
Experimento para medir a razão entre as quantidades de múon
positivos e negativos.
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1 Introdução

1.1 Chuveiros atmosféricos e produção de part́ıculas

Nas altas camadas da atmosfera chegam part́ıculas de altas energias que interagem com as part́ıculas que
constituem a camada, em sua maioria nitrogênio e oxigênio. Esses sucessivos choques dão origem ao que
conhecemos como chuveiros atmosféricos extensos, os quais, por sua vez, seguem a produção de novas
part́ıculas, através de novas interações (uma após a outra). Num dos ramos do chuveiro, há a produção de
ṕıons carregados, sendo estes a principal fonte de múons. Os ṕıons decaem espontaneamente em um múon
e em um neutrino, como segue:

π+ → µ+ + νµ

π− → µ− + ν̄µ

1.2 Produção dos múons e interação com a matéria

Ṕıons positivos produzem múons positivos, mas, uma vez que ṕıons negativos têm mais de um resul-
tado posśıvel de decaimento, uma quantidade ligeiramente menor de múons negativos será produzida [1].

Figura 1: Exemplo de chuveiros atmosféricos na at-
mosfera terrestre.

Em relação aos múons, segue-se a mesma regra: múons po-
sitivos produzem pósitrons e múons negativos, elétrons. Con-
tudo, sobre o µ− é importante ter em mente que ele pode ser
capturado por um núcleo e se perder, dando origem a duas ou-
tras part́ıculas no lugar — um nêutron e um neutrino —, como
segue:

µ− + p → n+ νµ (1)

Se ele decair espontaneamente, a equação segue como sendo:

µ− → e− + ν̄e + νµ (2)

A probabilidade de captura por um núcleo de baixo número
atômico é pequena, embora cresça rapidamente conforme ele
aumenta.
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Como o µ+ é fortemente repelido pelo núcleo, o mais provável é que aconteça o seu decaimento espontâneo:

µ+ → e+ + νe + ν̄µ (3)

Um fato importante a ser considerado é que, tanto µ+ quanto µ−, ambos têm o mesmo tempo médio de
vida de 2, 1969811± 0, 0000022 µs, no vácuo, segundo o Particle Data Group (PDG) [2]. Contudo, devido à
captura de alguns µ−, ao atravessar a matéria, o tempo de vida médio é subestimado, porque dá a impressão
de que ele decai mais rápido.

2 Considerações teóricas e metodologia

2.1 A vida média dos múons

No caso dos múons positivos, a vida média deles pode ser considerada a mesma vida média de um múon no
vácuo (por causa das razões explicadas anteriormente). Já no caso dos múons negativos, conforme comentado
anteriormente, eles podem ou decair ou serem capturados por algum núcleo atômico – neste caso, com um
tempo de vida médio mais curto.

Sendo a vida média do múon τ , um ajuste de uma exponencial ao histograma das diferenças de tempo
pode revelar o valor da vida média do múon, como segue:

dN

dt
= A · e−t/τ + C (4)

onde C é uma constante que representa a incidência de um rúıdo de fundo com probabilidade uniforme de
ocorrer e A é o coeficiente do ajuste da exponencial. Tal ajuste é útil para encontrar um valor de vida média
para o múon, mas não faz distinção sobre o múon positivo ou o múon negativo (já que ocorre a incidência
de ambos os tipos, então um ajuste revelaria o tempo combinado de ambos).

Para fazer uma distinção mais clara, tome por base que o tempo τ incorre de uma média ponderada de
cada um dos seus tipos (positivo e negativo), levando em conta a quantidade de cada um no experimento.
Isto é:

τ = n+τ+ + n−τ− (5)

onde τ é o tempo de ajuste combinado, n+ é a proporção de µ+ em relação ao total, n− é a proporção de
µ−, τ+ é o tempo de vida média do µ+ e τ−, o tempo do µ−.

