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Os resultados do satélite "COS-B* mostram a existência de fontes celestes de

rnin'-.-Y . tanto dir.rretas como estendida. Estan font.es não foram Identificadas

RUI r.itn-.-x •-nm n 'i.itôlttn "UFAíl". fliüjtn f.ito .1 pergunto s tio n/ilier na a rep.lão

emissora produz ns fôtons de baixa e alta energia segundo um mesmo mecanismo

ou não? Na tentativa de conciliar os resultados, vários experimentos foram de-

S R n v o W M n q p.ir.i RfnK.unr infidifiíüi nn intorvaln tip enerp.ln compreendido entra

os raios - X e y . Mas devido as dificuldades tecnológicas de proteger os det£

fcnrnr. cnntr.i n rnfdn iln runrln. nn rnnnitndon nbtldnn ntn hnjn sõn limitados.

A técnica de "mascara codificado* foi desenvolvida para resolver estas dlficul

dades. Neste trabalho serio discutidos as técnicas que foram utilizadas pela

Universidade rjB Newh*mpshira (USA). f,Sf,im como os rftsultndon dn analise de um

vôo rfe balín R-, t. rntos ferino , fitravén r)t? minha part 1 cipaçín .

VO A ANISOfROPIA QA HAUIAÇAo CflSMtCA Eü CHAf.Al.T AY A

C.fiorello. G.Navarra (Tstituto di CosmogeoFisica. Torino, Italia).A.Vellarde

(Instituto de Investitçaciones Físicas. La Paz- Bolívia). J.Augusto Chlnellato,

f7 . Jorn* Tmifilll M.iniyinot.jj, Anniirnlo T u r t a l l i J r . ( I n s t i t u t o d e r f s l c i . Uni c a m p .

Campinas.Brasil 1.

Estudamos as variações siderais observadas pelo detetor de chuveiros Instalados

am Chacaltciya (S2?0 m.a.n.m.» 18°5). Foram analisados aproxlmadíjmef»te dois anos

rle moiliri.)^ ( l9B2/ni ) ," num tnt.il de'"IO d.idoa. A onerRifi dns eventos está em

trjrno rlc in sV. nntprminarani-ai? os eToltos of.inosf érlcog de 1^ ordem (as varia

ções diárias da presnão atmosférica e da temperatura do ar) e os díidos foram

corrigidos para os coeficientes obtidos. Os resultados obtidos em primeira har-

mônica mostraram-se em boa concordância (A. « 0.04% e • _ * 0 horas) com os

obtidos por outros grupos, e segunda harmônica não foi significativa.

' HEDIDAS DE ELÉTRONS ENERGÉTICOS NA ATMOSFERA NA REHlAO DA ANOn/f

LIA PIAGNÉTICA 00 ATLÂNTICO SUL. |/

Irií£Í5jl2.Lnl?.n.('rí.f''?.Lí.Lrl* Armarifin Turtalll Jr. ( Instituto de Ffnln» • UNICAfiP .Cnmp

n.is.r.P) L.V.Kurnosova. W. I.rradkln (Inotltuto Lnbedev, H O B C O W . URSS).

Elétrons penetrantes, reentrantes e de albedo na faixa de energln de 10 PieV a

1 GeV será estudado, na atmosfera, na região da anomalia magnético do atlântico

sul. Serão utill/mjon balões estratosf«ricos e satélites soviéticos para levnr

os experimentos ao espaço. Esse trabalho elaborado em conjunto com o Instituto

iln Ffülcíi ilft llnir.,»(np/nNPrj e o Tnntltuto de FÍsicn Lebedev/AcndemiíJ de CiénclO9

do URSO será .-implemente discutido nesse encontro. Um relato compluto sobre os

erperimentos já montador» na URSS, e que deverão ser lançado» a bordo de

n'!trntosf4rtcofi nn flr/ir.il nos próximos cinco ano9, «m colaboração cientí

leu , aerá <:iprrinntíirJn p discutido ner.sa apnrtunlrJnde.


