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ABSTRACT

The observation of low energy gama ray at- the geomagnetic
latitude A = 12°S with detectors on board of ballocis could provide
important informations on the astrophysical processes occuring in the
region of the Galatic Center. Four experiments of low energy -gamma ray
were flown in 1976-137? from Guaratinguetã with a balloon-borne Ge(Li)
140 cm3 of volume for the detection of gamma ray lines from the direction
of the Galactic Center. The gamma ray spectra measured in these
experiments3 were submitted to a fine spectroseopic analysis in order to
study the contribution of atmospheric and induced lines in the detector'
as well as in the payload. Several atmospheric and induced lines could
be identified in the gamma ray spectra. The analysis of the gamma ray
spectra of the flights of 14 and 17 February 1977 showed an intensity of
(4> 19 £ 1*56) x 10~

3 photons cm"2 s~l for the flux of the annihilation
line from, the direction of the Galactic Center. The astrophysical
implications of this result are discussed in the present k

c
r • • -*-.



LISTA DE STMBOLOS

A - Massa atômica; constante de proporcionalidade.

A£ - Alumínio.

Ar - Argõnio. a

Às - Antimonio.

Ao - Função fonte.

a - Termo constante da equação de segundo grau.

B - Energia de ligação atômica; componente contínua da radiação ga_
ma de ruído de fundo; boro.

Ba - Bãrio.

Be - Berílio

BeV - Bilhões de elétron-volt.

Bi - Bismuto.

Br - Bromo.

b - Coeficiente do termo linear da equação de segundo grau.

C - Carbono.

Ca - Cálcio.

CE - Captura eletrônica.

CHI - Resíduo normalizado.

Co - Cobalto.

Cs - Césio.

Cu - Cobre.

c - Velocidade da luz; coeficiente do termo quadratico da equação de
segundo grau.

cm - Centímetro.

d - Deutério.

E - Energia.
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- Energia critica mínima dos neutrons.

- Energia de ajuste.

- Energia máxima.

- Energia dos neutrons.

- Eurõpio.

- Energia de veto da anticoincidencia.

- Energia do raio gama primário.

- Energia do raio gama espalhado.

- Carga elétrica do elétron.

- Elêtron-volt.

- Positron.

- Elétron.

- Fluxo de raios gama, função; flúor.

- Fluxo de raios gama de origem cósmica, difusos na atmosfera.

- Ferro. "

- Fluxo mínimo.

- Abundância de i-ésimo constituinte do meio.

- Sãlio.

- Germanio.

- Bilhões de elétron-volt.

- Giga volt.

- Grama.

- Métrica do espaço.

- Hidrogênio.

- Deuterio.

_, ..- - Hélio.

1 H II - Região da atmosfera estelar constituída de hidrogênio ionizado,

h - Profundidade atmosférica.
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I - Iodoj intensidade.

Isaturação - Corrente de saturação.

Io - Intensidade inicial.

- Canal do anaiizador espectral.

- Canal do anaiizador espectral.

- Potássio; coeficiente de ajustamento; número de contagens; pri
meira camada eletrônica da configuração atômica.

KeV - Mil elétron-volts.

Kpc - Mil parsecs.

L - coeficientes que definem uma função de convolução do tipo onda
quadrada de área zero.

Li - LTtio.

M - Massa do núcleo.

MeV - Milhões de elétron-volts.

Mg - Magnesio.

Mn - Manganês; massa do neutron.

Mpc - Milhões de parsecs.

mb - Mi libar.

mo - Massa de repouso do elétron.

N - Nitrogênio; núcleo; norte.

Na - Sõdio.

Nav - Número de Avogadro.

Nb - NiÕbio.

NO - Número de graus de liberdade.

Ne - Neonio.

N1 - NTquel.

n - Nêutron.
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0

p

Pb

PF
PI

P2

P

pc

ps

Q

R

Rb

- Oxigênio.

- Fósforo; posição do centro do pico.

- Chumbo.

- Percentagem de variação do ruTdo de fundo.

- Primeiro pico de escape.

- Segundo pico de escape.

- Prõton.

- Parsec.

- Picosegundo.

- Taxa de produção de isotopos.

- RuTdo de fundo de raios gama.

•- RubTdio.

I
I
I
I
I RCON - Segunda diferença negativa suavizada dos resíduos.

RSD - Desvio padrão da segunda diferença negativa suavizada dos resT
| duos.

_ S - Enxofre; estado da configuração eletrônica do átomo; sul; cons_
p ' tante de proporcionalidade.

I
I
I
I
I
I
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s:
Sb

Sc

Se

Si

S/R

SD

SEM

SMM

Sef

- Sensibilidade do detetor.

- AntimÔnio.

- Escanio.

- Selênio.

- Silício.

- Relação sinal-ruTdo.

- Desvio padrão.

- Modelo empírico.

- Missão solar máxima.

- Area efetiva.



Sgeom - Area geométrica.

SIJ - Fator geométrico.

T - Constante de proporcionalidade.

Te - Energia cinêtica do elétron; telúrio.

Ti - Titânio.

Tíi - Tõrio.

U - Tálio.

Tobs - Tempo de observação.

TU - Tempo universal.

Ti - Tempo de observação do ruTdo de fundo.

T 2 - Tempo de observação da fonte mais ruTdo de fundo.

Ti/ 2 - Meia-vida.

t - Tempo.

V - Matriz de variância - covariância.

.VAR - Variações estatísticas nas contagens.

X - Parâmetros da função de ajuste.

Xe - Xehonio.

x - Posição do canal em relação ao centro do pico; espessura do meio.

x 1 - Espessura do meio para o qual a intensidade do feixe de raios ga^
ma é atenuado para a metade do seu valor inicial.

W -*Oeste.

Y - Função de ajuste não linear; Ttrio.

Z - Número atômico; altura a partir do topo da atmosfera.

Zn - Zinco.

a - Partícula alta; angulo de incidência; proporcional a; amplitude.

B - Inclinação do decaimento de um pico.

$ + - Emissão de positrons.
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Y
AE

Ml

6

e1

e

K

. K°

K~

X

X1

y

us
±

(v/e)
V

n°

n
P

z

3" - Emissão de elétrons,

r - Amplitude.

- Raio gama; largura do pico gaussiano.

- Faixa de energia.

- Ângulo sólido.

- Largura do pico.

- Eficiência.

- Angulo do espalhamento Compton; ângulo entre o eixo principal do
detetor e a direção zenital.

- Coeficiente de atenuação linear para o processo de produção ' de
pares.

- Meson kapa zero.

- Méson Kapa mais.

- Méson kapa menos. . .

- Latitude geomagnética.

- Caminho livre médio.

- Largura do ruído gaussiano; coeficiente linear para atenuação
total.

- Microssegundo.

- Méson mu.

- Coeficiente de atenuação.

- Neutrino; inclinação do decaimento de um pico intenso.

- Méson pi zero.

- Meson pi mais.

- Méson pi menos.

- Densidade atmosférica.

- Somatório; degrau na amplitude, de um pico.
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- Coeficiente de atenuação linear para o processo Compton;signif^
cancia estatística; seção de choque; largura de um ruTdo gaus_
siano.

- Seção de choque do espalhamento Compton.

- Seção de choque para emissão fotoelétrica de um elétron da cama
da K do átomo.

- Amplitude de um pico intenso; coeficiente de atenuação linear pa_
ra o processo fotoeletrico.

- Espectro diferencial de neutrons.

- Variável estatística da distribuição do qui-quadrado.

- Angulo azir.iutal.
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CAPÍTULO I

INTRODUÇÃO

Os espectros de raios gama de baixa energia (0.05 - 30 MeV)
medidos na atmosfera terrestre, por um detetor de raios gama de alta re
solução em energia, a bordo de balões estratosfericos, mostram, nornutl_
mente, duas componentes: contínua e discreta. Antes de prosseguir, é im_
portante ressaltar que o termo "raios gama" é usado neste trabalho para
se referir a qualquer tipo de radiação eletromagnética, compreendida nu
ma região cujo limite inferior inclui os raios X característicos.Assume
-se que a deteção desses fÕtons independe de suas origens (Evans,1955).
A componente contínua é constituída, principalmente, da emissão "brems
stralung" de elétrons cósmicos primários, secundários e de albedo ree]i
trante na atmosfera. Pode conter, também, radiações gama estràterres^
três, que conseguem penetrar na atmosfera até a altura de balões, e ra
diação gama resultante da interação de eletrons,neutronse prõtons .atmos
féricos com os materiais próximos, ou mesmo internos ao sistema de dete
ção. A componente discreta contém a linha de 0,511 MeV, devido ã aniqui^
lação do par pÕsitron-elétron, e várias linhas de raios gama emitidas
por isotopos radioativos produzidos na atmosfera, e nos materiais prõxi^
mos, ou internos ao sistema de deteção. Eventualmente, linhas de raios
gama provenientes do espaço exterior contribuem, também, para a componejn
te discreta. Pode haver, também, a presença de radioatividade natural
e/ou artificial intrínseca, emitida pelos materiais empregados na cons_
trução do si sterna deteção e resto da carga Gti1.

As analises dos espectros de raios gama medidos por dete
tores a bordo de balões, satélites, ou mesmo naves espaciais, são geral_

T mente muito difíceis. As superposições de raios gama de diversas fontes,
cujas localizações e movimentos no espaço são, normalmente, desconheci^

~ dos* tornam os espectros de raios gama, medidos na atmosfera ou no esp£
-L ço, extremamente complexos. Pois, além de inúmeras dificuldades técnico
-> científicas referentes ã construção e calibração dos detetores, ao laji
i çamento e controle dos veículos espaciais, e a transmissão e gravação
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dos dados, as medidas de um determinado tipo de raios gama no espaço p£
dem sofrer complicações devido ã presença de fotons gama de varias orj[
gens. Na pratica, a radiação gama atmosférica, mais a radi ação gama i ndiu
zida no ar e nos materiais próximos, ou internos ao sistema de deteção,
funcionam como um ruído de fundo nas observações de raios gama extratej*
restres. A concepção de ruTdo de fundo varia, entretanto, de acordo com
os objetivos científicos de cada experimento.

0 conhecimento minucioso do ruído de fundo é de grande im
portância na análise dos espectros de raios gama medidos com detetores
Ge(Li), HPGe, ou cristais cintiladores NaI(T£) e CsI(T£) a bordo de ba
lões, satélites ou naves espaciais. Vários experimentos, projetados pai
ra observação de radiação gama extraterrestre, não mediram senãoarad|a
ção gama atmosférica e a radiação gama induzida no ar e no próprio si£
tema de deteção (e.g. Jones, 1961; Peterson, 1963; Rocchia, 1966; Frost
et ai.,1966; Chupp et ai.,1970; Kasturirangan et ai.»1972).Experimentos
mais recentes, empregando sofisticados sistemas de proteção em anticoijrç
cidencia com o detetor central, continuam mostrando um ruído de fundo
inconveniente aos seus objetivos científicos (e.g. Peterson et ai., 1973a;
Nakano et ai.,1973; Imhof et ai.,1973; Leventhal et ai.,1977; Jacobson
et ai.,1975; Ling et ai.,1977a; Mahoney et ai.,1978b).

0 ruído de fundo observado num espectro de raios gama de
baixa energia depende sobretudo: a) da geometria do sistema de deteção;
b) da composição dos materiais utilizados na construção do sistema de de_
teção e resto da carga útil; e c) da posição e região no espaço onde são
efetuadas as medidas. A completa eliminação do ruído.de fundo é,pratiw
mente, impossível do ponto de vista experimental. Resta tentar minimizji
-Io na fase de projeto do detetor, e calcula-lo, ou subtraí-lo através
de uma análise cuidadosa do espectro medido.

No caso de um detetor projetado para medir linhas de raios
gama de origem extraterrestre, a uma profundidade h(g cm" ) na atmosfera
(Figura 1.1), a taxa de contagens por segundo (dR (E)/dE) AE de fõtons
com energia E, devido a todas as fontes de ruído de fundo, na faixa de
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energia AE, pode ser expressa por:

hsece

A« AÉ

I
I
I
I
I
I + S'(E,O) FD(E) exp - [ÍVITFT-3 dEdn + contribuições das inte
m J J A "' rações dos neutrons ,£

A8 At létrons e protons com
B o sistema de deteção.

(1.1)

J[ Afi e o ângulo sólido do detetor; S'(E,a) cm2 é a sensibilidade do det£
tor para raios gama de energia E incidentes, fazendo um ângulo et com o

M eixo principal do detetor; p(h') e a densidade na profundidade da fonte
de raios gama atmosféricos; r1 = / p(r) dr (g cm" 2); e X1 (E) é o canr[

M nho livre médio parei absorção dos fotons de energia E medido em g cm"2;
• Ao(E,h') é a função fonte, que indica o número de raios gama com energia

I E,.emitidos em um segundo, e dentro do intervalo de energia AE, por uma
grama de ar em uma determinada latitude geomagnetica, e Fp éo fluxo (fo
tons cm'2 s"1) de raios gama cósmicos difusos na atmosfera (e.g.Peterson

f ' et ai,,1973a; Ling, 1974; Chupp, 1976).

T A primeira integral da Equação 1.1 representa a contribui^
ção devido ao fluxo de raios gama atmosféricos, na forma de uma função

í " fonte A0(E,h'). Pelo menos em princípio, A0(E,h') pode ser determinada
* diretamente, através de medidas de raios gama realizadas a bordo de ba

I lões. Um modelo semi-empírico, utilizando medidas de raios gama com um
detetor diretivo, em diferentes alturas,foi desenvolvido por Ling (1974),
para a determinação da função fonte Ao. Próximo ao topo da atmosfera, a

J_ • função fonte Ao independe da profundidade para fotons com energia E £ 300
KeV (Peterson et ai.,1973a). 0 conceito de função fonte para raios gama

j atmosféricos foi introduzido por Vette (1962).

1
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A segunda integral e a contribuição de raios gama cósmicos
difusos, que conseguem penetrar através da atmosfera até a altura do djs
tetor. A contribuição dos raios gama difusos, pode ser estimada a partir
de medidas anteriores, ou extrapolada do fluxo de raios gama, medido na
altura maxima do vôo de balão, para a pressão de 0 mb.A contribuição do
último termo da Equação 1.1 (devido ã interação de neutrons, protons e
elétrons com os materiais próximos, ou internos ao sistema de deteção)
é bastante difícil de ser estimada. Depende, sobretudo, do projeto do d£
tetor e do local onde se realizam as medidas. As interações de raios cõs_
micos (E > 100 MeV) com quaisquer materiais da carga útil podem resultar
em emissões instantâneas de neutrons e raios gama, ou mesmo na ativação
do detetor e dos outros materiais. Em principio, no caso de detetores dj_
retivos, esta contribuição pode ser estimada, experimentalmente,através
da obstrução do colimador, durante um certo intervalo de tempo.

Em experimentos onde se procura observar fontes de raios
gama extraterrestres, cujos fluxos são muito fracos, geralmente <_ IO"3

fotons cm"2 s"1, e muito importante conhecer o fluxo mTnimo observável
pelo detetor, a relação sinal-ruTdo e a constância do ruTdode fundo, clu
rante as observações das fontes. A constância do ruTdo de fundo é funda_
mental neste tipo de experimento, pois suas variações podem simular uma
fonte de raios gama, se o mesmo não se mantiver constante dentro de um
nTvel admissível.

0 fluxo mTnimo de raios gama com energia E, que um detetor
é capaz de medir, proveniente de uma determinada fonte de raios gama,
rta direção 6, tp do espaço, pode ser expresso por:

onde Cn = (dR(E)/dE) AE e o ruído de fundo em contagens por segundoe AE
ê" a resolução (FWHM) do detetor para fotons de energia E. A sensibilida
de S'(E,8,ip) corresponde ao produto entre a eficiência e a area efetiva

r
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do detetor, para fótons de energia E, provenientes da direção 6,tjj.
1"obs = Ti = T2, onde T» e T2 são os tempos de observação do ruído de fuji
do e da fonte mais ruído de fundo, respectivamente. 0 parâmetro n indi_
ca o nível de confiança, (e.g. Evans, 1955; Beers, 1957).

Para uma fonte com um fluxo F (fõtons cm s ) maior que
o F . observável pelo detetor, a relação sinal-mído, S/R, e dada pela

min
seguinte expressão:

1

s
R

FS'Tobs = FS1
robs

(1.3)

Se o ruTdo de fundo é constante, a precisão da observação
da fonte pode ser expressa por:

= IO2 IO2
CR Tobs •Vobs

(1.4)

A quantidade Pp(#) da expressão 1.4 acima, define um critério de preçi^
são para o experimento. Indica qual é a percentagem de variação do ruTdo
de fundo admissível para o experimento.

. 0 presente trabalho pretende contribuir para um melhor ejn
tendi men to dos espectros de raios gama,com energias entre 0,05 e 3,0 MeV, me
didos por um telescópio Ge(Li) a bordo de balões estratosféricos, na Ia.
titude geomagnética X = 12°S, na direção do Centro Galatico. Focaliza,
principalmente, as características do ruído de fundo produzido pela ra
diaçãb gama atmosférica e pela radiação gama induzida no telescópio
Ge(Li). Focaliza também a deteção de raios gama de baixa energia prove_
nientes do Centro Galatico. E a primeira pesquisa sobre o espectro de
raios gama de baixa energia, na latitude \ = 12°S, empregando um espec
trometro Ge(Li) de alta resolução em energia, a bordo de balões.
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0 CapTtulo II contem um sumario sobre radiação 9 »KM de baî
xa energia extraterrestre e atmosférica. 0 CapTtulo III contem um sumS
rio sobre radiação gama induzida em cintiladores orgânicos e inorgân^
cos, e em detetores do tipo Ge(Li) e HPGe. 0 CapTtulo IV contém uma bre
ve descrição da carga útil CESAR e sobre a calibração do espectrõmetro 4
Ge(Li) usado nesta pesquisa. 0 CapTtulo V contêm uma descrição dos vôos
da carga útil ã bordo de balões estratosféricos, a partir de Guaratingue
ta, e, também, uma descrição da seqüência de redução dos dados medidos
nos vôos de 2 de dezembro de 1976 e dos dias 8, 14 e 17 de fevereiro de
1977. 0 CapTtulo VI contêm uma descrição do método de análise escolhido
para tratamento dos espectros de raios gama e apresenta os resultados
das analises dos espectros. Os resultados principais são sobre radiação
gama induzida na carga útil, radiação gama atmosférica e deteção da lj_
nha de 0,511 MeV oriunda do Centro Galatico. 0 CapTtulo VI contem também
discussões sobre os principais resultados obtidos. No CapTtulo VII são
apresentadas as principais conclusões da pesquisa. 0 Apêndice A contêm
um resumo sobre a interação da radiação gama com a matéria,e sobre a sua i
deteção com detetores NaI(T£), CsI(T£), e HPGe. 0 Apêndice B contêm uma •
breve descrição do programa HYPERMET, utilizado nesta pesquisa para a
realização de analise de espectros de raios gama, medidos com um espe£
trometro Ge(Li) ã bordo de balões estratosféricos. 0 Apêndice C contém
uma-descrição suscinta da seqüência de redução e analise dos espectros
de raios gama.
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CAPITULO II

RADIAÇÃO GAMA DE BAIXA ENERGIA

2.1 - RADIAÇÃO GAMA EXTRATERRESTRE (O.O3 - 10 MeV)

2.1.1 - INTRODUÇÃO

A observação da radiação gama extraterrestre de baixa ene£
gia (contTnua e discreta) ê objeto de estudo da astronomia gama. Embora
a astronomia gama de baixa energia seja ainda uma ciência nova, seu es_
tudo tem tido um desenvolvimento relativamente rápido nos últimos anos.
Esta, começou somente apôs a disponibilidade de veículos espaciais,como
balões e satélites, que permitiram estender o estudo do espectro elet.ro
magnético, proveniente do espaço exterior, para os intervalos de enejr
gias de fõtcns, em que a atmosfera terrestre é opaca. Nestes últimos vi£
te anos, detetores a bordo de balões, satélites e naves espaciais jácoji
seguiram revelar características importantes da radiação gama de baixa
energia extraterrestre. Um detetor altamente sofisticado»com grande sejrç
sibilidade para raios gama de baixa energia está voando, atualmente, a
bordo do satélite HEAO-A. Outros (HEAO-C, SMM e GRO) deverão voar em fu
turo próximo, para realizar observações sistemáticas de fontes de raios
gama extraterrestres.

