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Desenvolvimento de RPCs para aplicação  

em experimentos de raios cósmicos 

Carola Dobrigkeit pelo time de MARTA 



2 

Proposta 

• Instalar um engineering array de câmaras de placas 

resistivas (RPC) no Observatório Pierre Auger  
 40 RPCs sob os detectores de superfície existentes (Cherenkov na 

água) 

• Instrumentação 
 Calibração com os detectores de superfície existentes (Cherenkov 

na água) 

 Calibração com os novos detectores de cintiladores  do upgrade 

AugerPrime 

• Objetivo científico 
 Medir a componente muônica de chuveiros atmosféricos extensos 

com energias acima de 1017 eV 

• Financiamento 
 FAPESP + Fundo de Ciência e Tecnologia (Portugal) 
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Colaboração Brasil & Portugal 

● Portugal 
 Construção do volume 

gasoso 

 Desenvolvimento e 

construção de partes 

da eletrônica 

 Instalação no 

Observatório Pierre 

Auger 

●Brasil 
  Desenvolvimento e 

construção da caixa 

contentora 

  Construção e montagem 

de partes da eletrônica 

  Montagem de todas as 

partes componentes 

  Teste dos detectores 



Componentes da estrutura 
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1 a 5 - partes da caixa de alumínio: 
barra lateral, tampa inferior,  etc.  
6 - sistema de passagem dos cabos. 
7 - tampa superior da caixa.  
8 – Placas de circuito impresso (PCBs).  
Em amarelo: volume sensível com gás. 



Caixa de alumínio 
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Fundo da caixa de alumínio presa por sargentos 

Colando as barras laterais na chapa  



Volume gasoso 

Processo cuidadoso: colocar o volume gasoso sensível dentro da caixa 
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Conexões do gás 
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Esquema de ligação para utilizar apenas uma placa 
Encaixe das conexões de gás                 

                 Apertar as roscas antes de a cola secar 



Controle da pressão 
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                 Injeção de vaselina no borbulhador 



Cablagem 

remoção de  

1,5 mm  

de cobre 

Detalhes da Placa PCB (64 pads)    

  

 

 

 

                                    Eletrodo (PAD) (180 x 140 mm2) matriz,   anéis de proteção de 10 mm   
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Cablagem 
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Cablagem 
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Furando na folha de isopor a primeira linha de pads 

Protegendo as soldas com fita isolante 



Cablagem 
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Cablagem 
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Cablagem 
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Passagem dos cabos  

coaxiais pelo suporte 
Aplicação da resina 

Instalação de mantas  

de espuma 

Instalação dos sensores de  

temperatura, pressão e  

umidade relativa 



Montagem de dispositivos e fechamento 
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Monitor de gás 

Pontos de conexão das  

mangueiras para injeção  

de gás no volume sensível  

e na caixa de blindagem 

Instalação de conectores, 

mangueiras, fios de alta 

tensão e equipamento elétrico 

de proteção 

Resinagem da tampa e 

parafusos 

Selagem das cabeças dos 

rebites com resina e fitas de 

alumínio 



Detector pronto 

para ser fechado 

Fechado! 
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Integração PCB – base da caixa de alumínio 

Fechamento da tampa da caixa com a placa de 

circuitos em seu interior 



2 RPCs em funcionamento 

RPC 1 

RPC 2 
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O primeiro pico de múon em 21.06.2017 ! 

18 



Status 

 Duas RPCs em funcionamento em São Carlos. 

 10 volumes gasosos prontos em Portugal para 

serem enviados a São Carlos. 

 10 kits de montagem prontos para serem 

instalados em São Carlos. 

 
Próximos passos 

Finalizar as montagens e testar no  
Observatório Pierre Auger 
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