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Física de Partículas com 
Aceleradores Naturais 
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Raios Cósmicos e Neutrinos 



Cargas no ar à Ionização à o ar deixa de ser um  bom isolante 

Sec. XIX: um electroscópio quando deixado ao ar descarrega-se! 

+ + 
+ + 

+ + + + 

A “origem” do estudo dos raios cósmicos 

325m 
Radioactividade natural da Terra? 
O efeito aumenta ou diminui com a  
altitude ?? 
 
1907 -  Padre Theodore Wulf 
Melhoria do electroscópio e subida à 
 Torre Eiffel 
 
Não diminui drasticamente...  
Atmosfera devia absorver !!! 
 

Porquê?! 



A “origem” do estudo dos raios cósmicos 

1910: Domenico Pacini: Medidas em profundidade 
Hipótese terrestre 

Hipótese 
extraterrestre 



Viktor Hess, 1912: 10 Vôos num balão de ar quente até mais de 5 km !! 
Ø  Dia / Noite 
Ø  Eclipse do Sol! 

Esta radiação deve vir de cima e não de baixo!!! 

Origem cósmica ! 

“Raios Cósmicos” ! (Milikan)  
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Nos anos 1930-1950 não existiam aceleradores na Terra 

A câmara de nevoeiro (Wilson, 1894)  

tornou possível a observação da  

trajectória de uma partícula  

(carregada) e a seu registo fotográfico 

Na origem da física de partículas 

Os raios cósmicos eram a única fonte de partículas não existentes  
na matéria vulgar ! 



A descoberta da anti-matéria 

Uma partícula carregada na presença 
de um campo magnético B sente uma 
força  F = q v x B    (F  |  v) 
 
A partículas sofre uma deflecção no 
campo magnético 
O raio de curvatura da partícula: 
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Carl Anderson, estudante de Millikan, constrói uma câmara de nevoeiro com 
grande campo magnético 

γ -> e+e−   (Einstein: energia = matéria) 

e+ 

Positrão  
(Anderson, 1932) 



A descoberta de novas partículas 

π 
µ 

e Anderson and Neddermeyer transportaram 
o detector para a montanha (Peak mountain) 

µ
t ~ 2.2 µs 
d = v t = 600 m ?!!! 

e 
ν	


ν	


µ (Anderson,1937)  

Rossi, 1940: 
Tempo de vida do muão.  
Dilatação do tempo! 



A descoberta de novas partículas 

Anos 50	


π (Latter, 1947) 

Interacções fortes (Yukawa) 

1953 

Cosmotron (Brookhaven):  
p, 3GeV 



Pierre Auger, 1938 

d 

#

Primeiras estimativas da energia das cascatas! 

Coincidências ! 

d 

Cascatas de partículas 





Raios Cósmicos: Distribuição de Núcleos 



partícula/ 
km2/ 
século! 

Fluxo = nº partículas /(m2.sr. s.GeV) 

1 partícula/m2/s 

1 partícula/m2/ano 

1 partícula/km2/ano 

  

Energia(eV) 

como detectar? 

Modulação solar 

LHC (c.m.) LHC (feixe) 

Raios Cósmicos: Distribuição de Energia 





  

AMS foi instalado na ISS em  2011, em 2013 começou a divulgar resultados

Funcionará até 2020 e já não regressará à Terra 



  

Um detetor de partículas no espaço: AMS02

3 m diâmetro x 1 m altura: 
~10 GeV a ~10 TeV

- GPS e “Star Tracker”
- Campo Magnético (0.125 T)

- TRD (leptões/hadrões)

- 2xTOF (“time of flight: trigger”)

- 8 planos de Detetor de Traços  

- RICH – “Ring Image CHerenkov”

- Calorímetro electromagnético



  

Electrões e Positrões de alta energia em AMSElectrões e Positrões de alta energia em AMS



  

Primeiras medidas de AMS

e+ produzidos por colisão ou 
em conjunto com electrões??

Astrofísica ou Física de Partículas? 



  



  



  



  

Deteção por amostragem: precisa de 3 tanques para reconstruir
a direção de chegada e estimar a energia da partícula primária



  

vê  radiação de Cherenkov no ar, mas principalmente
a luz UV de fluorescência emitida em todas as direções



  



  



  

Partículas presas na galáxia

Partículas de outras galáxias

Há um limite aos aceleradores
ou universo não é transparente? 

p + (CMB) ->  -> p + 
(transfere energia para o pião:
devemos ver então outras
partículas de alta energia)

O efeito dos campos magnéticos depende da energia
não conhecemos bem as intensidades e orientações
dos campos galácticos e inter-galácticos...



  



  

O que são? E como interagem?
Núcleos de Ferro 
~ 56 nucleões
(com E/56):

mais interação,
menos flutuações

<0.1% são fotões

p -> Fe ????? ou...
novas interações?

Energia >>>> LHC !



  

O que são? E como interagem?

Primeiras medidas
de secção-eficaz
a tão alta energia!

Simulações muito
diferentes dos 
dados reais medidos!
Nova física??

Os raios cósmicos
de maior energia
podem ser Fe?
Ou protões com
novas interações?
Sub-estrutura?



  

Astronomia do séc. XXI com novas partículas??

Não conhecemos bem os campos magnéticos e poucas partículas 
carregadas não chegam para apontar as fontes. E as neutras?

- neutrões só vivem 15 mins (como protões mas a direito)
- fotões de alta energia são absorvidos ( vistos em IACTs)
neutrinos (e matéria escura!) difíceis de descrever e detetar



  



  

Astronomia do séc. XXI com novas partículas??
- resultados de 2 anos de IceCube: 28 neutrinos de alta energia

- espectro de energia compatível com fonte astrofísica 
- ainda não apontam direções especiais no céu
- candidatos até ao PeV = 1000 TeV 
(neutrinos e gammas não são acelerados diretamente, 
são originados em interações ou decaimentos de alta energia)



  



  

Laboratórios muito limpos,
de acesso difícil, para 
experiências de neutrinos 
e busca de matéria escura



  



  



  



  

e / Sol = 0.3

x/ Sol = 1.0



  

A mudança de família entre produção e deteção dos neutrinos 
foi confirmada também com aceleradores e reatores nucleares
  
Os três neutrinos (e, ) misturam-se, através da sua massa. 
 => os neutrinos têm massas entre [0, ~1 eV] ! Porquê ?

Para estudar as fontes temos de conhecer bem os mensageiros,
mas sem as fontes naturais não teríamos esta descoberta!

Oscilação e massa dos neutrinos



  

Física de Partículas com fontes naturais
A física de partículas começou nos raios cósmicos há 100 anos e
muitos laboratórios-observatórios continuam hoje esse trabalho.

A massa dos neutrinos foi a penúltima grande descoberta,
mas porque é tão menor que a das outras partículas elementares?

Onde está a anti-matéria que se supõe ter sido criada no BigBang?

O que é a matéria escura? e podemos criá-la nos aceleradores?

O Modelo Padrão é ainda válido para energias superiores ao LHC 
ou podemos descobrir novas partículas e nova sub-estrutura 
com os aceleradores cósmicos para já desconhecidos?

No séc. XX a astronomia usou mais comprimentos de onda,
no séc. XXI usará também outras partículas além do fotão?
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