Em vista da alta penetrabilidade da radiação gama na mat£
ria, e da baixa densidade do espaço exterior, os fluxos de raios gama
emitidos por fontes situadas a grandes distancias podem ser observados
pór detetores colocados no topo da atmosfera terrestre. A determinação
da origem, do espectro em energia e da intensidade desses raios gama p£
dem fornecer importantes informações de interesse astrofTsico; por exem
pio, os fluxos de partículas, as intensidades dos campos magnéticos eos
processos nucleares presentes nas atmosferas dos objetos estelares, e
meios galãticos e intergalaticos. Há, no momento, uma grande expectati_
va de que a astronomia de raios gama ajude a elucidar pontos considera
dos importantes nas teorias sobre a origem dos raios cósmicos (Morrison,
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1958; Ginzburg e Syrovatskii, 1964,1965; Ginzburg, 1973) sobre a evol£
ção de estrelas (Clayton, 1973) e nas teorias cosmolõgicas (e.g. Omnès,
1973; Leroy et ai.,1973; Steigman, 1973; Puget, 1973).

0 potencial astrofísico da astronomia de raios gamadebaj.
xa energia, em particular, é reconhecidamente bastante grande (Morrison,
1.958; Clayton et ai.,1969; Lingenfelter e Ramaty, 1978). Seu desenvolvi^
mento, entretanto, ainda esta limitado por três grandes problemas expe
rimentais: 1) ruído de fundo instrumental; 2) fluxo de fotons extrema
mente baixos; e 3) falta de um telescópio gama "verdadeiro",ou seja,que
forneça o espectro de fotons diretamente, sem necessidade de conversões
(e.g. Chupp, 1976).

Os mecanismos de produção de raios gama extraterrestres
são, intimamente, relacionados aos processos de aceleração de elétrons
e ã produção de partículas secundarias, no meio interestelar enas atmo£
feras e superfícies de objetos estelares, através de fortes interações
de alta energia. Os principais mecanismos são:

a) radiação "bremsstrahlung" de elétrons - espalhamento inelãstico
de elétron pelo campo Coulombiano de um núcleo, ou de outro eiji
tron;

b) radiação sincrotrõnica - emissão de fotons por elétrons relati^
vísti cos na presença de campo magnético;

c) espalhamento Compton inverso - espalhamento de elétrons por fo
tons com transferência de energia para os fotons;

d) aniquilação de positrons e desexcitaçao nuclear;

e) decaimento TT°.

Linhas de raios gama de baixa energia, em particular, p£
dem ser produzidas através de desexcitaçao nuclear, captura de neutrons

ilação de DÓsitrons.
p

e aniquilação de positrons
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A excitação dos núcleos pode se dar de várias maneiras:
1) diretamente por espalhamento inelãstico, como no caso da reação
C12(p» P1) C12*; 2) indiretamente através de reações de fragmentação co_
mo no caso da reação 016(p, pa) C12*; e 3) por decaimento radioativo pai
ra um nível excitado, como, por exemplo, N12(&+)C12*.No casodas reações
de espalhamentp efragmentação, as intensidades relativas das linhas de
raios gama dependem das ramificações do decaimento,das seções de choques
das reações, das composições dos núcleos alvos, e, também,da composição
e do espectro de energia da radiação incidente.

0 processo de captura dos neustrons e uma outra fonte im
portante de, raios gama. A captura ocorre em ambientes com densidades su^
ficientes (_> Í0 1 6 cnr3) para capturar os neutrons antes de seus dec ai men^
tos. A linha de 2,223 MeV, H*(n, y)H2, captura de nêutron térmico pelo
hidrogênio, ê um exemplo típico. A aniquilação dos positrons,gerados no
processo de produção de pares, ou através de decaimentos radioativos, é
responsável pela emissão da linha de 0,511 MeV. 0 positron pode ser anj^
quilado diretamente, ou apôs participar da formação de um átomo de posj^
trônio. A aniquilação de positrons, através do ãtomó de positronio, coji
tribui com apenas um quarto do fluxo de fÕtons de 0,511 MeV. Somente os
átomos de positronio no estado *S permitem a aniquilação do positron
com.emissão de dois fõtons monoenergeticos de 0,511 MeV. Rtomos de pos^
trÔnib no estado 3S emitem três fõtons, que contribuem apenas para a ra
diação gama continua abaixo de 0,511 MeV.

Até o presente momento, as observações consideradas mais
importantes no campo da astronomia gama de baixa energia, apesar das si£

T nificancias estatísticas dos fluxos, medidos em algumas delas,serem a m
testadas por Chupp (1978), foram as seguintes:

^ ' 1) deteção de "bursts" de raios gama resultantes de possíveis expl£
soes estelares (Klebesadel et ai., 1973);

- 2) deteção de linhas de raios gama de origem solar em associação
.-, com as erupções solares ("flares") de 4 e 7 de agosto de 1972
1 (Chupp et ai..1973, 1975);
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3) deteção de linhas de raios gama procedentes do Centro Galãtico
(Johnson et ai.,1972; Johnson e Haymes, 1973; Haymés etal.,1975;
Leventhai et ai.,1978);

4) deteção de linhas de raios gama de rãdio-galãxia Centaurus A
(Hall et ai.,1976);

. 5) deteção de um possível desvio para o vermelho, ("red-Shift"),da
linha de 0,511 MeV emitida pela Nebulosa doCaranguejo(Leventhal
et ai,,1977; Ling et ai.,1977a);

6) deteção de um "burst" transiente com duração de vinte minutos,
contendo quatro linhas nucleares (Jacobson et ai.,1978);

7) deteção de linhas ciclotronicas da direção de Hercules X-l
(Trumper, 1978; Trumper et ai.,1978) e da direção da Nebulosa do
Caranguejo (Jacobson et ai.,1978);

8) possível deteção de linhas nucleares provenientes do plano galjí
tico, no intervalo de longitude 225°-328°(Imhof eNakano, 1977).

2.1.2 - COMPONENTE CONTINUA

A componente continua consta de um fluxo isotropico de fo
tons cósmicos difusos, cuja origem ainda não é muito bem conhecida, e
dos fluxos de fõtons emitidos por fontes pontuais, ou localizadas.

A radiação gama cósmica difusa corresponde ao fluxo de fo
tons remanescente, depois que todas as contribuições do ruído de fundo,
medido e calculado, foram subtraídas do fluxo total de fotons observada
A forma espectral da radiação gama difusa de baixa energia tem grande im
portãncia cosmolÓgica, e deve, portanto, ser determinada com grande pre
cisção (e.g. Golenetskii et ai.,1971; Pai, 1973; Silk, 1973; Daniel et
ai.,1972; Horstman et ai.,1975). Sua determinação experimental ,entretani
to, é" particularmente difícil, devido a complexidade do ruído de fundo
nos experimentos de astronomia gama de baixa energia(e.g. Dyer eMorfill,
1971; Dyer et ai.,1975; Fishman, 1972; White e Schonfelder, 1975;Trombka
et al«»1977a) A Figura II.1 (Mandrou et ai.,1979) sumariza os esforços
que tem sido realizados para medir a radiação cósmica difusa de baixa
energia.

I
1
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FONTE: Mandrou e t a l . (1979), R. 103.
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Poucas fontes de raios gania contínuos puderam ser identi_
ficados até o presente momento, em vista, principalmente, das grandes dî
'"culdades de deteção nesta faixa de energia. Para separar o fluxo co]i

V..1U0 de uma fonte pontual do ruído, ê* necessário empregar detetores dj[
retivos de alta sensibilidade. A subtração correta do ruído de fundo é
o maior problema na determinação precisa dos fluxos. A única fonte gal£
tica observada por vários grupos, na faxia de raios gama de baixa ene£
gia, e a Nebulosa do Caranguejo e a sua "pulsar". 0 fluxo da "pulsar"tem
sido mais fácil de identificar devido a sua periodicidade. Há, entretar^
to, muitas discrepancies nos fluxos de raios gama,entre 1 elO MeV,obsejr
vados para toda a Nebulosa do Caranguejo (Schonfelder, 1979). Há evideji
cias, também, de observação de raios gama contínuos de baixa energia da
fonte NGC 4151 da galáxia Seyfert (Di Cocco et al.,1977;Graml etal.,1978).

A Figures II.2 sumariza as observações dos fluxos defõtons
contínuos extraterrestres, cobrindo a faixa entre raios-X moles (UHURU)
e raios gama de alta energia (COS-B), até junho de 1979. Nota-se, na Fi_
gura II.2, que há várias fontes de raios-X, que não apresentam emissão
gama, apesar da observação desta radiação ser esperada por simples extra
polação do espectro de raios-X. Particularmente, várias fontes extraga^
laticas como CEN A, NGC 4151 e 3C273, que têm espectros de raios-X ba£
tantes planos, mostram apenas fluxos com intensidades muito fracas, na
faixa de raios gama de alta energia. Este fato parece ser uma indicação
de que raios gama de baixa energia podem ser emitidos por fontes extra
galãticas (e.g. Schonfelder, 1979).

0 campo da radiação gama contínua de baixa energia, extra
terrestre, ainda está praticamente inexplorado, em vista das grandes d^
ficuldades dos experimentos realizados a bordo de balões. Espera-se que
os níveis de sensibilidade dos detetores propostos por Kurfess e
Schonfelder (Durouchoux, 1979), para voar a bordo do Observatório de
Raios Gama (GRO), sejam suficientes para detetar fontes galãticas e ex
tragalãticas. Possivelmente, ocorrerá, com p GR0,_um grande número de
identificações de fontes de raios gama de baixa energia,como no caso dos
raios-X moles, quando do lançamento do satélite UHURU.

I
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2.1.3 - COMPONENTE DISCRETA .

A componente discreta de raios gama de baixa energia con
siste na linha de aniquilaçao do par pÕsitron-elêtron (0,511 MeV) e de
varias outras linhas resultantes de processos nucleares de grande inte
"Nesse astrofísico. Apesar dos grandes esforços empreendidos pela comuni^
dade científica, apôs o reconhecimento da importância da espectroscopia
gama para os estudos dos processos astrofísicos de alta energia (Morrison,
1958; Clayton et al.»1969), sõ recentemente foram detetadas poucas 1i_
nhas de raios gama extraterrestres. Dificuldades experimentais relaci£
nadas,principalmente, ao ruído de fundo instrumental tem dificultado as
observações de linhas de raios gama de origem cósmica.

' A deteção de linhas de raios gama ê muito importante para
o desenvolvimento da Astrofísica. Uma grande quantidade de informações
pode ser obtida através da espectroscopia gama. Supõe-se què a componen
te discreta do espectro de raios gama de baixa energia seja extremamente
rica em informações de interesse para a Astrofísica. Praticamente, para
cada região ou objeto estelar do espaço exterior, pode-se prever a dete_
çao de diferentes linhas de raios gama, que podem ser emitidas por:

a) processos nucleares resultantes da interação de partículas assjo
ciadas ãs erupções estelares com a atmosfera da estrela (o Sol,
por exemplo);

b) decaimentos radioativos de fragmentos de supernovas(e.g.Clayton
et ai-,1969; Clayton e Woosley, 1974);

c) processos de acreção de massa na superfície de estrelas de nêu
trons, e da aniquilaçao de positrons produzidos próximos aos p<>
los de estrelas de neutrons magnetizadas (e.g. Sturrock, 1971;
Brecher, 1978);

d) interações de raios cósmicos de baixa energia com gases e grãos
de poeiras interestelares (e.g. Meneguzzi e Reeves, 1975;
Lingenfelter e Ramaty, 1977; Ramaty e Lingenfelter, 1977;.Ramaty
et ai., 1978);
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e) interações de raios cósmicos com a matéria do Universo em geral,
incluindo corpos sólidos como a Lua, planetas, cometas, meteor^
tos, e asterõides (e.g. Nordemann, 1966; Gorenstein e Gursky,
1970; Reedy et ai.,1973; Reedy, 1978).

A existência de linhas, ou as suas ausências, e as ^
ções entre as intensidades, os perfis, as larguras e as derivas em ener;
gia de linhas nucleares podem fornecer informações valiosas sobre as com
posições, as densidades, as temperaturas e os movimentos de objetos ere
giões de interesse astrofísico. Por exemplo, as deteções de linhas de
raios gama podem indicar evidências diretas sobre a ocorrência de núcleos
síntese recente e sobre os processos de aceleração de partículas nas erup
ções ("flares") estelares. As linhas de raios gama podem revelar a exijs
tencia de grandes fluxos de raios cósmicos de baixa energia, e permitir
estudos sobre a composição e densidade de gases e grãos estelares.As de_
teções de linhas de raios gama provenientes de objetos compactos, e as
medidas de suas derivas ("red-shifts") gravitacionais, podem forne.cerno
vas informações para o estudo de estrelas de neutrons e buracos negros.
(e.g. Lingenfelter e Ramaty, 1978; Ramaty, 1978; Ramaty et ai.,1978,1979a,
b, 1980).

Os principais tipos de objetos e regiões do espaço compojs
sibilidades de emitir linhas de raios gama com fluxos, suficientemente
intensos, para serem observados no topo da atmosfera da Terra,são: oSol,
as supernovas, as novas, o meio interestelar, e os objetos compactos C£
mo as estrelas de neutrons e os buracos negros.

As erupções solares foram, possivelmente,as primeiras foji
tes de linhas de raios gama pesquisadas teoricamente (e.g. Biermann et
al..,1951; Morri son, 1958; Chupp,1964; Lingenfelter et al.,1965a, b; Dolane
Fazio,1965; Bland,1966; Lingenfelter e Ramaty,1967; Ito et al.,1968; Lin
genfelter, 1969; Cheng, 1972). As observações das linhas deO,511,2,223,
4,444 e 6,129 MeV (Figura II.3), em associação as erupções solares de 4
e 7 de agosto de 1972, por Chupp et ai.., (1973, 1975) comprovam as te(>
rias sobre a emissão de linhas de raios gama pelo Sol. Os mecanismos de
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produção de linhas de raios gama solares são associados aos procesos de
desexcitaçao de núcleos excitados, captura e aniquiiaçao de partículas
secundárias (e.g. Ramaty et ai.,1975, 1977).

20
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Fig. II.3 - Espectro de raios gama observado durante a fase
impulsiva da erupção solar de 4 de agosto de
1972

FONTE: Chupp et ai.(1975), p. 344.
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A linha de 0,511 MeV resulta da aniquilação dos positrons
produzidos durante a erupção solar. Os positrons são produtos das rea_
ções nucleares entre as partículas aceleradas e a matéria constituinte
da atmosfera solar. Essas reações produzem mésons-Tr+ e uma variedade de
isÕtopos radioativos que decaem com emissão de positrons. A Tabela II.1
mostra os principais emissores de positrons, com suas reações de forma
çao, tempos de vida média e energias máximas adquiridas pelos positrons.
Os positrons são produzidos com energias no intervalo de 105-108eV e,
apôs, são desacelerados ate energias inferiores a 103eV quando, então,
podem ser aniquilados. Este tempo de desaceleração depende da densidade
da atmosfera solar e da intensidade dô campo magnético do meioondeoco£
re a aniquilação.

0 processo de aniquilação de positrons érelativamente com
plicado. Os positrons podem ser aniquilados diretamente por um elétron
livre, com emissão de dois fotons de 0,511 MeV ou podem formar um átomo
de positrõnio. Este átomo é similar ao átomo de hidrogênio, exceto que
o proton e substituído por um positron. Os átomos de positrõnio são.tam
bem, aniquilados com emissão de raios gama: aniquilações no estado !S
produz dois raios gama de 0,511 MeV e aniquilações no estado 3S ocorrem
com emissão de três fõtons contínuos, com energias inferiores a0,511 MeV.
Apenas aniquilações no estado *S contribuem para emissão da linha de
0,511 MeV. Como a probabilidade de formação de positronin no estado 3S
é três vezes maior que no estado 1S, o processo de emissão da linha de
0,511 MeV por aniquilação pÕsitron-elétron livre predomina(Ramaty,1973).
Também, a razão de formação de positrônios num plasma é reduzida em com
paração com a razão de formação em um meio neutro; Assim, se uma região
eruptiva é altamente ionizada, o processo de aniquilação põsitron-el£
tron livre predomina sobre os processos de aniquilação dos positrônios.
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TABELA II.I

PRINCIPAIS EMISSORES DE POSITRONS

EMISSOR

u+

cio

c11 .

N 1 2

N13

o1"

o15

Ne19

MEIA VIDA

1,5 x 10~6s

19s

20,5m

0,011s

10 min

71 s - -

2,06m

17,4s

Emax <MeV>

53

1,9

0,92

16,4

1,19

1,8(99,4%)

4,1 (096%)

1,74

2,2

MODO DE PRODUÇÃO

p + H 1 •*• ir+ ...

p + He1* •* TT+ ...

TT+ * y + + V

p + O10 -* C10 + ...

p + N1If •* C 1 0 + ...

p + C 1 2 -• n 1 0 + ...

p + O 1 6 •+ C 1 1 + ...

p + Nllf + C11 + ...

P + c12 -*• c11 + .;..

p + C12 + N 1 2 + n

p + O 1 6 -*• N 1 3 + ...

p + N 1 * -»• N 1 3 + ...

p + O 1 6 •*• O 1 " + ...

p + M1* •*• O 1" + n

p + O 1 6 ->O1S + ...

a + C 1 2 • + O 1 5 + n

a + O16 -v Ne19 + n

FONTE: Ramaty et ai. (1975), p. 375.

A linha de 2,223 MeV resulta da desexcitação de deuterio

formado pela captura de neutrons térmicos por núcleos de hidrogênio. No

caso de uma erupção solar, os neutrons resultam, principalmente, da die

sintegração dos núcleos de He" através de interações com protons energ£

ticos. Essas interações ocorrem em regiões da cromosfera, ou da baixa c£

rona, e produzem neutrons com energia no intervalo de IO6 - IO8 eV.Como

os neutrons não interagem com os campos magnéticos, eles podem escapar

i



da região de reações nucleares. Uma parte escapa para o espaço interplja
netârio e outra dirige-se para a fotosfera onde são termalizados.Na fo
tosfera os neutrons podem decair ou podem ser capturados por prõtons ou
núcleos de He3. Apenas a captura por prõtons - formação de deutério-emi^
te raios gama. A captura por He3 resulta num átomo de trítio sem emissão
de fõtons. Essa possibilidade de captura por núcleos de He3 é de grande
importância astrofísica. A deteção da linha de 2,223 MeV de origem solar
indica que nem todos os neutrons foram absorvidos pelo He3 e, portanto,
a abundância de He3 na fotosfera não pode ser arbitrariamente grande
(e.g. Ramaty et ai.,1975).

As emissões instantâneas de 4,444 e 6,129 MeV, observadas
por Chupp et ai.,(1973, 1975), são, respectivamente, devidas as desexcj^
tações de C.12* e O16*, excitados por partículas energéticas associadas
as erupções solares.

As supernovas galãticas, em particular, parecem ser as ot[
trás fontes mais promissoras de linhas de raios gama extraterrestrês.Às
linhas de raios gama dos decaimentos de radidnuclídeos, com vidas médias
relativamente longas,produzidos pelo processo de nucleossíntese durante
ã explosão de uma supernova, tern grandes chances de serem observadas por
detetores a bordo de satélites (Clayton et ai.,1969). As principais ca_
deias de decaimento isotopico são apresentadas na Tabela 11,2, junto
com as vidas médias, as energias das linhas de desexcttação e o número
de fotons ou positrons por desintegração (Clayton et ai.,1969; Clayton,
1973; Ramaty e Lingenfelter, 1979a). As produções, Q, dos isotopos, no£
malizadas para a produção de Ni 5 6, são baseadas nas abundâncias do sis_
tema solar de Cameron (1973) e na hipótese de que todo FeS6,Fe57,e Ca*",
e 1%, 0,5%, e, 0,1% de Ni 6 0, Ne22 e Mg 2 6, respectivamente, são produz^
dos explosivamente através dos decaimentos. As deteções de raios gama,
entretanto, sõ podem ocorrer depois que o envelope de supernova se tojr
na transparente para cada linha de decaimento.
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TABELA II.2

CADEIAS DE DECAIMENTO EMISSORAS DE POSITRONS EM SUPERNOVAS

Ni56

Na22

TI**

Al2e

CADEIA

- Co56 - Fe56

H. Ne22

•»• Sc"1* -* C a " *

-.Mg26

VIDA MEDIA
(ANOS)

0,31

3,8

68

1,1 x IO6

Q/Q

1

5 x

2 x

1,5

(Ni56)

IO-3

io-3

x 10-*

POSITRONS OU FOTONS
DESINTEGRAÇÃO

e+

0,847 MeV
1,238 MeV

e +

1,275 MeV

e +

1,156 MeV
0,078 MeV
0,068 MeV

e
1,809 MeV

0
1
0

0
1

0

1
1
1

0
1

POR

,2

,7

,9

,94

,85

FONTE: Ramaty etal. (1979a), p. 104

As linhas de desexcitação do CoS6 sãoasmais intensas,des_
de que o envelope da supernova se torne transparente a raios gama, num
intervalo de tempo pelo menos comparável com a vida média da cadeia. E£
ta condição depende da massa e velocidade de expansão do material ejeta
do. A Figura II.4 (Clayton et ai.,1969; Clayton, 1973; Lingenfelter e
Ramaty, 1978) mostra as intensidades esperadas, no topo da atmosfera da
Terra, de algumas linhas dos decaimentos isotõpicos de uma supernova hip£
têtica, em função do intervalo de tempo ocorrido após a explosão. A S£
pernova é" considerada como tendo uma massa M = l M0S onde M6 e amassa S£
lar, expandindo-se com uma velocidade de IO1* km s-1 e distando lOKpcda
direção do Centro Galatico. 0 envelope da supernova começa a ficar trans^
parente a raios gama em cerca de 0,3 anos. Em tempo, contudo, pára que
significantes fluxos da linha de 0,847 MeV consigam escapar.
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RUÍDO DE FUNDO
DIFUSO A 1 MeV

.o 10 IO1

TEMPO (ANOS)
I0

Fig. II.4 - Intensidade das linhas de raios gama dos decaimentos
isotÕpicos de uma supernova hipotética, em função do
tempo ocorrido após a explosão

FONTE: Clayton et ai.(1969), p. 80; Clayton (1973), p. 271;
Lingenfelter e Ramaty (1978), p. 46.

