros Atmosféricos Extensos
(EAS—CAMP) [1] tem por objetivo geral o estudo da anisotropia e a procura por
fontes pontuais da radiação cósmica no hemisfério sul celeste, a energias acima de
IO14 eV, utilizando-se de um conjunto de detectores a cintiladores plásticos e tu-
bos "streamer". É possível, através do sinal colhido por estes detectores, obter
informação sobre a direção de chegada e a posição do eixo de desenvolvimento (ou
centro) dos CAE's no plano do "array".

Apresentamos o estágio atual na medida de densidade de partículas pelos
detectores a cintilador plástico e sua implicação nas medidas da posição do-centro
dos CAE's.

2 Métodos para a Determinação do Centro dos
CAE's

Partículas da radiação cósmica que penetram na atmosfera terrestre, interagem com
os núcleos desta com livre caminho médio típico de interações fortes (~ 80g/cm2).
Como resultado do processo de colisão, há a produção, principalmente, de píons. Os
7T° decaem em 27 e dão origem a cascatas eletromagnéticas. Já os píons carregados
que decaem em múons que formam a chamada componente muônica dos chuveiros
que chega até a superfície da Terra.

De acordo com o modelo utilizado no estudo de cascatas nucleares [3] [4]
[5], a densidade de partículas a uma distância r do centro do chuveiro é dada em
termos do número total de partículas no chuveiro Ne e da função de distribuição
lateral de Nishimura-Kamata-Greisen (/nkg):

( , ) ( )

onde ri = 91m, é a unidade de Molière e s é a idade do chuveiro.

A função de Nishimura-Kamata-Greisen é dada por

. /nM£.*)«eM(£ra(l+ £)•"". (2)

onde c(s) é uma constante de normalização.

Suponhamos que um dado "array" de N detectores meça, para um chu-
veiro as densidades p\, pj, ..., pn- Existem vários métodos para se determinar a
posição do centro à partir destas medidas.
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No método da minimização do x2i procura-se o extremo desta função
em relação aos parâmetros fundamentais dos CAE's (s,xc,yc,.Eo).Qnde x2 é definida
por:

N (o — o?2 V* Vroí Pu) in\

X = 2_/ 2 W
í=l °

onde po\ é a densidade observada no detector i, p\\ é a densidade teórica - dada por
(1) - no detector i e a é o erro cometido em po\.

Resolvendo-se o sistema de equações para os diversos parâmetros,podemos
determinar xc e yc, que definem a posição do centro do chuveiro.

No método da máxima verossimilhança definimos a; como f^g no i-ésimo
detector. Então, a probabilidade do i-ésimo detector medir N; partículas é:

- e"*flW'

Define-se, a seguir,a função:

L(Ni,...,Nu,s,xc,yc,E0) = Pi(Nus,xc,yc,E0):.Pti{Nti,s,xc,yc,Ea) (5)

Procura-se o extremo da função L e resolve-se o sistema de equações de
forma a encontrar os valores de xceyc.

No método geométrico [6], toma-se a medida de um detector como re-
ferência (por exemplo, o detector N). Dividimos, então, as medidas dos outros de-
tectores do "array" pela medida do detector de referência, que por (1) devem dar:

As N - 1 equações acima definem N - 1 curvas que passam em torno dos
detectores respectivos a p-y Tais curvas se interceptam no centro do chuveiro.

No método do baricentro [7], que é um método bom apenas como pri-
meira aproximação, definimos a posição do centro como a média das posições de
cada detector ponderada pelo número de partículas medido em cada um destes:

_
c ~

Vemos que, todos os métodos de determinação do centro dos chuveiros
envolvem medidas do número ou densidade de partículas em cada detector, dada
sua área. Estudaremos, agora, como as peculiaridades dos detectores comumente
utilizados influenciam nas medidas de densidade de partículas.
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3 Medidas da Densidade de Partículas em Cin-
tiladores Plásticos

Os módulos a cintilador consistem de um conjunto de uma fotomultiplicadora (Phi-
lips XP2040) e um bloco de cintilador plástico de 1x0,7x0,02m3 (NE102A ou
NE110) acondicionados em uma caixa de madeira no formato de pirâmide de base
retangular, com a fotomultiplicadora no topo e o cintilador na base desta. As pare-
des internas do detector são pintadas com tinta branca de forma que a luz gerada
no cintilador que incide nestas é difundida para todas as regiões do detector.