Definindo ρ como a proporção entre as quantidades de múons positivos e negativos (respectivamente),
chega-se a

ρ =
n+

n− , (6)

que, se combinado com (5), leva a

τ =
ρτ+ + τ−

ρ+ 1
. (7)

Nesse caso, duas soluções posśıveis foram pensadas.

2.1.1 Ajuste de curva com parâmetros livres

A primeira solução acompanha uma ideia de substituir (5) em (4), como segue:

dN

dt
= A · e−t·(ρ+1)/(ρτ++τ−) + C (8)

Na equação (8), constam cinco parâmetros desconhecidos, sendo eles: o coeficiente de ajuste A, a razão
ρ, os tempos de vida média τ+ e τ− e a constante C. É posśıvel eliminar um dos parâmetros livres ao
se considerar que o múon positivo tem praticamente a mesma vida média que no vácuo. No caso, então,
toma-se τ+ = τvacuo = 2, 1969811 ± 0, 0000022µs. Nesse caso, restam quatro parâmetros livres para fazer
o ajuste, sendo que o maior interesse reside sobre o parâmetro ρ.
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2.1.2 Estimativa da vida média do múon negativo usando relações conhecidas

Para remover mais um dos parâmetros, é posśıvel predizer a vida média do múon negativo a partir do
material do cintilador. Isso porque, dependendo do material do detector, se feito com um elemento de maior
ou menor número atômico, o múon terá uma maior ou menor probabilidade de ser capturado. Um artigo
completo listado em [3] oferece uma lista com o valor de tempo de vida médio para os mais diversos núcleos
atômicos. Conhecendo a composição do cintilador, é posśıvel relacionar as informações e obter um resultado
para o valor de τ−. No caso do experimento, o material do cintilador é de PVT (polyvinyl toluene, conforme
[4], levando uma composição majoritária de carbono. Conforme [3], procurando para a sessão do carbono,
encontra-se o valor de τ− = 2, 020 ± 0, 020µs.

2.2 Razão esperada para µ+/µ−

Olhando para as referências [5] do PDG sobre a relação entre as quantidades de múons positivos e negativos,
pode-se obter uma estimativa para o que se espera encontrar no valor de ρ após o ajuste. Os múons tratados
no experimento são aqueles que efetivamente podem decair dentro do cintilador, sendo que, para tanto,
devem possuir uma energia relativamente baixa, para que o seu valor de depósito dE/dx seja alto e para que
possa depositar integralmente o seu valor. Considerando que o múon que decair gerará um traço médio de
aproximadamente 10cm dentro do detector, o momento deve ser da ordem de p ∼ 50MeV/c. Extrapolando
o gráfico da figura 2, pode-se estimar que o experimento retorne como valor um ρ ∼ 1, 1.

2.3 Operação geral

Figura 2: Razão ρ = µ+/µ− em função do momento do
múon, conforme [5].

Para a realização do experimento, foi usado um cilindro
cintilador de plástico, uma fonte de alta tensão, uma fo-
tomultiplicadora, um osciloscópio e um computador. No
caso, esses elementos podem ser redistribúıdos em dois
grupos: detector e sistema de aquisição.

A fim de medir o tempo de decaimento, um múon (de
carga positiva ou negativa) deve adentrar nas regiões do
detector, depositar energia nele e, então, efetivamente de-
cair. Após o decaimento, espera-se encontrar um elétron
(ou pósitron) que irá depositar energia no detector. O
detector, então, se remete à parte para transformar, por
assim dizer, o sinal das part́ıculas em um sinal analógico
que possa ser medido. Já o sistema de aquisição tem o
papel de converter os dados analógicos providos em da-
dos digitais, para que possam ser lidos e armazenados no
computador.

2.3.1 Aquisição

A montagem do sistema de aquisição tem por ideia cole-
tar, de maneira autônoma, os dados digitalizados, que são decorrentes dos eventos de decaimento do múon
dentro do cintilador. Para tanto, utilizou-se um computador com sistema operacional Ubuntu 20.04, o qual
recebe os dados do osciloscópio pela USB. Todos os códigos desenvolvidos podem ser acessados diretamente
no GitHub pelo repositório em https://github.com/jhapreis/MuonDecay. O código de aquisição foi de-
senvolvido utilizando C/C++ (por questões de performance) para poder fazer uso das bibliotecas1 VISA da
National Instruments, o NIVISA. O algoritmo lê uma waveform e, depois da leitura, decide se guarda ou
não a waveform (com base nos parâmetros passados e na quantidade de pulsos observados - que devem ser
dois, por conta do múon e do elétron). Os dados são escritos no formato do ROOT2, o que reduz o tamanho
e facilita a posterior análise.

1Tais bibliotecas foram recentemente expandidas para dar maior suporte a outras distribuições Linux.
2Vide mais detalhes em https://root.cern.ch. Acesso em julho de 2022.
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2.3.2 Análise dos dados

Figura 3: Representação do aparato experimental e do sis-
tema de aquisição utilizado.

Após a etapa da aquisição, com o acúmulo de dados, a
análise procura por encontrar as diferenças de tempo en-
tre os eventos de decaimento, fazer o ajuste de curva do
histograma, desenhar o gráfico da série temporal de even-
tos e graficar os espectros de pico e de carga. O código
desenvolvido lê os arquivos armazenados e cumpre todas
essas etapas, tendo sido montado em linguagem Python
(por questões de simplicidade), mas utilizando os recursos
do ROOT, por meio do PyROOT3.

3 Resultados

A aquisição mais longa feita conta com aproximadamente de 62.000 eventos registrados, com uma média de
1200 eventos por dia. As waveforms capturadas, quando sobrepostas, geram o gráfico da figura 4:

Figura 4: Representação de todas as waveforms, sobrepostas num mesmo gráfico. O corte na região anterior ao valor de 250 canais
de ADC se deve ao fato do primeiro trigger ter sido centralizado naquela região.

Os resultados dos ajustes de curva estão representados nas figuras 5 e 6.

4 Conclusões

Ao olhar para o resultado do ajuste com os parâmetros livres, na fig. 5, o valor encontrado para a vida
média do µ−, τ− = 2, 016 ± 0, 194, compara-se com o valor teórico mostrado anteriormente de τ− =
2, 020 ± 0, 020µs. Os resultados estão condizentes, dentro de sua margem de incerteza estat́ıstica. Além
disso, o mesmo pode ser dito para o valor de ρ = 0, 1433±1, 2254: comparando com os resultados mostrados
no PDG (vide fig. 2) para a faixa de energia do experimento, o resultado está condizente com o observado
de uma proporção de ρ ∼ 1, 1.

Vale notar, apesar dos resultados satisfatórios, a alta incerteza estat́ıstica obtida. No caso, olhando para
o ajuste com o valor da vida média do múon negativo fixado em τ = 2, 020µs, vê-se um resultado igualmente
condizente, porém com uma incerteza consideravelmente menor, fixando mais perto do resultado esperado
de ρ ∼ 1, 1. Prolongar mais a aquisição levaria os resultados a ter uma incerteza menor.

Esses resultados fazem parte de um experimento que é relativamente fácil de ser replicado, tanto que foi
montado um clone do sistema de aquisição para auxiliar na agilidade da aquisição dos dados. Os códigos-

3Vide mais detalhes em https://root.cern/manual/python/.
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Figura 5: Ajuste da curva exponencial mantendo todos os parâmetros livres, conforme (8).

Figura 6: Ajuste da curva exponencial, conforme (8), mas fixando o valor de τ− = 2, 020µs (vide tópico 2.1.2).

fontes desenvolvidos, assim como os dados coletados até então (que foram os resultados da análise), bem como
resultados complementares podem ser acessados no GitHub em https://github.com/jhapreis/MuonDecay.
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