Dentro de um contexto mais geral, entretanto,os fluxos da
linha de 0,847 MeV mantêm-se acima do ruído de fundo difuso somente cej^
o* de 3 a 4 anos. Is.to implica no fato de que o decaimento da cadeia de
Co56 pode ser observado, apenas, em menos de 10% do tempo, sea razão da
ocorrência de supernovas gaiaticas for de uma a cada vinte ecinco anos.
As linhas de 0,122 MeV.(Co57), e 1,275 MeV (Na22) devem ser observadas em
cerca de 10% e 50% do tempo, respectivamente. A linha mais provável de
ser detetada 5 a linha de 1,156 MeV do decaimento de Sc1*1*, cujos fluxos
mantem-se, a maior parte do tempo, ligeiramente superiores ao ruído de
fundo difuso (e.g. Lingenfelter e Ramaty,1978). As supernovas gaiaticas
remanescentes devem fornecer um fluxo de raios gama quase que permaneji
te em 1,156 MeV. No caso de um detetor com sensibilidade de -5 xlO~5 fô



T-
MeV da cadeia Na 2 2+Ne 2 2, e 1,156 MeV da cadeia Ti"11 -*-Sc-* •Ca-", devem
ser observadas durante 4, 25 e 120 anos, respectivamente.

Hã, também, possibilidades de observação de linhas de raios
gama de or-^em extragalatica, principalmente oriundas das galáxias mais
próximas, se a maioria das supernovas contribuem,significativamente,com
produções de radionuclídeos comparáveis ãs apresentadas na Tabela II.2.
0 conglomerado de galáxias Virgo, por exemplo, localizado a 10 Mpc,pode
apresentar um fluxo permanente das linhas de 0,847 e 1,238 MeV,desde que
a razão de ocorrência de supernovas neste conglomerado seja menor do que
dez por ano (Ramaty, 1978).

As ocorrências de novas têm sido explicadas (e.g. Starr
field et aí.,1972), supondo-se que o processo de acreção de matéria, de
uma estrela companheira, por uma anã branca pode resultar numa saída te£
mcnuclear para o ciclo do carbono-nitrogenio. Se esta teoria é vãlida,é
possível que as novas sejam, também, fontes de linhas de raios gama,atr£
ves dos decaimentos de radionuclídeos sintetizados durante as explosões
(Clayton e Hoyle, 1974). A produção de IO1*8 átomos de Na22 durante a
explosão de uma nova, localizada a 1 Kpc, sugere um fluxo de=8 xlO~sexp
(-t/3,8 anos) fÕtons cm"2s"1 para a linha de 1,275 MeV (Truran etal.,1978),
num tempo t (anos) apôs a explosão. A razão de ocorrência de novas galjá
ticas é cerca de 40 por ano. As novas localizadas a uma distância mãxj^
ma de 2 Kpc podem ser observadas, individualmente, (Ramaty, 1978)por um
detetor cpm sensibilidade de = 2 x IO"5 fõtons cm"2 s"1, para uma linha
de 1 MeV (FWHM * 10 KeV).

Outras fontes importantes, de emissão de linhas de raios
gama extraterrestres, podem ser as reações de excitaçao e fragmentação
dos constituintes dos gases e grãos de poeiras do meio interestelar, por
raios cósmicos de baixa energia. As linhas mais intensas são aquelas pro
duzidas por excitaçao direta dos elementos mais abundantes e, naturalmen
te, a linha de 0,511 MeV de aniquilação dos positrons. As linhas de raios
gama produzidos nos gases interestelares tem as formas de seus perfis.

ílinha de 1 MeV, ^rwnn-uu r.cv;, i\amai.y ps/ojc&tl a*'

ma que as linhas de 0,847 e 1,238 MeV da cadeia Ni56 -»-Co56 -*Fe5e, 1,275 1

f
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alargadas pela velocidade de recuo do núcleo excitado. Por outro lado,
as linhas produzidas nos grãos de poeiras interestelares podem sermuito
estreitas, porque uma fração substancial dos núcleos excitados paramde£
tros dos grãos, antes de emitirem os raios gama (e.g. Lingenfelter e
Ramaty, 1978).

A Tabela II.3 apresenta uma lista das principais linhas de
raios gama produzidos por reações de excitação e fragmentação no meio
interestelar (gases e grãos de poeiras), previstas por Ramaty et al-> (1978)
através de cálculos Monte-Carlo. Nestes cálculos, eles consideraram as
reações induzidas por prõtons e partículas alfa energéticas com os cons_
tituintes mais abundantes do meio interestelar (He, C, N, 0, Ne, Mg,Al,
Si, S, Ca, e Fe), e as reações inversas, ou seja, núcleos energéticos in
ter agindo com o H e He ambiental. Ramaty et al.,(1978) assumem, também,
uma densidade de energia de 1 eV cm~3 para o meio interestelar, ea exis.
tência de fortes gradientes na direção do centro galãtico, para a densi^
dade de energia dos raios cósmicos e abundâncias dos elementos mais pê
sados. A Figura II.5 mostra o espectro de raios gama esperado da região
do Centro Galãtico, devido as interações de raios cósmicos de baixa enejr
gia com o meio interestelar (Ramaty e Lingenfelter, 1979).

A excitação quase-termonuclear de matéria em objetos com
pactos, como estrelas de neutrons eburacos negros, pode ser outra fonte
de linhas de raios gama (Higdon e Lingenfelter, 1977). As linhas de raios
gama podem ser produzidas, também, durante o processo de acreção de ma
teria, através das colisões inelasticas induzidas pelas partículas que
conseguem chegar até a superfície da estrela de neutrons, com energias
entre 10 e 100 MeV/núcleo (Ramaty et ai., 1978). Uma grande quantidade
de neutrons e positrons são também produzidas nessas colisões. A captu_
ra dos neutrons e a aniquilação dos positrons devem resultar na emissão
de intensos fluxos de linhas de raios gama.



TABELA II.3

LINHAS DE RAIOS GAMA PRODUZIDAS EM INTERAÇÕES DE PARTÍCULAS NO MEIO INTERESTELAR

EKEKIA

0.092

0.110

0.158

0.197

0.238

0.275

0.412

0.431

0.440

0,451

0,477

0,478

0.717

0.744

0.780

MECANISMO OE EMISSÃO

5SFe«1.408J>SFeM.316

S - C O # 0 - 1 5 8 ^ . , .

" F * 0 - 1 9 7 ^ .

1 9He*° .2 7^.s.
5 5 F e * 0 - 4 1 ^ . , .

y»-%.».
23«.*°-4%.s.
2 3Mg-°.4 5^.s.
55Fe*l.408^55Fe*0,931

7U*°-478-g.S.

«Cr-3-"**5^*2*370

PROCESSOS OE PRODUÇÃO

56Fe<p.pn)55Fe*
2 0Ne(p.2p}V

56Fe(p.n)5( iCo*

«beCp.-plV
20Ne(p,pn)19Ne*

5 6Fe(p.pn)SV
4Me{a.n)7Be*
Z4Mg<P.2p)2V
2 iMg(p.pn)2 3M9*
5 6Fe(p.pn)5 5Fe*

56Fe(p.2n)55Co(e*;c)55Fe*(16X)

4He{a.p)7 l . r

4He(«,n)7Be(e)7U*(10X)

«Cfp.x,1^*

'-«(PJ.jV

'-«(prfl'Vt/i'Viiflox)
160(P.x)1V{e*)

1V(100X)
S6F«(p.x)5V' •
5 6Fe(p,x)5 2Mn(e+;c)5 2Cr*(88X)
2 ?S1(p,pn)2 7S1-

VIOA MEDIA

(S)

-

SiSx lQ- 1 0

« IO* 1 0

1.3 x lO* 7

2,6 x lO" 8

6,1 x lO" 1 1

-

2.7 x l O * 1 3

1.6x10" 1 2

1,8 x lO" 1 2

-

9,5 xlO4

10* 1 6

6,6 x lO 6

1.0 x lO* 9

1,0 x lO* 9

28

28

-

7,1 x lO 5 é

5 RiO"1 1

ENERGIA
(HeV)

1,334

1,369

-

-

1.370

1.408

1.408

-

1.434

-

-

1.600

1.632

-

-

1.634

-

-

-

1.636.

MECANISMO DE EMISSÃO

52C r -2.763^2C r*1.434.

-

-.

55Fe*2.301^55Fe*0,931

" F e * 1 - 4 0 8 ^ .

" C r * 1 - 4 3 4 ^ , .

-

23Hg*2.05^23H9«0.451

UN*3,945J4H«2,313

-

-

-

•

•
23^*2.076^,23^*0.440

' PROCESSOS DE PRODUTO

56Fe(p.x)5V
24«9(P.P')Z%#

24H3(«.«-)ZV
28S1(p.x)2V
56Fe(p.pn)5V
56Fe(p,x,5V
5 6F e (p.pn) 5 5Fe*

56Fe(p.2n)S5Co(e*;e)55Fe(18X)
56Fe(p.x,5V
56Fe(p.x}52Mn*(e*je)52Cr*(100X)
5 6Fe{p.x)KMn{e*;e)5 ZCr*(100X)
24Mg{p,pn)23«g*

'VP-P ' ) 1 4 »*

'WV
ztW.p-,2V
2 0 N e (o .«- ) 2 0 Ne*

Z%(p.x)2°Ne*
2 8 Si(p.x) 2 0 Ke*

-V.(P.2P)"V

VIOA MEDIA

-

1.75 xlO" 1 2

1,75 xlO"1 2

1,75 x lO* 1 2

-

1.3 xlO"1 2

-

9.5 xlO4

1,3 xlO"1 2

1,8 xlO3

7.1 xlO5

8 x10"1 4

4.5 xlO"1 5

4,5 xlO"1 5

4,5 x lO* 1 5

1,2 x lO* 1 2

1,2 x lO* 1 2

6,4 xlO"1

1.2 xlO"1 2

1,2 x lO* 1 2

• *
4 x l O ' 1 4

ro
oi

Continua

If v.



Continuação da Tabela II.3

ENERGIA
(KeV)

0.8»

0.635

0.844

0.847

0,891

0.931

0,935

0.957

1.014

1.003

1.038

1.238

1.249

1.266

4ECAMSM0 OE EHISSÍO

i6C o*0.970,56C o*0.158

52C r*2.370< ,52C r*1.434

10B*l.W0J0B*0.717

56 F e .

31-*lt249

PROCESSOS OE PRODUÇÃO

5 6 Fe(p .« ) 5 6 Co*
5 6Fe(p.x) 5 4Hn{c)MCr*<100S)
Z 3S1(p.2p)2V

s$Fe{p.nJS6Co(e+;c)5SFe*(100í)
24Hg(p.x)z2Ha*

S6Fe(p.pn)55Fe*
56Fe(p.2n)55Co(e+;e)5V(73X)

56Fe(p.x)52Hn(e+;e)5V(94X)

2 7At(p,p-)2 7M*

12C(p.x>V

56Fe{p.p-)56Fe*

5BFe{p,n)s6Cofe*;e)56Fe*(67*>
32SCp.pn)3Y

3 2 S(p .2p) 3 V

10'

3.9 xIO7

.3x10'

IDA MEDIA

(s)

ENERGIA
(KeV)

,-10

,-11

9.7xIO"12

9.6xIO6

},4xlO*U

9,5xIO4

7.1 xIO5

1.8x10,-12

1.9x10'

1.9x10

1,5x10

•12

1.5x10*'

9.6xIO6

-121.0x10

9.6xIO6

7.2x10'

7,4x10

r13

-13

1,772

1,779

1,809

1,811

1.995

2.029

2,034

2.094

2,113

2,124

2.230

56F e*3,857+5SF e*2,085

KECAKISHO'OE EKISSffO

56^*2 .960 ,56^*0 ,847

PROCESSOS OE PRODUÇÃO

)
56Fe(p.n)55Co(e*;e)S6Fe*(16X)

3,3x10*M

,6x10 6

28S1(p.p-)28S1*
28S1(o,o-)28S1*
3 2S(p.x,2 8Si*
26Mg(P.P')2V

6,8x10'

6,8 xIO"13

27At(p.pn)26Aí{eV)26Hg*{100I)

Z8S1{p.x)Z6AÍ(e* e)Z6Hg*(100X)

12C(p.pn)UC*
32S{p,2p)31P*
32S(p,pn)3V

5BFe{p,p')56Fe*

1 2 C ( P . 2 P ) " 8 *

3ZS(p.p')3V
32S(«.a')3V

IDA MEDIA

,-13

6,8x10,-13

4x10

4x10'

,-13

,-13

3,4 xIO13

3,4 xIO13

3.4x10,13

4x10"1 4

1,4 x IO* ' 3

132,2x10
,-143,9x10

5,4x10*1S

2,4 xIO*13

2,4x10,-13

M
•si

Continua



Continuação da Tabela II.3

ENERGIA

(HeY)

1,275

2.599

2,613

2.640

2.741

2.754

3.334

'3,561

3.684

MECANISMO DE EMISSÃO

9 *i 275

20Ke*4;M7,20Ke*1.534

2 3 ^ 2 . 6 4 0 ^ ^

160*8.872J60*6.131

24(Jg*4.123,24)?s*1,369

20Ke*4.968,20||e*1.634

6^*3,562^,

13^3.684^^

PROCESSOS DE PRODUÇÃO

H Ke(p ,p - ) z z He

e 2 Ne(a ,a ' ) z 2 Ne*

2 2Ne{p,nJ2 2Na(e+;e)z 2Ke*(100X)

z 5Hg(p,x) z ZNa(e*;e)Z ZKe*(100X)

2 4Mg(p,x)z 2Na{e*;e)2 2Ne*(100X)

Z 8Si(p,x)2 2Na(e*;c)2 2Ke*{100SJ

M Fe(p,n) S 6 Co(«*; e ) S 6 F«{17X)

20«e(p.p-)2V

^ N e C a . O ^ N e *

2 4 « 9 { P ! X ) 2 V

2 8Si(p,x) 2 0Ne*

MHg(p!2p)2 3Na#

U0(p.p')V

24Mg(a!a'}24Mg*

Z0He(p,p-)ZV
20Ne(a,B-)2ONe*

4He(o,pnJ6L1*

J3C(*P.P')13C*

» C ( « ! a ' ) 1 3 C *

«OÍP.xJ^V

IDA MEDIA

, 9 s l O " 1 z

4.9 X1O'1Z

, 2 x 1 0 8

1,2 x IO 8

1,2 x IO8

1.2 xIO 8

9,6 x IO6

9,3 xIO"1 4

9.3 xIO"1 4

9.3 x IO"1 4

9.3 x ia'1 4

1,1 x I O ' 1 3

1.8 X IO* 1 3

5.4 xIO"1 4

5.4 x I O ' 1 4

4.8 x IO"1 2

4,8 x l O ' 1 2

>1.3x10'1 9

1 .5x lO" 1 5

1 , 5 x 1 0 ' 1 5

1 .5X10- 1 5

NER6IA

2,232

2.234

2,313

-

-

-

5.105

-

-

-

5.180

-

5.241

-

5,270

-

5.298

-

6,129

-

-

MECANISMO DE EMISSÃO

V2 '2 3 2*g.S .

V2 '2 3 4*g.S.

Vz '3 1 3*g.s.
- .

-

-

14N*5 .106^ $ <

-

Vs-181-*.,.

1 5 0 * 5 , 2 4 2 ^ $ #

-

1 5 N * 5 . 2 7 1 ^ S # '

-

1 5 N * 5 . 2 9 9 . ^ ^

-

1 6 0 * S ' . ' 3 l - ^ . $ .

PROCESSOS DE PRODUÇÃO

3ZSCp.pn)3V

3 2 S ( P . 2 P ) 3 ' P *

" « ( P - P * ) 1 4 ! . *

M N ( o . o - ) 1 4 N *

14N(p.n)140{e*)'V(100xf

«Ofp.x ) 1 4 ! . *

1 60(p.x)1 40(e+)1 4M*(100X)

1 4 N(p.p- ) 1 4 N*

14H{a,a-)'V
160(p.x)'V
1 6 0(a .x ) 1 4 N*

O(pjpn) 0

O(dtX) 0

l 6 0(p .pn) ' S 0*

1 6 0{o ,x ) 1 5 0*

160(p.'2p,V
1 6 0(a .ü} 1 5 H*

1 60(p,2p) 1 5N*

1 6 0{a .x) 1 S N*

1 6 0 ( p . p ' ) 1 6 0 *

160(a.a')V

«VhÍP^V

IOA MEDIA

,2xlO"1 3

.OxlO'1 3

, 5 x 1 0 - "

,5x10- 1 4

02

8 . 5 x 1 0 - "

02

. 2 x 1 0 ' "

1.2x10""

1.2x10-"

1 .2x10 ' "

< IO' 1 3

< IO"13

19
3.2xlO'IZ

3.2x10'lZ

2.9 xIO"12

19
2.9xlO' lz

< 10 '"

< IO""

2.4x10""

2.4x10""

2.4x10*"

CD

Continua



Continuação da Tabela II.3

ENERGIA
IHeV)

3.736

1 3,853

í 4,438

;

4.443

i
t

5,099

MECANISMO DE EHISSXO

w c . * 3 ' 7 3 S* .

13C*3.68449J

Kc*4,439 $>

" í * 4 " 4 4 4 * ) . * .

28S,*6.879J8S,*1.779

PROCESSOS DE PRODUÇÃO

4 0 C a ( p t p . ) 4 0 C d *

4 0 Ca(« , .« - ) 4 0 C. #

13 c { p p - j 13 c *

i 3C(a.«-) i 3C*
16O(P.X)13C*
12 c . p p . .12 c «

12C(a]a-J12C*
14N(p,x)1ZC*
14N(a!x)12C*
16 0 ( p x J 12 c *

«Ofa.xjWc*

i WC(p,2p)"B*

"Cta.x)1^*

i28S1(p.p-)28S1*

iZ8S1(a.a',2«S1*

/IDA MEDIA

(s)

i.l x lO*"

J . l x lO""

1,1x10*"

1.1x10""

1,1x10""

5.62xlO"14

!5.62xl0"14

;5.62x10"14

i5,62x10*14

J5,62xlO*14

15.62x10""

| 1 , 2 x 1 0 " 1 5

1,2 x l O " 1 5

2,5 x l O ' 1 2

2.5 x l O * 1 2

ENERGIA
(MeV)

6.176

-

6.322

-

6,337

6,478

: 6.741

6.791

6.878

-

6.917

-

7.117

• -

7,299

4ECANISM0 DE EMISSXO

1 5 N * 6 , 3 2 4 ^ $ >

-

" C * 6 ' 3 3 9 * s . s .

11c«6,480 $#

" B * 6 ' 7 4 3 *s .s !

'l1B*6.793 ' s '

28^*6.879^ ^

' 1 6 0** ' 9 1 9 *9 .s . "

;

16*^6 919 *

. -

V7 '3 0 1*) .* .

PROCESSOS OE PRODUçno

«OtpWV
l60(a.x)'V
1 6 0(p,2pJ 1 5 N*

«Otaix)15^
1ZC(P.pn)"c*
1ZC(P.pn)"c*

12C(p.2p)"B* '
28S1{p.p')28S1*
Z 8Si(a.a ' )Z 8Sl*
160<P.p')V
1 60(a.« ' ) 1 60*
1 60{p.p')1 60*
16O(a!a-)16O*

VIDA MEOIA

l")

<4,7xlO"14

<4.7xlO"14

< 4x10*1 4

<4x lO" 1 4

< l . l x lO" 1 3

<2,5xlO"13

< 3xlO"1 3

< 5 xlO"14

2,5 xlO*1 2

2.5 xlO"' 2

,6.8x)0"1 S

6,8 xlO"15

1,1 xlO"14

•1.1 x IO"14

<2.5xlO""

FÓNTE: Ramaty et al. (1979a), p. 489-490.

«5
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Fig: II.5 - Espectro de raios gama esperado da região do Centro
Gaiãtico, devido ãs interações de raios cósmicos de
baixa energia com o meio interestelar

FONTE: Ramaty e Lingenfèlter (1979), p. 131.

A deteção de linhas de raios gama emitidas por objetos
compactos não parece impossível, principalmente com detetores de grande
sensibilidade de fluxo e alta resolução em energia. Entretanto, a iden
tificação das linhas é bastante difícil. Em vista das enormes massas de£
ses objetos, as linhas de raios gama emitidos próximos as superfícies
das estrelas de neutrons, ou dos buracos negros, devem sofrer grandesd£
rivas gravitacionais en* energia. 0 mesmo deve acontecer com o alargameji
to das linhas (e.g. Lingenfêlter e Ramaty, 1978).

2.1.4 - OBSERVAÇÕES DE LINHAS DE RAIOS GAMA EXTRATERRESTRES

Linhas de raios gama solares, associadas ãs erupções de 4
e 7 de agosto de 1972, foram observadas pela primeira vez pelo detetor
NaI(T£) do satélite OSO-7 (Chupp et ai.,1973, 1975). Linhas de raios g^
ma com energias de 0,511, 2,223, 4,444 e 6,129 MeV, eum contínuo acima
de 1 MeV, com fluxos de 0,28, 0,06, 0,03, 0,03 e 1 fõton cm"2, respect^
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vãmente (Figura II.3), foram observadas em 4 de agosto de 1972, durante
aproximadamente 1000 s. As linhas de 0,511 e2,223 MeV também foram obser
vadas durante a fase de decaimento da erupção solar de 7 de agosto de
1972. Apenas os limites superiores puderam ser estimados para o contínuo
acima de 1 MeV, e para as linhas nucleares de 4,444 e 6,129 MeV.Recente
mente, Chambon et ai. (1978) e Hudson et ai. (1978), também observaram a
linha de 2,223 MeV durante as erupções solares de 22 de novembro de 1977
e 11 de julho de 1978, respectivamente.

A linha de 2,223 MeV e devido ã captura de neutrons térmi.
cos pelo hidrogênio, H*(n, y)H2 na fotosfera do Sol. Em vista dapossibi^
lidade do processo de captura de neutrons também ocorrer para a formação
de tntio, He3(n, p)H3, os fluxos medidos, para a linha de 2,223 MeV S£
lar (Chupp et al.,1973, 1975; Chambon et al.,1978; Hudson et al.,1978), S£
gerem um limite de aproximadamente IO"1* (Ramaty et al.,1975, 197Ja),para
a razão de abundância de He3 e Heu na fotosfera do Sol. Este limite e
comparável as medidas da razão Heá/Hea na cromosfera e vento solar (Ra_
maty et al.,1980). A seção de choque da reação He3(n, p)H3 e cerca dequa_
tro vezes maior que a seção de choque da reação H^n, y)H2.

As Tinhas^ em 4,444^ e 6,129t1eV são, respectivamente, ^
do as desexcitações de C12* e O16*, excitados por partículas energéticas
associadas ãs erupções solares. A linha de 0,511 MeV é devido ao proces^
so de aniquilação de positrons resultantes dos decaimentos demésons ir+,
dos decaimentos de radioisotopos com tempos de vida média curtos, tais
como C 1 1, N 1 3, 0llf e 0 l s, e do decaimento do primeiro nTvel do O 1 6 em
6,052 MeV (Ramaty e Lingenfelter, 1979, Ramaty et al.,1979a).

A linha de 0,511 MeV foi detetada, também, da região do
centro galãtico por Johnson et al.r(1972), Johnson e Haymes (1973), Hay_
mes et ai. (1975), LeventhaT et ai. (1978), Durouchoux et ai. (1979), e Da
Costa et ai. (1979), com detetores a bordo de balões estratosfericos.

As medidas de Johnson et ai. (1972),Johnson eHaymes (1973)
e Haymes-et ai. (1975) não foram muito conclusivas, em vista da baixa re
solução dos cintiladores.
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Bastante convincente, entretanto, é a observação feita por
Leventhal et ai. (1978), utilizando um detetor de ±15° de abertura ang£
lar, com um cristal central de HPGe. A linha de 0,511 MeV observada por
estes autores, em novembro de 1977, tem um FWHM < 3,2 KeV e um fluxo de
1,2 x IO"3 fõtons cm-2s"1. 0 espectro de raios gama de baixa energia(Fj^
gura II.6), observado por Leventhal et ai. (1978), sugere também a dete
ção de um espectro contínuo, devido ã aniquilaçao de positronios no ejs
tado 3S. A curva com traço solido na Figura II.6 é a soma da extrapolja
ção do espectro contTnuo de baixa energia (curva tracejada), mais o coji
tTnuo devido a aniquilaçao dos positronios no estado 3S, assumindo-se
que 90% da aniquilação dos positronios se dã via estado 3S. Este result
tado e consistente com a aniquilação de positrons em meios de baixa den
sidade (<10ls cm"3) e baixas temperaturas (<106 °K), e implica na produ_
ção de 0,6 fõtons de 0,511 MeV para cada positron (e.g. Stecker, 1969;
Leventhal, 1973). 0 limite superior de 3,2 KeV, para a largura da linha,
sugere que os positrons são aniquilados em meios ionizados com r»e/nH>p, 05
(Bussard et ai, 1979). Os locais mais prováveis para ocorrência destes
processos de aniquilação de positrons são as supernovas remanescentes,
as regiões HII no centro galãtico e a componente aquecida do meio intejr
estelar ionizado (Ramaty et al.,1979a; Ramaty e Lingenfelter, 1979).

A observação da linha de 0,511 MeV da região do Cejitro Ga
lStico pela carga útil CESAR, apresentado preliminarmente por Durouchoux
et ai.,(1979) e Da Costa et ai. (1979), um dos resultados deste trabalho,
serã discutida no Capítulo VI. .

Linhas de raios gama com energias entre 0,40-0,42, 1,74-
-1,86, 2,18-2,26 e 5,94 - 5,96, e intensidades médias de 7 x IO-3,
.3,2 x IO"2, 1,5 x IO"2, 1,5 x IO"2, respectivamente,foram observadas por
um sistema de detetores Ge(Li), durante um vôo de balão em 10 de junho
de 1974, associadas a um vento transiente com duração aproximada de 20
minutos (Jacobson et al.,1978). A fonte parece estar localizada em ± 20°
da ascensão reta de 07h e dec!inação de 20°.Uma fonte possível poderia
ser o objeto Y!95 + 5, que foi observado pelos satélites SAS-2 (Fichtel
et al.,1975; Thompson et ai., 1977) e COS-B (Bennett et al.,1977) para raios
gama de alta energia. . . .
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VÔO 0E 11-12 DE NOVEMBRO DE 1977
ALICE SPRINGS, AUSTRALIA

011

6x10
100 200 300

ENERGIA (KeV)

500 700

Fig. II.6 - Espectro deraios gama de baixa energia observado
da região do Centro Galãtico

FONTE: Leventhal et ai. (1978), p. 187
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Não hã ainda uma interpretação conclusiva para a ocorrên —•]
cia dessas quatro linhas nucleares observadas por Jacobson etal(1978), •
em junho de 1974. Lingenfelter et ai.(1978) sugerem a possível existêji T
cia de uma fonte que produz simultaneamente, linhas com deriva ("red- I '
shifted") e sem derivas ("non-redshifted"). Estas observações de linhas »•
em um evento transiente poderiam, então, ser resultantes de processos de
aniquilação de positrons e captura de neutrons, como acontece durante as
erupções solares. Este tipodefonte sugerida por Lingenfelter et al.(1978)
pode explicar, também, o fato de Jacobson et ai.(1978) não terem deteta
do, no vôo de 10 de junho de 1974, a linha de 0,4 MeV observada por Le
venthal et ai.(1977), na direção da nebulosa de Caranguejo, em maio de
1976.

Hall et ai.(1976) parecem ter medido fluxos de raios gama
com energias de 1,6 e 4,4 MeV da direção da radiogalaxia Centaurus A.E£ ^ ü
tretanto, como a linha de aniquilação de 0,511 MeV não foi observada,
Lingenfelter et ai.(1978) sugerem a possibilidade de que estas linhas s e_ •
jam produzidas por reações quase-termonucleares nas vizinhanças deumb£
raco negro (Fabian et ai.,1976). A ausência da linha de 0,511 MeV pode
ser devido a um alargamento Doppler muito forte no gás quente deacreção.
Vedrenne (1979) sugere que, exceto para as linhas solares e a linha de
0,511 MeV da região do Centro Galãtico, todas as outras observações pre
cisam ser comprovadas por novas experiências.

2.2 - RADIAÇÃO GAMA ATMOSFÉRICA (0.1 - 10 MeV)

2.2.1 - INTRODUÇÃO

Como mencionado anteriormente; a radiação gama atmosférica,
tanto continua como discreta, e, quase que obrigatoriamente, uma parte
integrante do ruído de fundo dcs experimentos de astronomia gama.Não ha,
até o momento, uma blindagem eficiente para os efeitos desta radiação,
nos espectros de raios gama de baixa energia medidos a bordo de balões
principalmente, pois sempre ocorre penetração de raios gama atmosféricos
«través da abertura, ou mesmo da blindagem do. telescópio. 0conhecimento
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da intensidade, do espectro em energia, e da distribuição angular dos
raios gama atmosféricos ê" de importância fundamental para a interpreta
çao correta das medidas dos experimentos de astronomia gama.

A radiação gama atmosférica tem sido bastante estudada,re
centemente. Entretanto, suas características são melhor conhecidas ape
nas na região da latitude geomagnetica A=40°N, em vista da maior ativi^
dade de experimentos de astronomia gama a partir do campo de lançamento
de balões situado em Palestine, Texas, EUA.

A radiação gama atmosférica de baixa energia e, essencial_
mente, um subproduto de radiação secundária, resultante da interação de
raios cósmicos primários com núcleos na atmo.sfera. A emissão de raios ga_
ma atmosféricos não é mais que um efeito terciãrio, das cascatas prod£
zidas pelos raios cósmicos primários de origem galãtica ou solar, na
atmosfera. Seu estudo, entretanto, pode indicar importantes informações
sobre as populações de neutrons e partículas carregadas na atmosfera tejr
restre. Às condições de aceleração das partículas carregadas, e o confi^
namento e o escape de neutrons e de partículas carregadas podem ser eŝ
tudados a partir das observações da radiação gama atmosférica. A Figura
II.7 apresenta, esquematicamente, os processos de produção de raios gama
de baixa energia na atmosfera por raios cósmicos.

A radiação gama atmosférica apresenta uma componente coji
tínua e uma componente discreta.

2.2.2 - COMPONENTE CONTÍNUA

A componente contínua da radiação gama atmosférica de baî
xa energia (0.1 - 30 MeV) e devido as emissões "bremsstrahlung" dos ei?
trons cósmicos primários, secundários e de albedo reentrante na atmosfe
ra terrestre (e.g. Puskin, 1970; Danjo, 1972; Peterson et al.» 1973a;
Graser e Schonfelder, 1977; Ryan et al.,1977).A emissão "bremsstrahlung"
dos elétrons secundários e a fonte principal da radiação gama atmosféri^
ca de baixa energia.Os processos mais importantes para a produção desses
elétrons, a partir da interação de raios cósmicos primários na atmosfera,
são:
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1) Decaimento de mésons ir0 seguidos de produção de pares

TÍ° -»• 2y * 2(e + + e")

2) Decaimento de mésons ir~

TT~ •*• y T •*• e *

3) Liberação de elétrons atômicos através de colisões entre raios

cósmicos primários e átomos atmosféricos ("knock-on").

Outros possíveis mecanismos de produção de raios gama cqn

tTnuos de baixa energia, na atmosfera, são o decaimento direto demêsons

TT° relativesticos e a degradação de raios gama monoenergeticos(Peterson

et al.,1973a). Entretanto, esses mecanismos contribuem muito pouco.A coni

tribuição dos decaimentos diretos de mesons ir° é estimada em 1% (e.g.

Pérola e Scarci, 1966; Thompson, 1974; Graser e Schonfelder, 1977).

Devido ã complexidade dos procesos de produção de raios g£

ma, a partir da incidência de um feixe de raios cósmicos primários no to

po da atmosfera, os cálculos teóricos existentes até o presente momento

conseguem, apenas, dar uma descrição parcial dos fluxos de raios gama

atmosféricos. Beurmann (1971) usou um modelo unidimensional para calcu_

lar o fluxo vertical descendente de fótons atmosféricos, entre 4 e IO*

MeV, na latitude.X = 40°N. Daniel e Stephens (1974) fizeram, também, um

cálculo unidimensional do fluxo vertical descendente dos raios gama eji

tre 1 MeV e 10 GeV, para várias latitudes geomagneticas. Puskin (1970)

e Danjo (1972)-estimaram a intensidade da fonte de fotons entre 0,3 e10

MeV, a partir de medidas experimentais do fluxo de elétrons na atmosfera.

Peterson etal. (1973a) eLing (1974) desenvolveram um modelo semi-empTri_

co (SEM) para calcular a variação dos raios gama entre 0,3 e 10 MeV com

a altura e a direção zenital (Figura II.8), para X = 40°N, usando o coji

ceito de função fonte, introduzido anteriormente por Vette (1962).Receji

temente, Graser e Schonfelder (1977) apresentaram um novo modelo de caj_

culo das funções fontes, a partir dos fluxos de elétrons medidos naatmos
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fera. Este modelo foi desenvolvido para explicar um máximo no fluxo aŝ
cendente de raios gama atmosféricos, observado na direção zenital de 120°,
na latitude A = 40°N, por Schonfelder et ai. (1977). Um calculo Monte-
-Carlo do fluxo de raios gama contínuos entre 0,5 e 20 MeV, para varias
alturas, na latitude A = 12°S, foi efetuado por Martin (1974).

0 espectro de raios gama atmosféricos com energias E < 1
MeV foi medido por Anderson (1961), Jones (1961), Vette(1962), Peterson
(1963) e Chupp et ai. (1967) na latitude A = 40°N, e por Kasturirangan
et ai. (1972) nas proximidades do equador geomagnético. 0 espectro de
raios gama atmosféricos até 10 MeV foi medido por Klumpar et ai. (1973),
Peterson et ai. (1973a) e White et ai. (1973) para A = 40°N,e por Daniel
et ai. (1972) nas proximidades do equador geomagnético. Albernhe et ai.

(1971) e Vedrenne et ai. (1971) mediram os espectros de raios gama atmo£
féricos para o intervalo de energia entre 0,7 e 4,5 MeV, nas latitudes
A = 10°, 46° e 62°N. Martin (1974) mediu o espectro de raios gama atmqs_
fericos entre 0,9 e 18 MeV na latitude de 12°S. As Figuras II.9a. e II.
9b mostram os fluxos de raios gama atmosféricos (1 - 44 MeV), nas dir£
ções dos ângulos zenitais de 0 o, 90° e 180°, medidos por Scheel e Rohrs
(1972) com um espectrõmetro CsI(I£), na região de 2,6 GV. A Figura II.
10 mostra os espectros de raios gama medidos por Schonfelder e Lichti
(1975), para as profundidades de 2, 10, 50, 100, 200 e 600 g cm-2 . da
atmosfera, na latitude A = 40°N. A distribuição angular zenital de raios
gama, na latitude A = 40°N e altitude de 2,5 g cm"2, foi medida por
Schonfelder et ai. (1977), para o intervalo de energia de 1,5 a 10 MeV
(Figura 11.11) e, também, por. Ryan et ai.(1977) para fótons atmosféricos
entre 2 e 25 MeV. Essas medidas da distribuição angular zenital de raios
gama atmosféricos de Schonfelder et ai. (1977) e Ryan et âí. (1977) coji
cordam com o modelo teórico de Graser e Schonfelder (1977). As medidas
foram realizadas com telescópios Compton de grandes areas.



• PROCESSO

PARTÍCULA CÓSMICA

NÚCLEO ,
ATMOSFÉRICO'

DECAIMENTO
TC°

0,5 M«V

FRAGMENTOS

ENERGIA TÍPICA

3 B«V

ESPALKAMENTO COMPTON MÚLTIPLO

*
ABSORÇÃO FOTOELÉTRICA

200 M«V

SOMoV

lOMtV

IM«V

23K«V

Fig. II.7 - Produção de raios gama atmosféricos de baixa energia
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i

0 20 40 60 80 100 120 140 160 180

Angulo Zenital

Fig. II.8 - Variação dos espectros de raios gama atmosféricos
com a altura e direção zenital

FONTE: Ling (1974), p. 31.
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Fig. 11.11 - Distribuição angular dos raios gama atmosféricos
medidos na profundidade de 2,5 g cm~2,na latitude
X = 40°N

FONTE: Schonfelder et ai. (1977), p. 317

Possivelmente, a questão mais importante do estudo da com
ponente contTnua da radiação gama atmosférica, para a astronomia de raios
gama de baixa energia, seja a separação do espectro "verdadeiro" de fõ
tons atmosféricos do espectro de fõtons de origem cósmica, difusos na
atmosfera. E um problema bastante complexo (e.g. Horstman et ai.,1975;
Schonfelder et ai., 1977) devido, sobretudo, ãs outras fontes de ruído de
fundo relacionadas ã radiação gama induzida no sistema de deteção, como
se vera mais adiante, no CapTtulo III.

2*2.3 - COMPONENTE DISCRETA

A Tabela II.4 mostra algumas linhas de raios-y atmosfêr[
cos detetados por instrumentos a bordo de balões estratosfericos (e. g.
Peterson, 1963; Chupp et ai.,1967; Rocchia, 1966; Peterson et ai. 1973a;
Ling, 1974; Albernhe e Vedrenne, 1976; Ling e Gruber, 1977). A linha de
0,511 MeV é devido 5 aniquilação dopar põsitron-elétron; a linha de2,223
MeV é devido a reação HJ(n, y)H2, ou seja, a captura de neutron térmico
por um núcleo de hidrogênio; e as linhas de 4,444 e 6,129 MeV são
do 5 desexcitação de núcleos de C 1 2* e Ol$*, respectivamente.
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TABELA 11.4

LINHAS DE RAIOS-Y ATMOSFÉRICOS

RAIOS-Y
MeV

0,511

2,223

4,444

6,129

ORIGEM

aniquilação põsitron-elêtron

n + p -> d + Y

C 1 2* (desexcitação)

C 1 6* (desexcitação)

A Figura II.7 ilustra a interação de um raio cósmico prî
marib com um núcleo atmosférico eos vários processos de produção de raios-
-Y na atmosfera. Somente as interações que, possivelmente, dão origem a
emissão de raios-Y monoenergéticos são discutidas aqui; em vista da eŝ
cassa literatura neste assunto, a discussão baseia-se, essencialmente,
nos trabalhos de Lai e Peters (1967) e Gorenstein e Gursky (1970).0_ter
mo raio cósmico é empregado como indicativo da componente corpuscular,
pois a maior contribuição da componente eletromagnética é para Q espe£
tro contínuo dos raios-Y atmosféricos. A componente corpuscular éconsti_
tuída de protons (=70%), partTculas-a e um reduzido número de elementos
mais pesados (Li, Be, B, Ni, etc). A Figura 11.12 mostra os espectros tT_
picos da componente corpuscular de raios cósmicos de origem galatica e
solar.

Como ponto de partida e, consequentemente, hipótese fundia
mental, assume-se que somente as interações de raios cósmicos com ene£
gias cinéticas inferiores a =100 MeV contribuem para a formação doespe£
tro de raios-Y monoenergéticos na atmosfera. Esta suposição baseia-se no
grande número de raios cósmicos secundários produzidos pela interação de
raios cósmicos primários na atmosfera. Todos os barions, mésons de vida
curta e todos os processos de desintegração nucleares são irrelevantes,
exceto como agentes de multiplicação de núcleos na atmosfera, ou pelas
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suas contribuições para o espectro de raios-y continuo. Um raio cósmico
primário, por exemplo, incidente no topo da atmosfera com energia ciné
tica Eo >. 1 GeV dã lugar, apôs diversas interações, a algumas partículas
alfa e vários protons e neutrons secundários, cujas energias cinéticas
individuais são consideravelmente inferiores a Eo. Isto implica que, no
caso da componente galática, apenas os raios cósmicos contribuem para o
espectro de raios-y monoenergeticos na atmosfera (Gorenstein e Gursky,
1970).

V ' \ RAIOS CÓSMICOS GALATICOS

\ \ (CÍCLO SOLAR MÍNIMO)

0,001

10 IO3

MeV

10'

Fig. 11.12 - Comparação entre espectros de raios cósmicos
galãticos e solares

FONTE: McDonald et ai. (1974), p. 224.
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Embora neutrons e prõtrons secundários sejam produzidos em
número aproximadamente igual na atmosfera, as interações subsequentes
permitem um grande aumento na relação n/p (Lai e Peters,1967;Gorenstein
e Gursky, 1970). Este fato torna-se bastante evidente quando se compara
os espectros de neutrons e de prõtons na atmosfera, CL:HO mostra a Figura
11.13. Para altas energias, os espectros de neutrons eprotons são iguais;
entretanto, para energias inferiores a 1 GeV a absorç~o dos prótons nos
processos de ionização do meio provocam um aumento na relação nêutron/
proton.

10

NEUTRONS

i i i > t i t i l l

I 2 3 10 2 5 100 2 510002

ENERGIA (MeV)

Fig. 11.13 - Espectros de neutrons e protons na atmosfera-
terrestre, na altitude de 680 g cnT*

FONTE: Lai e Peters (1967), p. 567.
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Para energias mais baixas (E > 100 MeV), o processo d e ^
poração nuclear favorece a emissão de neutrons, devido a ausência de bajr
reira Coulombiana. Neutrons energéticos perdem energia^ através de reâ
ções nucleares, dando origem a protons e neutrons com energias inferiores.
Para energias < 30 MeV, a multiplicação de neutrons diminui considerável
mente, havendo predominância doespalhamento elástico einelãstico,comco£
sequente emissão de raios gama. Para energias mais baixas que 1 MeV, eji
tretanto, oespalhamento elástico tòrna-se predominante ea produção de
raios gama diminui. Finalmente, os neutrons passam para a região de fo£
tes ressonâncias e termalização (energia dos neutrons da ordem de 0,025 eV),
onde ocorre novamente produção de raios gama. Por outro lado, os prótons
com energias superiores a 0,5 GeV continuam o processo de desintegração nu_
clear, mas os protons com energias inferiores a 0,5 GeV são absorvidos no
processo de ionização do meio, em percursos menores que seus caminhos lĵ
vre médios. Assim, em vista do maior número de neutrons, os processos de pro
dução de raios gama, envolvendo neutrons, tornam-se mais eficientes na
atmosfera. As linhas associadas a reações, envolvendo partTculas carrega,
das, como (p, n), (p, a), (a,an), etc, são consideravelmente menos inteji
sas, devido a tendência das partTculas carregadas serem absorvidas no meio
(Gorenstein e Gursky, 1970).

Os neutrons podem produzir raios gama monoenergeticos na
atmosfera, através de três processos (Figura 11.14):

a) espalhamento inelãstico e reações que deixem um núcleo residual

excitado;

b) captura térmica e ressonante de neutrons (n, y ) ;

c) "ativação" de núcleos por neutrons.

A processo (a), espalhamento inelãstico de neutrons(n,n'Y),
e um dos mecanismos mais importantes de produção de raios gama monoenergeti^
cos. 0 processo de captura de neutrons (b) inicia-se quando a energia do
neutron e termalizada para a ordem de KeV, devido a espalhamentos inelás_
ticos. Ocorre com a emissão de um ou mais raios gama. 0 processo (c) de
"ativação" corresponde iprodução de um núclen instável através da colisão
com um neutron rápido (E >10 MeV). A maioria dos neutrons sobrevive 5 re
gião de captura ressonante ea diminuição de energia prossegue através de
colisões elásticas. Quando os neutrons atingem energias térmicas, o pro
cesso de captura remove, eventualmente, todos os neutrons.
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Fig. 11.14 - Processos de produção de raios gama através de
interações nêutron-núcleo

FONTE: Adler e Trombka (1970), p. 99.
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Na ausência de um evento proton solar, a produção de raios
gama monoenergéticos na atmosfera e dominada, essencialmente, pelos pro
cessos via neutrons. Na ocorrência de um evento proton sol ar,entretanto,
os próprios protons primários têm energias suficientemente baixas, o que
os torna capazes de contribuir, predominantemente, para a produção de
raios gama monoenergeticos na atmosfera. Vale ressaltar contudo que os
raios gama monoenergéticos, produzidos através de reações do tipo(p,xp'),
tem energias idênticas ãs reações (n, xn1) induzidas pelos raios cósmi^
cos galaticos.

Se o ponto de vista do domTnio dos processos via neutrons
e correto, o entendimento da produção de linhas de raios gama na atmos_
fera da Terra, pela radiação cósmica, reduz-se ao problema de determinar
o espectro de equilíbrio dos neutrons, nos primeiros 50 a 100 g/cm2 da
atmosfera. Devido a importância inicial de estimar a produção e a razão
de escape de neutrons cósmicos da atmosfera, para explicar teorias sobre
a origem das populações de protons e elétrons dos cinturões de radiação
de Van Allen, um grande número de cálculos e medidas da intensidade ee£
pectro de neutrons tern sido realizado. Cálculos para latitudes indivi^
duais foram feitos por Kellog (1959), Hess et al. (1959, 1961) eNewkirk
(1963). Lingenfelter (1963) estendeu os cálculos para varias latitudese
considerou a variação da intensidade do espectro de neutrons comociclo
solar. Cálculos mais recentes, (Merker, 1972; Asmstrong et al., 1973),
usando simulação de Monte-Carlo, estimam os fluxos de neutrons em 50 vezes
maiores a 100 MeV eem 4 vezes maiores a20 MeV, doque os calculados por
Lingenfelter (1963). Osespectros calculados por Merker (1972), apresenta
dos na Figura 11.15, mostram boa concordância com as recentes medidas ex̂
perimentais dePreszler et al. (1972) e Whité etal. (1973). A Figura 11.16
mostra os espectros de neutrons em varias alturas da atmosfera para um pe_
rTodo solar mínimo, a 4,5 GV, calculado por Armstrong et al.(1973).A Fĵ
gura 11.17 mostra a distribuição mundial de neutrons atmosféricos calci[
lada por Light et al. (1973). A distribuição angular de neutrons na atmos^
fera foi medida por Preszler et al. (1974) e Lockwood et al. (1979).
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Fig. 11.15 - Espectro de neutrons de escape na atmosfera

FONTE: Merker (1972), p. 1531.
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Fig. 11.16 - Espectro de neutrons para várias profundidades
da atmosfera

FONTE: Armstrong et ai.(1973), p. 2719.



- 52 -

7 ••<>
o
o

i
o
I

v>
Z
O

Z

Z
O

0.1

1

- A

Pt
í

1

1 1 1

I i i

i i

DEEP RIVER, 7050

A 0.0 GV
B 3,0 GV
C 4,6 GV
D 6,0 G.V
E 9,0 GV
F 12,0 GV
G I7.0GV
CALCULADO
OBSERVADO I

1 10,01
0 200 400 600

PROFUNDIDADE ATMOSFÉRICA { g cm"2 )
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FONTE: Light et a i . (1973), p. 2750.
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No caso dos processos deespalhamento inelastico e captura
de neutrons, a razão de produção de uma determinada linha de raios gama
é dada por:

F(Ek,6) = pdZ dE t (Ek, E) * (E, Z) exp

Emin

pLcose (II.1)

onde:

fi Nav dai <Ek'

, 6) = fluxo de fotons com energias Ek por cm
2 s ster emitido

na direção 6;

da.(Ek,E)

—-rr = seção de choque diferencial do constituinte i-ésimo do
meio, para a produção de um foton de energia Ek a pa£
tir da interação com um nêutron de energia E;

p = densidade da atmosfera em g cm"3;

Z = altura a partir do topo da atmosfera em cm;

pZ = altura a partir do topo da atmosfera em g cm-2;

<f>(E, Z) = espectro diferencial dos neutrons (cm2 g ^ M e V 1 ) ;

(y/p)k = coeficiente de atenuação do meio para fõtons de energia

N
av

número de Avogadro;

abundância do i-ésimo constituinte;

massa atômica do i-ésimo constituinte.

,1
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Além das indeterriii nações no espectro de neutrons em ^
lTbrio na atmosfera, os cálculos das intensidade das linhas de raios gâ
ma a partir da Equação II.l, acima, dependem fortemente dos valores das
seções de choque dos neutrons medidas em laboratório. Para estimar a iji
tensidade da linha de 6,13 MeV da reação 160 (n, n'Y)160em= 6,4 x 10~3

fõtons/cm2s, na altura de 3,5 g/cm2 e X = 40°S, Puskin (1970) utilizou
ás medidas de Hall e Bonner (1959) e Hughes e Schwartz(1964)para seções
de choque inelástico de neutrons em 160 e, também, as medidas do fluxo
de neutrons realizados por Haymes (1964). Para a intensidade da linha de
2,31 MeV da reação " N (n, n'Y)llèN, Puskin (1970) estimou um limite |n
ferior de 2,2 x IO"3 fõtons/cm2s.

Peterson et ai. (1973a) computaram os fluxos de 18 linhas
de raios gama atmosféricos produzidos por captura e espalhamento inelãs_
tico de neutrons por nitrogênio e oxigênio atmosféricos, a partir doco£
ceito de função fonte sugerido por Vette (1962.). ComoGorenstein eGursky
(1970), eles também usaram o fluxo de neutrons calculado por Lingenfel ter
(1963). Os parâmetros das funções fontes foram determinados a partir da
curva de crescimento do fluxo de neutrons medida por Holt et ai.(1966).
Para os cálculos das intensidades das linhas 1%N (n, n-yJ^N de 2,31
MeV e 160 (n, n'y)160 de 6,13 MeV, utilizaram-se das seções de choque
medidas por Orphan et ai. (1970) e Hughes e Schwart (1964).

Ling (1974) usou o mesmo método de cálculo de Peterson et
ai. (1973a) e utilizou as medidas do fluxo de neutrons de White et ai.
(1973), que concordam com os. cálculos teóricos de Merker et ai (1973) e
Armstrong' et ai (1973). A Tabela II.5 apresenta os fluxos horizontal
(90°), vertical ascendente (180°) e descendente (0o) na latitude X= 40°N,
de 38 linhas de raios gama atmosféricos até 11 MeV, estimados por Ling
(1974), para as alturas de 3,5 g/cm2 e 70 g/cm2.



TABELA II.5

LINHAS DE RAIOS-Y ATMOSFÉRICOS PREVISTOS POR LING

TIPO DE INTERAÇÃO

ANIQUIIAÇAO

. M CAPTURA

ü 1 4 ESPAUWHENTO

INEtíSTICO

ENERGIA

(KeV)

0.511

10.83

5.54

5,27

7.31

6,32

4.49

3,63

3.50

0.728

1,632

2.313

2.490

2.792

3,372

3.895

4.910

5.105

5,685

5.833

REAÇKO

e • e" -» 2y

N'V.Y)*1 5

N'VYJN1 5

N ' W 1 5

N14(n.Y)N15

N14(n.Y)N15

N l4(n,n'T)N14

N14(n,n'Y)NU

N14(n.n'Y)N14

N14(n.ti'Y)NU

N14(n.n'Y)N14

N'V.I I 'YJN1 4

N14(n,n'Y)N14

«"(n.n'YjN14

«"(n.n'Y)" '4

«^(n.n'Y)»14

N 1 4£n.n'Y )H 1 4

TRANSIÇÃO

10.83-0

10.83-5,27

10,83-5,54 .

7.31-0

6.32-0

10.83-6.32

10,82-7,15

10,83-7,30

5,883-5,105

3,945-2,313

2.313-0

6,44-3,955

%,i05-2,313

5,685-2,313

6.23-2,313

4.910-0

5,105-0

5,685-0

5,833-0

FLUXO TOTAL
fStons cm** s" '

3,5 gcm"Z

2 ,95x IO" 1

1,34 x IO" 4

2,16 x IO" 4

3.49 x IO" 4

7 ,10x IO" 5

1,31xIO" 4

9,68 x IO* 5

1.25 x IO" 4

4,76 x IO" 6

1.53x1 O*3

7.20 x I O ' 3

1,19 x IO"2

6,74 x IO" 4

1,41 x IO"3

1.02xlO" 3

8 . 8 8 x I O * 4

1,40 x IO" 3

4 ,88x IO" 3

5 .14x IO" 4

1.21x10"

70 gera"2

.11

.52 xIO"4

, I4xlO* 4

.95 xIO*4

.95 x10"*

,65 xIO"4

2,81 xIO*4

3,69xIO"4

,41 xIO*4

4,92 XIO"3

2.25 x10"2

3,64 xlO"2

2,05 xIO"3

4,27 xIO"3

3,05 xIO"3

2,61 xIO*3

4,02 xIO*3

1,40 xIO*2

1,46 xIO*3

3,40 xIO"3

í

3,5 gem*2

5,33x1 O*3

6,40 xIO*7

1,45xIO"6

2.40 xIO"6

4,10 xIO*7

8.17 xIO"7

7.Í2X1O*7

1.03 xIO"6

4,03 xIO*7

2.55 xIO*5

8,73xIO*6

1.25 xIO*4

6,81 xlO'6

1,34 xIO"5

8.88 xlO*6

7.10 xlO*6

9,96 xIO'6

3,40x10"*

3,40 xlO"6

7,80 xlO"6

FLUXOS 0IREC10NAIS
o 9 (

70 gem

8,34xIO"2

1,86xIO"5

3.66 * IO*5

5,98xIO"5

1,11 xlO"5

2,13xIO"5

1,73xIO"5

2,34xIO*5

9,03 xIO*4

3,60 xIO"4

1,57 xlO"3

2,46 xIO"3

1,38 xIO"4

2,81 xIO*4

1,96 xIO"4

1.64 xlO*4

2,44 XlO"4

8,42 x10"4

8,64 X IO"5

2,00x10"4

3,5 genf2

2,47 xIO"2

9,84 x IO"6

1,71 xlO"6

2,78xIO"5

5,«5xlO"4

1.02 xlO*5

7.82xlO"6

1.03xlO"5

3,93 xlO"6

1,35 xIO"4

6,23 xIO"4

1,01 xlO*3

5,71 xIO*5

1,18 xlO"4

8,48 xIO"5

7,27 xlO"5

1,12 xlO*4

3.89 xlO*4

4,06 XlO"5

9,49x1 O*5

fõtons em"2

)°
70 gen

8.94 xlO"2

3,06xIO"5

5,17 xlO"5

8,36 xIO"5

1,66xIO"5

3.10xIO"5

2,34 xIO"5

3,05xIO*5

1,17 x IO"5

3,95xIO"4

1,83 xIO"3

2,97xIO"3

1.69 xIO*4

3,50xIO*4

2,52 xIO*4

2,17xIO"4

3,39xIO"4

1,17 x IO*3

1.23 xlO"4

2,87 xlO"4

180°

3,5 gctn

4,43 xlO"2

2,36 xIO"5

3,75 xlO"5

6,03 xlO*5

1,24 xlO*5

2,28 x10"5

1,66 xlO"5

2,llxlO*S

8,04xl0*S

2,24 xIO*4

1,14 xlO*3

1,93 xlO*3

1,11x10**

2,34 xIO"4

1,72xIO"4

1.51 xlO"4

2.41 xlO"4

8142X10*3

8.92xIO*5

2,10 xlO"4

70 gw"2

9,10 xlO*2

3,00 xlO*5

5,19xlO*S

8,41 xlO*5

1,66 XlO*5

3,10 XlO*5

2.37 xlO"5

3,10 xlO"5

l,19xlO*S

4,05 xlO*4

1,87 xlO"3

3,04 xIO*3

1.72 xIO"4

3.57 xlO"3

2.56 xlO"4

2,20 x IO"4 .

3,40 xlO*4

1,18 xlO*3

1,23 xlO"4

2,88 xlO*4

OI

Continua



Continuação da Tabela II.5

TIPOS OE INTERAÇÍO

K14 ESPALHAHENTO
IKELKSTICO

ti1* REAÇÍO

O W ESPALHAHENTO
1NELXSTICO

O1 S REAÇXO

ENERGIA

(HeV)

6,440

7.030

2,124

3,680

3,650

4,444

6;087

6.720

2,190

2,743

4,140

6,129

6,920

7,117

8.870

3.08S

3,680

3,850

REAÇRO

N14(n.n'Y)NU

«"(n.n'yJN1*

N14(n,o)8n

N1 4 (M)C»

N14(n.d)C»

HM{n.o)B»

«"(n.pJC14

N14(n.p)C14

016(n.n'Y)016

016(n.n'Y)016

016(n.n'Y)016

016(n,n'Y)016

016{n,n1Y)0'6

016{n;n'Y)016

01${n,n*Y)016

o'6<n.«}C13

Ol6(n.,)C13

016(n.i)C13

TRAHSIÇSO

6,44-0

7,03-0

2 , 1 2 " "

3.68-0

3,85-0

4,444-0

6,087-0

6,72-0

11,06-8,87

8.87-5,129

11,06-6,92

6,129-0

6.92-0

7,117-0

8,87-0

3,085-0

3,63-0

3,85-0

FLUXO
fôtons <

3,5 gera *

1,36 x IO" 3

2,05 x IO" 3

3,23 x IO" 3

í.asxio*4

1,77x10"*

3,21 xIO"3

3,94 xlO" 4

1,08 x IO" 3

6,87 x IO* 6

4.43 x IO* 4

7,74 x IO* 5

7,33 x IO" 3

1,69 x IO* 3

1,03 x IO* 3

3,37 x IO" 5

4,25 xIO"4

3,71x10"*

7,28 x IO* 4

TOTAL
:«f2 t"1

7Ogcn*2

3,78 xlO"3

5.67 xIO"3

9,97 xlO*3

5.47 xlO"4

S.2QX10"4

9.33 xlO*3

1,11 XlO*3

3,00xIO*3

2,12 xlO"4

1.34 xlO"3

2,26 XlO"4

2,05 xlO"2

4,68 xIO*3

2,84X IO"3

9.05 xIO"5

1,28 xlO*3

1,10 xlO"3

2,14 xlO"3

C

3,5 sen*2

8.37 x l O * 6

1,21 x lO" 6

3,53 x I O * 5

1.53 x I O * 6

1,43 x IO" 6

2 , 4 1 x l O * S

2,52 x IO* 6

6.54 x IO" 6

7,39.x IO*7

4.23 x I O ' 6

6,00 xIO,"7

4,61 x lO" 3

1.00 x lO" 5

6,06 x IO" 6

1,76 x IO* 7

3.91 x lO* 6

3,07 x lO* 6

5,89 x lO" 6

FLUXOS
•

70 gcn*2 .

2,20 x l O " 4

3,25 x IO" 4

6,79 x lO" 4

3,47 x I O * 5

3,28 x I O " 5

S.76 x lO" 4

6,51 x lO" S

1,73 x l O * 4

1,44 x lO* 6

8,85 x lO" 5

1,41 x IO" 5

1,20 x lO" 3

2,68 x lO" 4

1,62 x l O ' 4

4,95 x lO" 6

8,35 x I O * 5

6,96 x l O * 5

.1 ,35 x lO* 4

DIRECIONAtS
9<

3.S gem*2

1,06 x l O " 4

1 , 5 9 x l O " 4

2,76x10**

1,52 xlO"5

1,45 xlO*5

2,60 xlO*4

3,10 XlO'5

8,40 xlO'5

5,86 xlO"5

3.72 xlO"5

6.30 xlO"6

5.74x10"*

1,31x10"*

7,9S*10*5

2,5«xlO*6

3,55 xlO"5

3,05 xlO"6

5,97 xlO"4

(fôtons em

70 gcn*2

3,21x10**

4,83x10**

8,13x10"*

4,54x10"5

4,32 xIO"5

7,79x10"*

9,40 xlO"5

2,55 XlO"4

1,73 xlO*5

1,10x10"*

1,88 xIO*5

1,74 xIO*3

3,98x10"*

2,42x10**

7,81 xlO'6

1,05 xlO"4

9,09 XlO"5

1,78x10*4

180°

3.5 gcn"2

2,37 xlO"4

3,59 xIO"4

5,23 xlO*4

3,14 xIO"5

3,00 xlO"5

5,51 XlO"4

6,86 xlO"5

1,89x10"*

1.12 xlO"5

7.35 xlO*6

1,32x10*S

1,28xIO"3

2,96xIO"4

1,80xIO"4

5,94 xlO"6

7,08xIO"5

6,29 xlO*5

1,24x10**

70 gcm

3,21 xlO"*

4.82 xIO"4

8,31x10"*

4,60xl0*S

4,38 xIO*5

7,87x10**

9,40 xIO"6

2,55 xIO"4

1,76 xlO"5

1,12x10"*

1,90 xlO"5

1,74 xIO"3

3,97 xIO*4

2,41 xIO"4

7,71 xIO*6

1,07 xIO"4

9,23 xIO*5

1,80x10**

tn

FONTE: Ling (1974), p. 21.
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*• A contribuição dos raios gama emitidos por núcleos excita
, dos ou por radionuclideos ativados, externamente ao sistema de deteção,
1 pode ser reduzida, aumentando-se a espessura da blindagem do detetor.

CAPITULO III

RADIAÇÃO GAMA INDUZIDA NO DETETOR E NA CARGA OTIL

3.1 - INTRODUÇÃO

A radiação gama induzida, que contribui para os espectros
de raios gama de baixa energia, é devido ãs interações dos raios cósmi^
cos primários e/ou secundários, com a carga útil e com os materiais do
veículo portador. £, essencialmente, um produto das interações de nêu
trons e partículas carregadas com o sistema de deteção e/ou os materiais
próximos dele. Interações de protons cósmicos, de energias superiores as
energias das reações nucleares, com qualquer material da carga útil,por
exemplo, podem resultar em emissões instantâneas de neutrons e de raios
gama, ou mesmo até na ativação do detetor e dos outros materiais da ca_r
ga útil. No caso de experimentos realizados na atmosfera, ou bastante
próximos da Terra, neutrons atmosféricos ou neutrons secundários (proc(u
zidos localmente) podem excitar os núcleos dos constituintes dos mate
riais, através de choques inelãsticos, ou mesmo formar novos isõtopos
através^, dos processos de captura e ativação.

A radiação gama induzida apresenta duas componentes: con_
tínua e discreta. A componente contínua resulta das interações de el£
trons, positrons e raios gama dentro do detetor. Os emissores 6" , por
exemplo, formados dentro do detetor, contribuem para a componente conti]
nua. Os raios gama monoenergeticos emitidos, internamente,imediatamente
após o processo de captura eletrônica contribuem para a componente di^
creta. Os raios gama monoenergeticos emitidos externamente por núcleos
excitados, ou radionuclídeos ativados, nos materiais ao redor do det£
tor, contribuem, também, para a componente discreta, independente do mo
do de decaimento.



• f

- 58 -

Entretanto, a contribuição dos raios gama emitidos por núcleos excita
dos, ou por radionuclídeos ativados dentro da blindagem de anticoincidên_
cia, ou no próprio detetor, não pode ser eliminada facilmente.Os pulsos
devido as emissões gama de núcleos excitados ou de radionuclídeos, com
tempos de vida menores que o tempo de veto do sistema de anticoincidèji
cia, são rejeitados; portanto, não contribuem para o espectro de raios
gama medi do. Entretanto, os pulsos devido ãs emissões gama de núcleos excita_
dos ou de radionuclídeos, com tempos de vida maiores que o tempo de veto
da anticoincidencia, contribuem para o espectro de radiação gama induzi^
da.

Cada experimento apresenta sua própria radiação gama ind£
zida. Esta depende, principalmente, do projeto do sistema de deteção,do
tipo e peso do veículo transportador, da latitude geomagnética, e da re_
gião do espaço onde se realizam as medidas. Os experimentos a bordo de
balões estratosféricos estão sujeitos as interações de fluxos quase-cons_
tantes de raios cósmicos primários (característicos da latitude geomagn£
tica A) e aos fluxos de neutrons atmosféricos e os produzidos localmeji
te. Os experimentos a bordo de satélites estão sujeitos a fluxos varia
veis de raios-cõsmicos primários, de neutrons atmosféricos que escapam
da atmosfera terrestre, de neutrons produzidos localmente e, também, dei
pendendo da órbita, dos fluxos de protons de alta energia do cinturão
interno de Van Allen. Os experimentos a bordo de naves espaciais estão
sujeitos, apenas, aos fluxos de raios-cõsmicos primários e aos neutrons
produzidos localmente.

A importância do estudo da radiação gama induzida é ^
do, principalmente, ao grande interesse astrofísico da radiação gama cos_
mica difusa de baixa energia. A intensidade e a forma do espectro da ra
diação gama cósmica difusa tem grandes implicações cosmolõgicas (e.g.
Horstman et ai. 1975). Exemplos bastante ilustrativos da significância
do estudo da radiação gama induzida, para a astronomia gama de baixa
energia, são as determinações do espectro da radiação gama cósmica difu
sa entre 0,3 e 10,0 MeV feitas por Trombka et ai. (1973a, b, 1977a) com
as medidas dos cintiladores NaI(T£), que voaram nas naves Apoio 15,16 e
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17. Os dados adicionais obtidos pelas Apoio 16 e 17, corrigidos de "t£
das" as contribuições de ruído de fundo, principalmente da radiação gama
induzida nos cristais, diminuíram o fluxo de radiação gama cósmica difu_
sa (Trombka et ai., 1977a), em relação ao fluxo obtido por Trombkaetal.
(1973a), utilizando apenas os dados da Apoio 15. A presença de radiação
gama induzida tem sido observada em todos experimentos de astronomia gâ
ma de baixa energia realizados ã bordo de balões, satélites ou naves es_
paciais (e.g. Ling, 1974; Ling e Gruber, 1977; Ling et ai.,1977a; Pete£
son, 1965; Peterson et ai., 1973b; Dyer,1977; Dyer et ai.,1977; Trombka
et ai., 1973a, b, 1977a, b).

A radiação gama induzida em detetores NaI(T£), CsI(T£),
Ge(Li) e HPGe tem sido estudada de várias maneiras, numa tentativa de
auxiliar na determinação do ruTdo de fundo "total" dos experimentos de
astronomia gama de baixa energia.

Dyer e Morfill (1971) e Carpenter e Dyer (1973) irradiaram
um cristal de CsI(Tl) de 3,4 cm x 5 cm com prótons de 155 MeV; Fishman
(1972, 1973) irradiou um cristal de NaI(T£) de 7,6 cm x 7,6 cm com pró
tons de 600 MeV; Dyer (1977) irradiou um cristal de NaI(T£) de 7,6 cm
x 7,6 cm com prõtons de 600 MeV, 800 MeV e 6 GeV; e Varneil et ai.(1977)
Pehl et ai. (1978) bombardearam cristais de germanio com fluxos de prí>
tons de 5,1 GeV.

A Figura III.1 apresenta os espectros medidos por Carpenter
e Dyer (1973), apôs a ativação do cristal de CsI(T£) com fluxos de pró
tons de 155 MeV. Os espectros das curvas p e v foram medidos l h e 224
dias após a irradiação, respectivamente. Os picos largos observados nes^
tes espectros podem ser resultantes de superposições de raios gama mono
energéticos, de energias bem próximas, emitidas por diferentes radioisjJ
topos ativados dentro do cristal CsI(T£). 0 pico em 35 KeV pode ser uma
superposição de raios X da camada K, emitidos após a ocorrência de capta
ra de elétron por um grande número de radioisõtopos de (Z,A) um pouco
menores que o Cs 1 3 3. 0 pico em « 200 KeV pode ter contribuições de raios
gama monoenergéticos emitidos por Xe12s, I123, Sb 1 2 7 (captura de elétron)
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ou por estados isoméricos como Te12lIT1, Te123lT1 com meias vidas de 154 e
117 dias, respectivamente. 0 pico em * 400 KeV pode ter contribuições
dos radioisotopos Cs 1 2 7, Cs 1 2 9, Xe 1 2 7 e I 1 2 6 (captura do elétron). 0 pî
co entre 600 e 700 KeV pode ser devido aos radioisotopos I121*, I 1 2 6 e
Cs 1 3 2. 0 pico em *v» 90 KeV que aparece nas curvas t, u e v pode ser devj^
do aos isÕmeros Te 1 2 i m , Te123"1 que têm meias-vidas > 100 dias. Os d£
caimentos relativamente rápidos dos espectros para E > 600 KeV sugerem
a ativação, dentro do cristal, de um grande número de emissores $*.

Alguns experimentos já foram realizados no espaço,com obje
tivos especTficos de estudar as radiações gama induzidas por raios cqs_
micos, nos detetores e materiais de construção das naves espaciais.
Trombka et ai. (1973b) fizeram voar, a bordo do módulo de comando da n£
ve Apoio 17,. um detetor NaI(T£) de 7 cm x 7 cm, sem fotomultiplicadora,
acondicionado hermeticamente dentro de um cilindro de aço com uma jane
Ia de vidro em uma das faces. Um detetor NaI(T£) de controle,montado de
maneira idêntica, foi mantido em laboratório. As radioatividades natu
rais de ambos os detetores foram medidas antes do vôo.A Figura II 1.2 mos,
tra uma comparação entre o espectro do NaI(T£), que voou na Apoio 17, e
o espectro do cristal de controle, ambos medidos internamente, cerca de
45 dias apôs o retorno da Apoio 17.



I
I
I
I
I
I
I
I
t
I
I
I
I
I
I
I

- 61 -

I 0 2
; • I •

10

v>
o» 10-'
2
Ul
O

t
IO"

jcr=

I0"4 i i i i mil i t i 11 ml

10 I02 I03

ENERGIA (KeV)

Fig. III.I - Espectros de ativação num cristal de CsI(T£) após
a irradiação por protons de 155 MeV

FONTE: Carpenter e Deyer (1973), p. 100.
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Trombka et ai. (1977b) fizeram voar, a bordo do módulo de
comando da missão Apolo-Soyuz: a) um cristal NaI(T£) de 7 cmx7 cm,aconi
dicionado hermeticamente dentro de um cilindro de aço, comooNaI(T£) da
Apoio 17; b) um detetor HPGe de 32 mm x 8,75 mm com uma camada de 0,12
mm de índio (In), depositada sobre uma das faces; c) uma amostra de ger_
mânio hiperpuro de 724 g, dois discos de Ttrio (Y) e escandio (Sc) de 100
g cada; e também, d) uma certa quantidade de Urânio empobrecido,encapsjj
lado em uma blindagem semelhante a utilizada para o detetor de NaI(T£).
A Figura III.3 mostra uma comparação entre os espectros de raios-gama
induzidos nos detetores NaI(T£.) da Apoio 17 e os da missão Apolo-Soyuz,
medidos 4 horas após os retornos dos detetores a Terra. Ambos espectros
mostram a mesma forma. As identificações de alguns radioisõtoposeos nT
veis de ativação observados indicam importantes contribuições das int£
rações de neutrons secundários (térmicos e energéticos) produzidos na na
ve. 0 fato da ativação no NaI(T£) da Apolo-Soyuz ter sido reduzida de
apenas um terço em comparação com a ativação do cristal NaI(T£) da Apoio
17, apesar da blindagem geomagnética propiciada pela órbita da Apol£
-Soyuz (222 km de altitude, 51,8° de inclinação), indica que, possivel^
mente, raios cósmicos de maiores energias são produtores de mais neutrons
secundários (Trombka et ai., 1977b).

Fishman (1976) estudou a radiação gama induzida por pro
tons e neutrons a. bordo do Skylab. Um próximo experimento de monitoração
da radiação gama induzida, envolvendo medidas de neutrons e raios gama
secundários a bordo do Laboratório Orbital da NASA ("Space Shuttle"), e
descrito por Fishman (1978).

3.2 - RADIAÇÃO GAMA INDUZIDA POR PROTONS

As produções de radioisõtopos por raios cósmicos, ou por
protons energéticos do cinturão interno de Van Allen (E > 100 MeV), são
calculadas, normalmente, a partir das estimativas (ou medidas) dos fljj
xos das partículas e das seções de choque previstas para as reações de
fragmentação. As seções de choque utilizadas inicialmente (Dyer eMorfill,
1971; Fishman, 1972) foram calculadas pela fórmula semi-émpTrica de



- 64 -

Rudstam (1966). Recentemente, tem sido usada (Fishman, 1973; Dyer,1977;
Dyer et ai.,1977; Trombka et ai., 1977a) uma fórmula semi-empírica mais
precisa de Silberberg e Tsao (1973).

Apesar da produção de radioisotopos poder ser calculada
com relativa precisão, o espectro dos decamimentos desses radioisotopos
dentro do cristal é", ainda, extremamente difícil de deduzir. Vários fa_
tores contribuem para a complexidade desse tipo de espectro. Por exem
pio: a) a interação de um raio cósmico de energia E > 3 GeV com um cris_
tal de Nal(Tl) pode resultar na formação de centenas de radioisotopos
dentro do cristal; b) os valores das seções de choque podem estar erra
dos até um fator de 2; c) muitos radionuclídeos podem ter um ou mais e£
tados isômeros. Em vista dessas dificuldades, Fishman (1972, 1973) assjj
miu que este tipo de espectro se assemelha ao espectro de decaimento de
um grande número de produtos de fissão, tendo a forma

ü a exp(-E/Ee) (HI.1)

onde E e ê uma energia de ajuste.

r

í

Os espectros, devido aos decaimentos de radioisotopos den.
tro de um detetor, podem ser calculados com os programas Monte Cario de
Seltzer (1975). Atualmente, jã hã uma biblioteca desses espectros (Dyer
et ai.,1977) em detetores NaI(T£) de 7 cm x 7 cm, para 70 radioisotopos,
cujas seções de choque excedem 10 mb para prótons de 1 GeV. As Figuras
III.4, III.5, III.6 e III.7 mostram alguns espectros típicos,calculados
por Seltzer (1975) para Na22, I 1 2 \ Sb12<l e Te 1 2 5, induzidos separada^
mente dentro de detetores NaI(T£) de 7 cm x 7 cm e CsI(T£) de 3,4 cm x
5 cm. As Figuras III.8 e III.9 mostram os esquemas de decaimento dos ra
dioisótopos Na22, I 1 2 \ S b 1 2 \ 0 cristal NaI(T£) tem resolução de 7,5% •
a 0,661 MeV (representativo dos detetores NaI(T£) que voaram a bordo das j

naves Apoio 15, 16 e 17 e da missão Apolo-Soyuz). 0 cristal CsI(T£) de m)
3,4 cm x 5 cm tem uma resolução de 17,9% a 0,661 MeV (telescópio XdoCo •
lègio Imperial da Inglaterra - Carpenter e Dyer, 1973; Dyer, 1973).

i
1
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FONTE: Seltzer (1975), p. 295

As Figuras III.4 e III.8 mostram respectivamente, o espec
tro induzido e o esquema de decaimento do Na22. A Figura II1.8 mostra que
o Na22 decai, com probabilidade 0,9995, para o estado excitado do Ne22,
que se desexcita,posteriormente, através da emissão de raios gama de
1,275 MeV. O nTvel excitado do Ne22 é" alimentado por partTculas 3+ com
energia máxima de 0,546 MeV em 90,5% dos"decaimentos, e por captura de
elétron em 9,5%. O espectro da fonte de Na22 (Figura III.4) induzido,iji
ternamente, em um detetor NaI(T£) é" bem diferente do.espectro observado,
se o Na22 estiver fora dele. No caso de fonte externa, os raios gama de
1,275 MeV e os fótons de 0,511 MeV, produzidos por aniquilações das pa£
tTculas 3+ dentro da fonte, são observados, independentemente, pelo d£
tetor NaI(T£). Entretanto, no caso de uma fonte interna, as energias dis.
sipadas no cristal pelos raios gama e pelos fotons de aniquilação sãos£
mados ao efeito do decaimento 3 - contínuo dentro do detetor. A aparên
cia periódica do espectro induzido resulta das ramificações do decaimerr
to, das combinações da absorção total dos raios gama e dos fotons dean^-
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quilação. O espectro induzido estende-se até a energia total de desinte_
gração do decaimento. Uma linha discreta aparece, apenas, quando o raio
gama ê emitido após uma captura eletrônica e sofre absorção total no de_
tetor.

As Figuras III.5 e III.9 mostram, respectivamente, os es_
pectros induzidos e o esquema de decaimento do I12I\ 0 esquema de decaj_
mento do I12*1 é bastante complexo, predominando os processos de captura
de elétron da camada K e três grupos de emissões 6+, que contribuem com
22,7$ dos decaimentos. Seltzer (1975) calculou os espectros induzidos do
I121*, incluindo os decaimentos para 20 níveis do Te12lf e a emissão de 30
raios gama, dentro de detetores NaI(T£) e CsI(T£) (Figura III.5). Os pj[
cos dos espectros são devido ãs combinações das absorções totais dos
raios X dos processos de captura de elétron da camada K (E =0.028 MeV)e
dos raios gama com energia de 0,603, 0,723, e 1,691 MeV, emitidos apôs
os processos de captura eletrônica. 0 pico de absorção dos raios X está
centrado na energia de ligação atômica (B =0,032 MeV), porque os fõtons
de baixa energia que são emitidos, imediatamente, apôs as emissões dos
raios X (ou elétron Auger), durante o rearranjo do átomo filho, sãoabsor_
vidos totalmente dentro do cristal.

As Figuras III.6 e III.9 mostram, respectivamente, os eŝ
pectros induzidos e o esquema de decaimento do Sb1211. Seltzer (1975) i£
clui 10 grupos de decaimento 3~ e 23 raios gama nos cálculos dos espe£
tros do Sb12". Como no caso dos emissores 6+ (Figura III.4), as abso£
ções dos raios gama adicionam uma deriva em energia nas formas dos decaj_
mentos p~. Porem, devido a grande competição entre os vários grupos ff,
os espectros não tem a mesma aparência regular dos espectros do Na22.
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2,60 onot

Fig. III.8 - Esquema de decaimento do isõtopo Na22

FONTE: Lederer et ai. (1968), p. 162.

21m

Fig. III.9 - Esquema de decaimento dos isotopos I12"* e Sb121t

FONTE: Lederer et ai. (1968). p. 267.
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A Figura III.7 mostra os espectros induzidos do isõmero
Te 1 2 s m. As duas transições de 0,035 e 0,109 MeV ocorrem com probabilida^
des de 0,932 e 0,997 de conversão interna de elétrons, respectivamente,
resultando em um pico soma, largo, em 0,145 MeV. 0 escape do raio gama
de 0,109 MeV permite o aparecimento do pico em 0,035 MeV. A absorção
simples do raio gama de 0,109 MeV é mascarada pelo pico soma de 0,145
MeV. Os escapes dos raios X de 0,028 MeV, associados ã conversão inte£
na de elétrons, permite o aparecimento de três outros picos assinalados
na Figura III.7.

Carpenter e Dyer (1973) utilizaram um método semi-empíri^
co para prever os espectros da radiação gama induzida em cintiladores.
Este método consiste em interpoiar curvas de decaimentos, a partir dos
espectros induzidos medidos em laboratório, apôs a irradiação do detetor
por protons energéticos, característicos da radiação de ativação no e£
paço. Os cálculos teóricos são usados, apenas, para aumentara precisão.
Este método tenta eliminar a necessidade de calcular uma biblioteca de
radioisÓtopos para o detetor. Dyer (1977) usou o método semi-empírico
com bastante sucesso (Figuras III.10 e III.11) para prever os espectros
entre 7 KeV e 3 MeV, induzidos no detetor CsI(T£) do telescópio de raios
gama do satélite 0S0-8, por protons do cinturão de Van All en.0s resulta
dos das irradiações de detetores CsI(T£) por fluxos de prõtons de 155
MeV (Carpenter e Dyer, 1973) foram considerados representativos do espe£
tro de protons do cinturão interno de Van Allen.

Todos os radioisõtopos importantes que podem contribuir
para os espectros das radiações gama, induzidas nos detetores Uai{TI) e
CsI(IC) dos satélites 0S0-7 e 8, são listados por Dyer (1977).As seções
de choque de Silberberg e Tsao (1973) foram usadas para calcular as quaji
tidades de radioisõtopos, produzidos pelas interações dos protons do ciji
turão interno de Van Allen com os detetores. A Tabela III.1 apresenta as
linhas de raios gama induzidas em detetores Ge(Li) ou HPGe, previstas
por Dyer (1977), para o bombardeamento de um cristal de germãniode5 cm
x 5 cm, com um fluxo de raios cósmicos de 3 prõtons cm s .
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TABELA III.I

EXEMPLOS DE ISÜTOPOS PRODUZIDOS EM GERMÃNIO POR RAIOS CÕSMICOS

ISSTOPO

Ge73"1

Ge71

Ge69

Ga70

Ga68

Ga67

Zn67"1

Zn 6 5 m

Zn65

Co58

MEIA-VIDA

0,53s

H.4d

38h

21,lm

68,3m

78.0h

9,3

1,6ys

245d

71,3d

PRINCIPAIS CARACTERÍSTICAS

Emax <MeV>

2,225

B~l,66

3,209

LINHAS (KeV)

67;54;13,5

CE. (10,4)

1117;882;798;583;330;C.E.

1088;C.E. (9,7)

398;306;216;195;101;C.E. (9,7)

93

54

1124;C.E. (9,0)

1677;872;818

FONTE: Dyer (1977), p.335.

As interações de protons cósmicos de alta energia com o
carbono dos cintiladores orgânicos, geralmente utilizados nas blindagens
de anticoincidência, podem produzir C 1 1 .e C 1 0; através das reações C 1 2

(p, pn)C:i e C 1 2 (p, p2n)C10. Ambos os radioisotopos, C 1 1 e C* °,são enns
sores B+. 0 C 1 1 decai para o estado fundamental do B 1 1, através de emis,
são 3 + de energia máxima E m a x = 0,960 MeV.comum tempo de vida de 20,3m.
0 C 1 0, com o tempo de vida média de 19,4s, decai 98% do tempo para o nível
de 0,717 MeV do B 1 0, que por sua vez decai, imediatamente, para o esta
do fundamental. Cada positron emitido, em ambos decaimentos,aniquila-se,
em repouso, com a emissão de dois raios gama de 0,511 MeV. Os raios g<a
ma de aniquilação de 0,511 MeV e 0,717 MeV.do B10,que conseguem escapar
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Num espalhamento do tipo elástico, o neutron colide
camento com o núcleo e e espalhado isotropicamente no sisterna de referên
cia do centro de massa. A energia cinetica média transferida na colisão
e da ordem de 2A/(A + l ) 2 , onde A ê a massa do núcleo. No caso dos nú
cleos de C, Na, I, Cs, e Ge, as energias transferidas são pequenas. Os
estados das energias internas dos núcleos mantêm-se inalterados.Este tĵ
po de espalhamento serve, apenas, para diminiuir a energia do nêutron.

de um cintilador orgânico de um sistema de anticoincidencia, podem « m •**
tribuir para a radiação gama induzida em um detetor central (NaI(T£)ypor
exemplo) do espectrÕmetro. As seções de choque da reação C12 (p,.pn)Cu

para prõtons de 3, 4, 5 e 6 GeV são 29,8 ± 1,6, 27,7 ± 1,7 e 29,8 ± 1,6
mb, respectivamente. Como a seção de choque da reação C 1 2 (p, p2n)C10

e de apenas = 3 mb (Valentin et ai., 1963), para protons com energias
superiores a 1 GeV, os escapes dos raios gama devem ser os contribui^
tes mais prováveis da radiação gama induzida no detetor central.

3.3 - RADIAÇÃO GAMA INDUZIDA POR NEUTRONS

Os neutrons atmosféricos e os neutrons secundários podem,
também, contribuir para a radiação gama induzida nos detetores usados em
astronomia gama de baixa energia. A contribuição dos neutrons para a ra
diação gama induzida e, entretanto, maior nos sistemas de deteção, que
utilizam blindagem em anticoincidencia, e nós detetores que funcionam
próximos de materiais pesados, a bordo de satélites e naves espaciais,
por exemplo. Os neutrons secundários provêm das interações de protons
energéticos com os materiais da carga útil e do veiculo portador.

Os neutrons podem interagir com os núcleos dos constituiji
tes do detetor e dos outros materiais, através dos seguintes processos-:
espalhamento elástico (n, n 1 ) ; espalhamento inelãstico (n, n'y); captiu
ra de neutrons; e reações do tipo (n, 2n), (n, p) (n, a ) , etc.
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No espalhamento inelastico, entretanto, um neutron rãpido
colide inelasticamente com um núcleo e o excita para um determinado ní̂
vel de energia e. A dasexcitação do núcleo dã-se com a emissão de raios
gama monoenergéticos. A energia cntica minima, E_ do neutron incidente,
necessária para provocar a excitação do núcleo,édada por E_ =.(M +M) e/M,
onde Mn é a massa do nêutron e M é" a massa do núcleo alvo (Cashwell e
Everett, 1959). No caso dos eintiladores orgânicos, as colisões inelãjs
ticas dos neutrons podem produzir: a) um estado excitado do C 1 2; b) pa£
tículas carregadas em combinação com núcleos residuais excitados, como
por exemplo, B 1 2, C11 e B 1 1; e c) outros fragmentos que decaem por em|s_
são gama. A linha de 4,444 MeV, C 1 2 (n, n'y)C12 e a mais intensa. As lj.
nhas mais importantes produzidas por colisões inelásticas em cintilad£
res Nal(U) e'CsI(Tl) são os raios gama de 0,058 MeV do I 1 2 7, 0,081 MeV
do Cs 1 3 3 e 0,439 MeV do Na23. A Figura II1.12 apresenta os diagramas de
energia para os núcleos de Na23 e I 1 2 7. No caso dos detetores Ge(Li) e
HPGe, as linhas mais importantes produzidas por colisões i nelas ticas são
os raios gama de 0,301 MeV do Ge73,0,601 MeV do Ge7" e0,693 MeV do Ge72.

A captura de um nêutron por um núcleo resulta num estado
excitado, cuja energia é igual a energia de ligação do novo núcleo. Múl_
tipias linhas de raios gama são, geralmente, emitidas comadesexcitação
imediata 8o nível excitado para o estado fundamental. As reações de cap_
tura ocorrem, geralmente, para neutrons de baixa energia (£ 1 KeV). No
caso dos eintiladores orgânicos, a única reação de captura importante é
a de um nêutron por um núcleo de hidrogênio H*(n, y)H2 com emissão de
raios gama de 2,223 MeV. No caso dos cintiladores inorgânicos,os núcleos
Na23, I 1 2 7 e Cs 1 3 3 têm seções de choque para captura de neutrons de baj[
xa energia, relativamente altas. Suas seções de choque para captura de
neutrons térmicos são de 0,53b (Na 2 3), 6,4b (I127) e 29b (CsI33).Asene£
gias dos níveis excitados do Na21* e I 1 2 8 são da orJsm de 6,8 MeV. Ambos
isõtopos são, também, instáveis a decaimentos beta nos seus níveis fundja
mentais (Lederer et ai., 1968):
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N a " - Tj/2 « 15h; e" 1,389 MeV (100%), 4,170 MeV (0,03%);

Y 1.369 MeV (100%), 2,754 MeV (100%);

I 1 2 8 - T 1 / 2 * 25m; f 2,120 MeV (79%), 1,680 MeV (13%);

C E . (6%); g+(0,3%); Y 0,441 MeV (14%), 0,528 MeV (1,4%),

0,743 MeV (0,2%), 0,969 MeV (0,3%)

A Figura III.13 mostra o esquema de decaimento do isotopo
I 1 2 8, que decai, através da emissão de partículas beta para o Xe12e,com
o tempo de vida media de 25 minutos. 0 isõtopo Cs13", resultante da re£
ção de captura Cs 1 3 3 (n, Y)Cs13\não chega a contribuir para o espectro
da radiação gama induzida. Como sua meia vida é de=? anos, vários anos
seriam necessários para manter o equilíbrio da produção/decaimento do
C s 1 3 \

í

As interações de neutrons rápidos (0,1 <E>10 MeV) com os
núcleos pedem ocorrer, também, através de reações do tipo (n,2n), (n,p),
(n,a), etc. A Tabela II1.2 apresenta as características dos principais
radionuclídeos, que podem ser produzidos em detetores NaI(X£), CsI(T£),
Gt(li) e HPGe por reações do tipo (n, 2n), (n, p) e (n, a).

0 efeito da radiação gama induzida por reações de captura
de neutrons em detetores Ge (Li) e HPGe ê bastante complexo. Varias rea_
ções de captura de neutrons podem ocorrer em detetores Ge(Li) eHPGe, em
vista da abundância isotopica natural do germânio (Ge70 - 20,55%, a =
3,2b; Ge72 - 27,37%, aQ = ls0b; Ge

73 - 7,67%, aQ = 14b; Ge
7* - 36,74%,

o,. = 0,3b para Ge75 e 0,2b para Ge 7 S m; Ge76 - 7,67%, a = 0,16b para Ge77

c Ge77"1) e de suas respectivas seções de choque-a para a captura de neu
trons térmicos (Lederer et ai., 1968). Alem dos raios gama monoenergéti^
cos emitidos pela desexcitação dos níveis excitados, os decaimentos dos
estados fundamentais também contribuem para a radiação gama induzida no
detetor. As Figuras III.14 e III.15 apresentam os esquemas dos isômeros
Ge75 e Ge 7 7. Ambos os estados fundamentais Ge75 e Ge77 são emissores 0~,
relativamente, complexos. A Tabela III.3 apresenta as características
dos principais radionuclídeos que podem ser produzidos em detetores Ge(Li)
e HPGe, através de reações de captura de neutron.

I



- — - > i II

I.» 8 Í.M
(94) W»

2.2» 0 .»
(25) (75)

£.41
«DO)

2,08 «,S4
(10) (CO)

.2.8T

.2.71

.2.04

• 2.41
•2.59

.2,08

0.43»
(100!

12?

• S3

t.399
(«0}

> 0.43»

(a)

1.22
(100}

1.09
(•00)

1.03
OiX»

90,)

0.73
U00>

C.CS7

0.S9I1I00)

0,4:7 OÍ59^'0,375 0,172
(64) («) t«í) (53)

> >.2S0 ;

•.o»

.0,980 |

.0.750
• 0.71»

. 0.650

- 0.417
• 0.J7S

0,203 0!*i
1*J» (S) 0.203

C.O38
COO)

O.0S8

(b)

Fig. III.12 - Diagramas de energia para o Na23 e I 1 2 7

FONTE: Lederer et ai. (1968) p. 163 e 271.
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TABELA I I I . 2

ISOTOPOS PRODUZIDOS EM SÓDIO, IODO, CÉSIO EGERMAN10

POR REAÇÕES DO TIPO (n ,2n ) , . ( n , p )

REAÇÃO

Na 2 3 (n ,2n )Na 2 2

Na 2 3 ( n , p )Ne 2 3

N a 2 3 ( n , a ) F 2 0

I i 2 7 ( n , 2 n ) I 1 2 e

I1 2 7(n,p)Te1 2 7

I127(n,a)Sb12*

Cs133(n,2n)Cs132

Cs133(n,p)Xe133

C s 1 3 3 ( n , a ) I 1 3 0

Ge70(n,2n)Ge69

Ge70(n,p)Ga70

Ge72(n,2n)Ge71

6e7 2 (n,p)Ga7 2

MEIA-VIDA
DO RADIO
-NUCLTDEO

2,6 anos

37,6 s

11,4 s

13 d

109 d
9,4 h

60 d

6,5 d

5,3 d

12,4 h

38 h

21,1 m

11,4 d

14,1 h

PRINCIPAIS CARACTE
RÍSTICAS Emax (MeVj
Ledereretal.(1968)

CE, 3+ : 0,545; 1,83

3": 4,38; 3,95; 2,40

3": 5,42

CE, 3": 1,25;
3+ : 1,129

3": 0,70

3": 2,317; 1,60;
0,61 ; 0,24

CE, 3+ : 0,40

3": 0,346

3": 1.7; 1,04; 0,62

3+: 1.215; 0 ,61;
0,22

3": 1.65; 0,61;0,44

CE

3": 3,15; 2,52;
1,97; 1,51

e

1

0

1

0

0

0
0
1
1
1

0
0

0

0
0.

0,
0,
0,

0,

0,

0,
0 ,
1 ,
1 .
2 ,

(n,cT

,27

,440;

,627

,386;

,059;

,603;
,722;
,298;
.45 ;
.692;

,464;
,631;

,081

,419;
,743;

237;
553;
872;

173

175;

601;
812;
050;
465;
201;

1

LINHAS
(MeV)

1,630

0,667

0,67

0,644;
0,967;
1,326;
1,50 ;
2,088

0,507;
0,669;

0,538;
1,15

0,320;
0,573;
1,107;

0,198

0,630;
0,894;
1,231;
1,598;
2,490;

0,714;
1,048;
1,361;
1,54 ;

0,57 ;
1,140

0,669;

0,532;
0,788;
1,335

0.786;
0,94 ;
1,268;
1,860;
2,508

Continua

i
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Continuação da Tabela II1 .2

REAÇRO

Ge72(n,a)Zn69

Ge72(n,a)Zn69

Ge7*(n,a)Zn71

Ge7-(n,a)Zn7im

Ge76(n,2n)Ge75

Ge76(n,an)Zn72

MEIA VIDA
DO RADIO
-NUCLIDEO

55 m

14 h

24 m

4 h

82 m

46,5 h

PRINCIPAIS CARACTE
RiSTICAS E m a x (MeVj
Ledereret ai.(1968)

3~: 0,897; 0,914

3": 2,61; 2,1

3": 1,46

3": l,19;0,98;0,92;
0,72; 0,61 .

3": 0,30; 0,25

LINHAS
(MeV)

0,439

0,120; 0,39; 0,510;
0,68 ; 0,92; 1,12 ;
1,63

0,13 ; 0,21 ; 0,385;
0,495; 0,609; 0,76 ;
0,88 ; 0,92 ; 0,99 ;
1,11 ; 1,30 ; 1,37 ;
1,49

0,066; 0,199; 0,264;
0,427; 0,477; 0,628

0,147; 0,194

V

I
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Fig. III.14 - Esquema de decaimento do Isômero Ge 7 5 m

FONTE: Lederer et ai. (1968), p. 210.

O.ISt

I.Si
l.4t

t.l»

JLS 2áS
T T • r 0.ZI5

77
38.7 h

Fig. III.15 - Esquema de decaimento do isômero Ge 7 7

FONTE: Lederer et ai. (1968), p. 213.
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TABELA III

ISOTOPOS PRODUZIDOS EM GERMANIO

r

REAÇÃO

Ge7lt(n,Y)6e
7sra

Ge7Mn.Y)6e7sFn

Ge76(n,Y)Ge77m

6e76(n»Y)Ge77m

Ge76(n,Y)As
77m

Ge76(n,Y)Se77m

Ge70(n,Y)Ge7im

Ge70(n,Y)Ge7im

-e72(n,Y)Ge73m

"^72(n,Y)6e73m

MEIA-VIDA
DO RADIO
-NUCLlDEO

48,9s

82,2m

54,3s

ll,3h

38,8h

17,5s

20ms

70ms

O,53s

4,6s

SEÇRO DE
CHOQUE
(mb)

349±10

381±30

775±50

2000±40

Filha

Filha

280±70

.3

POR REAÇÕES

PRINCIPAIS

max
(Lederer

3":

3":

3":

3":

1.19;
0.72;

2.90;

2,20;

0,679

(MeV)

et ai.

-

0,98;
0,61

2,70

l,38;0

DE CAPTURA

CARACTERÍSTICAS

1968)

0,92;

,71

0

0

0

0
0
0
0

0

0.

0,

o,
0,

0,

LINHAS
(MeV)

,139

,265

,159;0,215

,21T;0,216;
,265;0,367;
,416 ;0,558;
,239;0,521;

,239;0,521;

,162

,198

175

054

067

í'r
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CAPITULO IV

DISPOSITIVO EXPERIMENTAL

4.1 - TELESCÓPIO DE RAIOS GAMA (CESAR)

O telescópio espacial (CESAR), para medir raios gama de
baixa energia na atmosfera a bordo de balões, foi construído pelo Centro
de Estudos de Radiações Espaciais (CESR) da Universidade de Toulouse e
pelo Centro de Estudos Nucleares de Saclay (CEN-Saclay) do Comissariado
de Energia Atômica da França. 0 telescópio CESAR de Toulouse e Saclay
(Albernhe et ai., 1978) consiste, essencialmente, de um detetor Ge(Li)
de 140cm3 associado a um dispositivo de anticoincidência ativa com cir̂
tilador NaI(T£.) e a um sistema de criogenia. Este conjuntoeapoiado,co£
venientemente, num suporte rotativo em uma gondola cúbica de alumínio,
como apresentado na Figura IV.1. 0 suporte rotativo é" fixado na estrutju
ra da gondola por dois eixos perpendiculares, no plano horizontal,de fo£
ma a garantir a vertical idade do telescópio em qualquer posição de ater;
rissagem da gondola. Durante o vôo a bordo de balão", os dois eixos são
presos por garras magnéticas. Um dos eixos, entretanto, pode ser movimer^
tado por iim motor, permitindo apontamento de ± 50° em relação ao zenite.
Os apontamentos podem ser telecomandados de terra, de acordo com o pro
grama observacional predeterminado para o vôo. No fim do vôo, os eixos
ào suporte são liberados através de uma ordem telecomandada de terra,ou
pelo programador de bordo.

Um sistema de servo-mecanismo mantêm a estabilização azi_
mutal da gondola em relação ao campo magnético terrestre. A estabiliza
ção realiza-se através da leitura de uma bússola magnética, por um d|s_
positivo Óptico, para ql;e seja acionado um sistema de barras inerciais,
que fazem as correções em azimute. A precisão é de ± 10 minutos de arco.
As correções em azimute são feitas, automaticamente, ao longo da trajeto
ria do balão, de acordo com a-declinação magnética local.
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SERVO DE AZIMUTE

CARGA UTIL CESAR

BLINDAGEM ATIVA [
NoI(Tl)

PROGRAMADOR DE BORDO

MAGNETftMETRO
SERVO DA ELETRÔNICA
SENSOR DE PRESSÃO

AMPLIFíCAOORES

FONTE DE ALTA VOLTAGEM

BUFFER

MEMÓRIA

RELÓGIO DE OUART7O

BLINDAGEM

ELETRÔNICA

A PC Z0A8 CANAIS

ADC 1Ò96 CANAIS

Fig. IV.1 - Carga útil CESAR (gondola mais instrumentos)
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A gondola consiste em uma armação cúbica de duralumínio,
de l,5m de lado, onde o espectrômetro Ge(Li), os sistemas de criogênia,
eletrônica, estabilização, telemetria, e as baterias são dispostos.Pesa
durante o vôo cerca de 400 Kg, apôs acondicionada numa caixa de isopor
com amortecedores de borracha.

0 detetor (Figura IV.2) Ge(Li) do espectrômetro consiste
em um cristal de germânio de 140cm3, coaxial, ativado com lTtio,fabn"ca_
do pelo Departamento de Física Nuclear (Serviço de Metrologia Fundame£
tal) do Centro de Estudos Nucleares de Saclay.As características do cris^
tal são as seguintes:

Diâmetro: 51mm
Altura: 68mm
Espessura da camada N: 3J0ym
Camada de compensação: 20,5mm
Volume efetivo: 135cm3

Corrente inversa: ^saturação = 35nA a 20°C e < 10"9A na tem
ç peratura do nitrogênioiTquido,

com polarização de 3000 V.
Resolução: 3 KeV para 1,33 MeV

0 resfriamento do detetor 5 garantido por um criostato a
nitrogênio líquido. 0 criostato mantém o equilíbrio térmico entre o d£
tetor e o nitrogênio líquido, através de uma barra de cobre acoplada a
cápsula de proteção do cristal de germânio por juntas de vi ton ("0- ring"),
e imersa num recipiente Dewar de nitrogênio líquido, que pode ser pres_
surizado a 300gcm~2. 0 recipiente Dewar tem capacidade para 25 litros de
nitrogênio líquido, suficientes para garantir o equilíbrio térmico duraji
te 8 dias. A polarização do crisíal (alta voltagem) e feita por um cabo
de bronze-berílio. Uma superfície deslizante de teflon, entre o cabo de
bronze-berílio e o ponto de conexão no cristal, permite a deformação de
todo o sistema durante a fase de resfriamento e serve, também, para pro
teger o cristal de choques durante a aterrissagem.
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Fig. IV.2 - Detetor Ge(Li) do espectrometro
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O detetor Ge(Li) é" circundado por um sistema de antico|n
cidência Nal(Id), que serve para: a) definir o campo de visão do telesc£
pio em cerca de ± 25° (FWHM) a 0,511 MeV; e b) reduzir a contribuição
das interações Compton, de forma que a relação entre os picos e a radi£
ção gama continua seja otimizada.

O sistema de anticoincidencia (Figura IV.3) consiste em
um anel cilíndrico de NaI(T£) de 55mm de largura, dividido em duas pa_r
tes separadas opticamente, e em dois discos semicirculares, de 50 mm de
diâmetro, instalados em baixo do detetor Ge(Li). A montagem da anticoi£
cidência permite que o sistema de deteção seja usado como um espectrome
tro de pares para raios gama com energias superiores a 1,022 MeV. Seis
fotomultiplicadoras RCA 2060, acopladas aos cristais NaI(T£), compõem o
sistema de anticoincidencia. Os cintiladores Nal(TX) têm uma resolução
de 12,5 a \7% para raios gama de 0,511 MeV, dependendo da posição de i£
teração do raio gama com o sistema. Esta resolução ê sufi ei ente para d|s
criminar fõtons de aniquilação no sistema de anticoincidencia e usa-los
para reduzir os picos de escape (simples e duplos) no espectro medido
pelo detetor Ge(Li).

Durante os vôos a bordo de balões, o limite inferior da
energia de veto, E , da anticoincidencia, pode ser ajustado em 100 ou 200

- KeV através do telecomando. As taxas de contagens dos 4 cintiladores

I Nal(TX) e do detetor Ge(Li) central são armazenadas em oito memórias de

bordo, com freqüências de interrogação ajustãvel entre 1/16 e ls.

I
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Os pulsos do detetor Ge(Li) são pre-amplifiçados e envia^
dos» simultaneamente, para dois sistemas de analiseecodificação.Um deŝ
ses sistemas amplifica e formata os pulsos do detetor Ge(Li), que sati£
fazem as condições impostas pela lógica de seleção de um evento,eos di_s_
tribui em 2048 canais entre 0,040 e 3,0 MeV. Para cada evento, um trem
de pulso de 16 bits e transmitido para terra. 0 segundo sistema mede o
valor da altura de cada pulso e faz uma conversão digital analógica atra
ves de interações. A função deste sistema é analizar os pulsos do dete_
tor Ge(Li), em anticoincidencia com o NaI(T£), e os distribuir em 4096
canais. Para o primeiro vôo, este codificador foi ajustado para analisar
pulsos entre 0,2 e 6,5 MeV. Nos vôos seguintes, entretanto,foi ajustado
para analisar pulsos entre 0,2 e 4,7 MeV. A fim de evitar perda de conta
gens em al,ta energia, E > 1,022 MeV, devido ao escape dos raios gama de
aniqüilação, escape simples principalmente, uma janela eletrônica (511 ±
80) KeV seleciona os pulsos da anticoincidencia, correspondentes aos fõ
tons de aniqüilação. Os pulsos do detetor Ge(Li) em coincidência com um
desses pulsos não são rejeitados, porém, analisados e marcados na teleme
tria por um bit extra, de tal forma que possam ser identificados poste_
riormente.

A atitude do espectrÔmetro é fornecida por dois codifica
dores (código GRAY) com precisões de 0,5° em elevação e 1,5°emazimute.
Os sinais digitais são convertidos em uma palavra de 9 bits e transmit^
dos para a terra através de um multiplexador.

Um sensor de pressão Albin-Springer (modificado CEA) mede
a. pressão atmosférica residual durante a subida do balão com precisão de
± 2 mb. Um sensor Rosemount mede a pressão atmosférica residual com pre
cisão de 0,1 mb no intervalo de 15 mb - 1 mb. As medidas dos sensores de
pressão são transmitidas para o solo através de multiplexador.

Um comutador analógico transmite informações ("house-kee£
ing") sobre as voltagens, os parâmetros da atitude da gondola, a tempe
ratura do pré-amplificador do detetor Ge(Li) e da eletrônica, e os tes^
tes de velocidade e direção do comando do sistema de elevação do telejs
copio.



- 92 -

Todas as informações são transmitidas para o solo através
de um sistema de telemetria FM/FM, usando 8 canais IRIG.O sistema de C£
mando tem possibilidade para nove ordens.

4.2 - CALIBRAÇKO DO ESPECTRDMETRO

•

0 espectrõmetro Ge(Li) foi testado no laboratório para die
terminar sua eficiência, sua resolução angular e em energia, esualinea^
ridade. Os testes de laboratório foram feitos usando-se várias fontes ra
dioativas: Eu152, Co60, Y88, Th 2 2 8, Na22 e fontes de neutrons.Estes tes^
tes mostraram que a resolução intrínseca do detetor paraalinha de 1,332
MeV (Co60) é de 3,0 KeV ("FWHM"), e que esta resolução aumenta para 3,4
KeV ("FWHM"), quando o detetor está associado com toda a eletrônica da
gondola.

A eficiência e1 foi medida para diferentes energias, com
uma fonte radioativa de Eu152 ao longo do eixo do detetor. Varia de 40%
para a energia de 0,245 MeV e 10% para a energia de 1,408 MeV. A varia
ção na área efetiva (S * = E 1 X S ) versus energia (KeV) é apresente^
.da na Figura IV.4. 0 fator geométrico S£í (cm2sr) = _f* KS - 2irsinede foi
medido a partir do diagrama de diretividade para varias energias. 0 coe_
ficiente de ajustamento K dá uma transmissão de 1,0, quando a fonte de
calibração esta ao longo do eixo do detetor. A variação do fator geomjé
tricô (Sn) versus energia é mostrada na Figura IV.5.

A resposta angular do detetor foi medida para diferentes
ângulos zenitais e diferentes energias. A área efetiva para o pico de
absorção total é mostrada na Figura IV.6.
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Fig. IV.4 - Variação da area efetiva do espectrometro fie(Li)
com a energia
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Fig. IV.5 - Fator geométrico do espectrometro Ge(Li) versus
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CAPITULO V

OBSERVAÇÕES A BORDO DE BALDES ESTRATOSFERICOS

5.1 - OBJETIVOS CIENTÍFICOS

O principal objetivo dos experimentos com o telescópio gâ
ma CESAR a partir de Guaratinguetã, na latitude X = 12°S, foi a observa
ção de linhas de raios gama extraterrestres oriundas do Centro Galãtica
Devido ã posição geográfica do local de lançamento de balões, Guaratiji
guetã (22°50'S, 45°12'W), o Centro Galãtico pode ser observado na dire
ção do zênite.

Até* a data do primeiro lançamento, em 2 de dezembro de
1976,poucos experimentos haviam voado a bordo de balões para tentar.observar
linhas de raios gama da região do Centro Galãtico. Os vôos do telescópio
gama CESAR foram as primeiras tentativas de observação de linhas de raios
gama desta região, usando-se um telescópio Ge(Li) de alta resolução em
energia. Apenas o grupo da Universidade de Rice (Johnson e Haymes,1973; .
e Haymes et ai., 1975) relatara evidências de deteção de uma linha de
raios gama procedente do Centro Galãtico, a linha de aniquilação do po.
sitron em 0,511 MeV. As observações do grupo de Rice for*am realizadas
com detetores NaI(T£), a bordo de balões lançados do território argent^
no.

Além da observação de linhas de raios gama procedentes do
Centro Galãtico, os experimentos com o telescópio CESAR tiveram também
os seguintes objetivos científicos:

a) deteção da radiação gama contínua de baixa energia provenientes
do Centro Galãtico;

b) observação do ruído de fundo (radiação gama atmosférica e rad|a_
ção gama induzida no sistema de deteção), na latitude geomagné
tica X = 12°S.



- 98 -

5.2 - DESCRIÇÃO DOS VÔOS DE BALÕES

O telescópio gama CESAR realizou quatro vôos a bordo de ba
lões estratosfericos de 350.000 m3, lançados de Guaratinguetã no dia 2
de dezembro de 1976, e nos dias 8, 14 e 17 de fevereiro de 1977.

0 primeiro voo ocorreu em 2 de dezembro de 1976. 0 balão
foi lançado ãs 0907 TU e atingiu um teto ("ceiling")de 2,8g cm"2 às 1130
TU. Entretanto, as medidas foram interrompidas as 1231 TU, devido a pro
blemas com o balão. Houve problemas, também, com o sistema de codifica^
ção de 4096 canais. Este sistema foi retirado da carga útil nos vôos sulb
sequentes. Para o segundo vôo, de 08 de fevereiro de 1977, o balão foi
lançado ãs 0635 TU e atingiu um teto de2,5 gcm"2 as 0900 TU. Aconteceu,
porém, quase que uma repetição do primeiro vôo, havendo necessidade de
interrompê-lo, devido a problemas com a telemetria, 42 minutos após o ba
lão ter atingido o teto.

Apesar das curtas durações desses dois vÔos,eles serviram
para testar o funcionamento, no espaço, do telescópio gama e dos outros
instrumentos da carga útil. Os vôos serviram, também, para fornecer im
portantes informações sobre o ruTdo de fundo do espectrõmetro. A Figura
V.1 mostra as taxas de contagens do sistema de anticoincidencia. A Figû
ra V.2 mostra a taxa de contagem total observada pelo detetor Ge(Li) em
função da pressão. A Figura V.3 mostra o espectro de perda, sem corre
ções, dos raios gama observados pelo detetor Ge(Li) durante 42 minutos,
na altura maxima (teto). A Figura V.4 mostra as taxas de contagens da 1i_
nha de 511 KeV, medidas pelo detetor Ge(Li) acima do.máximo de Pfotzer.
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Fig. V.3 - Espectro sem correções, dos raios gama observados
pelo detetor Ge(Li) durante 42 minutos
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Para o terceiro vôo, de 14 de fevereiro de 1977, o balão
foi lançado as 0608 TU e atingiu um teto de 2,25 g cm"2 as 0908 TU.O t£
lescopio foi, inicialmente, apontado para uma direção de 20° em relação
ao zenite do Centro Galático. Porém, devido a problemas com o sistema de
estabilização, ãs 0950 TU, não foi possível continuar com o planodevoo
prefixado. Ss 1030 TU, c telescópio foi comandado para a posição vertj^
cal, permanecendo nesta posição até o final do vôo ãs 1405 TU,quando se
fez a separação da carga útil do balão. 0 transito pelo zênite do plano
meridiano do centro galatico ocorreu as 1125 TU. A resolução em energia
do espectrometro Ge(Li), 3,4 KeV (FWHM) no solo, para raios gama de 1,33

MeV, variou durante a subida do balão para 8 KeV. Contudo, permaneceu
com esta resolução durante todo o resto do vôo. A Figura V.5 mostra a cur
va de variação da altura do balão (pressão atmosférica residual) durain
te o teto.

O quarto vôo ocorreu no dia 17 de fevereiro de 1977. 0 ba_
lão foi lançado as 0721 TU e atingiu um teto de 2,25 mb as 0946 TU.Como
o problema com o sistema de estabilização não foi sanado a tempo, o te
lescopio voou, verticalmente, durante todo o voo. 0 trânsito pelo zênj^
te do plano meridiano do Centro Galatico ocorreu as 1103 TU. Durante e£
te vôo ocorreu, também, a mesma variação na resolução do espectrometro
como no vôo anterior,de 14 de fevereiro.A separação da carga útil -do balão
foi feita ãs 1630 TU. A Figura V.6 mostra a curva de variação da altura
do balão durante o teto.

Os quatro vôos, descritos acima, permitiram a acumulação
de dados por 15 h e 10 min, com o telescópio na altitude de teto. Duraji
te cada vôo, uma fonte radioativa de Y88(0,898 e 1,836 MeV) checou; coji
tinuamente, o ganho e a estabilidade da eletrônica. A energia de corte
Inferior do sistema de anticoincidencia foi mantida em 100 KeV, e seu
tempo de veto em 10 us, em todos os quatro vôos. A janela de energia do
espectrometro Ge(Li) foi de 1,17 KeV/canal, nos vôos dê 2*de dezembro de
1976 e 8 de fevereiro de 1977. Mediram-se raios gama na faixa de energia
entre 0,04 - 2,30 MeV. Nos vôos de 14 e 17 de fevereiro de 1977, a jam*
la de energia do espectrometro Ge(Li) foi de 1,50 KeV/canal, e foram me
didos raios gama entre 0,04 - 3,00 MeV:
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teto do vôo de 14 de fevereiro de 1977
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Todos os vôos da carga útil CESAR, descritos acima, foram
realizados dentro de um projeto de cooperação internacional, entre o Ins
tituto de Pesquisas Espaciais (INPE/CNPq) e o Centro Nacional de Estudos
Espaciais (CNES) da França. Os balões foram lançados por uma equipe mis
ta (CNES/INPE). Os dados transmitidos pela telemetria foram gravados em
fitas magnéticas analógicas pelas telemetrias de terra do CNES,localiza_
das em Guaratinguetã e Presidente Prudente. Duas equipes técnico-cientT
ficas de Saclay/Toulouse/INPE gravaram, paralelamente, os dados cientT
ficos em fitas magnéticas analógicas. Este procedimento permitiu que se
fizessem analises preliminares dos dados durante os vôos, e imediatameji
te, após os seus términos.

5.3 - REDUÇÃO DE DADOS

Inicialmente, os eventos gravados em fitas magnéticas ana_
lógicas, caracterizados pelas energias dos fÓtons e os instantes de tern
po em que eles foram detetados pelo detetor, foram digitalizados, e gra •
vádos em fita magnética digital, para uso em computador pelo Departame£
to de Análise e Tratamento de Dados do CNES, na França. No INPE, foram
desenvolvidos e adaptados vários programas para os computadores B6700 e
PDP 11/45, com a finalidade dé auxiliar na analise dos dados já digita
lizados. 0 diagrama de bloco da Figura V.7 mostra as principaisfases da
seqüência de redução e analise dos dados.

Na. primeira fase, são montados os espectros de raios gama,
a partir dos eventos gravados na fita magnética digital original ("raw
data"). Os intervalos de tempo de cada espectro são selecionados de acojr
do com o interesse cientifico.
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REDUÇÃO DOS DADOS

FASE 1

MONTAGEM DOS ESPECTROS DE RAIOS GAMA

FASE 2

IDENTIFICAÇÃO PRELIMINAR DOS PICOS
PREDOMINANTES NOS ESPECTROS

1
FASE 3

CORREÇÕES DE DERIVA DO CANAL ZERO,
VARIAÇÕES NA RELAÇÃO ENERGIA/CANAL, E

NO TEMPO MORTO DA ELETRÔNICA ASSOCIADA

í
FASE 4

IDENTIFICAÇÃO DOS PRINCIPAIS PICOS E
DETERMINAÇÃO DA COMPONENTE
CONTINUA DE CADA ESPECTRO

Fig. V.7 - Diagrama de bloco das principais fases de redução
e análise dos dados
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Na segunda fase, sao feitas as identificações prelimina_ —:T

res dos picos predominantes em cada espectro eas determinações das der^ m('
vas do zero do codificadoredas variações na relação energia/canal. Con v

~~ tf- 1'sistem, essencialmente, em localizar as posições ecalcular as areas dos g l
picos da fonte de calibração de bordo Y 8 8 (0,898 e 1,836 MeV), edo pico \
correspondentes a linha atmosférica em0,511 MeV. Estas tarefas são exje ff jj
cutadas, automaticamente, com controle através do teclado, por programas 1
de analise de espectros de raios gama medidos com detetores Ge(Li). A de 9\
riva do zero do codificador e a variação na relação energia/canal, em
comparação com as calibrações feitas antes dos vôos, são calculadas por
um programa de regressão linear.

Na terceira fase, apôs a correção previa das derivas do c<i
nal zero do codificador e das variações na relação energia/canal, corri^
gem-se os efeitos do tempo morto da eletrônica. Todos os espectros são
ajustados para a mesma relação energia/canal, com o valor próximo ãca 1J_
bração feita antes do vôo. Ao termino deste terceira fase, os espectros
estão prontos para serem analisados conforme o interesse científico.

A fase quatro inicia-se com uma nova procura preliminar
dos picos de cada espectro. Faz-se uma varredura automática, em compute
dor, para cada conjunto de cinco canais, variando de um canal, para l£
calizar os possíveis picos dos espectros com significãncias estatísticas
> 2o, em relação ao conjunto dos cinco canais anteriores edos cinco po£ j
teriòres. Os resultados desta procura dos picos são utilizados como eji
trada para o programa principal de análise, HYPERMET (Phillips eMarlow, j
1976). Segue-se, então, com a análise propriamente dita, para aidentifi^
cação dos principais picos e determinação da componente contínua de ca j
da espectro. 1

I
I
I
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CAPITULO VI

RESULTADOS DA ANAlISE DOS ESPECTROS DE RAIOS GAMA
k ~

6.1 - MÉTODO DE ANALISE

A Tabela VI. 1 apresenta algumas características importar)
tes dos vôos da carga útil CESAR, efetuados a partir de Guaratinguetã,
SP, para a observação de raios gama da região do Centro Galatico.

A Tabela VI.2 apresenta os espectros (intervalos de tempo)
dos vôos de 2 de dezembro de 1976 e 14 de fevereiro de 1977 analisados
nesta pesquisa. Os espectros de números I a 9 correspondem ãs subidas
dos balões em ambos os vôos. Para o vôo de 2 de dezembro de 1976, os eŝ
pectros analisados para o teto do balão se resumem nos espectros de nú
meros 10, 11 e 12. Para o teto do vôo de 14 de fevereiro de 1977, foram
analisados os espectros de números 10 a 26. Os espectros de números 20,
21 e 22 correspondem S observação do Centro Galatico pelo telescópio. Vá
rios outros espectros observados nos vôos de 8 e 17 de fevereiro de 1977
foram também analisados.

Os espectros de raios gama, apresentados na Tabela VI.2,
foram analisados automaticamente com o auxílio de um programa de compu^
tador, denominado HYPERMET (Apêndice B), desenvolvido no Naval Research
Laboratory (Phillips e Marlow, 1976a, 1976b e 1977) para analise de eŝ
pectros de raios gama medidos com detetores Ge(Li) è HPGe. Fizeram-se
analises espectroscÕpicas finas, exaustivas, de cada espectro. Todos os
picos resultantes da varredura automática, mencionada no Capítulo V, fo
ram analisados. Fez-se também, independentemente, com o auxílio do pro
grama HYPERMET, a procura e analise de:

a) linhas de raios gama dos" decaimentos déTãdioisÕtopos produzidos
por nucleossintese nas explosões de supernovas (Tabela II.2);

b) linhas de raios gama produzidos em interações de raios cósmicos de

baixa energia com os constituintes do meio interestelar (Tabela

II.3);
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c) linhas de raios gama atmosféricos (Tabela II.5);

d) radioatividade natural dos materiais da carga útil;

e) linhas de raios gama induzidas nos materiais da carga útil.

Para cada espectro e conjunto de picos analisados foram
feitas tabelas e gráficos de acompanhamento da evolução da intensidade
de cada pico, durante cada vôo de balão. As identificações dos picos fo
ram feitas com o auxílio das tabelas de raios gama de Lederer etal.(1968),
Dams e Adams (1970), Madson (1970), Meixner (1971), Erdtmann e Soyka

(1973, 1979) e Erdtmann (1976). Para as identificações,considerou-setam
bem as composições dos materiais do espectrõmetro Ge(Li) edos outros ma_
teriais da carga útil, bem como as suas abundancias isotõpicas e as s£
ções de choque para neutrons (Erdtmann, 1976; Alley e Lessler, 1973) e
protons energéticos (Zobel et ai. 1968; Shima e Alsmiller, 1970) década

núcleo constituinte. A estrutura da gondola e o recipiente, de nitrogênio
iTquido, por exemplo, foram feitos de duralumTnio (Duralinox tipo AG 5),
cuja composição e a seguinte: 0,K)% de cobre, 4,5 a5,5% demagnésio,0,40%

de silício, 0,50% de ferro, 0,20 a 1% de manganês, 0,20%de zinco, 0,40%
de galio, 0,20% de titânio e o resto de alumínio.

A componente contTnua de cada espectro foi determinada,sub
traindo-se os picos predominantes com auxílio do programa HYPERMET. A
componente contTnua corresponde ao ruTdo de fundo para o espectro dis
creto.

A Figura VI.1 mostra os espectros medidos pelo espectrôme
tro Ge(Li) da carga útil CESAR, no vôo de 2 de dezembro de 1976,durante
a passagem pela região do máximo de Pfotzer e durante o teto do balão.
A Figura VI.2 mostra os espectros medidos no vôo de 14 de fevereiro de
1977, durante a passagem do balão pelo máximo de Pfotzer, e durante os
intervalos de 1030 - 1400 TU e 1100 - 1200 TU na altitude do teto do ba
lão. Esses espectros exemplificam:
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a) a potencialidade do espectrometro Ge(Li), da carga útil CESAR,
em resolver a estrutura fina dos espectros de raios gama observe
dos no espaço;

b) a complexidade dos espectros de raios gama medidos na atmosfera
terrestre, com um espectrometro Ge(Li) de alta resolução emenejr
gia;

c) as diferenças entre os espectros de raios gama medidos durante
a subida dos balões e os espectros medidos na altura do teto dos
vôos;

d) as possibilidades do sistema de redução e análise, implementado
nos computadores B6700 e PDP11/45 do INPE, para analise de dados
medidos no espaço, com detetores Ge(Li) ou HPGe a bordo de bâ
lões. Pode-se fazer analise automática de qualquer espectro (iji
tervalo de tempo) medido. •

6.2 - LINHAS DE RAIOS GAMA INDUZIDAS E ATMOSFÉRICAS

0 espectro mostrado na Figura VI.3 corresponde ã' totalida^
de de eventos medidos pelo espectrometro na altitude de teto, durante o
vôo de 14 de fevereiro de 1977. Este espectro apresenta um grande nume
ro de picos superpostos a um continuo. Alem de algumas linhas atmosféri_
cas, várias outras podem ser identificadas como sendo induzidas por nêu
trons e raios cósmicos no detetor Ge(Li) e nos materiais internos aosi\s
tema de anticoincidência, e, também, em outros materiais da carga útil.
As Tabelas VI.3 e VI.4 apresentam as intensidades e as possíveis identj^
ficações de várias linhas existentes nos espectros das Figuras VI.l,VI.2 e
VI.3. Os picos mais fortes em 0,898 ei,836 MeV são devido a fonte de ca
libração Ye8 de bordo. Um outro pico forte é a Tinha em 0,511 MeVdeanj,
quilação do par põsitron-elétron. A linha em 1460 KeV é, provavelmente,
devido as impurezas de Kuo nos cristais NaI(T£).



TABELA VI.1

CARACTERÍSTICAS IMPORTANTES DOS VÔOS DA CARGA OTIL CESAR PARA OBSERVAÇÃO DO CENTRO GALATICO

DATA

02/12/76

14/02/77

17/02/77

LANