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Abstract

This work deals with the studies of a multiwire gaseous detector oper-
ating as a drift chamber, which will be part of the SELEX spectrometer of
the experiment Fermilab E781.

A prototype was designed to be built and tested at IFUSP.
Results are shown of the analysis of data taken with another similar

detector whose construction and test were done at Fermilab, with the aim
of studying its characterization and performance.



Resumo

Este trabalho consiste em um estudo sobre uir detetor gasoso multiíilar
do tipo câmara de arrasto que deverá fazer parte do espectrómetro SELEX
da experiência Fermilab-E781.

Projetou-se um protótipo a ser construído e testado no IFUSP e fez-
se a análise dos dados tomados com um outro protótipo semelhante, cuja
construção e teste realizou-se no Fermilab, tendo-se por objetivo caracterizá-
lo e estudar o seu desempenho.
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Introdução

As chamadas câmaras de arrasto fazem parte de uma classe de detetores, conhecidos como
detetores de trajetória, os quais desempenham a função principal de mapear trajetórias de
partículas, podendo, além disso, ser exploradas, utilizando-se um projeto adequado, para se
fazer medidas de dE/dx, visando a identificação de partículas.

São câmaras multifilares à gás cujo princípio de funcionamento baseia-se na observação de
que a distância do ponto em que ocorre uma ionização primária no volume de gás, devido à
passagem de uma partícula ionizante, e o fio ânodo, onde é coletada a carga total, resultante da
multiplicação da carga primária, está relacionada, de maneira inequívoca, ao intervalo de tempo
At = ti — to, entre o instante to, em que ocorre a produção dos íons primários, e o momento
íi, em que se observa a formação de um pulso no fio ânodo quando, penetrando os elétrons na
região de campo intenso ao redor do fio, dá-se início o processo de avalanche.

A distância ao fio, do ponto de intersecção da trajetória da partícula com um determinado
plano do detetor, que contém o fio ânodo em questão é, então, expressa como:

= / vd{t)dt
Jto

onde vj é a velocidade de arrasto dos elétrons no gás.
As câmaras de arrasto, cujo projeto compõe o tema deste trabalho, serão parte integrante

do sistema de detetores da experiência Fermilab E781, o chamado SELEX, Segmented Large-X
Baryon Spectrometer.

Dentro deste arranjo, estas câmaras terão a tarefa específica de reconstruir a trajetória dos
produtos de decaimento Vee, denominação geral dada aos decaimentos de partículas estranhas
neutras. Estas partículas, tais como A°s e K°s são, por sua vez, características de decaimentos
de bárions charmosos, que constituem o principal foco de estudo deste experimento. No SELEX
estes detetores são, por esta razão, identificados pelo nome de vee chambers.

Com base na função a ser desempenhada, estes detetores devem ser cuidadosamente integra-
dos dentro do sistema de deteção, sua localização e tamanho sendo determinados, tendo-se em
vista toda a cinemática e os tempos de vida das partículas de interesse envolvidas.

Fixada a sua posição dentro do espectrómetro, a taxa de eventos, a aceitação geométrica e a
precisão que se deseja obter nas medidas, irão ditar o dimensionamento e o desenho ótimo dos
detetores.



Cabe aqui ressaltar que, embora a concepção destas câmaras não envolva nenhuma inovação
em relação ao que já vem sendo usado em física de altas energias, não é uma prática comum a
utilização, em experimentos de alvo fixo, deste modelo adotado na E781, que são as chamadas jet
chambers de geometria planar. Este tipo de detetor faz parte de um grupo de câmaras de arrasto
denominadas pictorial drift chambers, em contraste com as câmaras de arrasto convencionais.
Enquanto estas últimas são projetadas de forma a detetar partículas que penetram no volume de
gás numa direção aproximadamente perpendicular ao plano de fios ânodo, fornecendo, portanto,
apenas um sinal por plano, nas câmaras pictorials são observadas partículas cujas trajetórias
formam pequenos ângulos com relação ao plano sensor, de forma que se registra eletronicamente
uma fotografia completa de um segmento de traço da partícula. Esta alta densidade de medidas
permite que se possa reconhecer traços sem que seja necessário ajustá-los, em uma primeira
reconstrução.

0 desenho adotado, a princípio, é praticamente o mesmo que já havia sido utilizado em uma
experiência anterior, a Fennilab E665, tendo sido introduzidas apenas pequenas modificações
em alguns parâmetros geométricos do detetor, que se julgou conveniente para o seu melhor
desempenho.

Á fim de que se possa justificar o porquê de se considerar tal desenho adequado e, com o
intuito de se ressaltar o papel fundamental que deverão desempenhar estas câmaras no experi-
mento, convém aqui situá-las no contexto do aparato experimental como um todo e da física a
ser explorada na E781, o que será feito, de modo sucinto, no primeiro capítulo deste trabalho.

Classificando-se, segundo a sua origem, as fontes de incerteza que limitam a precisão nas
medidas de posição feitas com o detetor, introduzindo erros tanto de natureza estatística, como
erros sistemáticos, distinguem-se quatro grupos principais, que são abaixo citados, reservando-se
uma discussão mais detalhada a seu respeito, para os capítulos 2 e 3.

1. Processos físicos no gás:

• Flutuações no número e tamanho das nuvens de íons primários, bem como na dis-
tribuição destas ao longo da trajetória da partícula.

• Produção de raios 6.

• Dispersão dos elétrons durante o seu arrasto em direção ao plano ânodo.

• Flutuações no processo de multiplicação na região de avalanche.

2. Imprecisões na conversão de intervalo de tempo em distância:

• Variações no campo elétrico e magnético (se presente).

• Variações na pressão.

• Variações na temperatura.

• Variações na composição no gás.

3. Construção mecânica da câmara:



• Deflexões eletrostáticas.

• Envergamento gravitacional.

• Posicionamento dos fios.

4. Eletrônica:

• Incertezas no instante de chegada do pulso referência do cintilador que fornece o
instante inicial de contagem para a TDC.

• Incertezas no instante de chegada do sinal do ânodo, que fecha a contagem na TDC.

• Presença de ruído.

No segundo capítulo procura-se justificar a escolha da mistura gasosa adotada, com base
nas suas propriedades, conforme relatadas na literatura, enquanto se estima a contribuição das
fontes de incerteza dos tipos 1 e 2, anteriormente citadas.

Passa-se, a seguir, a uma descrição das etapas envolvidas no processo de construção do
protótipo, justificando-se aí a escolha dos materiais utilizados. A maior contribuição às impre-
cisões mecânicas provém dos erros no posicionamento dos fios, que são, em geral, de natureza
aleatória. Deflexões eletrostáticas, por sua vez, são responsáveis pela introdução de erros sis-
temáticos. Tais contribuições para a resolução do detetor são consideradas no terceiro capítulo.
Também neste capítulo, é feito um estudo da configuração de campo eletrostático em função
da tensão aplicada aos eletrodos, a fim de que se possa inferir qual a região de tensão mais
apropriada à operação do detetor, tendo-se em vista as previsões a respeito do comportamento
da velocidade de arrasto em função da distância aos fios sensores.

No quarto capítulo faz-se a análise dos dados obtidos com um outro protótipo construido e
testado no Fermilab.



Capítulo 1

As Câmaras de Arrasto no
Contexto da E781

1.1 A experiência E781

0 principal objetivo desta experiência é o de se fazer um estudo sistemático dos mecanismos
de produção e decaimento de bárions charmosos. Um aumento na estatística de dados em
termos de medidas de massas, tempos de vida e sua hierarquia, razões de ramificação, entre
outras informações sobre o setor de bárions, juntamente com o que já é conhecido no setor de
mésons, permitirá que parâmetros fundamentais do Modelo Padrão sejam determinados e que
sejam testadas previsões feitas por outros modelos, respondendo a uma série de questões que se
encontram ainda em aberto.

Neste experimento a ênfase será dada à produção de charme em uma região de valores de
xp > 0.25. Este parâmetro, chamado variável de scaling de Feynmann, é definido como a
razão entre a componente paralela do momento das partículas e o momento do feixe. O aparato
experimental, em si, entretanto, possui uma boa aceitação geométrica, para a maioria dos modos
de decaimento, mesmo para xp até da ordem de 0.1, isto é, os detetores são suficientemente
grandes e os campos magnéticos podem ser ajustados de forma a selecionar diferentes intervalos
de momento.

A E781 se propõe a explorar tal região, em função de interesses de caráter tanto teórico como
experimental:

• Resultados de experimentos anteriores levam a crer que a produção de charme em distintas
regiões de xp seja regida por diferentes mecanismos, de forma que se espera encontrar física
nova na região de grandes xp, podendo-se complementar, assim, os dados provenientes de
outras fontes.

• Uma vez que o uso de um único contador Cerenkov de limiar pode separar, num dado
intervalo apropriado de momento, apenas x's de (íf,p)'s e, a não distinção entre Jf's e
p's pode gerar, por sua vez, uma confusão entre eventos Â " e decaimentos mesônicos D



ou Dt, optou-se por utilizar, na E781, um Ring Imaging Cerenkov Counter (RICH). Este
tipo de detetor Cerenkov é projetado de forma a fornecer informação, não apenas sobre
se há luz sendo emitida, mas também sobre o ângulo com relação à direção da partícula
incidente com que é emitida tal luz, medindo-se o raio do anel de radiação. Desta medida
obtém-se diretamente a velocidade 0 da partícula que, combinada com uma medida de
momento, possibilita que se identifique a sua massa. Como tem-se, em geral, uma baixa
produção de radiação Cerenkov, necessita-se de detetores fotosensíveis eficientes para a
deteção de um único fóton. Pode-se usar câmaras proporcionais ou câmaras de arrasto,
dependendo da rapidez e precisão desejadas. 0 gás utilizado, no entanto, deve ter alta
eficiência para a conversão de fótons ultravioleta, já que a maior parte da radiação Cerenkov
concentra-se nesta região do espectro. Por outro lado, quando não é necessária uma alta
granularidade nas medidas de posição destes fótons, apresenta-se então uma opção bem
mais simples. Torna-se possível a utilização de uma matriz de fotomultiplicadoras. Estas
têm uma eficiência quântica alta bem conhecida. A precisão na medida do raio do anel de
emissão é limitada, neste caso, pelo raio das próprias fotomultiplicadoras. Na região de
grande xp, a baixa densidade de ocupação permite que se adote esta solução.

1.1.1 O aparato experimental SELEX

A fim de estudar o efeito de dependência com o tipo de feixe na produção de bárions char-
mosos, sugerido por experimentos anteriores, a E781 tomará dados com os diversos tipos de feixe
que podem ser obtidos no feixe secundário da instalação conhecida como Unha de feixe PCenter,
do Fermilab.

Pode-se utilizar, no PCenter, um feixe secundário negativo, de 600 GeV/c de momento, com
uma composição aproximada de 50%£~ + 50%TT~ a 10 m do alvo de produção.

A questão da dependência da produção de charme com a massa atómica A do alvo será
investigada utilizando-se diferentes materiais, entre os quais: C, Si, Cu, Ag e W. Pretende-se
operar com, no máximo, 5% do comprimento total de interação na cadeia de alvos, consistindo
esta, dependendo do material, de até 10 folhas de 1 mm ou menos de espessura, espaçadas de 1
cm, no mínimo, para facilitar a determinação do ponto de interação.

Identifica-se no aparato experimental, que se encontra esquematizado na fig.(1.1), basica-
mente três regiões distintas: a região de feixe, uma região de deteção de partículas lentas e
outra de partículas rápidas. Considera-se aqui o arranjo conforme consta na proposta inicial do
experimento.

As vee chambers estão localizadas na região do chamado espectrômetro de partículas rápidas.
A área a ser coberta pelas câmaras de arrasto que irão detetar os produtos de decaimentos vee,
é determinada pelo alcance angular dos A°'s de alto momento, provenientes, na sua maior parte,
de decaimentos de A^'s. A maioria destes decaimentos terá pelo menos uma partícula analisada
no dipolo c.e grande abertura AÍ3, que se encontra localizado no final da região de decaimento.
Contar-se-ia, segundo a proposta original, com um total de quatro estações de detetores vee,
três antes e uma depois de M3, abrangendo uma região de aproximadamente 14 m.

Tais câmaras desempenharão um papel fundamental no sistema de trigger adotado para o



TRD II
b

PbG

PbG 1

a.

RICH

Ü

Detetor de
Neutrons

Fig. 1.1 - Layout do espectrômetro SELEX (fora de escala).

experimento.

1.1.2 O s is tema de trigger da E781

Uma filtragem de eventos on-line altamente seletiva e eficiente é um ingrediente indis-
pensável para o sucesso de experimentos em física de altas energias, onde, com o emprego
de espectrómetros cada vez mais complexos, tem-se uma alta taxa de eventos e uma quantidade
de informação gerada por evento tanto maior quanto maior o número de elementos de deteção
que compõem o arranjo experimental.

Um trigger é basicamente um sinal eletrônico que acusa a ocorrência de uma determinada
correlação espaço-temporal entre os sinais dos detetores. Á correlação de que se necessita é
estabelecida com base em critérios físicos que distinguam os eventos de interesse dos demais
eventos de fundo.

No caso em que se deseja investigar o comportamento de partículas de vida curta em ex-
perimentos de alvo fixo, uma característica que pode ser explorada para se determinar um
sistema de trigger bastante seletivo, é o fato de que o tempo de vida finito, implica em que
a extrapolação dos vértices secundários de decaimento, ao vértice primário de produção, deve



apresentar parâmetros de impacto não nulos, determinados pelos tempos de vida em questão.
Em se tratando de bárions charmosos, há uma variedade de modos de decaimento e tempos

de vida a serem considerados. Concentra-se esforços, portanto, na deteção daqueles estados de
vida mais curta, o esquema devendo funcionar com eficiência ainda maior para os estados de
vida longa.

Assim, o sistema de trigger da £781 se utiliza da reconstrução total de traços on-line para
rejeitar interações não charmosas, impondo um corte em parâmetro de impacto no intervalo de
30-3000 pm.

A filtragem de eventos é feita em quatro níveis, por meio dos quais almeja-se uma redução
da taxa de interações, que deve ser inicialmente de 50 kHz, tendo-se um feixe cujo fluxo é de
2 MHz, para uma taxa final, de armazenamento em fita, de apenas 250 Hz, mantendo-se a
amostra de dados rica em charme.

O papel das vee chambers se faz presente já no primeiro estágio de filtragem quando, além
de ser feita a identificação do feixe num modo partícula por partícula e de se determinar a
ocorrência ou não de interação, é feita a verificação da chamada condição de alto momento.

Já que a ênfase é dada para aqueles eventos de grandes Xf, só são considerados os traços
que passam através do segundo ímã, Ml. Aqui, faz-se uso também do fato de que os estados
de bárions charmosos de interesse têm cargas que diferem da carga do feixe de uma, duas ou
três unidades e, além disso, de que os decaimentos favorecidos por Cabibbo envolvem transições
c —> Í , devendo, portanto, haver partículas estranhas no estado final.

Assim, a condição de alto momento é testada procurando-se por sinais no hodoscópio de
cintiladores situados após M2, utilizados para selecionar traços rígidos positivos, ou por sinais
nas câmaras de arrasto vee, localizadas na região de decaimento após o hodoscópio. Esta condição
pode ser assim esquematizada:

(dois traços positivos rápidos (vistos no hodoscópio))
ou

(um traço positivo rápido (hodoscópio)) * (decaimento vee)

Assim, por exemplo, considerando-se o decaimento A° —* A° + T + , para o qual se espera
uma razão de ramificação alta, se a partícula estranha decair em A° —> p -f x~, que é o seu
principal modo, antes da matriz de cintiladores, esta acusará dois traços positivos: p e i + e se,
o decaimento ocorrer depois, apenas o traço positivo do T + será visto, juntamente com um sinal
nos detetores vee.

As fases seguintes de seleção envolvem a reconstrução dos traços reconhecidos como válidos,
a identificação de vértices e, finalmente, uma reconstrução tridimensional completa destes traços
para o cálculo do parâmetro de impacto.

Maiores detalhes sobre o aparato e o sistema de trigger da E781 são encontrados na referência
[Prop 87].



1.2 Precisão nas medidas de traço obtidas com as câmaras de
arrasto vee

A precisão a ser atingida nas medidas das coordenadas de traço é imposta pela resolução em
momento que se deseja obter com o espectrómetro. Também afetam a reconstrução de direção
e momento das partículas, os erros introduzidos em decorrência de espalhamentos múltiplos por
elas sofridos ao atravessar a matéria. Este último efeito pode ser minimizado reduzindo-se a
quantidade de matéria em termos do número de comprimentos de radiação que se interpõem na
sua trajetória. Estas duas contribuições, quais sejam, a ocorrência de múltiplos espalhamentos e
a limitação na precisão do aparato de medida, devem ser somadas quadraticamente no cômputo
da incerteza total que afeta a determinação do momento.

Embora, no caso de partículas com baixos valores de momento, o efeito de espalhamento
múltiplo seja, de fato, o fator limitante sobre a precisão atingida, em se tratando de traços com
momento na região de GeV/c, a incerteza introduzida devido aos erros nas medidas de posição
prevalece, de forma que, será tratada aqui apenas esta componente.

Em experimentos de alvo fixo, um espectrómetro consiste, basicamente, de dois braços de
detetores sensíveis à posição, dispostos em uma região livre de campo, entre os quais encontra-se
um ímã defletor, com um forte campo magnético perpendicular à direção principal de movimento,
cobrindo uma região pequena se comparada ao comprimento total do espectrómetro.

Uma partícula em movimento em um campo magnético estático com velocidade v satisfaz
as equações dadas pela força de Lorentz:

onde:
Jfc — > fator dependente da escolha de unidades
B ( x ( t ) ) —» campo magnético estático
m —> m a s s a de repouso da partícula
c —> velocidade da luz

A equação (1.1) pode ser parametrizada em termos apenas de quantidades geométricas,
assumindo a forma:

onde:

s(t) —> comprimento ao longo da trajetória, sendo ds/dt = t;
p = m-y0c —> momento da partícula, no referencial de laboratório, sendo p = | p |

Tomando-se p em GeV/c, B em Tesla, z e t e m metros e q em múltiplos da carga elementar,
Jfc assume o valor de 0.299792458 GeV c^T^m'1.



Sendo pr * PL, respectivamente, as componentes transversal e longitudinal do momento,
a razão PT/PL é relativamente baixa, na região frontal. £ conveniente, portanto, reescrever a
equação acima tomando como variável a coordenada z, ao longo da direção do feixe [Reg 90]:

x" = j£l*'v'B' ~ (1 + **)By + V'B,) (1.3)

Vn = j£[(1 + y*)** - x 'y^ + z'B.] (1.4)

com:
= dx2 + dy2 + dz2 e

= (1 + x12 + j / 2 ) 1 ' 2

Considerando-se uma partícula carregada, movendo-se quase que paralelamente ao eixo z,
ou seja, com | ds/dz |= 1 e x',y' C i e sujeita a uma pequena deflexão devido a um campo
quase homogêneo, com apenas uma componente significativa Bv, tem-se:

[ ^ [Bvdz (1.5)
p Jo dz p h

onde:
L -* comprimento, ao longo da direção z, da região com campo magnético

Em se tratando de pequenas deflexões, o ângulo de deflexão AQ, por sua vez, é dado apro-
ximadamente por:

Aa£ A A E* tan ft-tan 0 2 ^ + f t (1.6)
az

onde /?] e /32 são, respectivamente, os ângulos com que a partícula incide e emerge da região de
campo.

Sendo B o campo médio, ao longo do eixo z, tem-se, portanto:

| A a | = ^ | ? B | Z (1.7)

Desta forma, aos pontos fornecidos pelos detetores de posição, dispostos antes e após o ímã
defletor, ajusta-se duas trajetórias retilíneas. O coeficiente angular das trajetórias ajustadas,
em função da coordenada z, x = x0 + dx/dz z, fornece os ângulos de incidência e de emergência
da região de campo, obtendo-se, assim, o ângulo de deflexão total.

A relação entre a resolução na medida de momento e a precisão na medida de deflexão
angular é dada por:

6(Aa) 6p 6(Aa)p
1 AQ ' - ' p M kqBL ' [1*}



A resolução na medida de deflexão angular será dada aproximadamente pela soma quadrática
das incertezas nos coeficientes angulares das trajetórias ajustadas anterior e posteriormente ao
ímã.

Fazendo-se um ajuste de mínimos quadrados aos pontos z, medidos ao longo da coordenada
longitudinal, isto é, da coordenada definida pela direção principal de movimento z,, com t =
1, . . . , N, obtém-se o coeficiente 0 da equação x = a + Oz a partir de [Glu 63]:

[*b*2 " *?]
onde:

N ( z Y

É conveniente que se defina a quantidade:

°n

de tal modo que a relação (1.9) pode ser, então, reescrita como:

( L 1 2 )

_ < 0 > 2 = Sn,m=l Ã"jR"»[< 8"aw > < Xn >< Xm >}
(2 2 R )

O erro quadrático médio na direção de movimento é, portanto:

Supondo-se que não haja correlação entre as medidas de posição em cada ponto, e que o erro
quadrático médio tenha igual magnitude e2 para todas as medidas, tem-se:

< xnxm > - <xn><xm >= £2ím,n (1.14)

donde:

A expressão que define Rn também pode ser, neste caso, simplificada para Rn — a + bzn,
estando Rn sujeito apenas à condição de que X) -̂ n = 0. Para o cálculo de <T2{6) basta que se
determine os coeficientes a e b que satisfaçam esta condição, para o espaçamento de interesse
entre os pontos em que são feitas as medidas de coordenadas sobre o traço.
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Conforme já mencionado, o espectrômetro SELEX irá dispor de quatro estações de câmaras
de arrasto vee, cada uma das quais consistindo de 6 unidades de detetores dos tipos X, Y, U,
V, X, Y, dispostos nesta ordem.

Sendo z a direção do feixe, com os detetores do tipo X serão medidas as coordenadas hori-
zontais de traço e com as do tipo Y, as coordenadas verticais. Os detetores U e V definem um
sistema de coordenadas rodado com relação ao sistema X — Y, de modo a se ter uma redundância
na determinação espacial das trajetórias.

A fim de se fazer uma estimativa da relação entre precisão em momento e precisão na medida
de deflexão angular, considera-se aqui a disposição das estações vee dentro do arranjo experimen-
tal, conforme consta na proposta inicial da E781. Deve-se notar que já ocorreram modificações
tanto quanto à disposição como quanto ao número destes detetores e outras provavelmente ainda
virão a ocorrer, em decorrência da constatação, via simulações Monte Cario, da necessidade de
uma otimização do aparato, implicando em um ajuste fino no posicionamento dos detetores que
o compõem. A Tabela 1.1 fornece, então, segundo a proposta inicial, a posição das câmaras de
arrasto e dos ímãs Ml , Ml e M3 com seus respectivos poderes de deflexão, sendo a origem
tomada sobre o alvo.

A precisão na medida de deflexão angular irá depender, claramente, da região de ocorrência
do decaimento da partícula de interesse, em função do que, irá variar tanto o número de pontos
medidos sobre os traços das partículas resultantes do decaimento, como o comprimento do braço
de detetores anterior ao ímã, que registra a passagem das partículas. Na melhor das hipóteses,
o decaimento dar-se-á antes da primeira estação de câmaras. A situação em que o decaimento
ocorre após a segunda estação é, por sua vez, a mais crítica já que, tanto o comprimento de
braço a ser considerado, como a quantidade de pontos medidos sobre o traço, é menor. Este
corresponde ao caso em que as partículas em questão vêem um espectrômetro simétrico, com
braços de detetores de iguais comprimentos de ambos os lados do ímã.

Para se ter uma idéia da ordem de grandeza de cr2(0), supõe-se o caso ideal anteriormente
descrito, em que o movimento das partículas dá-se preferencialmente na direção z e o campo
B é uniforme, na direção y. Uma vez que um par de detetores U - V é equivalente a um par
X — y , supõe-se também que cada estação consista de 3 detetores do tipo X e 3 do tipo Y.
Como, neste caso, a deflexão dar-se-á no plano xz, apenas os do tipo X são considerados no
cálculo, por simplificação.
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Tabela 1.1 - Posição das câmaras vee e dos ímãs defletores

Detetor
Posição do ímã M1(PÉ = SbOMeV/c)
Posição do ímã M2(Pt = 450MeF/c)

Primeira estação
X
Y
U
V
X
Y

Segunda estação
X
Y
U
V
X
Y

Terceira estação
X
Y
U
V
X
Y

Posição do ímã M3(Pt = 450MeV/c)
Quarta estação

X
Y
U
V
X
Y

Posição s(m)
0.950-1.850
4.740-6.740

22.785
22.885
22.985
23.085
23.185
23.285

29.285
29.385
29.485
29.585
29.685
29.785

35.785
35.885
35.985
36.085
36.185
36.285

36.735-38.735

39.235
39.335
39.435
39.535
39.635
39.735
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No caso de ocorrência do decaimento após a segunda estação, admitindo-se que cada um dos
três detetores de cada estação possua 8 fios sensores, espaçados, por exemplo, de 0.9 cm, tem-se
um total de N = 24 pontos medidos por estação. Para facilitar o cálculo, faz-se a aproximação
de que, dentro de cada detetor, as 8 medidas sejam feitas em uma única coordenada z, tomada
sobre o ponto médio do detetor, de forma que estes 3 pontos estarão, então, a uma distância de
0.2 m um do outro, ou seja, as N medidas estarão distribuídas como:

TV/3 e m i =
/V/3 em x = A/10
/V/3 em x = A/5

onde A é o braço do espectrómetro.
Neste caso, a menos de um fator de normalização, Rn assume a forma:

Rn = ^ " Zn (1.16)

E o cálculo de £* = 1 R2
n e £n=i Z"R" fornece:

{f (1.17)
Tomando-se A = 2 m que é a distancia aproximada do primeiro plano de deteção ao centro

do ímã, e TV já mencionado, obtém-se <r2(6) — 1.5625c2. Considerando-se os dois braços de igual
comprimento, isto implica em uma precisão na medida de deflexão angular de aproximadamente
6{Aa) = 1.8c, com e expresso em metros.

O decaimento ocorrendo antes da primeira estação, o primeiro braço de detetores abrange
todas as três primeiras estações, cobrindo um comprimento total de 13.6 m e tem-se A ~ 15 m.
Tendo-se em vista que o comprimento de cada estação, que é de 0.5 m, é muito menor que o
comprimento total do braço, é uma boa aproximação supor-se novamente que, dentro de cada
estação, as 24 medidas sejam realizadas sobre um único ponto, tomando-se este sobre o ponto
médio da estação. Tem-se assim, um total de TV = 72 medidas, distribuídas aproximadamente
da seguinte forma:

' /V/3 em z = 0
/V/3 em x = A/2
/V/3 em x = A

Encontra-se, para este caso:

Rn = ^ " Zn (1.18)

Substituindo-se TV e A na expressão acima, obtém-se <r2{6) ~ 0.0004c2. Nesta situação, por-
tanto, a precisão na determinação da deflexão angular será dominada pela precisão no coeficiente
6 obtido pelo segundo braço após o ímã, já calculada anteriormente, obtendo-se Í ( A Q ) = 1.25c.
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Conforme pode-se observar, na fig.(1.2), onde é mostrada a distribuição da coordenada z
dos vértices de decaimento A° —• p + x~, sendo estes A° provenientes de bárions charmosos,
espera-se que aproximadamente 63% dos decaimentos devam ocorrer antes da primeira estação,
73% antes da segunda, 81% antes da terceira, e 84% antes da quarta. Ou seja, por volta de 20%
dos produtos de decaimento do A°, p e x~, não terão seus momentos analisados em M3, devido
ao fato de o decaimento ocorrer após a quarta estação.

- ' V
• t< «j ta

Fig. 1.2 - Distribuição das coordenadas x, y e z dos vértices de decaimento A° —» p + T .

Estes dados foram obtidos por meio de uma rotina que utiliza o gerador Monte Cario de
processos hadrônicos PYTH1A-JETSET [Pyth], com o qual é possível que se selecione, conforme
o desejado, uma combinação de subprocessos de interesse, permitidos dentro do contexto do
Modelo Padrão. Possibilita, além disso, a introdução de cortes cinemáticos, que afetam a região
do espaço de fase dentro da qual os eventos são gerados. Simulou-se, desta forma, o espalhamento
de E~ a 600 GeV/c, em um sistema de coordenadas de alvo fixo, por um alvo de protons, com
0.2 < xp < 1. A imposição feita de que haja obrigatoriamente produção de charme, subentende
os seguintes subprocessos puramente QCD com quarks massivos no estado final:
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9.9,
99 9.9.

onde:
quarks e correspondentes anti-quarks,
gluons.

Dentre muitas outras informações, o PYTHIA fornece as coordenadas dos vértices de produção,
tempos de vida, componentes x, y e z de momento e energia de todas as partículas geradas, bem
como toda a cadeia de decaimento, de forma que Be possa saber, para todas as partículas, qual
partícula lhe deu origem e em que modo de decaimento.

Observando-se a distribuição de momento de TT'S e p's, resultantes do decaimento de A°s, nas
fig.(1.3) e (1.4), constata-se que a hipótese de pequenos ângulos de deflexão, que é feita ao se
escrever a relação (1.7), é justificada, tendo-se em vista que os valores médios encontrados são
Pproton = 199 GeV/c e Ppicm = 36 Ge V/c.

P (GeV/c)

A
J
i

r1

.J
1

\

Pt (GeV/c) P. (GeV/c)

Fig. 1.3 - Distribuição do momento total e de suas componentes para os x's.

Para estes valores típicos de momento, obtém-se, para protons e pions, raios de curvatura
de Pproton = 442 m e Ppion = 80 m. A aproximação que é feita, que consiste em se tomar a corda
pelo arco, é equivalente a se desprezar o segundo termo da equação seguinte [Fer 86]:
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- 1 * - 1

Pv (GeV/c) P, (GeV/c)

Fig. 1.4 - Distribuição do momento total e de suas componentes para os JJ'S.

(1.20)

onde os significados de s e L são explicitados na fig.(1.5).

Fig. 1.5 - s: saggita, L: corda, p: raio de um arco de circunferência.

De fato, para L — lm, que é o comprimento da região de campo, para um imã de poder de
deflexão de 450 MeV/c e intensidade de campo de 15 kG, resolvendo-se a equação (1.20) para s,
com p = 440 m, obtém-se s = 0.0003 m, o segundo termo da equação (1.20) sendo, neste caso,
desprezível. Para p = 80 m, tem-se s = 0.002 m, o segundo termo equivalendo a 0.001% de p.

Os ângulos de deflexão que se obtém para os valores de momento acima citados são
0.0023rode Aa^^ = 0.0125rod.
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Assim, pode-se considerar que a relação (1.7) é válida até para valores de momento tão
baixos quanto aqueles da ordem de 1 GeV/c, o que equivale a ângulos de deflexão, em um ímã
com PT — 450 MeV/c, de aproximadamente 0.25 rad, e raios de curvatura da ordem de 2m.
Neste caso, o ângulo é subestimado, com relação ao valor exato, de cerca de 1%.

Observa-se, na fig.(1.6), a distribuição de ângulos de deflexão de JT'S e p's em ímãs de poder
de deflexão de 350 MeV/c e de 450 MéVjc, impondo-se que sejam inferiores a 0.25 rad. Este
corte abrange, praticamente, 100% dos ângulos de deflexão so&idos por protons em ambos os
ímãs e soma um total de 99.4% dos casos, para pions no ímã com P j = 350 AfeV/c, e de 99%
dos casos para pions no ímã com PT = 450 MeV/c.

a , , (rad)

aPl (r«d) (r*d)

Fig. 1.6 - Distribuição dos ângulos de deflexão de x's e jo's.

A resolução em momento calculada com base na relação (1.8), tomando-se o caso mais
pessimista, de decaimento após a terceira estação, resultando em um proton com momento em
torno de 200 GeV/c, resulta em:
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^ = 800£
P

Para que se tenha uma resolução no momento do A° em torno de 1%, deve-se ter uma
resolução também desta ordem nas medidas de momentos de protons e pions. Uma resolução de
1% no momento do proton, para o caso descrito acima, implica em que as câmaras de arrasto
devam apresentar uma precisão nas medidas de posição de t = 12.5 fim por fio, para que se
possa atingir a resolução em momento desejada mesmo naquelas situações mais críticas. Sabe-
se, entretanto, que não se consegue uma tal resolução com este tipo de detetor. As resoluções
mais baixas obtidas são, na melhor das hipóteses, da ordem de 25 fim [Sad 82], quando se opera o
detetor sob condições especiais, como alta pressão e com gases de baixos coeficientes de difusão.
Conclui-se, assim, que esta não seria, de fato, a melhor disposição para as câmaras, já que se
espera obter com as mesmas uma resolução da ordem de 200 fim por fio.

1.3 Pré-dimensionamento das câmaras de arrasto vee

Possuindo uma área de seção transversal de 1.20 X 1.20 m2, estima-se que os detetores
devam apresentar uma boa aceitação geométrica. A fim de se verificar se estas dimensões são,
de fato, suficientes, observa-se a distribuição das coordenadas x e y com que incidem x's e p's,
provenientes de decaimentos de A°'s, no primeiro plano de cada uma das cinco estações. Para
tanto, extrapola-se, a partir do vértice de decaimento, a trajetória da partícula até o plano em
questão, contanto que o decaimento tenha ocorrido antes do mesmo:

*partícula(*estaçáo) = VTX + g e s t a ç ã o " VTZ) (1.21)

Vpartícula(*estaçáo) = VTY + ^(* e s t a ção " VTZ) (1.22)

VTX, VTY, VTZ —+ coordenadas ar, y e z do vértice de decaimento.
—* componentes x, y e z do momento da partícula.

onde:

As deflexões sofridas pelas partículas, no plano xz, ao atravessarem cada um dos ímãs,
também são levadas em conta, somando-se à expressão (1.21) o produto do ângulo pelo qual
a partícula é defletida, num dado ímã, pela distancia do plano de deteção ao mesmo ímã, se o
decaimento tiver ocorrido antes deste.

Assume-se que o feixe consista de um fluxo distribuído uniformemente sobre uma área de
0.5 cm2. Para simular esta situação, soma-se às coordenadas x e y dos vértices de decaimento,
fornecidas pelo código Monte Cario PYTKLA, valores de Az e Aj/ sorteados aleatoriamente entre
—0.4 e +0.4, e que satisfaçam a condição de que y/(Ax)2 + (Ay)2 < 0.4 cm, sendo este o valor
aproximado do raio de uma circunferência com a área acima citada.
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Nas fig.(1.7) e (1.8), tem-se as distribuições da coordenada z de incidência, impondo-se os
cortes -0.6 m < z < 0.6 m e -0.6 m < y < 0.6 m, em cada um dos quatro primeiros planos de
cada estação, a fim de se observar qual é a porcentagem de partículas que incidem dentro desta
área. Observa-se que 94.8% do total de protons e 87.8% do total de pions que são gerados antes
da primeira estação, incidem dentro desta região, em z = zi°«,tacáo» 94.4% dos protons e 85%
dos pions na segunda, 94.6% dos protons e 84% dos pions na terceira e, finalmente, na quarta,
94.3% dos protons e 83% dos pions. Note-se aqui que, quanto mais distante do alvo encontra-se
a estação considerada, maior o número de pions e protons que incidirão sobre ela, de modo que
as porcentagens acima são calculadas sobre totais diferentes.

f
1

r1

HI IlUa

I
1,

V
("0

-
r

\ V . . .
•J • • • *

Fig. 1.7 - Distribuições das coordenadas z de TT'S em cada um dos quatro primeiros planos de
cada estação vee.

19



(m)

Fig. 1.8 - Distribuições das coordenadas x de p's em cada um dos quatro primeiros planos de
cada estação tee.

Conclui-se, a partir destes resultados, que a aceitação geométrica, possuindo os detetores as
dimensões transversais anteriormente mencionadas, é bastante razoável, levando-se em conta,
também, que deve haver um compromisso entre a aceitação que pode ser obtida e as dificuldades
que são introduzidas, à medida em que se aumenta as dimensões dos detetores, com relação às
condições de equilíbrio eletrostático que devem ser atingidas para o bom funcionamento do
detetor e, a nível de instrumentação eletrônica.

Para aqueles eventos em que apenas o momento do proton é analisado em M3, pode-se
estimar, ainda assim, o momento do A° que lhe deu origem, através da correlação entre o
momento do mesmo e o momento do proton. A incerteza nesta estimativa é tanto maior quanto
maior o momento do proton em questão, conforme se observa na fig.(1.9). Isto se justifica pelo
fato de que a componente longitudinal do momento do pion que não é observado, está contida,
para nm determinado valor de /3, dentro de um intervalo que vai de -*f((3ET + p) a — f((}Er — p),
sendo este intervalo tanto mais largo quanto maior for /3 e, portanto, 7, onde:
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energia do pion no referencial de centro de massa do decaimento
momento do pion no referencial de centro de massa do decaimento
velocidade do A° no referencial de laboratório, em unidades de c

PA (GeV/e)

10C JOC SOO «C SOC

Pr (GeV/c)

Fig. 1.9 - Correlação entre o momento dos A°'s e dos p's.
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Capítulo 2

O Gás

2.1 Introdução

Dentre os mecanismos de interação que podem ser tomados como base para a deteção e
medida de propriedades de partículas elementares, em se tratando de partículas carregadas,
explora-se aqueles de natureza eletromagnética.

A magnitude das seções de choque para os diferentes processos eletromagnéticos depende,
em geral, tanto da massa e intervalo de energia das partículas de interesse, como de propriedades
do meio de deteção.

Em câmaras de traço à gás, explora-se a chamada região de absorção, caracterizada pela pre-
dominância de colisões in elásticas, que resultam em ionização e excitação dos átomos e moléculas
do meio.

A resolução espacial destes detetores pode ser expressa, em termos das contribuições indi-
viduais de cada um dos processos intrínsecos ao método de deteção, supondo-os independentes,
como [Sch 80], [Vav 86]:

alés{x) ~ r̂aioB S + ^estatística primáriaí*) + ^difusãoí2) + âvalanche í2-1)

A parcela dominante é, via de regra, <T<üfusãoj podendo variar significativamente, conforme a
mistura gasosa adotada.

Além de boa resolução espacial, uma boa estabilidade de operação é outra característica
importante a ser considerada na escolha do gás adotado como meio de deteção. Para tanto, não
deve haver uma dependência muito acentuada da velocidade de arrasto dos elétrons com relação
à intensidade de campo, ao longo do seu trajeto até o plano sensor. £ conveniente, além disso,
que esta seja pouco sensível a variações de fatores externos tais como temperatura, pressão e
possíveis flutuações na própria composição do gás. Nestas condições, a posição em que se dá um
evento primário de ionização pode ser obtida através de uma relação linear com o intervalo de
tempo medido entre a ocon-encia deste evento e a formação do pulso no fio ânodo:

x = vd{t,-t0) (2.2)
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No que diz respeito à posterior análise dos dados, um tal comportamento é bastante vanta-
joso, pois dispensa a necessidade de se parametrizar a velocidade de arrasto em função de fatores
sobre os quais, na maioria dos casos, dificilmente consegue-se ter um controle suficientemente
rigoroso.

Outra questão a ser considerada é a taxa de degradação do desempenho do detetor que,
dentre outros fatores, depende também da mistura gasosa adotada, sendo bastante sensível à
utilização de certos aditivos, em pequenas quantidades.

O processo de difusão e o comportamento da velocidade de arrasto dos elétrons no gás
estão intrinsecamente relacionados. Distinguem-se, neste aspecto, duas espécies de gases: os
denominados gases frios e os gases quentes [Vav 86].

Embora os segundos não apresentem coeficientes de difusão tão baixos quanto os primeiros,
dos quais um representante típico é o CO 2, distinguem-se pelo fato de a velocidade de arrasto
mostrar-se praticamente independente da intensidade de campo, para intensidades acima de um
determinado valor característico do gás considerado. Verifica-se que, nesta região de saturação
da velocidade com relação ao campo, ocorre também uma dependência muito mais fraca no que
diz respeito a variações de outros fatores externos. 0 valor de saturação da velocidade de arrasto
nestes gases é, em geral, consideravelmente superior ao valor médio da velocidade que se observa
nos gases frios, o que, se por um lado impõe a necessidade de utilização de uma eletrônica de
deteção mais rápida e, portanto, mais cara, por outro, é mais adequado para taxas altas, tendo-
se em vista o tempo morto do detetor. Estes gases são representados pelos hidrocarbonetos, de
um modo geral, os quais são utilizados em misturas com gases nobres.

A opção por uma determinada mistura gasosa, deve levar em conta, na medida do possível
e, conforme os propósitos a que se destina o detetor, um compromisso entre todos estes fatores.

Para as câmaras de arrasto da E781, a idéia é que se dê prioridade ao requisito estabilidade
de operação, a escolha recaindo, portanto, sobre uma mistura que contenha nm hidrocarboneto.

2.2 A escolha do gás

Sabendo-se que a multiplicação em avalanche ocorre em gases nobres para campos bem mais
baixos do que em gases constituídos por moléculas complexas, é conveniente que se adote um
gás nobre como componente principal de uma mistura com hidrocarbonetos. A opção freqüente
pelo Ar deve-se ao fato de este ter uma ionização específica total alta (dE/dx = 2.44 keV/cm)
e também por motivos econômicos, em função do que descarta-se, em geral, o Xe e o Kr.

Para intensidades de campo da ordem de IO4 V/cm, em gases nobres puros, os elétrons
provenientes de eventos ionizantes, assumem, à medida que migram na região de arrasto, uma
distribuição de energia larga o suficiente, de modo que alguns dentre eles atingem o primeiro
potencial de ionização do gás. A probabilidade de ionização atinge um máximo para elétrons
com energia em torno de 100 cF, para a maioria destes gases.

A ocorrência de emissão de luz, em conseqüência de os íons resultantes encontrarem-se, em
geral, em um estado excitado, dá origem a dois possíveis regimes de multiplicação: um mediado
por elétrons e outro mediado por fótons.

23



Fenômenos parasitas tornam, entretanto, extremamente difícil que se tenha multiplicação
estável mediada por elétrons em gases nobres [Sad 81]. Estes consistem principalmente de
interações de fótons, estados metaestáveis ou íons com as paredes do detetor que se constituem,
em geral, de metais cuja função trabalho é baixa o suficiente (4.94 eV para o Cu e 4.41 eV para
o Al), para que haja liberação de elétrons, com alta probabilidade.

Tem-se, desta forma, um processo de retroalimentação, de modo que câmaras operadas com
gases nobres puros ficam limitadas a ganhos da ordem de IO3, a fim de se evitar o risco de que
o detetor entre em regime de descarga permanente.

Á presença de um gás orgânico na mistura desempenha aí um papel importante, tendo
por base o fato de que moléculas, especialmente as mais complexas, possuindo vários graus de
liberdade, têm a capacidade de absorver energia com alta eficiência, já que possuem seções de
choque de fotoabsorção da ordem de 10~17 - 10~16cm2, significativamente maiores que as seções
de choque de fotoionização e podem, portanto, capturar fótons emitidos nos vários processos
de desexcitação. Há, por outro lado, muitas maneiras pelas quais estas moléculas dissipam
esta energia, que não através da emissão de radiação: transições internas, compartilhamento de
excitações eletrônicas entre muitos modos de natureza vibracional e rotacional, dissociação, etc.

A preferência por um hidrocarboneto particular e por uma determinada proporção de mistura
deve basear-se em um estudo do comportamento do gás no que se refere à saturação (valor de
campo e pressão em que ocorre, velocidade de arrasto característica), seu desempenho em termos
da taxa de envelhecimento do detetor quando exposto à radiação, bem como em uma avaliação
do valor das parcelas dependentes do gás que contribuem na determinação da resolução do
detetor, segundo a expressão (2.1).

Na fig.(2.1) [Fuj 86] observa-se a velocidade de arrasto em função do campo E para várias
proporções de mistura de Ar — CiH.?,. Dados semelhantes para outros hidrocarbonetos são
encontrados na literatura em abundância. Constata-se que, quanto maior a percentagem de
CiH.% na mistura, maior a estabilidade com relação a variações no campo. Todavia, a velocidade
de arrasto tende sempre a decrescer um pouco para intensidades de campo muito altas, qualquer
que seja a proporção de mistura, permanecendo praticamente constante apenas para o etano
puro.

E exibido um gráfico da variação da velocidade (w\ — u>-i)j < w > como função da com-
posição do gás na fig.(2.2) [Jea 79], para misturas com etano e isobutano, onde w2 e w^ são,
respectivamente, as velocidades para Ei — 4kV/cm e E\ = 0.5, 0.75, 1 kV/cm. Deduz-se dai
que as menores variações na velocidade de saturação, da ordem de 4 a 6% aproximadamente,
ocorrem apenas para proporções de C2-06 superiores a 80%.

Na fig.(2.3) [Fuj 86] também são apresentados, para Ar — CiHe, os mesmos dados da fig.(2.1),
graficados agora em função da razão de mistura R, para valores de intensidade de campo
fixos. Deste gráfico conclui-se que, para campos superiores a 0.9806 kV/cm e razões de mistura
R > 50%, a velocidade de arrasto torna-se praticamente independente de R para o Ar — CiH§.

Na fig.(2.4) [Cht 80] são mostrados gráficos de velocidade de arrasto em função da voltagem,
com curvas teóricas e pontos experimentais, para etano puro a várias temperaturas. Nota-se
que, para campos inferiores ao limite de saturação (1 kV/cm), tende a ocorrer um aumento da
velocidade com o aumento da temperatura. Para intensidades de campo na região de saturação,
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Fig. 2.1 - Velocidade de arrasto para várias proporções de mistura de Ar
do campo E [Fuj 86].
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Fig. 2.2 - Variação da velocidade de arrasto em função da percentagem de Ar na mistura,

para diferentes valores de campo elétrico [Jea 79].

entretanto, a velocidade de arrasto é pouco afetada por variações na temperatura. Isto pode
ser entendido pelo fato de que a energia dos elétrons em um campo elétrico intenso é aproxi-
madamente duas ordens de magnitude maior do que a energia térmica. Espera-se também um
comportamento semelhante, neste aspecto, em misturas com Ar.

Estas características observadas em misturas Ar - C2EÇ tornam o seu emprego em câmaras
de arrasto bastante atraente. A proporção 50%-50% parece ser a mais adequada, apesar de,
segundo o que se observa na fig.(2.2), poderem ocorrer variações da ordem de 13% na velocidade
de saturação, entre intensidades de campo de 1 e 4 kV/cm, para este gás. Entretanto, uma
maior percentagem de etano resultaria em uma mistura com propriedades de amplificação não
muito boas.

Além disso, maiores quantidades de hidrocarboneto concorrem para acelerar o processo de
envelhecimento do detetor, devido ao fato de que as cadeias de polímeros que se formam a partir
dos produtos de dissociação das suas moléculas, ainda que neutras, tèm, em geral, momentos de
dipolo não nulos. Desta forma, as forças eletrostáticas e o seu peso molecular relativamente alto
agem no sentido de induzir um depósito deste material sobre os eletrodos e paredes do detetor.
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Fig. 2.4 - Velocidade de arrasto em C2H6 puro em função da intensidade de campo para
várias temperaturas: (a)298 K, (b)373 K, (c)473 K, (d)573 K e (e)673 K [Cht 80]

• Utilização de aditivos específicos na mistura primária que agem no sentido de suprimir o
envelhecimento, entre os quais álcoois em geral, éteres, metilal e vapor d'agua.

Um ajuste cuidadoso de alguns parâmetros de operação tais como ganho e a taxa de fluxo
do gás, pode também ter efeitos benéficos.

O melhor aditivo depende, em geral, da mistura primária que se usa.
Na literatura, relata-se que uma combinação que tem um excelente desempenho, principal-

mente se utilizada conjuntamente com fios banhados à ouro, é justamente o AT - C2H6 (50/50)
com 1.5% de etanol, borbulhando-se o gás através deste à temperatura de 0°C Este é, portanto,
mais um argumento a favor da opção por esta mistura.

Enquanto que frações de uns poucos por cento destes aditivos são consideradas ótimas, con-
centrações mais altas podem, entretanto, afetar drasticamente o comportamento da velocidade
de arrasto. Este efeito é observado na fig.(2.5) [Fuj 86], onde se tem um gráfico da velocidade
de arrasto em função do campo para uma mistura Ar — C^Hs (50/50), para várias condições de
pressão de vapor de etanol adicionado.

2.3 Perda de energia

Os mecanismos que regem o fenômeno de perda de energia decorrente da interação de uma
partícula carregada com a matéria, vêem sendo estudados há algum tempo. Um cálculo da
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Fig. 2.5 - Velocidade de arrasto em função da intensidade de campo na mistura Ar
(50/50) para várias condições de pressão de vapor de C2H5OH [Fuj 86].

perda de energia média, com base em argumentos clássicos, foi feito, inicialmente, por Bohr.
Bethe e Bloch, posteriormente, abordaram o problema de um ponto de vista quanto-mecânico
[Part].

Foram observadas, entretanto, algumas medidas de densidade de traço em emulsões nucle-
ares e câmaras de bolha preenchidas com líquidos pesados tais como C$Hz, C3/8, SFe e Xe, as
quais apresentavam um aumento relativístico que, ao contrário do que se verifica em detetores
de cintilação com composição e densidades semelhantes, não poderiam ser descritas satisfatori-
amente nem pela formulação de Bethe-Bloch, mesmo levando em conta o efeito de polarização,
nem por qualquer outra teoria então existente.

Um interesse crescente em técnicas que exploram a possibilidade de identificação de partículas
relativísticas através de medidas de ionização, utilizando detetores do tipo dE jdx motivaram
um estudo mais aprofundado deste tema. Deu-se, então, o surgimento de novos modelos teóricos
onde se perseguia o objetivo de melhor descrever os dados experimentais nesta região de stopping
power, bem como as distribuições de perda de energia no limite de absorvedores muito finos.

2.4 Largura do traço

A perda de energia de partículas relativísticas em um volume de gás, na região de absorção,
é o resultado de um número discreto de eventos individuais. Estes podem ser classificados,
quanto ao momento transferido, em colisões próximas, com transferências de energia da ordem
de várias centenas de eV a alguns KeV, resultando em liberação de carga e colisões distantes,
que ocoiTem com maior freqüência, envolvendo transferências de energia menores que 50 eV,
podendo resultar tanto em excitação quanto em ionização.

Elétrons ejetados nestes eventos primários com energias da ordem de KeV são chamados,
segundo uma antiga terminologia utilizada em emulsões nucleares, de raios 8.

Neste intervalo de grandes transferências, os elétrons atômicos podem ser tratados como
elétrons livres. Neste caso, a seção de choque diferencial para colisões inelásticas ou, o número
de colisões por unidade de comprimento com transferência de energia entre E e E + dE é descrito,
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com uma boa aproximação, pela seção de choque de espalhamento de Rutherford [Part].
Um cálculo mais preciso, devido a Chechin, fornece o resultado ilustrado na fig.(2.6) [Lap 80].

Verifica-se que, segundo este modelo, a aproximação de Rutherford só é válida para transferencias
de energia superiores a 1 KeV.

" . io

l-

o''

Argónio (NTP)
Partícula mínimo

ionisante.

Argònio (NTP)
Partícula no PtmUat

de Fenni -

(b)

10 10'io2 c' \tí
Energia do elétron

Fig. 2.6 - Número de colisões por unidade de comprimento em que ocorrem transferências de
energia maior que E para (a) uma partícula mínimo ionizante; (b) uma partícula no plateau

de Fermi [Lap 80].

As energias de ligação para as diferentes camadas do Ar encontram-se relacionadas na Tabela
2.1. Apenas aquelas colisões com transferências de energia Et > Io = 15.7 eV, que é o primeiro
potencial de ionização do Ar, podem dar origem a um evento ionizante.

Tabela 2.1 - Energia das várias camadas do argónio

Camada
K
L,
L2

L3

M j

M2

M3

Energia (eV)
3206.0
326.3
250.7
248.6
29.2
15.9
15.7

Segundo previsões do mesmo modelo, para uma partícula mínimo ionizante (7 = 4), 71% das
colisões envolvem transferências de energia entre 15 e 30 eV, 85% entre 15 e 45 eV e o restante,
ou seja, transferências superiores a 45 eV, encontram-se distribuídas sobre um extenso intervalo
de energia.

Transferências de energia entre 15.75 e 30 eV só podem liberar elétrons da camada M com
energias cinéticas tais que não lhes é possível produzir ionizações posteriores. As transferências
de energia maiores que 30 eV, por outro lado, podem resultar em elétrons com energia su-
ficiente para, via interações sucessivas com os átomos do gás, gerar, em impactos ionizantes,
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multiplicações secundárias que irão cessar apenas quando sua energia tornar-se menor do que

/o-
A distância transversal à trajetória da partícula ionizante, atingida por estes elétrons primários,

determina a largura física do traço, impondo um limite último à precisão que pode ser atingida
em medidas de posição. Embora os elétrons 6 sejam emitidos preferencialmente em uma direção
perpendicular ao traço da partícula, o efeito de espalhamento múltiplo no gás é suficientemente
grande para se justificar a suposição de que os elétrons produzidos na região de KeV apresentem
traços de ionização com iguais probabilidades angulares em torno do centro de emissão.

Medidas de alcance real, ou seja, do comprimento médio de trajetória de elétrons de baixa
energia em gases, foram obtidas utilizando-se câmaras de nuvem e, indiretamente, através de
medidas de ionização. Entretanto, devido ao espalhamento múltiplo, para se fazer uma esti-
mativa adequada da largura de traços em câmaras gasosas deve-se, antes, analisar dados de
absorção de elétrons.

Observou-se que a absorção de elétrons de baixas energias tem um comportamento que é
aproximadamente exponencial. 0 comprimento de absorção, que é o recíproco do coeficiente de
absorção é, portanto, a quantidade de interesse. Na fíg.(2.7) [Far 78] observa-se, para alguns
gases, o comprimento de absorção A e, para efeito de comparação, também o alcance de elétrons
em função da sua energia.

'• 1 10
Energia do elétron (KeV)

Fig. 2.7 - Alcance de elétrons de baixa energia: (a) livTe caminho médio; (b) comprimento de
absorção [Far 78].

Há uma previsão [Sad 81] de que, no Ar, sejam extraídos cerca de 30 e~/cm da camada M
com uma energk. típica de 30 eV, aproximadamente 1.5 e~/cm da camada L com energia de
400 eV e 0.03 e~ /cm da camada K com energia característica de 4 KeV. Considerando-se que
o Ar tem uma densidade, em condições NTP, de aproximadamente 1.78- lQ3(ig/cm3, constata-
se, observando-se a fig.(2.7) que os elétrons da camada M terão um alcance inferior a O.bfim,
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aqueles da camada L, um alcance em torno de 1 fim e os da camada K, um alcance de 16 /jm.

2.5 Estatística primária

A flutuação no número de encontros ionizantes primários, consistindo estes em eventos in-
dependentes e que ocorrem com baixa freqüência, é governada por uma distribuição estatística
de Poisson. Sendo n o número médio de interações primárias por unidade de comprimento, a
probabilidade de que, em um evento, ocorram Jfc interações é, portanto:

t - =

e a resolução relativa é, então, dada por l/y/n.
A ineficiência intrínseca de um detetor corresponde à probabilidade de que, uma partícula

ionizante, ao atravessar o volume de gás, não produza nenhuma ionização:

T7 = P(0) = exp(-n) (2.4)

Há uma certa discrepância entre os diversos valores de n relatados na literatura, tanto para
o Ar como para o C2#6- Encontra-se, por exemplo, para o Ar, considerando-se uma partícula
mínimo ionizante, n = 23 eventos primários /cm para uma densidade de p = 1.78mg/cm3

[Bsc 92], em condições normais de temperatura e pressão e, n entre 15 e 28 para uma densidade
de p = 1.66 mg/cm3. Para o et ano, por sua vez, relata-se valores de n = 41 e n = 51 [Vav 92] à
condições NTP, correspondendo a uma densidade de p — 1.34 mg/cm3 e n = 21 [Fis 85] para
p — 1.26 mg /cm3. Supondo-se valer uma lei de composição simples para misturas, em que o
valor de n seja dado pela média ponderada pela percentagem de cada componente, estima-se
que, para Ar - C2H6 (50/50), o número médio de pares primários a NTP esteja dentro de um
intervalo entre 32 e 37, considerando-se os dois valores de n relatados acima para o C2#6 P1110»
nestas condições.

Assume-se para o Ar um aumento em torno de 30% [Lap 80j, com relação ao valor de n
para uma partícula mínimo ionizante (7 = 4), quando se considera uma partícula no plateau de
Fermi (7 = 1000). Fazendo-se aqui a mesma suposição para o C^Es, obtém-se para a mistura
de interesse, nesta região de dE/dx, um intervalo de n entre 42 e 48.

Assim, a distância entre os fios sensores do detetor sendo de aproximadamente 1 cm, tem-se
que a probabilidade de que um fio não seja sensibilizado pelo traço de uma partícula ionizante,
neste caso, é dada aproximadamente por:

T) £ exp(-45) £ 3 • 1O~20

O número total de íons liberados, nj-, é, entretanto, um pouco maior que o número de
interações primárias. Isto resulta do fato de que, conforme mencionado, alguns dos elétrons
ejetados em colisões primárias , têm energia suficiente para, durante o processo de termalização,
extrair elétrons e fótons secundários. Além disso, há uma certa probabilidade de que, em um
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impacto primário, ocorra ionização Bimultánea de camadas internas e externas (efeito Auger)
de átomos do meio de deteção. Assim, embora os aglomerados primários de elétrons sejam
constituídos, na sua maioria, por apenas um elétron, também ocorre a formação de aglomerados
com 2 ou mais elétrons.

Nos gráficos da Hg.(2.8) [Hfi 91] exibe-se w(n), a probabilidade de que, em um ato ionizante
primário, sejam produzidos n pares, em função de n, para o argônio e para o et ano puro, as
medidas tendo sido feitas para uma partícula mínimo ionizante. Observa-se que, no etano,
a probabilidade de produção de aglomerados com um único elétron é maior que no argônio
e, consequentemente, a criação de aglomerados com maior número de pares deve ocorrer com
menor freqüência, neste gás.

Fig. 2.8 - Distribuição de tamanho de aglomerados de elétrons: para (a) Ar e (b) C2#6 e

outros gases [Hfi 91].

De fato, calculando-se a média ponderada pela probabilidade w(n) do número de elétrons em
aglomerados primários, obtém-se npjaglomerado = 1.97 ±0.05 para o Ar e para o CiE§, tem-se,
por sua vez, utilizando-se os valores dados pela linha cheia do gráfico 2.8(b), np/aglomerado =
1.49. A média ponderada pela porcentagem de cada gás na mistura Ar - C^Bf, (50/50) fornece
um valor de npjaglomerado = 1.73.

Estes resultados experimentais não estão de acordo com os valores de w(n) previstos pelos
modelos utilizados em [Lap 80] para o Ar, onde a média ponderada resulta em np/aglomerado —
1.67 para uma partícula mínimo ionizante e np/aglomerado = 1.82 considerando-se uma partícula
no plateau de Fermi, segundo o modelo tipo Fano.

Utilizando-se, apesar disso, a previsão deste modelo para o aumento relativístico, que é
de aproximadamente 9% em npjaglomerado e, supondo ainda que o mesmo seja válido para
o etano, partindo-se do valor estimado destes parâmetros com base nos dados experimentais,
obtém-se, para a mistura Ar — C^EQ (50/50), um valor de nr situado dentro de um intervalo
entre 79.2 e 90.5.

Assume-se, via de regra, uma dependência linear deste número n j , com a energia depositada
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onde W, é a energia média efetiva necessária para se produzir um par, levando-se em conta as
perdas de energia em impactos não ionizantes.

Como, neste caso, os processos que dão origem a ionizações secundárias não são indepen-
dentes, a flutuação em n j é corrigida pelo fator de Fano F que, para o Ar está entre 0.17 e 0.20,
conforme encontra-se na literatura [Kle 86], [Lap 80]:

{6njf = FnT (2.6)

onde n j é o número médio do total de pares criados.
Em um evento em que ocorram k interações primárias, a distribuição espacial da j-ésima

interação (1 < j < k), ao longo de uma coordenada normalizada z ( 0 < z < l ) , é dada por uma
distribuição binomial [Sau 77]:

normalizada de tal forma que:

onde ^ é o valor médio da distribuição binomial: fi = k • x.
Sendo n o número médio de encontros ionizantes primários, tem-se que a expressão geral

para a distribuição da j-ésima interação é dada por:

A»{x) = £) PZ D) = j ^ n * exp (-n • .) (2.8)
k=j ^ *•>•

O desvio quadrático médio é, então:

(x -Ex)
2Aj{x)dx= -% (2.9)

JO
 n

onde:

Ex= H xAnAx)dx = Í-
Jo n

O efeito da flutuação na posição do elétron mais próximo ao fio ânodo é mais crítico para
aquelas trajetórias que passam a uma menor distância do plano sensor. Considerando-se um
traço que passe exatamente sobre este plano, tem-se que este elétron pode ser criado tanto de um
lado como de outro do fio considerado. Situando-se este fio em x = 0 e tendo a meia distância
entre fios um valor 6, obtém-se, então, para este elétron, sendo n o número médio de elétrons
criados por unidade de comprimento [Pai 75]:

a = (x )22nexp(-2nz)dz = — = 100 fim (2.10)

que corresponde justamente ao espaçamento médio entre um par de elétrons.
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2.6 Difusão

Cargas liberadas pela passagem de uma partícula ionizante difundem-se uniformemente, na
ausência de campo elétrico, atingindo rapidamente, ao sofrer múltiplas colisões com as moléculas
do gás, o equíbrio térmico e, eventualmente se recombinam. A velocidade das cargas é descrita,
então, por uma distribuição Maxwelliana que fornece um valor médio de:

t; =

onde:
jfc —» constante de Boltzmann
T —> temperatura
m —> massa da partícula
Após difundirem-se durante um intervalo de tempo í, estas partículas em suspensão, supondo-

se que cada uma execute um movimento independente do movimento de todas as outras, devem
apresentar uma distribuição espacial de caráter gaussiano:

.2

dx y/ÃirDl 4Dt

com um desvio quadrático médio em x dado, desta forma, por:

<r(x) = síWt

onde:
No —» número total de cargas
x —» distância ao ponto de criação das cargas em í = 0, ponto este que, por sua vez, coincide

com a origem
D —» coeficiente de difusão
Na presença de campo, os elétrons são acelerados entre colisões sucessivas, nas quais perdem

parte de sua energia e informação sobre a sua direção inicial. Deve-se considerar, neste caso, os
coeficientes de difusão transversal, Dj, e longitudinal, DL-

O coeficiente de difusão longitudinal está relacionado às flutuações na posição dos elétrons
em torno de sua posição média ao longo da direção de campo, dada por z — ZQ + w^t, sendo WL,
aqui, a velocidade de arrasto. Assim:

dt
d < x2 > d<y2 >

(2.11)

= 2DT (2.12)
dt dt

Introduzindo-se a chamada energia característica, relacionada com a energia média dos
elétrons, sendo /x a mobilidade dos elétrons no gás [Sad 82]:

(2.13)
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e, apresentando esta energia um limite inferior dado pela energia térmica, kT, tem-se que a
difusão transversal de um aglomerado de elétrons, após percorrerem uma distância z:

apresenta um limite mínimo de:

(2.14)

(2.15)

Enquanto, em gases frios, como o CO2, onde os elétrons tem uma energia da ordem de
kT, os coeficientes DL e Dy são da mesma ordem e baixos, ou seja, a difusão é esfericamente
simétrica, uma anisotropia na dispersão dos elétrons é, de fato, observada naquelas misturas
que apresentam saturação da velocidade de arrasto. Neste caso, a razão DL/Dy é tanto menor,
quanto maior for o aumento na seção de choque de transferência de momento.

Tal comportamento é bastante favorável, uma vez que é o coeficiente de difusão longitudinal
o responsável principal pelo alargamento da distribuição do tempo de chegada dos elétrons no
fio sensor.

São exibidas, na fig.(2.9) [Sad 82], medidas da difusão longitudinal, az(l elétron), após 1 cm
de arrasto para a mistura Ar - CiRç (50/50), em função do campo elétrico. Para intensidades
de campo entre aproximadamente 500 e 1000 V/cm, observa-se que az ~ 250 fim.

200 400 600 80Ü 1000

E (V/cm)

Fig. 2.9 - Difusão longitudinal para Ar - C2H6 (50/50) após 1 cm de arrasto [Sad 82].

O coeficiente de difusão transversal, após 1 cm de arrasto, é mostrado na fig.(2.10) [Cht 80],
para várias proporções de mistura de Ar - CiE$. Nota-se um aumento deste coeficiente com o
aumento da proporção de Ar. Estima-se, através da figura que, para a proporção (50/50), este
se situe em torno de 300 pum.

Valores de energia característica e* em função do campo elétrico encontram-se na fig.(2.11)
[Cht 80], também para várias proporções de mistura de Ar - CiHç,, desde Ar puro a etano puro.
Para o Ar puro chega-se a ter valores de e* cerca de 100 vezes superior do que para Etano puro,
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Fig. 2.10 - Difusão transversal para AT - C2Ee [Cht 80]

para baixos valores de campo, donde se conclui que deva ser o Ar a componente dominante na
determinação dos coeficientes de difusão.

10-s

AT - CjHg (40/60)!

AT - C5H6 (30/ÍO)

r = o.oi» ev

100 E (V/am) 1 0 0 ° 2OOÜ

Fig. 2.11 - Energia característica para várias proporções de mistura de Ar [Cht 80]

O efeito estatístico, decorrente de se ter, ao invés de um único, um aglomerado de elétrons
que se arrasta a partir do traço da partícula ionizante, é levado em conta através de um fator
F < 1 que multiplica (T2(\ elétron) e que depende do método de deteção utilizado.

Assim, se a eletrônica é capaz de medir a centróide do tempo médio de chegada dos n elétrons
(center of gravity timing) e, assumindo-se que o aglomerado de elétrons tenha uma distribuição
aproximadamente gaussiana em uma dada janela de aceitação temporal, este fator é dado por:

1

7ü
(2.16)

Por outro lado, se apenas uma fração k de elétrons em n que são criados pontualmente a uma
distância x do fio sensor, com it < n e n grande, são suficientes, dado o limiar do discriminador,
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para disparar a eletrônica, tem-Be o chamado método de leading edge timing, com a seguinte
relação aproximada para F [Cra 46]:

Fu.t. = (2.17)

Para k - 1, usando a igualdade:

obtém-se:

°° 1 ir2

V _ = —
m = l

F = (2.18)
2V3inn

Entretanto, em geral, o amplificador-discriminador não dispara exatamente com o primeiro
elétron, mas com os 4 ou 5 primeiros. Estes, por sua vez, chegam ao ânodo com uma dada
dispersão que tem por limite a dispersão do centro de gravidade com F = 1/y/n. Na prática,
tem-se então, neste caso, um valor intermediário entre os dois fatores, a(total) sendo menor que
az(l elétron) por um fator de 2 ou 3 [Sad 81].

Na fig.(2.12) [Jea 79] mostra-se a variação de a(total), onde tanto os coeficientes transversal
como longitudinal, bem como o efeito estatístico do método de coleta encontram-se incluídos,
para 1 cm de arrasto, em função do campo elétrico para etano e outros hidrocarbonetos puros.
Observa-se que, para o etano, este coeficiente praticamente independe do campo, considerando-se
um intervalo que vai de aproximadamente 0.5 a 2 kV/crn.

Fig. 2.12 - Difusão em função do campo elétrico para três bidrocarbonetos puros: metano,
propano e etano [Jea 79].

Na fig.(2.13) [Jea 79] é exibido o comportamento da difusão total em função da proporção de
Ar em misturas com etano e propano para uma intensidade de campo de 1 kV/cm. Verifica-se
que a aumenta com o aumento da porcentagem de Ar. Para a proporção 50/50 é da ordem de
125 fim, um fator 2 menor que at{\ elétron) observado na fig.(2.9).
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Percentagem de Argônio

Fig. 2.13 - Difusão em função da percentagem de Ar na mistura AT - C2Eç, [Jea 79].

2.7 Ganho

Para que que se possa registrar a passagem de uma partícula ionizante em um meio de
deteção, faz-se necessário que a carga primária por ela gerada seja amplificada, a fim de se
proporcionar a formação de um sinal susceptível de ser medido. A multiplicação em avalanche
tem início quando os elétrons provenientes da ionização primária ganham energia suficiente do
campo elétrico, de forma a se tornarem capazes de produzir ionizações secundárias.

Sendo a, denominado primeiro coeficiente de Townsend, o inverso do livre caminho médio
para este processo e n o número de elétrons em uma dada posição, o aumento neste número,
após ter sido percorrida uma distância dr é, então, expresso como:

(2.19)dn = nadr

Obtém-se, desta forma, o chamado fator de multiplicação:

a{r)dr (2.20)

onde os limites de integração são o ponto a partir do qual a avalanche começa a se desenvolver
rc e o raio do ânodo ra, onde os elétrons são absorvidos.

O fator M deve refletir a depedència de a com a distribuição de energia dos elétrons, sua
forma particular estando subordinada à geometria do detetor, a qual determina a configuração
de campo. Além disso, sendo a proporcional à seção de choque para ionização, M também deve
ser função do gás utilizado, bem como da pressão.

Sendo 5 = E/N, onde E é a intensidade de campo e N a densidade molecular do gás,
distinguem-se aproximadamente cinco regiões com dependências funcionais distintas de a/N
com 5 que, em ordem crescente de 5, são (Zas 66]:

1. a/N = AeTp(-B/S) (Williams e Sara)
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2. a/N = D(S - So) (Zastawny)

3. a/N = FS (Diethorn)

4. a/N = GS1'2 (Rose e Korff)

5. a/N = H (Kristov)

onde A, B, D, F, G e H são constantes a serem determinadas para cada caso. A largura de
cada região varia conforme o gás. Deste modo, a fórmula que fornece melhores resultados deve
depender do gás utilizado e da região de 5 predominante.

Supondo-se uma dependência linear do primeiro coeficiente de Townsend com a energia média
dos elétrons:

Q = kNe

sendo Jk um coeficiente de proporcionalidade dependente do gás e, ainda, que a energia média
ganha do campo, entre colisões, seja:

E
e = —

Q

o que equivale a assumir uma dependência do tipo S1/2, conforme Korff, para a, obtém-se a
seguinte expressão para o fator de multiplicação em um detetor de geometria cilíndrica [Sau 77]:

-1] (2.21)

onde:
C —* capacitância do sistema que, sendo ra e rj,, respectivamente, os raios do ânodo e cátodo,

e VQ, a diferença de potencial entre estes, é dada por:

2X£o

VT —> potencial de limiar, definido como sendo a ddp para a qual a avalanche se iniciaria
exatamente em r = ra, de modo que o valor de campo crítico que se obtém na superfície do
ânodo, aplicando-se esta tensão é:

E CVT 1

tendo-se daí a relação que define o ponto rc, limite superior de integração da expressão (2.20):

Substituindo-se C em função de Ec na expressão (2.21)r obtém-se, para um contador cilíndrico:
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Na fig.(2.14) [Ber 81] observa-se medidas do fator de multiplicação em função da voltagem
para um contador cilíndrico, para várias proporções de mistura de Ar - C%He a 1 aim de pressão,
correspondendo as curvas ajustadas à previsão de Rose e Korff. Enquanto a inclinação das curvas
independe da razão de mistura, o coeficiente linear destas retas é tanto menor quanto maior a
percentagem de etano no gás, o que pode ser compreendido pelo fato de este ser, como os
hidrocarbonetos em geral, um bom quencher.

15 10 if

Fig. 2.14 - Fator de multiplicação em função da voltagem para diferentes proporções de
mistura de Ar - C2Ee [Ber 81].

Na fig.(2.15) [Ber 81] tem-se o ganho em função da voltagem agora apenas para a proporção
Ar - C?Hs (50/50), a diferentes pressões. Nota-se que na região 10 < M < IO4 a curva se ajusta
bem aos dados, enquanto que, para maiores valores de M, ocorre uma saturação no ganho,
quando provavelmente o contador entra no modo semi-proporcional e, eventualmente, no modo
Geiger de operação.

No gráfico da fig.(2.16) [Fuj 86] vê-se o coeficiente a que dá a proporção entre a variação
relativa do ganho G para a variação relativa na razão de mistura R: dG/G = adR/R. Verifica-
se que o ganho é muito sensível à razão R em misturas com baixas percentagens de etano
{R < 20%).

Constata-se que a dependência exponencial do ganho com Vo consiste em uma boa apro-
ximação mesmo para outras geometrias, considerando-se um determinado intervalo dentro da
região proporcional de amplificação. Substituindo-se, desta forma, na equação (2.21), a ex-
pressão da capacitância para uma câmara multifilar proporcional com planos cátodos contínuos
[Cha 70]:

C =
2*Tn

ê

obtém-se a seguinte expressão para o ganho, neste caso:
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IO2

Fig. 2.15 - Fator de multiplicação em função da voltagem para diferentes pressões do gás para
a proporção 50/50 de AT - C2H6 [Ber 81].

onde:
rQ —» raio do fio ânodo
s —» distância entre fios no plano ânodo
/ —+ distancia entre o plano ânodo e cátodo
Variações em torno do valor médio de ganho dado pela relação (2.20) podem ter sua origem

em diversos fatores. A natureza aleatória dos processos de ionização primária e secundária
introduzem uma flutuação estatística no número de elétrons gerados na avalanche, dando origem
a uma variância relativa na amplificação do gás que depende, em geral, das propriedades do gás,
da pressão e da geometria do detetor. Para altos valores de E/p, como aqueles atingidos em
contadores cilíndricos e multifüares, a probabilidade de que uma avalanche iniciada por um
único elétron, a uma distância d do fio ânodo (Aí = expad), resulte em M elétrons parece
ser relativamente bem descrita, embora haja controvérsias a este respeito, por uma distribuição
binomial negativa, também chamada do tipo Polya [Coo 66]:

h~l bM

onde M é o ganho médio e, b = 1 + /i, com /x a ser determinado empiricamente. Esta distribuição
é obtida considerando-se o coeficiente de ionização a' como uma função decrescente do tamanho
da avalanche M, com a forma:

Também são responsáveis por flutuações neste parâmetro a eventual presença de impurezas
de caráter eletronegativo na mistura, provocando a ocorrência de captura de elétrons durante o
seu trajeto de arrasto, além de variações em parâmetros geométricos do detetor como diâmetro
dos fios e distância entre estes, tanto devido a imperfeições e tolerâncias mecânicas, como provo-
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Fig. 2.16 - CoeRciente da variação relativa do ganho G com a variação relativa da razão de
mistura R para Ar - C2H6, Ar - CE^ [Fuj 86].

M 2
dM
M

cados por variações e gradientes de temperatura. Assim, para uma câmara multifilar propor-
cional, obtém-se:

(2.22)

(2.23)

(2.24)

1 C
2iT£O 6

dM
M

C

lnMj

ds
(

2 2ire0 \

Atribuindo-se valores para os parâmetros tais como s = 0.3 cm, ra = 25 fim e / = 0.6 cm,
obtém-se, por exemplo:

dM _ dl
M ' l

Aí a
Em detetores com os quais pretende-se fazer medidas de perda de energia, um controle

rigoroso do ganho é imprescindível. Mas, mesmo quando tais medidas não são de interesse,
deve-se ter certos cuidados em relação a este parâmetro, uma vez que quando se adota o método
de leading edge timing, as flutuações no ganho constituem um fator determinante na largura da
distribuição temporal de chegada dos elétrons.

Um limite fenomenológico é dado pela condição de Raether [Sau 77]:

ar = 20
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equivalendo a um ganho da ordem de IO8, acima do qual, a ocorrência de processos secundários,
como fotoemissão, podem induzir o desenvolvimento de avalanches que se espalham por todo o
volume do detetor, correndo-se o risco de que este entre em regime de descarga permanente. Na
prática, devido a flutuações neste fator, sejam estas de origem estatística ou sistemática, não é
aconselhável que se opere com ganhos superiores a IO6.

0 valor do ganho deve também estar vinculado à taxa sob a qual o detetor deverá operar.
Em detetores submetidos a altas taxas, além de uma queda na altura de pulso, observa-se

também uma perda de eficiência. Tais efeitos ocorrem em conseqüência de uma blindagem do fio
ânodo, devido à carga espacial positiva que se forma nas suas proximidades durante o processo
de multiplicação, de forma que elétrons que cheguem subsequentemente não são devidamente
multiplicados.

2.8 Conclusão

Para misturas gasosas quentes, em geral, espera-se um comportamento qualitativo da re-
solução espacial em função da distância de arrasto, conforme aquele ilustrado na fig.(2.17)
[Sch 80]. Esta curva é uma composição das contribuições da estatística primária, difusão e
eletrônica de deteção. Enquanto a contribuição da eletrônica independe da distância da tra-
jetória da partícula ionizante com relação ao fio sensor, a estatística primária domina para
menores distâncias e, já para distâncias superiores a 500/xm, a difusão torna-se o fator mais
importante. I olrr

J O«m

0 10 2S X tO SC X{mm)

Fig. 2.17 - Resolução espacial em função da distância de arrasto para diferentes pressões do
gás [Sch 80].

Ao se considerar os valores de cada um dos fatores que contribuem para a resolução do
detetor, deve-se ter em conta que alguns dentre eles são dependentes da geometria do detetor,
bem como das condições de operação.

Assim, a soma quadrática de cada uma das parcelas obtidas com base em consultas feitas à
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literatura:
o-gás = sj(16 ftm)2 + (125 fim)2 + (100 fim)2 ~ 160 fim

considerando-se aqui somente os valores máximos de (TTÚOSÍ, ^estatística primária e °difusão deve
fornecer apenas a ordem de grandeza, talvez superestimada, do que se deve esperar para a
resolução do detetor.
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Capítulo 3

Construção do protótipo

3.1 Introdução

Alguns critérios devem direcionar a seleção dos materiais de que são feitos os componentes
do detetor, isto é, sua estrutura suporte e fios.

Em se tratando do quadro suporte, deve-se procurar trabalhar com materiais de alto compri-
mento de radiação, a fim de se minimizar a probabilidade de produção de chuveiros e espalha-
mentos múltiplos em materiais estruturais. Une-se a este requisito, a necessidade de uma alta
resistência mecânica, em função do tensionamento a que são submetidos os fios distendidos entre
as suas bases. Justifica-se, neste sentido, a utilização freqüente do alumínio para estes fins. Este
metal pode formar ligas com uma variedade de outros metais, produzindo uma grande diversi-
dade de propriedades físicas e mecânicas. Á maior vantagem em utilizá-las reside na sua alta
razão resistência/peso, devido à baixa densidade do alumínio, que é de 2.70 g/cm3, ainda que
possuam, em geral, uma resistência inferior a atingida em ligas de ferro ou cobre, e apresentem
dificuldades em matéria de soldagem. Um comprimento de radiação, neste metal, corresponde
a 8.9 cm, em contraste, por exemplo, com 1.76 cm, para o ferTo e 1.43 cm, para o cobre.

É conveniente, sempre que possível, a utilização de materiais cujos coeficientes de expansão
térmica não difiram muito entre si, para evitar distorções mecânicas e também como uma pre-
caução contra vazamentos de gás, decorrentes de eventuais variações de temperatura [Sch 80].

Possuindo o alumínio um coeficiente de expansão de 23.8 • 10~6/°C, a escolha para os
fios cátodo recai, na maioria das vezes, sobre a liga Cobre-Berüio ou sobre o aço inoxidável,
pelo fato de possuírem coeficientes de expansão térmica, respectivamente, de 17 • 10~6/°C e
16 • 10~6/°C Devido às propriedades ferromagnéticas do aço inoxidável, entretanto, dá-se pre-
ferência à primeira alternativa, principalmente quando se trata de detetores que venham a operar
em presença de campos magnéticos. A liga Cu - Be2, pertencendo ao grupo dos chamados High
Cooper Alloys, apresenta boas propriedades mecânicas, tais como alta rigidez e alta resistência
à fadiga e à tensão, além de uma boa condutividade elétrica. As ligas de cobre contendo berílio,
quando tratadas a temperaturas nas vizinhanças de 600°F apresentam, particularmente, a maior
rigidez e resistência à tensão dentre todas as ligas deste grupo.
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Para os fios sensores, com diâmetros, em geral, uma ordem de grandeza menor que os fios
cátodo, o material mais utilizado é o tungsténio, tendo-se em vista, da mesma forma, suas
qualidades de caráter mecânico. Pertence ao grupo dos denominados metais refratários, que se
caracterizam por apresentarem as mais altas temperaturas de fusão, sendo a d o W a maior dentre
todos os metais. Os metais deste grupo possuem também os mais altos módulos de elasticidade e
resistem bem à oxidação, mesmo quando sujeitos a temperaturas elevadas. Contudo, o coeficiente
de expansão térmica do W é de 4.4 • 10~6/°C, o que implica em que a montagem da câmara
deva ser feita a mesma temperatura sob a qual esta deverá operar.

0 diâmetro dos fios sensores deve ser, à princípio, tão pequeno quanto possível, dentro das
limitações mecânicas. Minimiza-se, desta forma, a tensão elétrica que se faz necessário aplicar
para a criação de uma intensidade de campo suficientemente alta, nas vizinhanças do fio, a fim
de se obter a amplificação de carga desejada. Observa-se, além disso, que o plateau de eficiência
aumenta com a redução do diâmetro dos fios, conforme encontra-se ilustrado à fig.(3.1) [Mar 77].
Em se tratando de fios muito longos, porém, a redução do diâmetro pode ser responsável por uma
atenuação considerável nos pulsos de saída. Esta atenuação, por sua vez, deve ser compensada
por um aumento no fator de multiplicação, impondo a necessidade de se aplicar tensões mais
altas, o que significa, na prática, uma redução da região de operação, ao mesmo tempo em que
introduz maiores dificuldades de ordem mecânica. Deve haver, desta forma, um compromisso
entre o diâmetro e o comprimento dos fios.

Hiu/«eg/fio

110' .

Fig. 3.1 - Efeito do diâmetro do fio sobre a largura do plateau [Mar 77].

Com relação aos fios cátodo, por outro lado, deve-se evitar campos muito intensos nas suas
vizinhanças, a fim de que não ocorra a indução de correntes corona. Reduz-se a intensidade de
campo nesta região, utilizando-se fios com maiores diâmetros, superiores, em geral, a 100 fim.
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Na Tabela 3.1 [ALC 89] encontram-se listados os grupos de ligas de alumínio, cuja nomen-
clatura segue uma designação numérica de quatro dígitos. 0 quadro suporte das câmaras de ar-
rasto da E781 será constituído, provavelmente, da liga 6061-T6, que faz parte do grupo alumínio-
magnésio-silício. Estas ligas caracterizam-se por serem tratáveis tennicamente e por possuírem
excelente dureza superficial e resitència mecânica, na têmpera T6.

Tabela 3.1 - Classificação das ligas de alumínio

Elemento de maior % na liga
>99% de alumínio
cobre
manganês
silício
magnésio
magnésio e silício
zinco
outros elementos

Designação
lxxx
2xxx
3xxx
4 xxx
5xxx
6 xxx
7xxx
8xxx

Para os fios tipo cátodo, com um diâmetro de 152 fim, será utilizada a liga Cu — Be, e o
material dos fios ânodo será o tungsténio, tendo estes um diâmetro de 25 fim. Não devendo
passar o comprimento dos fios de 1.20 m, ter-se-á um fator de atenuação da ordem de 0.6.

Sendo ambos os tipos de fio banhados à ouro, como uma das medidas tomadas com o objetivo
de se minimizar a taxa de envelhecimento do detetor, a sua fixação à estrutura suporte, via solda,
consiste em um problema delicado, exigindo um cuidadoso controle de temperatura, já que o
banho pode ser destruído, se os fios forem submetidos à temperaturas demasiadamente altas.
Uma alternativa, que será então adotada, é a de se utilizar os chamados feed-throughs: peças de
material plástico e formato tubular, com diâmetros internos da ordem dos diâmetros dos próprios
fios. Estes são, então, trespassados através destas peças, as quais, por sua vez, são encaixadas
firmemente em orifícios feitos na estrutura suporte. O fio, enquanto sob tensão, é prensado,
esmagando-se, com um alicate especialmente desenhado para esta função, a extremidade superior
do feed-through que, tendo um diâmetro externo maior que o da parte inferior, permanece para
fora do orifício.

3.2 Dimensionamento do detetor

A região central do detetor é iluminada por uma taxa da ordem de 2 MHz, tendo-se, por-
tanto, uma alta densidade de traços.
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A meia largura D de uma célula do detetor corresponde à máxima distância entre o ponto de
ocorrência de um evento de ionização e o plano sensor. Desta forma, o maior tempo de arrasto
que pode ser observado, supondo-se que a velocidade de arrasto seja aquela de saturação no
AT - C2H6 (50/50), é dado por:

D
50/im/ní

"Um limite superior para D é obtido impondo-se que Tmax seja inferior ao intervalo de tempo
médio entre dois eventos:

rmai < 2MHz = 500ns => D < 2.5cm

Há que se considerar, entretanto, que os íons gerados no processo de multiplicação migram
em direção ao plano cátodo com uma velocidade de arrasto que é cerca de duas a três ordens de
magnitude inferior àquela dos elétrons. O efeito cumulativo de íons positivos criados em muitas
avalanches consecutivas torna-se tanto mais crítico quanto maior a taxa de eventos, dando origem
a distorções e reduções locais de campo.

Deve haver, por outro lado, um compromisso entre a necessidade de se reduzir o tempo
morto do detetor e a sua viabilidade do ponto de vista eletrostático. Uma meia largura de
Dc = 0.575 cm, para as células da região central, o que corresponde a aproximadamente 1/4 do
valor obtido acima, parece ser conveniente.

Tendo-se determinado a largura da célula, a distância entre fios em cada plano obtém-se a
partir de uma regra prática que deve garantir uma boa configuração de campo:

A distância entre fios cátodo, em um mesmo plano, deve ser, deste modo, de 0.3 cm, sendo
também esta a distância entre fios sensores, no plano sensor.

Cada plano deverá consistir de 26 fios. No plano sensor, entretanto, apenas um em cada três
fios estará realmente equipado eletronicamente, os sinais induzidos nos outros dois não sendo
considerados. Estes últimos serão fios tipo cátodo, isto é, com mesmo diâmetro e feitos com
o mesmo material destes. A sua função é a de aumentar o campo na região entre fios ânodo
vizinhos, além de reduzir também o aclopamento capacitivo entre estes fios.

As células da região de grandes ângulos, estando submetidas a uma taxa de eventos menor,
devem apresentar uma largura maior, de modo a que se possa reduzir os gastos com eletrônica.
Tomou-se para estas, no protótipo, seguindo o modelo da E665 [Ada 90], uma largura que é
aproximadamente 6 vezes aquela das células centrais, tendo-se Dg = 3.5 cm. Mantendo-se a
mesma distância entre fios d = 0.3 cm nos planos cátodo e sensor, a regra prática mencionada
acima não é satisfeita. A fim de se manter o campo alto, com uma configuração adequada
na região de arrasto entre o plano cátodo e o plano sensor, utiliza-se, então, os chamados fios
de guarda. Estes são também fios tipo cátodo e devem ser posicionados nas extremidades das
células, tomando-se aqui um total de 3 entre cada par de planos.
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onde:
e —* espaçamento entre os nos no plano médio.
6 —» deslocamento dos fios com relação ao plano médio.
CVo —• densidade de carga linear.

tendo-se utilizado para a obtenção deste resultado, a soma da série infinita:

y I = -
~ (2* - I)2 8

Fig. 3.3 - Condição de equilíbrio instável com plano de fios altemadamente deslocados.

Sendo a tensão mecânica T a força restauradora aplicada aos fios, a equação de equilíbrio é
dada por:

*6_ (CVpfrê
T 4£ '2 ( ]

tendo por solução:

Tomando-se por L o comprimento do fio e impondo-se a condição de contorno: 6(L) = 0,
obtém-se a seguinte relação:

Para tensões mecânicas superiores a esta, denominada tensão crítica, não há outra solução
possível, além de 6(x) = 0, sendo esta, portanto, a condição de estabilidade. Por outro lado, não
se deve permitir que tal tensão exceda aquela correspondente ao limite elástico do fio, a partir
do qual as deformações sofridas são irreversíveis.
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O limite elástico para o Cu — Bti é de 8.6 • 1087V/m2. A tensão máxima a que pode ser
submetido um fio de 152 fim de diâmetro, sem que sofra deformações inelásticas, corresponde,
portanto, a 1560 p. Observa-se, na literatura, algumas discrepáncias com relação ao valor deste
mesmo limite para o tungsténio, devendo este situar-se dentro de um intervalo que vai de 1.75 •
lQ9N/m2 a 1.91 • lQ9N/m2 [Par 71]. A tensão máxima, para um fio de 25 fim encontra-se, deste
modo, entre 86 j e 94 g. Deve-se procurar trabalhar, entretanto, um pouco abaixo do limite
elástico, por uma questão de segurança.

As hipóteses feitas para a dedução da equação (3.1), não se aplicam, a rigor, ao caso de um
detetor real, onde, obviamente, tem-se um número finito de fios.

No que diz respeito ao plano cátodo, onde todos os fios tem diâmetros iguais e operam a um
mesmo potencial, embora os fios centrais devam ter aproximadamente uma mesma densidade de
carga, os fios mais à extremidade devem apresentar densidades de carga maiores, em módulo.
Este efeito de borda manifesta-se, de fato, no caso dos planos cátodo das células grossas. Para
aqueles fios situados na região central destes planos, a aproximação de igual densidade é tanto
melhor, quanto maior o número de fios que compõem o plano. Já nos planos cátodo das células
finas, devido à maior proximidade com relação ao plano sensor, ocorre uma modulação nas
densidades de carga dos fios, conforme estes tenham imediatamente a sua frente, no plano
ânodo, um fio de campo ou um fio sensor. A amplitude de variação é, entretanto, pequena,
neste caso.

O plano sensor é composto, por outro lado, por dois tipos de fios com diâmetros distintos
e submetidos a potenciais eletrostáticos diferentes: o fio sensor e o fio de campo. Não se deve
esperar, portanto, que estes fios sejam portadores de iguais densidades de carga, a não ser para
certas combinações específicas de voltagens aplicadas aos fios.

Outro aspecto que não é levado em conta na obtenção da equação (3.1) é o fato de haver
interação entre fios de planos sensor e cátodo vizinhos, interação esta que será mais intensa no
caso das células finas.

Apesar disso, procura-se fazer, com base em algumas aproximações, uma estimativa da tensão
crítica. Utiliza-se, para tanto, as densidades lineares de carga fornecidas pela rotina Garfield
[GAR 90]. Os dados de entrada para o programa são os parâmetros geométricos do detetor,
incluindo aí os diâmetros dos fios, bem como a disposição destes, compondo as 8 células do
protótipo, além das voltagens aplicadas a cada tipo de fio.

O critério de escolha destas voltagens, ainda que possa conduzir a valores impraticáveis
experimentalmente, baseia-se na idéia de se obter a saturação da velocidade, o que implica em
que se tenha intensidades de campo superiores a 1 KV/cm em toda a região de arrasto do
detetor. Atingindo-se este intento para as células largas, as células finas ficam automaticamente
garantidas, neste sentido.

Impondo-se que os fios de campo e os fios de guarda sejam mantidos aterrados, por uma
questão de conveniência, no que diz respeito ao número de fontes de alta tensão necessárias,
constata-se que, para que este critério seja satisfeito, as voltagens nos fios sensores e fios cátodo
devem ser algo em torno de:
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íVc = -3500V
V, = +3000V

É conveniente que a tensão mecânica a que devem ser submetidos os fios seja igual para
todos aqueles de mesmo diâmetro. Assim, para o cálculo da tensão crítica dos fios de maior
diâmetro, elege-se como representante aquele que, dentre os fios cátodo, fios de campo e fios de
guarda, apresente a maior densidade de carga.

A máxima densidade linear que se observa entre os fios de campo, para as voltagens aplicadas
acima, é de 375.653 e, entre os fios de guarda, 354.316, estando estas expressas em múltiplos de
2̂ —. Os fios cátodo apresentam, em média, densidades superiores a estas, estando os de maior
densidade no plano cátodo central do detetor, isto é, aquele compartilhado pelas células finas
de números 2 e 3. Estas densidades encontram-se listadas na Tabela 3.2.

Toma-se, para o cálculo da tensão crítica para os fios cátodo, o valor CVQ = -437.8457,
relativo ao fio de número 1. Obtém-se, para este fio, Tc = 0.14 N, correspondendo a uma carga
de 14 g, tendo-se utilizado os parâmetros s = 0.3 cm e L = 50 cm, que é o comprimento dos
fios do protótipo. Repetindo-se o cálculo para L = 1.2 m, que deverá ser o comprimento real
dos fios das câmaras da £781, o valor obtido implica em uma carga de 85.4 g. Estes valores
estão superestimados, de modo que a tensão mínima a ser imposta nestes fios para mantê-los
em equilíbrio eletrostático, situa-se ainda bem abaixo do limite elástico, tanto para o protótipo
como para as dimensões reais do detetor.

Os fios ânodo de maior densidade encontram-se nos planos sensores das células finas da
extremidade. Na Tabela 3.3 encontram-se listadas as densidades dos fios do plano sensor da
célula fina de número 1, idênticas, por simetria, àquelas dos fios da célula fina de número 4.

A fim de que se possa aplicar aqui a aproximação de igual densidade de fios, implícita
na dedução da relação (3.4), utiliza-se uma densidade de carga efetiva para os fios sensores.
Esta é tomada como sendo a densidade que cada um destes fios deveria ter, para que a força
resultante exercida sobre o primeiro fio sensor do plano, considerando-se apenas os sete fios
sensores restantes, seja igual à força sobre ele exercida, devido a todos os fios, sensores e de
campo, de números 4 a 26, com as densidades de carga fornecidas pelo Garfield, isto é:

= ?2 [jõjy + p y j + • • • + j^j (3.5)
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Tabela 3.2 - Plano Cátodo

Número do fio
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26

i(cm)

16.30
16.30
16.30
16.30
16.30
16.30
16.30

L 16.30
16.30
16.30
16.30
16.30
16.30
16.30
16.30
16.30
16.30
16.30
16.30
16.30
16.30
16.30
16.30
16.30
16.30
16.30

y(cm)
0.0
0.3
0.6
0.9
1.2
1.5
1.8
2.1
2.4
2.7
3.0
3.3
3.6
3.9
4.2
4.5
4.8
5.1
5.4
5.7
6.0
6.3
6.6
6.9
7.2
7.5

Carga(2ir€0)
-437.8457
-407.8687
-418.9138
-414.0316
-415.1189
-423.0217
-415.6563
-415.7059
-423.2288
-415.7284
-415.7300 j
-423.2363
-415.7305
-415.7305
-423.2363
-415.7299
-415.7284
-423.2289
-415.7059
-415.6564
-423.0217
-415.1188
-414.0316
-418.9137
-407.8688
-437.8454

Tipo de fio
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C

c
c
c
c
c
c
c
c
c
c
c
c
c

A necessidade de se adotar este procedimento decorre do fato de que, se fossem utilizados
os valores CVo = 749 e s = 0.3 cm, que corresponde à suposição de que a densidade de todos
os fios do plano, inclusive os de campo, seja igual à maior encontrada dentre os fios sensores,
conduziria a uma superestimativa da tensão crítica. Ignorar, por outro lado, a presença dos fios
de campo, tomando-se s — 0.9 cm, implicaria em se subestimar esta tensão.

Com as densidades dadas na Tabela 3.3, obtém-se uma carga efetiva, em múltiplos de ^—, de
1522.3. A tensão crítica, baseada neste valor de carga para os fios ânodo, equivale, desta forma,
a 20 g, considerando-se que tenham 50 cm de comprimento, e estejam distanciados de s = 0.9 cm.
Já, para fios de 1.2 m, é necessário uma tensão de, no mínimo, 114 g, para manter os fios em
equilíbrio, tensão esta que equivale a uma sobrecarga de 20 g acima do limite proporcional, na
melhor das hipóteses.
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Assim, ainda que para o protótipo, as dimensões da célula larga não apresentem problemas,
pelo menos no que diz respeito às tensões mecânicas que se deve aplicar aos fios, os resultados
acima indicam que, para fios com o dobro de comprimento, este desenho torna-se, no entanto,
inviável mecanicamente, a menos que se abdique de operar o detetor na região de saturação.

Tabela 3.3 - Plano Sensor

Número do fio
1
2
3
4

5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26

x(cm)
14.575
14.575
14.575
14.575
14.575
14.575
14.575
14.575
14.575
14.575
14.575
14.575
14.575
14.575
14.575
14.575
14.575
14.575
14.575
14.575
14.575
14.575
14.575
14.575
14.575
14.575

y(cm)
0.0
0.3
0.6
0.9
1.2
1.5
1.8
2.1
2.4
2.7
3.0
3.3
3.6
3.9
4.2
4.5
4.8
5.1
5.4
5.7
6.0
6.3
6.6
6.9
7.2
7.5

Carga(2x£0)
375.6528
288.2714
749.0542
274.4141
274.4474
748.1375
275.2679
275.6117
748.7780
275.9867
276.0958
748.9886
276.1827
276.1828
748.9887
276.0958
275.9867
748.7780
275.6118
275.2678
748.1375
274.4473
274.4140
749.0543
288.2715
375.6530

Tipo de fio
F
F
S
F
F
S
F
F
S
F
F
S
F
F
S
F
F
S
F
F
S
F
F
S
F
F

Relaxando-se a condição de que os fios de campo sejam mantidos aterrados, por outro lado,
é possível que se obtenha a saturação, tendo-se densidades de carga mais baixas nos fios.

Aplicando-se aos eletrodos as tensões:

54



Vc = -2250F
V, = +2000F
Vf = +1500V

pode-se tomar uma densidade de carga efetiva para os fios sensores de CV0 = 1350.1, obtendo-
se Tt correspondente a 90.1 g, para Lc = 1.2 m, de modo que a tensão mecânica que se faz
necessária permanece abaixo do limite proporcional, supondo-o como sendo de 93.75 £.

Considerando-se aquelas câmaras do tipo Y, cujos fios estarão dispostos horizontalmente, é
conveniente que as tensões aplicadas aos fios cátodo e aos fios ânodo sejam tais que o enverga-
mento gravitacional destes fios seja aproximadamente o mesmo na região central do detetor, isto
é:

T J 1 , TTlc

sendo T, e Tc respectivamente, as tensões mecânicas nos fios sensor e cátodo e m, e mc, as
massas correspondentes a elementos de volume de mesmo comprimento respectivamente para
fios sensores e fios cátodo.

Segundo esta relação, o valor acima calculado para T, conduziria a um valor de Tc correspon-
dente a 1423 g, que ainda encontra-se abaixo do limite elástico para o Cu — Bei. Considera-se,
para estes cálculos as densidades de 19.3 g/cm3 para o tungsténio e 8.25 g/cm3 para o Cu - Be2,
à temperatura de 20°C.

No processo de colocação dos fios deve-se tomar um extremo cuidado para se atingir uma
tensão mecânica realmente uniforme, particularmente no que se refere aos fios ânodo, admitindo-
se um erro de uns poucos por cento apenas. Isto deve ser feito com a estrutura suporte sob um
pré-stress, o que consiste em submetê-la a uma tensão de igual intensidade àquela imposta pelos
fios, de modo que após a instalação dos mesmos, a estrutura volte a sua forma original, com o
mínimo de deformação.

Tendo a tensão crítica, segundo a expressão (3.4), uma dependência com o quadrado do
comprimento L dos fios, uma variação neste parâmetro decorrente, por exemplo, do enverga-
mento da estrutura suporte, poderá afetar sensivelmente o valor de Tc. Para se verificar, então,
a precisão na tensão imposta aos fios, é feito um teste que consiste em submetê-los, com ambas
as extremidades já fixas, a vibrações que podem ser produzidas, por exemplo, por um gerador
de áudio, excitando-os nas freqüências desejadas.

Determina-se, desta forma, as freqüências de ressonância, correspondentes aos vários harmônicos,
a fim de se conferir a fórmula de Lagrange:

(3.6)

onde:
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fi —> massa do fio por unidade de comprimento.
T —> tensão aplicada ao fio.
n —> número de ventres da onda estacionária.
/ —» freqüência própria do fio.

Uma vez que se observe que a tensão em um dado fio não corresponde àquela esperada, este
deve ser recolocado aplicando-se, então, a tensão correta.

3.4 A estrutura suporte do detetor

A variação relativa no comprimento de uma barra, e = A/L, está relacionada à tensão por
unidade de área a que é submetida, s = P/A, através da lei de Hooke, s = Et onde, a constante
de proporcionalidade E, é o chamado módulo de Young do material. A elongação total A, é
dada, desta forma, pela relação:

£§
Em conseqüência de estarem sujeitas a cargas transversais concentradas, aplicadas a inter-

valos regulares, correspondentes à largura das células do detetor, as bases do quadro suporte,
sobre os quais se apoiam os fios, deverão sofrer deformações mecânicas.

Assim, além de uma escolha adequada do material, deve ser feito um dimensionamento
cuidadoso do quadro suporte, a fim de lhe conferir uma resistência suficientemente alta para
que, sob a ação do tensionamento dos fios, o envergamento sofrido seja mínimo, de modo a que
possa ser compensado satisfatoriamente com um pré-stress.

Para pequenas deflexões, isto é, quando as aproximações tané? ~ 6 e ds = pdO ~ dx, se
aplicam, segundo ilustrado na fig.(3.4) e, supondo-se válidas certas hipóteses (ver ref.[Tim 40]),
tem-se:

i Jü J2-.

(3.8)

(3.9)

onde:

y —» distância de um plano de fibras da viga ao plano perpendicular à seção transversal da barra
passando pelo centróide da mesma, o qual é denominado superfície neutra, por ser aquela em
que as fibras não sofrem quaisquer deformações.
Jz —> momento de inércia da seção transversal x em questão com relação ao eixo neutro, o qual
é definido pela intersecção da superfície neutra com esta seção.
M —> torque resistente que se contrapõe ao momento gerado pelas forças externas que agem so-
bre a seção, tomado em relação ao eixo neutro.
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Fig. 3.4 - Deslocamento y(z) sofrido pela barra, em relação à sua posição original.

Observa-se, pela equação (3.9) que o raio de curvatura é proporcional ao momento de inércia
da barra, com relação ao eixo neutro. Portanto, uma maneira económica de se reduzir a deflexão
sofrida pelas bases do quadro, é aumentando-se o momento de inércia das vigas que constituem
estas bases, sem aumentar a quantidade de material utilizado. A solução é adotar um perfil em
que a maior parte do material da viga se concentre distante do eixo neutro, utilizando-se, por
exemplo, barras extrudadas ou cota seção transversal em formato de U.

Para o protótipo, optou-se pelo perfil em U, ilustrado esquematicamente na fig.(3.5), onde
se encontra explicitado o significado dos parâmetros t, h e b. 0 eixo neutro coincide com o eixo
paralelo ao eixo z, que passa pela centróide da seção transversal da viga.

I\
\

Fig. 3.5 - Perfil em U.

O momento de inércia deste perfil com relação ao eixo neutro é dado por:

*2"

z = a -{2thó - 2 t 4 ) -
tb-2t2)

onde a é a densidade superficial de massa e o centro de massa é definido pelas seguintes coor-

(3.10)
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denadas:

Contando-se, no protótipo, com Tim total de 41 planos de fios, entre planos sensores e planos
cátodo, conforme se observa esquematicamente na fig.(3.6), tem-se, desta forma, 42 equações
diferenciais dadas por (3.9), a serem resolvidas e 84 constantes de integração a se determinar.

F« F, F, F,

üL ili 111. íuliuluil
Fig. 3.6 - Sistema de forças agindo sobre uma das bases do protótipo.

0 momento das forças aplicadas, para uma seção transversal genérica na região t, definida
por uma coordenada z tal que z,_i < z < zM onde x, define a posição dos planos de fios, tem a
forma:

Mi = MU'X + M2x (3.11)

com:

(3.12)

(3.13)

Integrando-se duas vezes a equação (3.9), obtém-se:

h-y = Mu^- + M2t^- + Co, • x + Cuo l
(3.14)

onde Coí e Cj, são as constantes de integração, determinadas impondo-se as condições de con-
torno, quais sejam:
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1. x = 0 = » y = O

2. %{x)i U = Í ( Í ) < + , U para: i = 1,2,...,41

3. y,(i) U=i;= I/,+i(z) U=i, para: t = 1,2,...,41

4. z = Lb ==> y = O, sendo Lb o comprimento total da barra

A tensão por unidade de área à que é submetida uma fibra genérica, sendo dada por:

(3.15)

tem-se que a tensão máxima, tanto de compressão, como de distensão ocorre para as fibras mais
externas:

_ Aí • c
' r a o i — j

sendo c a distância destas fibras ao eixo neutro.
Deve-se impor, então, que smax seja menor que a tensão de limite elástico do material. Já

que, para uma grande quantidade de materiais, a medida deste parâmetro apresenta dificuldades
experimentais, toma-se por base a chamada tensão de yield point, Syp, cujo valor é muito próximo
àquele do limite proporcional, Spr.

A tensão de yield point para o alumínio, liga 6061-T6, tratando-se de chapas de 0.01524 a
15.24 cm de espessura, é de 2.41 • WèN/m2.

Calcula-se então a razão smaxl*vpi P01^ várias espessuras de chapa í e várias alturas h.
Considera-se, nestes cálculos, a resultante das forças exercidas por cada um dos fios de um
determinado plano como concentrada sobre o ponto médio deste plano. Desta forma, tomando-
se para os fios cátodo uma tensão de Tc = 6 N e para os fios sensores, uma tensão de T, = 0.4 N,
tem-se, segundo ilustrado na fig.(3.6), cinco tipos de planos, no que diz respeito à resultante das
forças:

F] = 25 fios x Tc = 15O7V plano cátodo da célula grossa
F2 = 2 fios X Tc = 12JV resultante de cada par de fios de guarda opostos
F3 = 11 fios x Tc + 6 fios x Tt = 68.4JV plano sensor da célula grossa
F4 = 26 fios x Tc = 156̂ V plano cátodo da célula fina
Fs = 18 fios x Tc 4- 8 fios xT , = 111.2^ plano sensor da célula fina

além da força de reação que as barras laterais exercem sobre as extremidades das vigas que nelas
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se apoiam, dada por:

R=
+ 24 x 4 x F3 + 5 x 4 x P5)

Não se considera a ação do próprio peso das vigas, pelo fato de este ser desprezível, para as
dimensões consideradas, frente à intensidade das outras forças atuantes.

Os parâmetros geométricos utilizados para o cálculo são:

Dg = 0.035 m meia largura da célula grossa
Dc = 0.00575 m meia largura da célula fina
/ = 0.05 m distância do primeiro e último planos à extremidade da barra
Lb = 0.426 77i comprimento da barra
b = 0.115 m largura da base do U

Tabela 3.5

t{mm)
1.5
1.5
1.5
1.5
1.5
1.5
1.5
1.5
1.5
1.5
1.5

2.5
2.5
2.5
2.5
2.5
2.5
2.5
2.5
2.5
2.5
2.5

k(cm)

3.0
3.5
4.0
4.5
5.0
5.5
6.0
6.5
7.0
7.5
8.0

3.0
3.5
4.0
4.5
5.0
5.5
6.0
6.5
7.0
7.5
8.0

&max 1 &yp
0.23088
0.18777
0.15755
0.13520
0.11800
0.10434
0.09326
0.08408
0.07636
0.06979
0.06412

0.15470
0.12340
0.10211
0.08673
0.07510
0.06600
0.05869
0.05270
0.04770
0.04347
0.03984

y(mm)
-2.4688
-1.5971
-1.0989
-0.7922
-0.5922
-0.4558
-0.3593
-0.2889
-0.2362
-0.1959
-0.1646

-1.5507
-0.9973
-0.6831
-0.4907
-0.3658
-0.2809
-0.2210
-0.1774
-0.1448
-0.1200
-0.1007

As constantes características do material necessárias aos cálculos são a tensão de yield point
e o módulo de Young da liga em questão, cujo valor é de E = 6.895 • 1010./v*/m2.
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Calcula-se também o valor da coordenada y para todos os i , correspondentes a cada um
dos 41 planos de fios, de forma a se poder visualizar o perfil da viga, sob deflexão. Na Tabela
3.5, apresenta-se os resultados obtidos, apenas para o ponto central da viga, correspondente à
posição do plano 21, para valores de t — 1.5 mm e í = 2.5 mm, com h variando de 3.0 cm a

8.0 cm.
É conveniente que se possa manter a espessura da viga a menor possível, uma vez que,

enquanto os fios estarão sob alta tensão, a estrutura suporte será mantida aterrada. A diferença
de potencial máxima que se consegue atingir, entre fio e estrutura, antes que ocorra a ruptura
do gás, isto é, que este passe de dielétrico a condutor, irá depender da distância, com relação
à superfície interna da viga, do ponto onde termina o feed-through, a partir do qual os fios se
encontram a descoberto. Embora não se consiga aumentar de mais de alguns poucos milímetros
a fração de feed-through que fica saliente, uma vez que este tem apenas 1 cm de comprimento,
esta é uma questão a ser considerada quando se opta por uma determinada espessura.

Adotou-se, para o protótipo, um perfil de espessura t = 2.5 mm e cujos lados do U tèm uma
altura h — 5 cm. Estas dimensões, conforme mostram os cálculos, se enquadram aos requisitos
de resistência mecânica, com excelente margem de segurança, ao mesmo tempo em que estão
dentro dos padrões de fabricação de que dispunham os fornecedores. O perfil da viga defletida,
sob a tensão dos fios, tendo esta as dimensões acima, é mostrado na fig.(3.7).

I I TICt (••»CH. T'l.tlM)

-t.Mtll

- • • • 0 4

Fig. 3.7 - Perfil da viga defletida sob a tensão dos fios com h = 5 cm e t = 2.5 mm.

Tendo-se dimensionado as vigas entre as quais os fios são mantidos distendidos, resta ainda
que se faça o mesmo com relação as vigas laterais ou colunas, como são denominadas.

Para uma coluna sujeita a uma força P, tem-se que a magnitude do torque exercido por esta
força, em qualquer seção transversal mn é, conforme observa-se na fig.(3.8), dado por:

M = P-(6 + ec - y) (3.16)

onde ec é um parâmetro que mede quão deslocado do eixo central da coluna encontra-se o ponto
de aplicação da força, sendo chamado de excentricidade.
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Fig. 3.8 - Coluna sujeita a uma força P.

A situação mais favorável é aquela em que a excentricidade é nula. Entretanto, excentri-
cidades estão sempre presentes, sendo quase que inevitáveis, devido a imperfeições da coluna,
incertezas na aplicação da carga, entre outros motivos.

A equação que descreve a curva de deflexão é:

cuja solução é dada por:

y = A cos(jfc • x) + B sin(fc • x) + (6 + ec)

sendo k2 = -jjj- e / : i o momento de inércia com respeito ao eixo neutro.
Aplicando-se as condições de contorno:

1. z = 0 => y = 0

2- £ Uo= 0

(3.17)

(3.18)

obtém-se:

y = (í + e c ) . [ l - cos (* . i ) ]

Fazendo-se x = i c , onde Lc é comprimento da coluna, tem-se que y = 5, donde:

(3.19)
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6 = sec

Para qualquer valor finito de Í, no limite em que ec = 0, obtém-se que o menor valor de P
que satisfaz a equação (3.20) é dado por:

•(£)
2

EI, (3.21)

Esta é a chamada fórmula de Euler para colunas, que define a carga centralizada máxima
que a coluna pode suportar sem sofrer envergamento. A expressão (3.21) foi obtida, no entanto,
para o caso de uma coluna com uma extremidade fixa e outra livre.

No caso da estrutura suporte, ambas as extremidades são denominadas como sendo do tipo
dobradiça, uma vez que, quando submetidas à ação da carga, giram em torno do eixo definido
pela junção das vigas adjacentes.

Por simetria, cada metade desta coluna encontra-se nas mesmas condições que a coluna
inteira da fig.(3.8). A carga crítica para este caso, obtém-se, portanto, através da substituição
Lc —* Lc/2 na equação (3.21):

2

EIZ (3.22)•(0
Por outro lado, há que se certificar se os limites de aplicabilidade destas fórmulas estão

sendo respeitados. Dividindo-se a equação (3.22) pela área A da seção transversal da coluna e,
definindo-se a quantidade:

r = ^L (3.23)

que é o denominado menor raio de giração, sendo o ponto onde o momento de inércia permanece-
ria o mesmo se toda a área da seção transversal fosse lá concentrada, tem-se:
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(3.24)

onde:
Ser —* tensão crítica.
- —> denominado slenderness da coluna.

A equação (3.24) só é válida se a tensão crítica for inferior ao limit»» proporcional do material,
o que estabelece um limite mínimo para a razão:

(3.25)

Entretanto, se o slenderness encontra-se no intervalo:

a tensão crítica é dada pela equação:

_
- v)

°VP (3.26)

E, para qualquer Lc para o qual:

toma-se a tensão crítica como constante e igual a Syp, isto é, o peso aplicado sobre a área da
seção transversal da coluna deve-se manter abaixo deste valor.

Observa-se da equação (3.22) que o peso crítico, a partir do qual a viga começa a defletir,
não depende da resistência do material, mas tão somente de seu módulo de elasticidade e das
dimensões da estrutura.

Verifica-se, como anteriormente, que a resistência da viga aumenta com o seu momento de
inércia, sendo mais estável quanto maior suas dimensões transversais. Aumentando-se estas
dimensões, convém que se reduza a espessura das paredes, para evitar o desperdício de material.
Pode-se prever, entretanto, que haja um limite inferior para esta espessura, abaixo do qual as
próprias paredes tornam-se instáveis e, ao invés da viga defletir como um todo, ocorrem deflexões
de seus elementos longitudinais, resultando em um enxugamento destas paredes.

O peso crítico P, neste caso, é definido pela equação de segundo grau:

64



_ P2 _ ( P 4- P,\P 4- P PA, = 0 (3.27)

com:
, - X 2

sendo:

/2 —> momento de inércia com relação ao eixo neutro da coluna.
Jc —» momento de inércia polar com relação ao centróide c da seção transversal.
Io —+ momento de inércia polar com relação ao shear center o.
A —* área da seção transversal.
C\ —> warping rigidity.
C —* rigidez torsionaL

Optou-se, também para as colunas, por um perfil em U. 0 shear center para esta geometria
é definido conforme ilustrado na fig.(3.9), sendo dado por:

e = (3.28)

Fig. 3.9 - Posição do shear center para um perfil em U.

No sistema de coordenadas definido na fig.(3.9), este ponto é descrito pelo vetor:
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Tendo-se obtido Iz, dado pela equação (3.10) e, calculando-se o momento de inércia com
relação ao eixo paralelo a y, passando pela centróide, 7V, obtém-se 7C, utilizando-se o teorema
dos eixos perpendiculares:

Jc = - ( í 3 + 63) - - + í í — ^ ( f c - í ) 3 - (2th + tb- 2 í 2 ) - + -(2íf t3 + bt3 -2t4)-
Z 3 3 4 3

( t 2 6/2 - t3 + h2t)2

(2tk + tb- 2 í 2 )
(3.30)

O momento de inércia em torno do eixo que passa pelo shear center o é obtido a partir de
Ic, utilizando-se o teorema dos eixos paralelos:

IO = IC + A-D2 (3.31)

sendo:

D —• distância entre os eixos que passam pelo centro de massa e pelo shear center. D =| Ro - RCM
A —• área da seção transversal dada por: A = 2th + (6 - 2í) • t

Para se obter P&, deve-se antes calcular C e C\. 0 primeiro destes parâmetros é definido
como:

C = G-J (3.32)

onde G é o chamado shearing modulus, cujo valor representativo para ligas de alumínio é de
2.65 • 10loN/m2 e / , a constante de torsão que, para esta geometria, é dada por:

í3

J = —(2/i + &-t) (3.33)

A quantidade C\, por sua vez, é dada por:

Ci= E- Cu. (3.34)

onde E é o módulo de Young e Cw, neste caso, é:

_ th3(b - t)7 Sh + 2(6 - t)
12 6/i + (6 -1) ^

Tendo-se /o, Ic, Pz e P,p, pode-se calcular, então, o peso crítico:

66



(3.36)

Verifica-se que, quando a razão P^j Px é baixa, o menor dos valores P, obtidos da equação (3.36),
tomando-se o sinal negativo, que é aquele que deve ser considerado, é muito próximo de P4,, o
modo de envergamento sendo, desta forma, essencialmente torsional.

Calcula-se, então, o peso crítico para torsão P, bem como o peso crítico considerando-se
apenas envergamento, PCT, dado pela equação (3.22) e a razão Lc/r para diversos valores de h,
variando de 1.0 a 6.0 cm, e a mesma espessura t = 2.5 mm utilizada para as vigas. Os resultados
obtidos são mostrados na Tabela 3.6.

Tabela 3.6 - Peso crítico para colunas

t(mm)
2.5
2.5
2.5
2.5
2.5
2.5
2.5
2.5
2.5
2.5
2.5

h{cm)
1.0
1.5
2.0
2.5
3.0
3.5
4.0
4.5
5.0
5.5
6.0

Pcr(N)
1174332
1387655
1600979
1814298
2027619
2240943
2454272
2667593
2880919
3094246
3307567

P(N)
21397
34404
54539
81018
112535
147533
184468
222012
259161
295236
329847

Lc/r
13.659
13.039
12.566
12.191
11.887
11.635
11.422
11.240
11.083
10.946
10.825

Constata-se que todos os valores de slenderness listados na Tabela 3.6, estão abaixo do ümite
//r(iy p) = 53.14, donde, para as dimensões consideradas, deve-se tomar como tensão crítica a
menor dentre as tensões de yield point e P/A.

Examinando-se o valor de P para h = 5 cm, verifica-se que este equivale a uma tensão de
4.9364 • 108JV/m2. Esta é superior à tensão de yield point, que corresponde, por sua vez, a
um peso crítico de 126525 N, considerando-se que a coluna, neste caso, tem uma área de seção
transversal de 5.25 • 10~4m2.

O peso que as colunas irão suportar é dado por R — 1193.2 ./V, bem abaixo do valor crítico,
de forma que estas dimensões são, de fato, satisfatórias.

Na fig.(3.10) apresenta-se, então, um desenho esquemático do protótipo, com as dimensões
calculadas.
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Fig. 3.10 - Deseaho esquemático do protótipo com as dimensões calculadas (fora de escala).
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Capítulo 4

Análise dos dados tomados com o
protótipo do Fermilab

4.1 Introdução
O protótipo construído e testado no Fermilab compõe-se de quatro células instnimentadas.

Conforme pode-se observar na fig.(4.1), cada célula possui uma largura de 1.37 cm e a distância
entre fios, tanto no plano cátodo como no plano sensor, é de 3.18 mm. No plano sensor, apenas
um em cada três fios é instrumentado, os fios restantes desempenhando a função de fios de
campo, tendo o mesmo diâmetro dos fios cátodo. Desta forma, tem-se 8 fios sensores por célula,
somando um total de 32 canais no detetor. Os fios sensores são de tungsténio com diâmetro
<pi = 25 fim e os fios tipo cátodo »ão de Cu — Bti com diâmetro j>c = 152 fim.

J T 4l.J*4l.l7+l.»7J
em ' cm em '

» H
I r \ r I i • r •
: :': \ i : : j

• lio lenior
oflo cátodo

Fig. 4.1 - Layout do protótipo construído no Fermilab.

Os dados foram tomados parasitariamente durante dois períodos. No primeiro, o detetor foi
posicionado após o aparato da experiência E761, sendo exposto a um feixe secundário composto
por partículas mínimo ionizantes, principalmente TT'S e /i's. Posteriormente, junto à experiência
E800, foi exposto a um feixe negativo, consistindo basicamente de 7r's e £~'s, com 600 GeV/c de
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momento. Pelo fato de o protótipo estar situado atrás de todo o aparato experimental, deve-se
esperar que também houvesse uma certa quantidade de fi's. O aparato então utilizado encontra-
se esquematizado na fig.(4.2). Tendo sido adotado o modelo Lecroy-2228Á para a TDC, que
oferece três possibilidades de conversão de ganho: 50, 100 e 250 ps/contagem, foi utilizada esta
última opção.

Os testes foram feitos com duas misturas gasosas distintas, um gás frio e um quente: AT — COI
(80/20) e AT - C2H6 (50/50).

Nas Tabelas 4.1 e 4.2 estão listadas as tensões aplicadas aos fios ânodo e cátodo para cada
run, para a primeira e segunda misturas, respectivamente, devendo-se ressaltar que, em todos
os runs, os fios de campo foram mantidos aterrados. Na tabela da mistura Ar — C2H6 (50/50),
ao lado do número do run, tem-se o número de eventos contidos no arquivo de dados. Apenas
os dados tomados com esta mistura foram analisados.

Tabela 4.1 - Runs com Ar - CO2

Run
1079
1080
1081
1082
1084
1085
1087
1088
1089
1090
1091
1092
1093
1094
1095
1096
1097
1098
1101
1102
1103

Va(V)
1100
1100
1100
1100
1100
1100
1100
1200
1200
1200
1200
1200
1200
1300
1300
1300
1300
1400
1400
1400
1400

Vc{V)
-1000
-1100
-1100
-1100
-1200
-1300
-1400
-900
-1000
-1100
-1200
-1200
-1300
-900
-1000
-1100
-1200
-800
-900
-1000
-700
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Tabela 4.2 - Runs com AT -

Run
2067(2979)
2068(P)
2069(833)
2070(0)

2071(2619)
2072(2804)
2073(2956)
2074(3874)
2075(2488)
2076(2713)
2077(255)
2078(0)
2079(P)
2080(369)
2081(3238)
2082(2779)
2083(2873)
2084(3118)
2085(3266)

Va(V)
1300
1300
1300
1300
1300
1400
1400
1400
1400
1400
1500
1500
1500
1500
1500
1500
1500
1600
1600

Vc(V)
-500
-600
-700
-800
-900
-500
-600
-700
-800
-900
-500
-600
-700
-700
-700
-800
-900
-500
-600

Run
2086(2833)
2087(2884)
2088(3623)
2089(3758)
2090(2869)
2091(2860)
2093(3317)
2094(3657)
2095(2515)
2097(2778)
12098(2850)
2099(2765)
2100(2830)
2101(2829)
2102(3103)
2103(3115)
2104(2797)
2105(2831)
2106(2872)
2107(3056)

Va(V)
1600
1600
1600
1700
1700
1700
1700
1800
1800
1800
1800
1800
1800
1900
1900
1900
1900
1900
1800
1800

VC(V)
-700
-800
-900
-500
-600
-700
-900
-500
-600
-600
-700
-800
-900
-500
-600
-700
-800
-900
-700
-700

Ao se analisar estes dados, tem-se por objetivo fazer uma avaliação do desempenho do
detetor. Uma caracterização satisfatória deve incluir:

• A determinação do plateau de operação, ou seja, as voltagens ótimas para as quais a
eficiência do detetor mais se aproxima de 100%, para todos os canais.

• Uma investigação a respeito do comportamento da velocidade de arrasto para as diversas
tensões aplicadas aos eletrodos.

• A obtenção da resolução nas medidas de posição em função da distância ao plano sensor.

A tarefa de extração das informações relevantes para a caracterização do protótipo a partir
dos dados brutos foi realizada utilizando-se a rotina OFFLINE, que é uma versão preliminar
do programa que será adotado quando da análise de dados da E781. Tais informações são
armazenadas em uma estrutura de dados denominada N-tupla.
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N-tuplas são arranjos bi-dimensionais de dados, caracterizadas por um comprimento que,
neste caso, corresponde ao número total de eventos observados em um run, e pelo número de
parâmetros que representam cada evento, sendo estes identificados por um nome ou por um
índice dentro do arranjo.

Juntamente com histogramas e vetores, N-tuplas são os principais objetos que podem ser
manipulados utilizando-se o sistema PAW, Physics Analysis Workstation [PAW 89], pertencente
à biblioteca CERN, adotado então no tratamento dos dados do protótipo. Trata-se de um sistema
que integra diferentes pacotes de manipulação e representação de dados, fornecendo ferramentas
matemáticas e estatísticas que possibilitam um processo de análise interativo.
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Fig. 4.2 - Desenho esquemático do arranjo experimental utilizado para o teste do protótipo
(fora de escala).
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Constam da N-tupla gerada pelo OFFLINE somente aqueles eventos que consistem de apenas
um traço identificado com sucesso pelas PWCs localizadas antes do protótipo que, na fig.(4.2),
são denominadas WB, WC e WD. São definidos, dentre outros, os seguintes parâmetros, que
são de interesse para a análise dos eventos do ponto de vista da câmara de arrasto:

• Contagens de TDC para cada um dos canais das quatro células do protótipo, que são
representadas pelo nome de TDCi, com t variando de 1 a 32.

• Os valores das coordenadas i e y d e cada traço correspondentes aos pontos de intersecção
das trajetórias com os vários planos xy(z,) definidos pelos t-ésimos fios de cada célula,
onde utiliza-se a convenção de que o eixo z é dado pela direção do feixe. Tais pontos
resultam da extrapolação das trajetórias ajustadas com base nas coordenadas medidas
com as PWCs. Estas quantidades são representadas pelos nomes de FIT-Xi e FITJfi,
com * variando de 1 a 8 (ver Apêndice I).

• Os erros nas coordenadas extrapoladas, SGJÍi e SGYi, com i variando de 1 a 8.

• 0 x2 do ajuste às trajetórias CHI2 e o número de graus de liberdade DOF.

4.2 Simulação dos dados

Parece ser viável, a princípio, que a velocidade de arrasto no detetor possa ser obtida a partir
do histograma bidimensional de contagem de TDC por FIT-X para cada um dos fios. Supõe-se
que, tendo-se uma configuração de campo tal que a saturação da velocidade dos elétrons esteja
garantida em toda a extensão da célula, o intervalo de tempo de arrasto seja determinado pelos
elétrons provenientes do ponto mais próximo da trajetória com relação ao fio sensor, que devem
ser justamente aqueles que primeiro atingem a região de multiplicação. Assim, para um evento
particular cuja projeção do traço da partícula no plano perpendicular ao plano sensor e à seção
transversal do detetor, forma um ângulo a com o eixo x, conforme ilustrado na fig.(4.3), tem-se
a seguinte relação:

TDC • vd{cm/cont de TDC)
S m Q = FITJC>{cm)

onde:
FIT-X1 = FIT-X — xj para uma partícula à direita do fio
FIT-X1 = —FIT-X + Xj para uma partícula à esquerda do fio

de modo que:

TDC = *^-\FITJí - z/l (4.1)

Define-se aqui o sistema de referência local do protótipo (X\ Y', Z'), tal que a direção do
eixo Y' é dada pela direção dos fios do detetor, o eixo Z' está contido no plano de fios sensores
tendo o seu sentido crescente determinado pelo sentido do feixe e o eixo X' forma com estes um
sistema de mão direita. O sistema global (X, Y, Z), por sua vez, é aquele em relação ao qual são
medidas as coordenadas FIT JXi e FIT.Yi.
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z

Fig. 4.3 - Projeção do traço da partícula no plano perpendicular ao plano sensor.

Parte-se da hipótese inicial de que os sistemas [X\ Y\ Z') e (X, Y, Z) tém seus eixos paralelos,
diferindo apenas por translações:

x = x' + xo

Z - z' + ZQ

Neste caso, se a direção principal do feixe que incide sobre o detetor coincide com a direção
definida pelo eixo Z'/ /Z e se, além disso, este não apresenta uma grande dispersão angular,
o ângulo a deverá variar, para diferentes eventos, dentro de um intervalo pequeno em torno
de 90° e, no caso ideal de um feixe sem dispersão tem-se, para todos os eventos, sina = 1.
Assim, espera-se que a histogramação de TDC por FIT-X evidencie uma relação entre estas
duas quantidades que deve ser bem representada por uma função do tipo:

F{FITJC) = A3 • \FITJC + A2\ + (4.2)

onde o significado dos parâmetros Ai, A2 e A3 é conforme segue:
A\ —* pedestal: valor de contagem de TDC que se observa quando uma trajetória intercepta,

isto é, passa a uma distância nula do respectivo fio, correspondendo, portanto, a um intervalo
de tempo real nulo.

A2 —* (-1) X coordenadax do fio em questão, no sistema de referência global, uma vez que
F(-Ai) = pedestal.

A3 —» inverso da velocidade de arrasto em unidades de contagens de TDC/cm, supondo-a
constante em toda a região de arrasto.

Flutuações nos pontos a serem ajustados pela função (4.2) deveriam ser, a priori, decorrentes
apenas de imprecisões na determinação de FITJX devido ao processo de extrapolação, de in-
certezas na medida do tempo de arrasto, que dependem da resolução do sistema detetor mais
eletrônica e, finalmente, de pequenas variações do ângulo a de incidência, de evento para evento.
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Convém, contudo, que se faça uma inspeção prévia a respeito de quais as modificações que
se espera devam ocorrer no gráfico de TDC x FITJÍ, quando não são satisfeitas as condições
ideais pressupostas anteriormente, quais sejam: de perfeito alinhamento entre os sistemas de
coordenadas local e global, de feixe com pequena dispersão angular, de velocidade de arrasto
constante em toda a célula e simetria da configuração de campo com relação ao plano sensor.

Para tanto, simulou-se, de inicio, para efeito de melhor compreensão, cada um dos casos, em
separado, antes de se examinar o resultado de todos os fatores atuando concomitantemente.

Vale ressaltar que o problema foi aqui abordado apenas de um ponto de vista geométrico:
partículas carregadas são tratadas como trajetórias representadas por retas no espaço e intera-
gem de maneira contínua com o meio. 0 detetor, por sua vez, é visto pelo prisma de apenas
um de seus fios. Isto é, para que haja interação basta que a reta que representa a trajetória
intercepte uma região retangular com o fio no centro, cuja largura é dada por 2 X hc, sendo
hc a meia largura da célula, o comprimento é dado por 2 x dmf, onde dm} é a meia distância
entre fios sensores e, a altura corresponde ao comprimento do fio. A distância máxima de uma
trajetória ao fio é, portanto, y/dm}2 + hc2.

A simulação do que se considera como sendo a situação ideal consiste em se fazer incidir um
feixe sem dispersão, isto é, composto somente por trajetórias perpendiculares à seção transversal
do detetor que são representadas apenas por uma coordenada xt — constante, uma vez que os
dados que se deseja observar são, neste caso, independentes da coordenada y de incidência
no detetor. Um feixe com distribuição uniforme ao longo do eixo X é, desta forma, obtido
sorteando-se (pseudo-)aleatoriamente valores de xt dentro de um intervalo dado, no sistema de
coordenadas global, por [x0 — hc, x0 + hc], onde XQ é a coordenada x do fio no sistema global.
O valor de contagens de TDC é obtido a partir da relação:

TDC = pedestal + d * f/vd

onde d é a distância da trajetória ao fio em cm, dada simplesmente por |z( - XQ\, f é o fator de
conversão de unidades, vj é a velocidade de arrasto suposta sempre constante e FIT~X = xt.
Como não se pode admitir valores fracionários de contagens de TDC, o número de contagens é
sempre tomado como o inteiro mais próximo do valor calculado com a expressão acima.

Supõe-se, então, que a resolução do detetor seja dada, em média, por crx que, quando con-
vertido para unidades de contagens de TDC, assume o valor <TJDC e, da mesma forma, que o
erro cometido no processo de extrapolação para a obtenção da coordenada x = FIT-X com
que a trajetória intercepta o plano xy(z = ZQ), seja dado, em média, por aextT. As incertezas
nas medidas são introduzidas sorteando-se números aleatórios com distribuição gaussiana, com
média zero e largura <rj£>c e ^eiin Que são somados respectivamente aos valores de TDC e
FITJC, obtidos conforme descrito anteriormente para o caso ideal.

No que diz respeito ao alinhamento dos referenciais, procurou-se observar primeiramente
como deve refletir sobre os dados uma rotação em torno de cada eixo individualmente.
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Considerando-se uma rotação de um referencial em relação ao outro apenas em torno do
eixo ZjjZ' de um ângulo <f>, tem-se então a seguinte relação entre as coordenadas de um ponto,
conforme dadas por um e outro sistemas de referência:

x = x ' c o s <j> — y ' s i n <f> + XQ

y = x ' s i n <f> + y ' cos <f> + y0

Supondo-se que não haja dispersão angular, de modo que a direção de todas as partículas do
feixe coincida com a normal à seção transversal do detetor, cada trajetória, no referencial global,
é representada por um par (xt = constante, yt = constante), cada uma destas coordenadas sendo
sorteada aleatoriamente e de maneira uniforme dentro de um intervalo tal que garanta a sua
incidência na região da célula que contém o fio observado. Também aqui o valor dado pela
extrapolação da trajetória é FIT-X = xt e o número de contagens de TDC será proporcional à
distância entre a trajetória e o fio. A distância é dada simplesmente pelo módulo de x'd:

x'd = (xt - xo) cos <j> + (y, - yo)sin0

já que o fio está localizado na origem do referencial local. Impõe-se, para que esta trajetória
seja aceita, que \x'd\ < hc.

Havendo uma rotação isolada em torno do eixo XjjX', se todas as partículas do feixe
incidem sempre paralelamente ao plano YZ, não deve ser notada qualquer alteração no gráfico
de TDC x FIT-X. Desta forma, faz-se necessário pressupor uma certa dispersão angular do
feixe, a fim de se observar algum efeito. Assim, uma trajetória genérica descrita, no referencial
global, pela equação:

zt = xt tan at + ct (4.3)

yt — constante

é obtida sorteando-se aleatoriamente ângulos at dentro de um certo intervalo a ser escolhido
[—a, a], valores de xt para zt = 0 dentro de um intervalo tal que se garanta a incidência dos
traços no volume da célula, e valores de yt que se assume constantes para estas trajetórias.

Dada a relação entre os dois referenciais:

y = y' cos %p + z' sin rp + j/o

z = -y' sin ip + z' cos xp + ZQ

x = x' + x0

tem-se que a equação da trajetória, no referencial local, fica:

z[ — x't t an Q| cos ip + c't

onde:
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c't = «o t a n at cos V* + (Vi - yo) sin V* + (ci - 20) cos xp

Traçando-se uma reta perpendicular a esta e que passe pela origem do referencial local onde
se encontra o fio, o ponto de intersecção entre esta reta e a que representa a trajetória:

, cost/; tan Q( ,

c|

1 + cos V>2tanat
2

fornece a distância da trajetória ao fio:

d = \J*1 + *? (4-4)
Neste caso, o número de contagens de TDC será proporcional à distância assim calculada,

enquanto FIT-X = Xt(zo). Impõe-se aqui que esta trajetória só possa ser detetada se \x'd\ < hc
e \z>d\ < dmf.

Tendo-se uma rotação somente em torno de Yj jY'', do mesmo modo só será observado algum
efeito se houver dispersão angular no feixe. Uma trajetória genérica descrita, no referencial
global, por (4.3) será expressa, no referencial local do detetor, rodado com relação ao global de
um ângulo 8, por:

, , . .. sina, . . cosa*
z[ = zítan(a( -0 ) + xo-cos(a , -0) ' v ' ^'zos{at-6

sendo a distância desta trajetória ao fio dada por (4.4), onde agora:

xd = —io sinQ( sin(a( — 6) — (ct — zo)cosat sin(a( - 6)

COS (Q< - 0) - (c t - ZQ) COS Q( COS ( o f - 8)

Da mesma forma, simula-se esta rotação sorteando-se valores de Q( dentro de um certo
intervalo escolhido [—a, a], valores de xt para zt = 0 contidos em um intervalo tal que se
garanta que os traços incidam na região sensível de deteção e valores da coordenada yt a qual é
tomada como sendo uma constante para estas trajetórias.
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Finalmente, trata-se rotações em torno dos três eixos em termos dos ângulos de Euler, tendo-
se adotado a chamada convenção xyz [Gol 80]:

V \ (\ 0 0 \ /cos0O - s i n 0 \ / costp sin<£0\ (x - x0'
y' \ — I 0 cos xp sin xp I I 0 1 0 - sin # cos <£ 0 j y - yo

z'J \0 -sinxpcosxpj \sin0O cosO J \ 0 0 1/ \Z-ZQ

de modo que se tem:

x = x cos <£ cos d + y'(cos</>sinr/>sin0 - s in^cost^) + z'(cos <f> cos xp sin 6 + sin <p sin xp) + z o

y — x' sin <f> cos í + y'(sin <j> sin V> sin í + cos <f> cos r/>) + z'(sin <f) cos i/> sin 6 — sin V> cos (f>) + yo

2 = -x' sin9 + y'sinxpcos6 + z' cos^cos6 + zo

No caso mais geral, considera-se trajetórias com dispersão tanto no plano X Z como no plano
YZ, descritas genericamente, no referencial global, por:

xt = zt tanax + ctl (4-5)

yt = zt t a n a v -f- cty (4-6)

onde os ângulos ar e av são sorteados dentro de intervalos escolhidos e xt e yt são também
sorteados de forma a abranger intervalos convenientes. A distância entre a trajetória e o fio,
a partir da qual obtém-se o número de contagens de TDC, é calculada no referencial local, da
mesma forma como nos casos anteriores, obtendo-se:

r

onde:
Z = cos 0(sin <f>tanay + cos <ptan Q X ) - sin 6

X = cos xp cos 6 + sin V"(sin <f> tan QX - cos <p tan a^) +

sin 6 cos %p(s\n 4> tan ay + cos <fi tan ax)

C = (ZQ tan av + cly - yo)(sin t/> cos 9 tan QX + sin <j> cos r/> - cos (f> sin V' sin 0) +

(ZQ tan a x + clz - xQ){s\n 4> sin xp sin 0 + cos (f> cos T/> - sin xp cos 0 tan a y )

Tomou-se, para todos os casos, zo = 10 CTn> yo — 10 cm e ZQ = 2 cm. Estes valores, bem
como os ângulos de rotação a que se submeteu a célula, para efeito de simulação, e os ângulos
de incidência das partículas, não tèm a pretensão de serem realistas, mas tão somente o objetivo
de possibilitar que se visualize o resultado de cada uma destas condições sobre os dados.
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Tomou-se sempre o pedestal igual a 200 contagens de TDC e a velocidade de arrasto Vd =
/ns. O fator de conversão do produto de d, dado em cm, pela velocidade vj, nas unidades

acima, para contagens de TDC, valendo uma contagem 250ps, é / = 4 • IO4. A meia largura da
célula é aquela do protótipo, ou seja, de hc = 0.685 cm e a meia distância entre fios sensores é
dmf = 0.477 cm. O número de dados gerados é, para todos os casos simulados, da ordem de
5000.

Os resultados de cada um dos ajustes, todos feitos sobre os dados histogramados em 100
canais, são exibidos na Tabela 4.3.

Na fig.(4.4(a)) mostra-se o gráfico de contagem de TDC x FIT-X gerado simulando-se a
situação ideal e, na (4.4(b)), o histograma resultante da projeção da Ntupla já com a função
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Fig. 4.4 - Caso ideal simulado: (a) Dados de contagens de TDC x FITJX; (b) Dados
histogramados, com a função (4.2) ajustada.
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Fig. 4.5 - Introdução de incertezas nas medidas de contagens de TDC e de FIT-X. (a)
Dados não histogramados; (b) Dados histogramados com a função (4.2) ajustada.

No gráfico da fig.(4.5(a)) tem-se o resultado da introdução de flutuações nas medidas de
contagem de TDC e de FIT.X. Tomou-se <TJDC — 16cont. deTDC, que corresponde a supor
que o detetor tenha uma resolução de 200/zm e aextr = 1300 fim. No gráfico (4.5(b)) mostra-se
o histograma com a função ajustada.
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A questão da dispersão angular é ilustrada na fig.(4.6). 0 gráfico é o resultado da simulação
de um feixe que, em z = 0, ocupa uniformemente uma região ao longo da coordenada X definida
por [XQ — 2 X hc, io+ 2 X hc]. Embora tenha-se incidido partículas no plano XZ com um intervalo
angular de [—60°, 60o] com relação ao eixo Z, o ângulo sólido abrangido pelo detetor é tal que
apenas aquelas dentro de um intervalo de [—49°, 49o] interceptam a célula, conforme se verifica,
listando o intervalo das variáveis que caracterizam cada evento. Este resultado está de acordo
com o esperado, em função da disposição geométrica da célula.
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Fig. 4.6 - Introdução de dispersão angular ao feixe simulado, (a) Dados não histogramados;
(b) Dados histogramados com a função (4.2) ajustada.

O efeito de um feixe com dispersão, nas mesmas condições anteriores, somado à flutuação
nas medidas é mostrado na fig.(4.7).
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Fig. 4.7 - Incerteza nas medidas e dispersão angular, (a) Dados não histogramados; (b)
Dados histogramados com a função (4.2) ajustada.

80



As conseqüências de uma rotação de 45° apenas em torno do eixo YjjY' são ilustradas na
fig.(4.8). Tem-se um feixe exatamente nas mesmas condições daquele gerado no caso anterior,
entretanto aqui atravessam a região sensível do detetor partículas com um intervalo angular de
[-45°, 50o] em torno do eixo Z.
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Fig. 4.8 - Rotação de 45° em torno do eixo YjjY'. (a) Dados não histogramados; (b) Dados
histogramados com a função (4.2) ajustada.

Deve-se notar que, ao se deslocar o feixe ao longo de X, de forma a se descentralizar a
célula observada da região de incidência, sem que haja qualquer rotação, verifica-se um efeito
semelhante ao obtido no caso de uma rotação em torno de Yf /Y\ conforme se observa na
fig.(4.9). Tem-se aí um feixe distribuído sobre uma região que, a 2 cm do fio. compreende um
intervalo, em X, de [z0 - 4 x hc, XQ], sendo composto por partículas que incidem com ângulos
entre [—60°, 60o] com relação ao eixo Z definindo, portanto, um intervalo angular simétrico com
relação a normal à seção transversal do detetor. Verifica-se, contudo, que, dentre estas partículas,
apenas aquelas que incidem com ângulos entre —30° e 21° atingem a região abrangida pela célula,
dando origem a assimetria observada. O mesmo efeito pode também ser gerado por uma não
uniformidade da distribuição do feixe ao longo de X.

Na fig.(4.10) exibe-se o resultado de uma rotação de 2o em torno do eixo Zf /Z'. Os dados
do primeiro dos gráficos foram gerados incidindo-se partículas com valores de y separados de 5
em 5 cm e, do segundo, com valores de y sorteados aleatoriamente. 0 ajuste feito ao segundo
conjunto de dados é o que consta na Tabela 4.3.
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Fig. 4.9 - Efeito provocado por uma descentralização da célula com relação à região de
incidência do feixe.

O resultado de uma rotação de 2o em tomo do eixo X//X1 pode ser observado na fig.(4.11(a)).
As partículas vistas pelo detetor formam ângulos em torno do eixo Z dentro de um intervalo de
aproximadamente [-47°, 47°]. O ajuste é exibido na fig.(4.11(b)).

Simulando-se uma rotação total de 2o em torno do eixo Z seguida de 2o em torno do eixo
Y' intermediário e mais 2o em torno do X" intermediário, sem dispersão no feixe, obtém-se
a fig.(4.12(a)), para valores de y da trajetória separados de 5 em 5 cm e a fig.(4.12(b)), para
valores de y da trajetória sorteados aleatoriamente, sendo o ajuste feito sobre estes últimos dados
exibido na fig.(4.12(c)).

O resultado da introdução de dispersão angular do feixe ao caso anterior, com partículas
cujas projeções da trajetória tanto no plano XZ como no plano YZ formam ângulos com o
eixo Z global dentro do intervalo [-10°, 10o] é mostrado na fig.(4.13(a)), o segundo gráfico,
fig.(4.12(b)) mostrando o resultado do ajuste.

Introduzindo-se, por fim, as incertezas nas medidas de TDC e FIT-X ao caso anterior,
com os valores de <TTDC e fextr usados anteriormente, obtém-se os gráficos da fig.(4.14), onde
o primeiro foi obtido com valores de y da trajetória separados de 5 em 5 cm e, o segundo, com
valores de y sorteados aleatoriamente, o ajuste deste segundo conjunto de dados sendo mostrado
no gráfico (4.14(c)).

Uma vez que o efeito de uma rotação de um ângulo pequeno em torno de YjjY' seria quase
imperceptível graficamente, considerou-se uma rotação isolada em torno deste eixo de um ângulo
consideravelmente maior (45°) do que as rotações em torno dos eixos X//X' e Zj/Z', que foram
de apenas 2o, ainda que seja irreal, apenas para realçar o efeito desta rotação. Apesar disso,
nota-se, pela Tabela 4.3, que é a rotação em torno do eixo Z a que mais afeta o parâmetro
A3, a partir do qual dever-se-ia obter a velocidade de arrasto. Também a determinação dos
outros parâmetros é mais afetada, em ordem crescente, por rotações em torno de Y, X e Z,
donde se conclui, comparando-se os parâmetros obtidos nas rotações isoladas com o que se obtém
considerando-se rotações em torno dos três eixos, que a rotação em torno de Z é a mais nociva
sobre os resultados.
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Fig. 4.10 - Rotação de 2° em torno do eixo Z/ jZ'\ (a) Feixe simulado com valores de y
separados a intervalos de 5cm; (b) Feixe com valores de y num contínuo; (c) Dados

histogramados com a função (4.2) ajustada.
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Fig. 4.11 - Rotação de 2o em torno do eixo XjjX'. (a) Dados não histogramados; (b) Dados
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Fig. 4.12 - Rotação de 2° em torno dos 3 eixos, (a) Feixe simulado com valores de y
separados a intervalos de 5 cm; (b) Feixe com valores de y num contínuo; (c) Dados

histogramados com a função (4.2) ajustada.
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Fig. 4.14 - Rotação de 2o em torno dos 3 eixos, feixe com dispersão e incerteza nas medidas,
(a) Dados não histogramados; (b) Dados histogramados com a função (4.2) ajustada.

Tabela 4.3 - Resultados dos ajustes aos casos simulados

Tipo

(0)Caso ideal
(l)Flutuação
nas medidas
(2)Dispersão
angular
(3)Flutuação +
Dispersão
(4)Rotação
em torno de X
(5)Ro tação
em torno de Y
(6)Rotação
em torno de Z
(7)Rotação em
torno dos 3 eixos
(8)Rotação em
torno dos 3 eixos +
dispersão angular
(9)Rotação em
torno dos 3 eixos +
dispersão angular -f
flutuação

A3
{TDC/cm)
800.06(0.27)

653.96(7.60)

748.69(1.13)

624.55(6.31)

739.70(4.48)

763.86(0.74)

552.96(4.63)

552.68(4.53)

557.19(5.04)

484.68(7.29)

A2

(cm)
-10.0000(0.33-IO"4)

-10.001(0.14-IO'2)

-9.9997(0.16-10"3)

-10.001(0.16-IO"2)

-9.9866(0.18-IO'2)

-9.9995(0.54- IO"4)

-10.271(0.24-IO"2)

-9.7480(0.24-IO"2)

-9.7451(0.17-IO"2)

-9.7459(0.36-IO"2)

A,
{TDC)

200.00(0.07)

249.20(2.55)

199.97(0.15)

244.46(2.19)

230.32(1.68)

198.84(0.16)

273.94(2.02)

275.68(1.85)

273.63(1.98)

298.22(2.93)

XÍed

1.20

2.05

1.33

1.81

1.91

8.35

2.54

2.8

2.57

1.65
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Deve ser possível que se determine, em alguns casos, o ângulo de rotação da célula.
Se a rotação for apenas em torno do eixo Yf /Y\ por exemplo, deve-se observar um deslo-

camento do parâmetro A2i, que corresponde à posição do fio t no referencial global, fornecido
pelo ajuste aos dados TDC X FJT-Xi para diferentes fios i e j em uma célula. Sendo AÍJA2 a
diferença entre os parâmetros obtidos para estes dois fios e d,j a distância entre eles, tem-se:

cos(90 - 0) = 'J 2

O erro no ângulo 0 assim determinado será dado por:

& An Ai
<Te — •

Se a rotação for apenas em torno de Zj JZ' o ângulo de rotação deve ser obtido calculando-se
a diferença entre os parâmetros A2 fornecidos pelo ajuste de TDC x FITJÍ para um mesmo
fio, mas para diferentes faixas de valores de FITJÍ, supondo-se que esta variável tenha uma
distribuição uniforme. Assim, sendo Ac a diferença entre os centróides das duas faixas, tem-se:

COS(90 - *) = ^ 1
Ac

Assim, no caso (6) da Tabela 4.3, tem-se que a variável FITJÍ cobre uma região que vai de 10
a 25 cm. Fazendo-se o ajuste aos dados submetidos ao corte 10 < FITJÍ < 17.5 obtém-se A2í =
-10.133 ± 0.002. Impondo-se o corte 17.5 < FITJ < 25, obtém-se A2, = -10.393 ± 0.002. A
média de FITJÍ, sob o primeiro corte, é de cj = 13.74 e o desvio padrão de <rCl = 2.180. A
média sob o segundo corte é de c2 — 21.25, com o^ = 2.144. Então:

-0.26
(f> = 90 - arccos = -1.98 ± 0.01

7.51

onde:

sendo:

Já, utilizando-se o mesmo procedimento para extrair o ângulo de rotação em torno do eixo Z,
considerando-se o caso (9) da Tabela 4.3, obtém-se (p = 1.94±0.01, resultado este não compatível
com o valor verdadeiro <fi = 2o. Isto resulta do fato de se ter aqui os ângulos de rotação em
torno dos três eixos "misturados".
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Finalmente, se em toda a região de arrasto, não se verificar a condição de intensidade
de campo superior ao valor de saturação, a velocidade de arrasto não será necessariamente
constante, mas deverá apresentar uma dependência com a distância ao plano sensor, ou seja,
vj = vd(E(x)).

Além disso, a existência de uma assimetria da configuração de campo com relação ao plano
sensor pode refletir-se em um comportamento também assimétrico do gráfico de TDC x FIT-X
em relação a FITJC = x0. Esta assimetria da configuração de campo deve verificar-se, de fato,
para as células mais à extremidade, ou seja, as células 1 e 4 no caso do protótipo, conforme se
observa nos gráficos da fig.(4.15), gerados com o programa GABJTELD.

Fig. 4.15 - Intensidade de campo ao longo do comprimento da célula para os seguintes planos
paralelos ao plano sensor: (a) à esquerda a uma distância de 2/tc/5 (célula 1); (b) à esquerda

a Ahc/5 (célula 1); (c) à direita a 4/ÍC/5 (célula 1); (d) à direita a 2/ic/5 (célula 1); (e) à
esquerda a uma distância de 2hc/b (célula 2); (f) à esquerda a 4hc/ò (célula 2); (g) à direita a

4hc/5 (célula 2); (h) à direita a 2hc/5 (célula 2).
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Exibe-se nestes gráficos a intensidade de campo ao longo do comprimento da célula para
quatro planos paralelos e equidistantes dois a dois com relação ao plano sensor da célula 1 e
da célula 2, para as voltagens aplicadas no ânodo e cátodo correspondentes aquelas do run
2094. Assim, as figuras (a) e (e) mostram fatias à esquerda, a uma distancia de 2/ic/5 do plano
sensor e, (d) e (h), fatias a esta mesma distância, mas à direita do plano sensor das células 1
e 2, respectivamente; as figuras (b) e (f) mostram fatias à esquerda e (c) e (g) fatias à direita
todas à mesma distância de 4/ic/5 do plano sensor da célula 1 e 2, respectivamente. Sendo a
célula 2 uma célula central, já que se tem 4 células no protótipo, não se nota qualquer diferença
na configuração para os planos equidistantes (f) e (g), (e) e (h). Já, comparando-se os planos
equidistantes do plano sensor da célula 1, nota-se que as fatias mais à esquerda apresentam
intensidades de campo sempre inferiores as suas equivalentes à direita.

4.3 Análise dos dados

4.3.1 Cálculo de eficiência

Inicialmente foi feito um mapeamento de forma a se identificar as células às quais pertence
cada um dos fios, bem como a ordem destes dentro de cada célula, analisando-se a existência de
correlações entre contagens de TDC para cada par de canais.

Referências feitas aos fios seguirão a numeração ilustrada na fig.(4.1), onde a primeira célula
é tomada como sendo aquela que se encontra atrás do cintilador 57. Deste modo, os fios de
números 1 a 8 são aqueles pertencentes à célula 1, de 9 a 16, à célula 2, de 17 à 24, à célula 3 e,
finalmente, de 25 a 32, à célula 4, podendo estes também ser mencionados simplesmente como
fios de 1 a 8 da célula 1, de 1 a 8 da célula 2 e, assim por diante.

Em seguida foi feito um cálculo de eficiência com base no conceito de probabilidade condi-
cional para cada um dos fios. Esta é definida, para um fio genérico t, como sendo a razão entre
o número de vezes em que, tendo disparado os fios j e Jfc, o fio i, todos contidos em uma mesma
célula, também disparou, isto é:

Examinando-se as contagens de TDC para cada um dos canais, evento por evento, para um
dado run, nota-se a existência de trajetórias que são registradas em mais de duas células, às
vezes até mesmo nas quatro, tendo-se fios equivalentes, como por exemplo, os fios 1 da célula
1, 1 da célula 2 e 1 da célula 3, apresentando, todos eles, contagens de TDC, para um mesmo
evento.
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Pode-se compreender que uma mesma trajetória seja responsável pelo disparo de canais
equivalentes em células vizinhas. Para tanto basta que esta atravesse o detetor exatamente
sobre o plano cátodo comum às duas células ou, ainda, que cruze este plano a uma determinada
altura e com um ângulo de incidência tal que elétrons provenientes de encontros ionizantes
próximos e sucessivos atinjam ambos os fios. Entretanto, para que um mesmo traço dispare fios
correspondentes em mais de duas células seria necessário que este formasse ângulos próximos de
90° com os planos sensores, o que seria extremamente improvável, senão impossível, dado que a
seção transversal do detetor encontrava-se aproximadamente normal à direção de incidência do
feixe. Uma justificativa para este tipo de ocorrência seria baseada na possibilidade de que mais
de uma partícula tenha atravessado o detetor, em um mesmo instante. Esta possibilidade não
deve ser descartada, a princípio, já que a imposição de que apenas uma trajetória tenha sido
registrada pelas MWPCs não impede que esta partícula tenha dado origem, através de algum
mecanismo, a outras partículas, durante o seu trajeto em direção ao protótipo. Uma segunda
interpretação consistiria em se tomar tais sinais como sendo devido a um traço ionizante I»TTI

uma das células, enquanto, nas outras, seria a manifestação de algum tipo de ruído.

De fato, veriíica-se, para alguns fios, a existência de outras estruturas em torno do "V"
principal, conforme pode-se ver na fig.(4.16), o que confirma a hipótese de presença de ruído,
sendo este, muito provavelmente, do tipo cross-talk, ou seja, sinais induzidos no canal em questão
por canais vizinhos.

prvii r^i..,m de TDC

1400

1200

1000

800

600

400

200

0

\ ':' • ,; '%is- £

=_ ' . :?&. i ? ••"*" • /.."• • ••*"''-• -.

'•- f " . í ; - . 3 l * , ; ' ? : ' • • • • " ••••'•

: i i . . i I , , , I

DC09 Contagem de TDC
1600 ^

DC17 Contagem de TDC

- 4 0
FITJCl

lbUO

1400

1200

1000

800

BOO

400

200

0

i-
i-
i-
i-

I-.";.':.-:.-
: , I . .

••csi'-": ''••

, 1 . . . 1 ,

(cm)
- 4 0

FITJCl (cm)
- 4 0

FITJCl (cm)

Fig. 4.16 - Scatter plot de contagem de TDC x FITJí para alguns fios. Run 2094.

Estes falsos sinais não devem ser contabilizados no cômputo da eficiência, uma vez que se,
por exemplo, um fio t que não apresenta ruído, é comparado aos fios j e k que, ao contrário,
apresentam, o resultado apontará para uma ineficiência do fio i que não é, de fato, verdadeira.
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Para eliminar este efeito faz-se necessário, então, averiguar, para cada evento, o valor da
variável FITJí. Estabelece-se cortes e aceita-se apenas aqueles eventos, em cada célula, para
os quais o valor de FIT-X esteja contido dentro de um dado intervalo conveniente. Os valores
limites de FIT-X adotados para cada uma das quatro células, para o cálculo de eficiência,
foram:

FIT JCmtn(l) = -3.5 FITJCmax(l) = -1.8 para a célula 1
FIT JTmm(2) = -2.0 FITJCmax{2) = -0.3 para a célula 2
FIT-Xmin{Z) = -0.5 FIT-Xmaxb) = +1-2 para a célula 3
FIT-Xm,n(4) = +0.8 F / T JTmai(4) = +2.5 para a célula 4

A sobreposição que se observa entre os intervalos definidos para cada célula, decorrente de
os mesmos equivalerem a uma largura de 1.7 cm a qual é maior que a largura real de cada célula
que é, por sua vez, de 1.37 em, pode ser atribuída ao fato de a câmara não estar perfeitamente
alinhada.

Desta forma, no cálculo de eficiência, aceita-se como sinais reais apenas aqueles devido a
trajetórias que apresentem um valor de FIT-X compatível com a célula a que pertence o fio
observado.

Outro cuidado que deve ser tomado é o de não se comparar um fio com outro compro-
vadamente ineficiente. Neste caso, a probabilidade de que este dispare quando o fio ineficiente
disparou é sempre alta, de modo que obter-se-á, para este fio, uma eficiência talvez superesti-
mada.

Tendo-se observado que os fios de números 2, 4, 6 e 7 de todas as células apresentam um
comportamento razoável, estes foram adotados, então, como padrão. Os resultados são exibidos
nos gráficos da fig.(4.17), para as células 1 e 2 e, na fig.(4.18), para as células 3 e 4, onde são
apresentadas cinco curvas para cada fio, cada qual equivalendo a um valor distinto de voltagem
aplicada ao cátodo.

Nota-se que, com exceção dos fios 3 e 8 da célula 1 e do fio 8 da célula 2, todos os outros
apresentam um desempenho que pode ser considerado satisfatório.

Definindo-se o plateau como a região para a qual e, > 99.95%, verifica-se que a sua largura
varia de fio para fio, sendo, com maior freqüência, da ordem de 100 a 200 V. Observa-se,
entretanto, ainda que raras vezes, larguras de 300 e mesmo de 400 V, como no caso do fio 6 da
célula 4, para Vcatodo = -800 V. Também se verifica que o joelho da curva se desloca em direção
a diferenças de potencial anodo-catodo cada vez maiores, para maiores voltagens, em módulo,
aplicadas ao cátodo. Assim, para Vcatodo — —500 V, a eficiência total é atingida, em média, para
valores de voltagem no ânodo de Vanodo — 1600 V o que resulta em AVa-c — 2100 V. Já para

= -900 V, atinge-se a eficiência total com AFa_c = 2300 V.

90



no « - cuvu i
inclinei* no i - ciivi* i

2

& o»
O n

gB
Eli
0) 0)1

g- o
to fcj

oj58.5

8

Oi
TO

•8
Si

S

irititucu

•

. \ •

no i

cttcvio

' I

- CUVU 1

— . »—«

rV(C4r00D)*-l» «

0 :>(C4lOt.O).-)0« 1

rio t - cciwLá t

CU
O

0.3

0.1

-0.1

1.1

0.9

0.7

j 0.5
>

0.3

0.1

-0.1

1.1

0.9

0.7

0.5

0.3

0.1

-0.1

V{C«1000)«-7M V
i«(CATOD0)»-»t V

tncn*a* fie i - CUULA I

iV(C*1tt|D>*-ltl f

no ft * Cl m u 1 tricimcu fia t - cttvu >

cttcwts tv(t*ie»>*-iM v

TliAM«Ul0:V(tfcT00O)*-«M V

•ItMANfC l»(C4!••#)•-»»# f

OUAftHtOO iV(C* « V
1 V
• V

IflCUBCl* CIO f - ttiVLà J t f ê - CttUU 1

• a.
m

citcvt* iw(c*ie$

• I 4 H * M 1 | tV(CATOfl

inct-eu no ? . cuwu s

tV(C*iQB0)«-IM V

i*(C«10ftt)«-tf«

1.2 1.3 1.4 1.5 1.6 1.7 1.8 1.9 2.0 '1.2 1-3 1.4 1.5 1.6 1.7 1.8 1.9 2.0-1.2 1.3 1.4 1.5 1.6 1.7 1.8 1.9 2.0 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6 1.7 1.8 1.9 2.0



| f i C < t » O * r i » t - tnci(*C"* no 1 - tuuii l

CO

to

W
I *
2.

o no- a
o p

i r
n °

g
w p
r> O
K pj
o* 5
w ^

a. °
8! ̂&pi *

n
P
VI

I»

i
I

1.1

0.9

0.7

| 0.5

0.3

0.1

-0.1

1.1

0.9

0.7

\ 0.5

0.3

0.1

-0.1

1.1

0.9

0.7

J 0.5

0.3

0.1

-0.1

1.1

0.9

0.7

\ 0.5

0.3

0.1

-0.1

;c*Tooo)«-90e v

V(CA1OD0)«-?M V
(c* r0BO>- t * t <t
V(CAtO0O)*-*Ot V

•lAHaarc ir(c*r0BO>-

rio i . ciivu 1

•

/

CtCWlO

9U*OI«00
" . . • • N i l

i 1 •—!— '. 1

1 U:

»«.)..

000)- -

• • •

• 0 »

1

¥

V

no i • ctivi* *

•

•

- •

IHAMCUlO *(C*TOOO)*-
gUtD«»D0 i*(CAt000)«
fiantHiC i»(C»fO0O)»-

• « •
- T i l
• *»

mt>[«cu no • - CfLUtA «

rV(C4!»»0)*-t»« V

{
OUA9IA0O ,V(C»tOOO).-JO» V

no I - CCiuut I

citcwio »(c*'oeo)-->ti v
TfUNCULO * f ( * ">0O> s - l * * *
«UAftftOO :W(C*'OOO)»-ÍM f
QliWAHIC t»(C*tOOO)»-tO* V
*> :V(t*IOOO)«-t« V

no I - cciuL* 4

cticuto tv(C'iooe)*-to* r

(V(C*1OOO)*-ltS V
iV(Cft1O»0}*-tll V

CUCULO rV(C*TO«O)«-}Ot V
TftlAMCuLO V(C*")00)--IOO V
CUftDloDO :V(C»*O0O)«-I«f V

=«=*<

*(t»'oeo).-»»fl v
o v{t*tooe)*-it» t

i«(cato»e)*-f00 *

r»o r - tuvut I

•1

ciKfte
TtitMCVLO

»

«(OIOI

»(cno °.I,V.V.'.
v
r

v
V

'io > - cum» a

><|U'OMI» IM f

« K M iKM'W*>*-Mf •
mimu-WiHI'-*" »

1.2 1.3 1.4 1.5 1.6 1.7 1.H 1.9 2.0 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6 1.7 1.8 1.9 2.0 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6 1.7 1.8 1.9 2.0 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6 1.7 1.8 1.9 2 .0

VanodB (kV) (kV) l . no*> (kV)



E-10» (V/cm)

100

90

80
70
60

50

40

30
20
10
0

£ • 10» (V/cm) ' ' '

90

80

70

60

50

40

30

20

10

0

.

1 i 1
( * t • í - t - I

XVft SOM
V. = l«O0V

V e = - 5 0 0 V

RUN 3074

V. = 1400V

V. = -700 V

1
v A J^J^JKKKK

" t " t 4 i - : - t -

E • 10» (V/cm)

100

90

80

70

60

50

40

30

20

10

m E-lÒ*(V7""),'.' ' '
90

80

70

60

50

40

30

20

10

0

B.UN S#T«
V. = 1600V

V,= -600V

Z {cm)

S.UN J070
V. = 1300 V

Vc = - 8 0 0 V

UXAJW
Z (cm)

Fig. 4.19 - Intensidade de campo sobre o plano sensor para voltagens no cátodo e ânodo
equivalentes àquelas dos runs: 2084, 2078, 2074 e 2070.

Pode-se compreender este deslocamento do joelho ao se observar a intensidade de campo
superficial nos fios. Na fig.(4.19) são exibidos gráficos, obtidos com o programa GARFIELD, de
intensidade de campo sobre um plano da célula que coincide exatamente com o plano sensor, para
todos os casos em que se tem AVQ_C = 2100F:(a)Vc = -500V(nm 2084), (b)Vc = -600F(rttn
2078), (c)Vc = -700F(run 2074), (d)Fc = -800V(rtm 2070). Nota-se que a altura dos picos,
os quais se situam exatamente sobre a coordenada y de cada um dos fios sensores, diminui à
medida em que se aumenta, em módulo, Vc.

Também através destes gráficos, dever-se-ia esperar que os fios centrais da célula, isto é,
aqueles de números 4 e 5, fossem, em média sempre os mais eficientes e os fios 1 e 8, sempre os
menos eficientes. Entretanto, isto não se verifica para todas as células.

4.3.2 Obtenção da velocidade de arrasto

Tendo-se constatado anteriormente que os quartos fios apresentam uma eficiência alta, em
geral, para todas as células, somente serão exibidos os parâmetros estimados, através do ajuste
da função (4.2), para todos os runs, para os dados referentes a estes fios. Os valores obtidos
para os parâmetros Ai, A2 e A3 com seus respectivos erros e o \2 dos ajustes, para os dados
histogramados em 25 canais encontram-se nas Tabelas 4.4, 4.5, 4.6 e 4.7, para os fios 4, 12, 20 e
28 respectivamente. Entre parênteses, ao lado do x2, encontra-se o número verdadeiro de pontos
ajustados, quando este não é igual ao número de canais escolhido. São discriminados com um
(*) aqueles ajustes em que não há confiabilidade sobre os erros nos parâmetros e com um (F)
aqueles em que o processo de minimizaçáo não convergiu.
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A fan de se eliminar o ruído, foram feitos cortes nos dados, sendo assim considerados, para
efeito de ajuste, apenas aqueles eventos para os quais a contagem de TDC encontra-se contida
no intervalo [100, 700] e FIT-X4 nos intervalos:

(-3.18, -1.92)cm para a célula 1
(-1.8, -0.6)cm para a célula 2
(-0.3,0.65)cm para a célula 3
(1.15,2.1)cm para a célula 4

Na fig.(4.20) encontram-se gráficos típicos de contagem de TDC x FIT-X A para os fios 4,
12, 20 e 28, com os cortes acima citados. Correspondem aos dados tomados no run 2089.

de TDC n d 2. C o n t a m de TDC^ |DC2Q:C,9B de TDC_

- C 2t C C 2 k C ?

FIT-X4 (cm) FIT_X4 (cm)

Fig. 4.20 - Gráficos típicos de contagem de TDC x FITJÍA para os fios 4, 12, 20 e 28, com
os cortes citados. Run 2089.

Alguns runs não constam destas tabelas devido ao fato de não apresentarem estatística
suficiente, como é o caso dos runs: 2067, 2069, 2077, 2080.

RUN 2074 A0 ~
35 -

- 2 D
FITJC4 (cm)FITJC4 (cm) FITJC4 (cm)

Fig. 4.21 - Distribuição de FIT-X sobre um intervalo que abrange as 4 células, para quatro
dentre os runs com maior estatística.
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Nas tabelas também constam o número total de eventos contidos dentro destes limites, #
para cada run. Tem-se, em média, 306 eventos sendo considerados, em cada run para o fio 4, 302
para o üo 12, 221 para o fio 20 e 166 para o üo 28. O fato de se ter um menor número de dados
para os fios 20 e 28 é uma conseqüência não somente de os intervalos considerados de FIT-X,
com larguras, respectivamente, de 1.26, 1.2, 0.95, 0.95, serem menores para os dois últimos fios,
mas também de se ter uma maior densidade de traços na região das células 1 e 2, conforme se
observa à fig.(4.21), onde se tem, para três dentre os runs com maior estatística, distribuições
típicas desta variável no intervalo [-3.18,2.1].

Ao contrário da velocidade de arrasto, que é dependente da intensidade de campo e, portanto,
das tensões aplicadas aos eletrodos, não se esperaria que os outros dois parâmetros, A] e A2,
estimados através dos ajustes variassem em função do run considerado. Entretanto, conforme
se observa na fig.(4.22), onde se tem gráficos do parâmetro A] em função da tensão no ânodo,
para as várias tensões aplicadas ao cátodo, para os quatro fios, há uma tendência de decréscimo
deste parâmetro com o aumento da diferença de potencial anodo-catodo.
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Fig. 4.22 - Parâmetro A\ em função da tensão no ânodo, para as várias tensões aplicadas ao
cátodo, para os fios 4, 12, 20 e 28.

Da simulação de eventos onde se toma o valor do pedestal de 200 contagens de TDC, estando
a célula rodada de 2° em torno de cada eixo, considerando-se velocidades de arrasto de 30, 40 e 50
fim/3, obtém-se, respectivamente, os seguintes valores estimados para o parâmetro A\, através
do ajuste aos dados histogramados em 100 canais: 328, 300 e 280. Ou seja, se confirmada a
hipótese de que o detetor não estava em perfeito alinhamento, pode-se tomar o comportamento
observado para este parâmetro como um indício do aumento da velocidade de arrasto média.
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O parâmetro A2, o qual fornece a posição do fio no Bistema de coordenadas global, conforme
se verifica através da fig.(4.23), em que este parâmetro é exibido em função da tensão no ânodo
para as várias tensões aplicadas ao cátodo, para os quatro fios, não apresenta nenhuma tendência
com relação às tensões aplicadas, mas apenas uma flutuação em torno de um valor médio. Esta
amplitude de flutuação apresenta-se maior para os fios 20 e 28, em conseqüência da menor
estatística. Os valores de A\ e A2 obtidos para o run 2072 e também para o 2073, este último
um pouco menos, estão bastante deslocados com relação à média do que se obtém para os outros
runs. Fazendo-se uma média ponderada pelos erros (não se considerando neste cálculo os valores
dos runs 2072, 2106 e 2107 nem aqueles para os quais não se tem confiabilidade sobre os erros
nos parâmetros), obtém-se:

AT<= 2 . 638 (0 .002 ) (X 2 = 2.7)
A2lJ = 1.221(0.002)(x2 = 1.5)
A270 = -0.192(0.002)(x2 = 5.1)
A2,g = -1.627(0.002)(x2 = 4.4)

A diferença entre os valores para fios de células adjacentes deve fornecer a largura das células:

A2i - A2l3 = 1.417(0.003)
M^ - A^ = 1.413(0.003)

= 1.435(0.003)

Nota-se que sempre se obtém valores um pouco maiores e não compatíveis com a largura
real da célula que é de 1.37 cm
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Fig. 4.23 - Parâmetro A2 em função da tensão no ânodo, para as várias tensões aplicadas ao
cátodo, para os fios 4, 12, 20 e 28.
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Tabela 4.4 - Parâmetros ajustados para o fio 4

Run
2071
2072
2073
2074
2075
2076
2081
2082
2083
2084
2085
2086
2087
2088
2089
2090
2091
2093
2094
2095
2097
2098
2099
2100
2101
2102
2103
2104
2105
2106
2107

#
224
136
260
409
285
314
372
329
337
345
393
297
317
383
441
331
320
354
424
258
324
316
263
280
322
337
332
296
322
305
254

262(10)
355(14)
325(11)
268(7)
240(10)
225(7)
217(7)
205(8)
213(9)
230(9)
198(7)
191(8)
186(7)
185(7)
200(8)
206(9)

203(10)
198(8)
209(9)
188(10)
191(9)
189(9)

165(13)
193(10)
198(9)

193(10)
185(9)

184(10)
225(9)
161(7)
193(8)

2.64(0.01)
2.79(0.04)
2.65(0.02)
2.66(0.01)
2.64(0.01)
2.62(0.01)
2.67(0.01)
2.64(0.01)
2.64(0.01)
2.63(0.01)
2.62(0.01)
2.62(0.01)
2.64(1.00)
2.64(0.01)
2.63(0.01)
2.65(0.01)
2.65(0.01)
2.64(0.01)
2.64(0.01)
2.60(0.01)
2.63(0.01)
2.64(0.01)
2.57(0.02)
2.67(0.02)
2.68(0.01)
2.63(0.01)

2.645(0.001)
2.67(0.01)
2.61(0.01)
2.51(0.01)
2.85(0.01)

530(27)
222(36)
397(32)
427(22)
470(34)
496(26)
501(25)
502(28)
440(27)
452(29)
531(23)
489(24)
519(26)
571(25)
499(25)
502(27)
501(30)
497(24)
439(29)
543(28)
479(30)
538(27)
456(45)
456(31)
436(30)
478(32)
462(31)
481(28)
403(26)
631(24)
509(21)

*[25l r e d

1.5
(24)2.1

0.7
(*)1.5
1.0
1.6
0.8
2.4
0.7
1.6
1.4
2.2

(F)1.0
1.3
1.3

(*)1.4
1.7
1.9
1.5

ni.8
1.7
1.9

13.5
1.2
0.8
1.4

(F)1.7
1.4
1.3
1.6

(F)5.8
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Tabela 4.5 - Parâmetros ajustados para o fio 12

Run
2071

2072

2073

2074

2075

2076

2081

2082

2083

2084

2085

2086

2087

2088

2089

2090

2091

2093

2094

2095

2097

2098

2099

2100

2101

2102

2103

2104

2105

2106

2107

#
212
104
201
341
238
287
362
289
317
364
331
300
341
442
418
324
342
341
426
285
295
301

224
229
301
342
317
301
314
295
170

246(9)

379(10)

283(11)

283(10)

276(10)

245(9)

242(8)

227(9)

213(9)

234(8)

198(8)

217(7)

205(8)

212(7)

212(8)

212(9)

199(9)

188(11)

196(8)

206(11)

204(10)

202(9)

197(10)

188(11)

183(9)

200(9)

201(10)

196(9)

182(9)

180(9)

171(8)

A^]
1.22(0.01)

1.31(0.02)

1.22(0.01)

1.22(0.01)

1.19(0.01)

1.22(0.01)

1.23(0.01)

1.21(0.01)

1.21(0.01)

1.23(0.01)

1.24(0.01)

1.21(0.01)

1.23(0.01)

1.23(0.01)

1.24(0.01)

1.22(0.01)

1.22(0.01)

1.23(0.01)

1.22(0.01)

1.24(0.01)

1.18(0.01)

1.23(0.01)

1.19(0.01)

1.22(0.01)

1.22(0.01)

1.21(0.01)

1.21(0.01)

1.22(0.01)

1.23(0.01)

1.07(0.01)

1.41(0.01)

A3\n]

511(34)

183(30)

505(31)

425(32)

429(32)

488(32)

450(28)

484(28)

512(29)

437(29)

567(29)

450(28)

460(30)

497(25)

456(27)

466(32)

508(30)

504(33)

499(27)

444(36)

512(31)

509(29)

422(34)

471(38)

593(28)

490(31)

506(34)

521(32)

552(31)

585(27)

520(19)

X|25Ud
2.6
4.6
1.7
1.5
2.0
2.2
1.4
1.1
3.2
1.7
1.8
1.3
2.3
1.4
1.4
1.3
1.7
1.1
1.4
1.7
2.0
1.5
1.7
2.8
2.0
1.4
2.4
1.2
3.9
1.0
2.8
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Tabela 4.6 - Parâmetros ajustados para o fio 20

Run

2071
2072
2073
2074
2075
2076
2081
2082
2083
2084
2085
2086
2087
2088
2089
2090
2091
2093
2094
2095
2097
2098
2099
2100
2101
2102
2103
2104
2105
2106
2107

#
162
103
177
275
197
225
254
194
232
237
229
192
229
302
295
235
224
240
288
206
220
219
217
241
237
210
268
190
232
252
77

264(11)
356(14)
283(11)
280(8)
245(11)
239(10)
235(9)
181(9)

230(13)
|201(10)
200(11)
186(10)
168(8)

203(10)
200(8)
195(11)
181(11)
177(10)
161(7)
169(9)

150(10)
161(9)
162(9)
163(9)

-0.17(0.01)
-0.21(0.02)
-0.23(0.01)

-0.212(0.004)
-0.17(0.01)
-0.19(0.01)
-0.21(0.01)
-0.20(0.01)
-0.23(0.01)
-0.19(0.01)
-0.19(0.01)
-0.20(0.01)
-0.12(0.01)
-0.20(0.01)
-0.20(0.01)
-0.18(0.01)
-0.17(0.01)
-0.18(0.01)

-0.175(0.004)
-0.21(0.01)
-0.16(0.01)
-0.23(0.01)
-0.18(0.01)
-0.22(0.01)

184(10)j;0.175(0.003)
170(11)
146(7)

177(12)
204(14)
130(9)
129(5)

-0.19(0.01)
-0.20(0.01)

464(46)
218(55)
450(44)
394(38)
460(45)
386(44)
396(40)
560(43)
440(48)
506(45)
502(46)
534(42)
540(41)
470(43)
464(39)
532(48)
528(48)
471(48)
626(38)
524(30)
615(39)
574(43)
526(43)
574(41)
487(45)
576(47)
601(34)

-0.18(0.01)1503(49)
-0.19(0.01)
-0.33(0.01)
-0.64(0.01)

502(52)
791(27)
483(40)

*[25l r e d

(*)2.9
(24)C)0.9

1.7
C)1.6

1.9
1.0
2.0
3.1
3.0
1.6
1.0
1.0
3.8
1.7
0.9
1.4
1.2
1.7

(*)1.2
1.5
2.7
1.4
1.0
1.0

(*)1.3
1.3
1.6
2.1
1.3
2.5

(24)1.5
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Tabela 4.7 - Parâmetros ajustados para o fio 28

Run

2071

2072

2073

2074

2075

2076

2081

2082

2083

2084

2085

2086

2087

2088

2089

2090

2091

2093

2094

2095

2097

2098

2099

2100

2101

2102

2103

2104
2105
2106
2107

#
134
81
120
206
165
117
185
160
158
175
159
185
161
224
188
162

153
192
214
157
136
150
168
161
174

159
181
144
158
265
5

231(7)
365(8)
234(8)
265(8)

215(10)
239(10)
231(11)
234(11)
182(9)
195(7)

203(11)
192(11)
209(11)
179(11)
176(11)
188(8)

152(11)
220(11)
192(7)

179(10)
190(11)
153(9)
150(10)
157(9)
160(2)

156(11)
154(10)
107(12)
165(10)
182(9)

-

-1.63(0.01)
-1.53(0.04)
-1.65(0.01)

-1.64(0.01)
-1.63(0.01)
-1.64(0.01)
-1.62(0.01)
-1.58(0.02)
-1.64(0.01)
-1.61(0.01)
-1.64(0.01)
-1.59(0.01)
-1.65(0.01)
-1.61(0.01)
-1.66(0.01)
-1.64(0.01)
-1.64(0.01)
-1.58(0.01)
-1.63(0.01)
-1.59(0.01)
-1.69(0.01)
-1.61(0.01)
-1.64(0.01)
-1.64(0.01)
-1.63(0.01)
-1.64(0.01)
-1.63(0.01)
-1.60(0.01)
-1.61(0.01)
-1.78(0.01)

-

^3(25]

497(33)
257(66)
534(41)

566(33)
562(40)
505(46)
511(51)
346(53)
527(41)
467(44)
555(46)
555(43)
453(47)
657(43)
636(46)
431(44)

607(46)
549(40)
508(40)
570(39)
482(46)
595(47)
641(46)
543(46)
564(24)
576(45)
655(50)
917(39)
613(45)
527(38)

-

XÍ25Ud
2.8
3.9
5.3
3.2
1.6
2.9
0.8

(F)2.0
1.4
1.3
1.4

(*)3.2
2.8
2.6

(*)2.8
1.3
7.3
8.6
2.0
2.8
2.8
1.3
2.7
1.4

C)3.2
3.5

(F)0.8
9.7
1.0
1.8
-
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Na Tabela 4.8 exibe-se, para os mesmos fios e para todos os runs o inverso do parâmetro
A3 multiplicado pelo fator de conversão de unidades. Na fig.(4.24) tem-se os dados desta tabela
graficados para cada fio, em função da tensão aplicada ao ânodo para as diferentes tensões
aplicadas ao cátodo. A expectativa era de que o inverso deste parâmetro aumentasse com o
aumento da diferença de potencial anodo-catodo. Contudo, verifica-se apenas uma flutuação
destes em torno de um valor médio, sem se notar, entretanto, qualquer tendência de aumento
em função da tensão. A amplitude de flutuação é, em geral, maior que a observada para os
outros dois parâmetros.

Tabela 4.8 - Inverso do parâmetro A3

Run
2071

2072

2073

2074

2075

2076

2081

2082

2083

2084

2085

2086

2087

2088

2089

2090

2091

2093

2094

2095

2097

2098

2099

2100

2101

2102

2103

2104

2105

2106

2107

vd^fim/ns)

75(4)

180(29)

101(8)

94(5)

85(6)

81(4)

80(4)

80(5)

91(6)

88(6)

75(3)

82(4)

(F) 77(4)
70(3)

80(4)

(*) 80(3)
80(5)

80(4)

91(6)

(*) 74(4)
83(5)

74(4)

88(9)

88(6)

92(6)

84(6)

(F) 86(6)

83(5)

99(6)

63(2)

(F) 79(3)

vd\2ÍHTn/ns)

78(5)

219(25)

79(5)

94(7)

93(7)

82(5)

89(6)

83(5)

78(4)

91(6)

71(4)

89(6)

87(6)

80(4)

88(5)

86(6)

79(5)

79(5)

80(4)

90(7)

78(5)

79(4)

95(8)

85(7)

67(3)

82(5)

79(5)

77(5)
73(4)

68(3)

77(3)

vd2o{firnjns)

(*) 86(9)
(*) 183(50)

89(9)

(*) ioi(io)
87(8)

104(12)

101(10)

71(5)

91(10)

79(7)

80(7)

75(6)

74(6)

85(8)

86(7)

75(7)

76(7)

85(9)

C) 64(4)
76(4)

65(4)

70(5)

76(6)

70(5)

(*) 82(8)
69(6)

(*) 73(2)

vd28((im/ns)

80(5)

156(40)

75(6)

71(3)

71(5)

79(7)

78(8)

(F) 115(17)

76(6)

86(8)

72(6)

H 72(5)
88(9)

61(4)

{*) 63(5)

93(9)

66(5)

73(5)

79(6)

70(5)

83(8)

67(5)

62(4)

74(6)

(*)71(2)

69(5)

(F) 61(5)
79(8) 44(2)

80(8)

51(2)

83(7)

65(5)

76(5)
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Fig. 4.24 - Inverso do parâmetro ^3 em função da tensão no anodo, para as várias tensões
aplicadas ao cátodo, para os fios 4, 12, 20 e 28.

O valor médio em torno do qual estes valores flutuam é de aproximadamente 85 fim/ns,
enquanto que, para esta mistura gasosa, sabe-se que a velocidade de arrasto máxima atingida
pelos elétrons é da ordem de 55 fim/ns.

Passa-se então a investigar qual a justificativa para estes resultados.
A dispersão angular do feixe é muito pequena. Na fig.(4.25) exibe-se uma distribuição típica,

tomada dos dados do run 2098, da tangente do ângulo entre a projeção das trajetórias do feixe
no plano XZ e o eixo Z global, impondo-se cada um dos cortes em FITJCi mencionados
anteriormente, para cada célula. Na fig.(4.26) vê-se distribuições da tangente do ângulo entre a
projeção das trajetórias no plano YZ com o eixo Z. As distribuições para todos os outros runs
são semelhantes a estas, com exceção dos runs 2106 e 2107, para os quais mostra-se distribuições
das mesmas variáveis, apenas para a célula 1, na mesma figura. Esta diferença deve-se ao fato
de que para estes dois runs as partículas do feixe passaram por uma região de campo magnético.
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Fig. 4.25 - Distribuição típica da tangente do ângulo entre a projeção das trajetórias no plano
XZ e o eixo Z global para os runs 2098, 2106 e 2107, para a célula 1.
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Fig. 4.26 - Distribuição típica da tangente do ângulo entre a projeção das trajetórias no plano
YZ e o eixo Z global para a célula 1. Dados dos runs 2098, 2106 e 2107.

O erro de extrapolação da coordenada x de intersecção das trajetórias com os planos de fios
do detetor é da ordem de 1360 fim, para a maior parte dos traços, como pode-se verificar na
fig.(4.27) onde se tem a distribuição do erro em FITJÍA para o run 2094, tendo sido impostos
cortes referentes às 4 células. O erro de extrapolação da coordenada y das trajetórias é da ordem
de 850 /im, conforme se observa na fig.(4.28).
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Fig. 4.27 - Distribuição típica do erro em FITJÍA. Dados do run 2094, para as quatro
células.
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Fig. 4.28 - Distribuição típica do erro em FITJYA. Dados do run 2094.

Entretanto apenas erros desta ordem na extrapolação e a dispersão angular do feixe que se
observa, não são suficientes para explicar o fato de se estar obtendo valores de A$, para a maioria
dos dados, em torno de 470. Deve-se, portanto, averiguar a possibilidade de não alinhamento
do detetor. Isto será feito utilizando-se apenas quatro dentre os runs que apresentam maior
estatística: 2074, 2088, 2089 e 2094.

Na Tabela 4.9 tem-se o valor do parâmetro A2 que se obtém para todos os fios de cada célula
para estes runs.

Para se obter o possível ângulo de rotação em torno do eixo Y adotou-se o seguinte proce-
dimento:

Ajusta-se um polinómio de 1- grau aos pares (z,, A2{) onde, como se deseja apenas obter o
coeficiente angular desta reta, toma-se z = 0 para o 1-fio. Os z's posteriores são obtidos através
de um processo iterativo. Sabendo-se que a distância entre fios sensores é de d,,,-)-i = 0.954 cm
tem-se que:

-ZÍ - FITJC,)2]1'2

Tem-se, desta forma, z,-+i = z, + A2, onde:

1=1

com:

*».<+i í/f2 ÍVTT Y

O erro nos z, assim calculados são rebatidos para a variável dependente, fazendo-se um
pré-ajuste. 0 coeficiente angular da reta ajustada fornece cQ = tan(0). O erro no ângulo
8 = arctan(co) é dado por:
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Tabela 4.9 - Parâmetro A2 para todos os fios das quatro células

Run

2074
2074
2074
2074
2074
2074
2074
2074

2088
2088
2088
2088
2088
2088
2088
2088

2089
2089
2089
2089
2089
2089
2089
2089

2094
2094
2094
2094
2094
2094
2094
2094

Fio

1
2
3
4
5
6
7
8

1
2
3
4
5
6
7
8

1
2
3
4
5
6
7
8
1
2
3
4
5
6
7
8

célula 1

A2
2.68(0.01)
2.67(0.01)

-
2.66(0.01)
2.65(0.01)
2.64(0.01)
2.62(0.01)

-

2.67(0.01)
2.67(0.01)
2.70(0.01)
2.64(0.01)
2.64(0.01)
2.63(0.01)
2.63(0.01)
2.62(0.01)

2.65(0.01)
2.64(0.01)
2.41(0.04)
2.63(0.01)
2.63(0.01)
2.62(0.01)
2.62(0.01)
2.62(0.01)

2.67(0.01)
2.66(0.01)
2.67(0.01)
2.64(0.01)
2.64(0.01)
2.62(0.01)
2.62(0.01)
2.63(0.01)

Xred
1.4
1.4
-

(*)1.5

(*)!•«
C)1.4
1.8
-

1.4
1.3

(*)0.01
1.3
1.2
1.3
1.2
0.7

(*)1.4
C)1.2

(23)3.8
1.3
1.3
1.4
1.4
1.4

célula 2

A2
1.24(0.01)
1.26(0.01)
1.22(0.01)
1.22(0.01)
1.22(0.01)
1.21(0.01)
1.22(0.01)

-

1.24(0.01)
1.24(0.01)
1.23(0.01)
1.23(0.01)
1.22(0.01)
1.22(0.01)
1.22(0.01)
1.22(0.01)

1.27(0.01)
1.26(0.01)
1.26(0.01)
1.24(0.01)
1.23(0.01)
1.22(0.01)
1.19(0.01)
1.19(0.01)

1.4 1.24(0.01)
1.2
1.3
1.5
1.3
1.4
1.2
1.4

1.24(0.01)
1.23(0.01)
1.22(0.01)
1.22(0.01)
1.22(0.01)
1.21(0.01)
1.20(0.01)

1.9
1.5
1.5
1.5
1.0
2.0
2.0
-

1.9
1.8
1.4
1.4
1.4
1.9
1.7
1.5
1.9
1.9
1.3
1.4
1.3
1.4
2.1
2.2

2.3
3.3
1.7
1.4
1.5
1.0
1.1

célula 3

A2
-0.19(0.01)
-0.19(0.01)
-0.24(0.02)

-0.212(0.005)
-0.16(0.01)

-0.213(0.005)
-0.22(0.01)
-0.20(0.01)

-0.16(0.01)
-0.17(0.01)
-0.19(0.01)

L -0.20(0.01)
]_ -0.20(0.01)

-0.21(0.01)
-0.20(0.01)
-0.21(0.01)

-0.19(0.01)
]_ -0.21(0.01)

-0.20(0.01)
-0.20(0.01)
-0.22(0.01)
-0.23(0.01)
-0.24(0.01)
-0.25(0.01)

-0.16(0.01)
-0.17(0.01)
-0.17(0.01)

-0.176(0.003)
[-0.175(0.003)

-0.18(0.01)

Xtcd
1.8
2.2
3.6

(*)1.6
2.7
2.3
1.6
2.2

2.0
1.6
1.7
1.7
1.8
1.1
0.8
0.8

1.6
1.2
1.2
0.9
1.4
1.3
1.3
1.3

0.8
1.1
1.0

(*)1.2
(F)1.2

1.2
-0.19(0.01)1 1.5

1.1 í -0.19(0.01)1 1.3

célula 4

A2
-1.61(0.01)
-1.61(0.01)
-1.65(0.01)
-1.64(0.01)
-1.65(0.01)
-1.67(0.01)
-1.66(0.01)
-1.68(0.01)

-1.59(0.01)
-1.60(0.01)
-1.61(0.01)
-1.61(0.01)
-1.61(0.01)
-1.61(0.01)
-1.65(0.01)
-1.65(0.01)

-1.64(0.01)
-1.64(0.01)
-1.65(0.01)

-1.660(0.005)
-1.67(0.01)
-1.67(0.01)
-1.67(0.01)
-1.67(0.01)

-1.61(0.01)
-1.61(0.01)
-1.61(0.01)
-1.63(0.01)
-1.65(0.01)
-1.65(0.01)
-1.66(1.00)
-1.67(0.01)

XÍed
2.2
3.4
3.7
3.2
1.7
2.8
2.6

L _ 2.6

1.8
2.8
2.5
2.6
2.5
2.9
2.5
1.3
2.7
2.3
2.5

(*)2.8
3.0
3.1
2.5
2.6

2.3
2.2
2.0
2.0
1.8
1.5

(F)1.4
1.3

Na Tabela 4.10 tem-se os ângulos obtidos, em graus.
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Tabela 4.10 - Ângulo de rotação em torno de Y

Run
2074
2088
2089
2094

-0.505(2-10- J)
-0.484(1 • IO"-5)
-0.280(2-10" •*)
-0.429(2 10"3)

0«l.2
-0.293(2-10"3)
-0.193(1-IO"3)
-0.702(2-IO"3)
-0.332(2 -IO"3)

#eel.3
-0.142(2-IO"3)
-0.399(2 -IO"3)
-0.467(2-IO-3)
-0.246(1 • 10-J)

ôcel.4

-0.519(1 • IO"1*)
-0.405(2-IO"3)
-0.280(1 • 10-*)
-0.572(2-IO"3)

Conforme se observa na Tabela 4.9, há uma tendência indiscutível de redução do parâmetro
Ai estimado em função do fio na célula, à medida em que se vai do primeiro ao último fio, para
as quatro células. Os valores que se obtém para o ângulo de rotação em torno de Y não são,
entretanto, compatíveis estatisticamente. Tudo indica, contudo, que este ângulo seja menor que
Io.

O procedimento para se extrair o ângulo de rotação em torno do eixo z é aquele descrito na
seção de simulação. Na fig.(4.29) mostra-se uma distribuição típica de ir/T_K4, com os cortes
em FIT-X e em contagens de TDC correspondentes a cada célula. Vê-se que não se trata de
uma distribuição uniforme, havendo um aumento da densidade de traços para valores de FITY
maiores. Faz-se então um ajuste aos dados impondo-se o corte 1: —4 < FITJí < 2.5, e outro
ajuste impondo-se o corte 2: 2.5 < FIT ¥ < 10 para todos os fios da células 1 somente, por ser
aquela para as qual se tem maior estatística. Na Tabela 4.11 exibe-se o resultado obtido para
cada fio, isto é, o ângulo calculado em graus e a sua incerteza.

- 1C 0 10
FIT.Y4 (cm)

n.

FIT-Y4 (em)

"g 16 I
Cel.lT 1*
n

12 -

10 -

B -

6 -

4

10
0 "-

! Cel.3

it 1

JL

FIT-Y4 (cm)

Fig. 4.29 - Distribuição típica de FJTJK4. Dados do run 2089.
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Tabela 4.11- Ângulo de rotação em torno de Z

Fio
1
2
3
4
5
6
7
8

<Í>-Rim 2074

-2.33(0.02)
-2.08(0.02)

-
-1.73(0.01)
-1.62(0.01)
-1.95(0.01)
-0.75(0.01)

-

(jyRtm 2088
-1.63(0.01)
-1.61(0.01)

-
-1.18(0.01)

-
-1.41(0.01)
-1.56(0.01)
-1.57(0.01)

ifhRun 2089
-0.99(0.01)
-0.68(0.01)

-
-0.69(0.01)
-0.85(0.01)
-0.70(0.01)
-0.83(0.01)
-0.90(0.01)

|<Mttn2094
-1.49(0.01)
-1.65(0.01)
-1.42(0.01)

-
-

-1.22(0.01)
-1.08(0.01)
-1.49(0.01)

Também aqui não se obtém resultados estatisticamente compatíveis para as estimativas do
ângulo de rotação em torno do eixo Z. Os valores obtidos resultam em um valor médio de 1.33°.
Por outro lado, conforme se constatou ao se simular a aplicação deste procedimento ao caso em
que se tem rotações em torno dos três eixos, há aí uma tendência de se subestimar o ângulo. O
fato de não se ter uma distribuição uniforme do feixe ao longo da direção Y, ao contrário do caso
simulado, introduz também, por sua vez, imprecisões maiores no procedimento de determinação
do ângulo.

Uma outra maneira possível de se determinar a relação espaço-temporal, seria através do
espectro de tempo obtido, uma vez que se tenha um feixe uniformemente distribuído. Tem-se,
então [Sau 77]:

dN dNds
-dl= HTt = kw{t)

A limitação deste método reside na precisão com que se pode produzir um feixe com dis-
tribuição uniforme. Se a distribuição não é uniforme tem-se, no espectro temporal, uma con-
volução da distribuição do feixe com a distribuição de contagens de TDC.

4.3.3 Determinação da resolução

O cálculo da resolução do detetor fundamentou-se na hipótese de que, tendo sido utilizado
o método de deteçào de leading edge timing, o tempo de arrasto seja determinado por aqueles
elétrons produzidos a uma menor distância do fio considerado. Esta suposição é valida se o
campo de saturação tiver sido atingido em toda a região de arrasto. Se tal não ocorre, é possível
então que elétrons criados não à menor distância, mas em uma região de campo mais intenso
sejam aqueles que primeiro atingem a região de multiplicação. Descreve-se a seguir o algoritmo
utilizado:
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1. É lido, para cada evento, o número de contagens de TDC para cada um dos oito fios
de uma célula. Assumindo-se um determinado valor de velocidade de arrasto, converte-
se estes valores de contagem de TDC para cm, obtendo-se a "distância" da trajetória a
cada um dos fios. Calcula-se retas tangentes a todos os possíveis pares de circunferências
correspondentes aos n fios i e j , com raios dados por:

üíy = vd{TDCi,} - PED,.})

onde PEDi é o valor do pedestal correspondente ao i-ésimo canal de TDC.

Sendo j/o, e J/o- as coordenadas y de cada um destes fios, considerando-se Zo, = 0, para
todo x = 1, • • •, 8 obtém-se os seguintes valores para os coeficientes linear, q, e angular, ca,
destas Cn,2 retas:

R* - vojRl ± RjRAvoi - vos)
_ i - R>)

-\

(yOi-yOj){Rj±Ri)]2

j ~ Ri)
- i

Desta forma, tem-se dois valores de coeficiente angular e, para cada um deles, dois possíveis
valores de coeficiente linear, que correspondem às quatro possibilidades de retas tangentes
exibidas na fig.(4.30).

Toma-se, arbitrariamente, apenas o sinal positivo de ca e os dois sinais de c/, reduzindo-se a
apenas duas, as possíveis trajeiórias. Esta escolha pode não corresponder ao que seria, de
fato, a trajetória verdadeira, mas a ambigüidade esquerda-direita não deve ler influência
sobre o cálculo da resolução.

Se os raios das duas circunferências são iguais, tem-se, por sua vez, para aquelas trajetórias
que não são paralelas ao plano sensor:

yoi + yd.

, i - i -o.. ~ yoj \ 2 ,
Ca = ± \ —77 " ~ ~ 1
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2. É feito o cálculo da distância de cada um dos fios às retas assim determinadas, sendo esta
dada, para um fio t genérico, por:

Desta forma, elimina-se um dos coeficientes lineares, tomando-se apenas aquele para o
qual a reta correspondente resulta em uma menor soma, sobre todos os fios, das diferenças
quadráticas entre a distância d, calculada e o raio R,.

3. Para cada uma destas trajetórias, assim determinadas, calcula-se as 8 retas perpendiculares
a elas e que passam pelos pontos (z0| = 0,yo,)> onde se localizam os fios. Determina-se,
então, os pontos de intersecção destas retas com as circunferências correspondentes, de raio
Ri, centradas nos fios. Para cada circunferência, obtém-se 2 pontos de interseção (x±, y±):

± R,

1 / 1 x
yx = —z± + (!/o, ioj)

Dentre estes dois pontos, toma-se aquele cuja distância à trajetória original for menor.

Obtém-se, assim, a partir de cada reta, um número de pontos (if.,j/ t i) igual ao número
de fios que registraram a passagem da partícula, localizados sobre cada uma das circun-
ferências de raio R,.

4. A cada um destes Cn,2 conjuntos de n pontos ajusta-se uma reta. De posse destas novas
retas, volta-se à etapa anterior, calculando-se novos pontos relativos a cada uma das retas,
localizados sobre cada uma das circunferências. Os coeficientes de uma nova reta ajustada,
o conjunto de n pontos que lhe deu origem, bem como o x7 do ajuste, só são guardados se
tiver ocorrido uma melhora na qualidade do ajuste. Toma-se, ao final de um certo número
de iterações, dentre todas as Cn<2 trajetórias ajustadas, aquela que tenha convergido para
o menor valor de %2 •

5. O cálculo dos resíduos é feito sobre os pontos (it,,!/!,) que deram origem a esta reta.
Assim, ajusta-se uma reta a n - 1 pontos, deixando fora do ajuste o ponto correspondente
ao fio j . Calcula-se, então, a diferença entre os valores da coordenada xT correspondente
a ytj, fornecida pela reta assim ajustada, e xtj, sendo este o resíduo em x.

Admite-se trajetórias registradas em, no mínimo, 4 fios, isto é, para as quais 4 fios, no
máximo, estariam momentaneamente ineficientes. Pode-se visualizar graficamente, se desejado,
o ajuste de cada trajetória.

Uma vez que os valores de velocidade de arrasto obtidos na seção anterior resultaram anor-
malmente elevados, utilizou-se, para este parâmetro, valores de entrada no programa, cujo al-
goritmo foi acima descrito, variando de 30 a 60 fim/ns.
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Fig. 4.30 - Possíveis trajetórias a serem ajustadas com base nos valores de contagem de TDC
fornecidos por dois fios para uma dado evento.

Os valores de pedestal utilizados como entrada no programa também não são aqueles que se
obteve através do ajuste aos dados, exibidos na seção anterior, justamente pelo fato de se saber
que o não alinhamento do detetor induz a uma superestimativa deste parâmetro.

Foi utilizado, para determinar o valor deste parâmetro para cada fio e a cada run, um
procedimento testado sobre dados simulados. Este consiste em se dividir o espectro de contagens
de TDC em canais com uma largura de 100 contagens, começando de 0 contagens até 900. A
determinação de qual o canal que contém o valor do pedestal é feita comparando-se o número
de contagens de cada canal com um valor que corresponde ao produto de um fator adequado
pela média obtida sobre todos os canais subtraída do desvio padrão relativo a esta média. O
primeiro canal, no sentido do menor para o maior, que apresenta um valor superior a este, é tido
como sendo aquele que contém o valor do pedestal. O pedestal é então obtido multiplicando-se
por um fator / = 1.8 o resultado da subtração da média dos valores de contagem daquele canal
pelo desvio padrão correspondente. Embora pareça um critério um tanto quanto arbitrário,
obteve-se com este, o valor correto do pedestal para os dados simulados com rotações em torno
de Z de até 3o, que impõe-se como sendo igual a 200 contagens. Embora as condições sob as
quais os dados reais foram obtidos (uniformidade do feixe, por exemplo), não sejam exatamente
idênticas àquelas dos dados simulados, os valores de pedestal que se obtém para os dados reais,
assim como para os dados simulados, são, na maior parte das vezes próximo a 200 contagens.

110



A resolução do detetor é tomada como sendo o desvio padrão da gaussiana ajustada à
distribuição dos resíduos. Calculou-se tanto o que poder-se-ia chamar uma resolução média,
como a resolução em função da distância ao plano sensor. Esta distância, no caso, corresponde
a uma distância média da trajetória a este plano, tomando-se uma média sobre as distâncias
de cada ponto registrado sobre a trajetória aos respectivos fios que os registraram. No gráfico
da fig.(4.31) exibe-se, para o fio 6 da célula 1, que foi aquele para o qual obteve-se os melhores
valores de resolução, de uma maneira geral, a resolução média em função da voltagem aplicada ao
ânodo, para os runs 2076, 2093 e 2105, para os quais Vcatodo = -900V, para todas as velocidades
consideradas. Observa-se que o valor de resolução piora, em geral, com o aumento da velocidade
considerada o que se deve ao fato de que aumentar a velocidade corresponde simplesmente a
expandir o espaço, isto é, aumentar a distância, ao longo da coordenada z, entre os pontos
medidos sobre as trajetórias. Obtém-se, em média, uma resolução de AOOfim.

No gráfico da fig.(4.32) exibe-se a resolução obtida para o mesmo fio 6, tendo-se sudividido
a célula em quatro faixas, correspondendo aos seguintes intervalos de distâncias ao plano sen-
sor: (0,0.17125), (0.17125,0.3425), (0.3425,0.51375), (0.51375,0.685) tendo-se considerado uma
velocidade de òOfim/ns. Em geral, para todas as faixas, observa-se uma melhora da resolução
com o aumento da diferença de potencial entre ânodo e cátodo. Entretanto, a relação entre a
resolução correspondente às várias faixas não se mantém de um run para outro. Para os dois
últimos obtém-se uma resolução por faixa em torno de 250/xm, o que é bastante razoável.

RESOLUÇÃO - CÉLULA 1 - FIO 6
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Fig. 4.31 - Resolução média em função da voltagem aplicada ao ânodo, para os runs 2076,
2093 e 2105 com Vcatodo = -900F e para todas as velocidades consideradas, para o fio 6 da

célula 1.
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RESOLUÇÃO - CÉLULA 1 - TIO 6
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Fig. 4.32 - Resolução média em função da voltagem aplicada ao ânodo, para os runs 2076,
2093 e 2105 com Vcatodo = -900F, supondo-se vd = 50/i/i, para os 4 intervalos de distâncias ao

plano sensor.
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Conclusão

No Capítulo I estimou-se, com base em cálculos aproximados que, com câmaras de arrasto
de seção transversal de 1.20 X 1.20 m2, uma aceitação geométrica bastante satisfatória pode ser
obtida. A disposição dos detetores considerada já sofreu modificações desde então. Um estudo
mais aprofundado, visando a otimização do aparato experimental como um todo, encontra-se
em andamento.

No Capítulo II, procurou-se mostrar que resoluções da ordem de 200 fim podem, de fato, ser
atingidas, tomando-se por base dados da literatura a respeito da mistura gasosa a ser utilizada,
já que são justamente os fatores relacionados aos processos gasosos aqueles que contribuem de
maneira mais significativa para a resolução, em se tratando deste tipo de detetor.

No Capítulo Dl foi feito um estudo sobre a eletrostática das câmaras, bem como o dimen-
sionamento da estrutura suporte do protótipo.

Chegou-se à conclusão, neste capítulo, de que uma largura de 7 cm para as células de grandes
ângulos, seguindo o desenho adotado pela £665, é aparentemente inadequada, do ponto de vista
mecânico, a não ser que não se opere os detetores na região de saturação. Por outro lado, não
sendo possível explorar tal propriedade deste tipo de mistura gasosa, seria muito mais vantajoso,
então, a utilização de um gás frio, com o qual pode-se obter melhor resolução espacial.

Investigações posteriores, mostraram que, com uma redução da largura destas células para
3.5 em, ou seja, metade do valor anteriormente considerado, as tensões elétricas nos eletrodos
necessárias para se obter a configuração de campo adequada, são baixas o suficiente, de modo
que as tensões mecânicas a que se deve submeter os fios, para mantê-los na posição de equilíbrio,
tornam-se mecanicamente viáveis.

Neste caso, as câmaras teriam um total de 10 células finas de 1.15 cm, para a região central,
e 30 células para a região de grandes ângulos, com 3.5 cm. Também foram feitos os cálculos para
o dimensionamento da estrutura suporte das câmaras com este seu design final. Sua construção
deverá se realizar na Embraer, onde tem-se disponível o maquinário adequado para que se atinja
a precisão necessária no posicionamento dos fios.

Seria interessante, entretanto, que se pudesse testar o projeto antigo para se confirmar as
previsões fornecidas pelo programa Garfield. Estando-se de posse da estrutura suporte deste
protótipo, tendo esta sido construída pela Embraer, ainda é necessário que seja feita a colocação
dos fios. Uma sala limpa é o ambiente mais adequado para estes fins, já que o depósito de
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partículas de poeira com dimensões superiores a uma certa fração da distância entre nos pode
resultar na presença de ruídos excessivos, durante a operação do detetor. No entanto, não foi
possível realizar esta tarefa durante o período de desenvolvimento deste trabalho, devido ao
atraso ocorrido na montagem da sala limpa, em conseqüência da falta de apoio financeiro ao
projeto.

No Capítulo FV mostrou-se que o protótipo construído no Fennilab apresentou uma eficiência
de deteção, em geral, alta, com plateaus satisfatoriamente largos para a maioria dos fios.

Este protótipo constitui-se, ao contrário daquele que se pretendeu construir aqui, de células
de apenas um tipo, com largura pouco superior a daquelas que deverão cobrir a região central.
Um estudo sobre o seu desempenho serve, portanto, como uma indicação aproximada de como
deverão se comportar as células finas das câmaras de arrasto, sendo importante para que se
possa decidir se este design é ou não conveniente.

Através de simulações, verificou-se, o quão importante é um perfeito alinhamento do detetor,
no sentido de possibilitar que seja feita uma caracterização satisfatória do mesmo, tendo-se
notado que ângulos de rotação de apenas 2o podem apresentar efeitos bastante nocivos sobre os
dados, dificultando a obtenção das informações desejadas.

O fato de se obter, através dos procedimentos descritos neste capítulo, velocidades de arrasto
superiores à de saturação, quando a expectativa era justamente de que ocorresse o contrário,
pelo menos para alguns dos arquivos de dados, para os quais não se esperava que o valor de
saturação do campo tivesse sido atingido, foi o que levou à desconfiança de que o detetor não
estivesse adequadamente posicionado.

Verifica-se que os dados sugerem a existência de rotações, embora não se tenha conseguido
determinar os ângulos de rotação individualmente, sem ambigüidades. Isto deve-se ao fato de
que não se dispõe de uma medida espacial das trajetórias, mas apenas da projeção destas sobre
um plano.

Ainda assim, considerando-se um intervalo de possíveis velocidades, pode-se estimar um
intervalo para a resolução do detetor, em função da distância ao plano sensor. Obteve-se, no
melhor dos casos, um valor de 250/xm. Supõe-se, entretanto, que a resolução seja ainda melhor do
que o obtido. Acredita-se que uma possível deficiência no algoritmo utilizado para estes cálculos
possa conduzir a uma superestimativa deste valor e, além disso, que uma maior estatística
possibilitaria uma melhor determinação deste parâmetro.

O trabalho aqui apresentado foi, desta forma, instrumental para o projeto final das câmaras
de arrasto da E781.
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Apêndice I - O programa Offline

Inicialmente, o programa OFFLINE realiza uma busca por bons pontos espaciais. É feito
um ajuste das coordenadas espaciais x e y sobre os hits registrados em planos XYU nas estações
de detetores de posição PWCs e SSDs. Um dado tripleto é tomado como ponto espacial válido
se o x2 do ajuste for inferior a um determinado valor de corte. Esta tarefa é realizada pela
rotina SPACPT chamada pela TRKFND. Após feito um deslocamento destes pontos, assim
determinados, do sistema de coordenadas local das estações para o sistema global, são chamadas
rotinas de busca de traços nas SSDs e PWCs {TRACK, TRACKZ, TRACKl). Tais rotinas
realizam uma procura por combinações de pontos em todas as estações de detetores de posição
que possam ser aceitas como traços válidos, isto é, que passem por um corte de x'2-

Tendo sido identificados os possíveis traços é feito um ajuste das trajetórias, tarefa esta
desempenhada pela rotina PFITTER, chamada, por sua vez, pela PFIT.

A equação geral de um traço em linha reta, em três dimensões, é dada por:

x = Vr + V2z

y = V3 + V4z

onde:
V\ —• coordenada x da trajetória para z = zo, ou seja, na origem do sistema de coordenadas
V3 -+ coordenada y da trajetória na origem do sistema de coordenadas
V2 —* razão entre as componentes do momento px/Pz
V4 —• razão entre as componentes do momento pv/pz

Um detetor de posição, cuja direção dos fios (y;) forme um ângulo 6, com o eixo y vertical
global, irá registrar a passagem de uma partícula, medindo a coordenada de intersecção da sua
trajetória com o plano de deteção localizado em z = Zj, como:

x' = (Vi + V2zt) cos 6, + (V*3 + V4z,) sintf,

Por outro lado, passando a partícula, antes de atingir o detetor, por um certo número M
de ímãs defletores, a intersecção da sua trajetória com o plano de deteção será registrada na
coordenada:

ar' = (Vj + F2z, + sVs) cos 0, + (V3 + V4z,- + «s) sin 0,
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onde:
M

s = £(z , - ZMj)PTKx:

M
t = $ > < - ZM})PTKy3

J=I

sendo:
PTKx e PTKy —» poder de deflexão dos ímãs, supondo-se que o campo por eles gerado

possa ter componentes tanto na direção y como x.
F5 —» inverso do momento da partícula: l/p
Para se obter V(i), deve-se então minimizar, com relação a estes coeficientes, a função:

i=\ <

onde Bi é a coordenada registrada no plano de deteção t.
Tem-se assim um sistema de equações:

M-V = D

a ser resolvido para V, o vetor dos coeficientes.

Á extrapolação das trajetórias é feita calculando-se, na subrotina XYCOORD:

FITJXi = F(l) + V{2)z, + F(5)a

FITJi = V(3) + V{A)zt + V(5)í

onde z, são os valores das coordenadas z dos diversos planos de fio do protótipo da câmara de
arrasto.

0 erro dos valores extrapolados são, então, dados por:

êg-x* - mi ( l , l )+ z,2mt(2,2) + <2mt(5,5) + 2z,mt(l,2)-(- 2«mt(l,5)+ 2z,«mt(2,5)

ag.yi = mi(3,3) + z2mt(4,4) + í2mt(5,5) + 2z,mi(3,4) + 2<mt(3,5) + z,ímt'(4,5)

onde mi(i j ) são os elementos da matriz inversa de M, a matriz de covariância MI.
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