A luz captada pela fotomultiplicadora é convertida em um pulso eletrônico
de altura proporcional à intensidade de luz que chega no fotocátodo. Este pulso vai
para um módulo ADC que o converte em um número proporcional à sua carga. Este
valor, em última instância, é proporcional à quantidade de luz que chega na foto-
multiplicadora. E esta, em principio, depende da localização da partícula incidente
no cintilador, de sua inclinação e do número de partículas que cruzam o detector.

A dependência no número de partículas é a que mais nos interessa —
vimos que vamos usar como dado na determinação da posição do centro do chuveiro
a densidade (ou número em uma área fixa de cintilador) de partículas.

A informação experimental de que dispomos é o sinal do ADC que ob-
serva um dado detector. Este sinal, contudo, possui variações estatísticas que de-
pendem dos fatores descritos. Vamos estudar tais flutuações introduzidas por estes
parâmetros na medida da densidade de partículas, fixando seu número.

Colocamos um detector a cintilador plástico sobre um módulo "streamer"
para tracejamento de múons [8] [9] [10] e uma camada de chumbo entre os dois
detectores para blindar a componente eletrônica de baixa energia, vide figura 1.
O trigger da aquisição é dado pela coincidência tripla nos planos do "streamer".
Analisando os dados do "streamer" selecionamos os eventos de uma único múon e
calculamos suas trajetórias. Selecionamos, então, eventos cuja projeção do traço
passe pelo plano do cintilador dentro de seus limites. Estes eventos dão informação
do local e da inclinação da partícula neste. O estudo da flutuação dos sinais com o
ângulo zenital que reflete o caracter proporcional do cintilador, não será apresentado
neste resumo.
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Cintilador

Pb

Planos do Streamer

Figura l

A análise da dependência da medida do número de patículas com a
posição do evento no detector foi feita, primeiramente, dividindo-se o cintilador
em nove regiões retangulares de igual area. Observamos que a eficiência da região
central é maior do que de qualquer outra região, que vem confirmar nossa hipótese
da dependência do sinal do ADC com a localização da passagem da partícula no
cintilador.

Em seguida fizemos uma simulação para eventos de duas partículas. Sor-
teamos duas posições aleatóreas de passagem para cada partícula. Identificamos a
região correspondente de cada uma. Sorteamos uma carga para cada partícula com
distribuição de probabilidade dada pelo histograma da respectiva região e somamos
as cargas.

Figura 2

Na figura 2, apresentamos a comparação do espectro de sinais dos dados
experimentais de uma partícula para com os dados simulados de duas, 0 primeiro re-
sul\ •. do que podemos citar é que a média da distribuição de duas partículas (210pC)
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é um pouco maior que o dobro da de uma (lOOpC) mas, ainda tolerável, pois a meia
largura da distribuição de duas partículas é de. 65pC. Experiências de CAE's tomam
a média do espectro de uma partícula como escala na medida do número destas
que cruzam um detector. Posteriormente, existe, uma interposição das duas distri-
buições. Dado um sinal de ADC nesta região, existe uma dada probabilidade do sinal
corresponder a uma ou a duas partículas. Isto é, existe um erro estatístico inerente
a esta medida que poderemos com este trabalho levar em consideração no cálculo
da posição do centro do chuveiro. Da posição do centro do chuveiro dependem a
estimativa do número total de partículas (e, portanto, a energia do primário) e o
cálculo do angulo de incidência do primário no topo da atmosfera que é fundamental
para a procura de fontes e estudo da anisotropia de raios cósmicos.
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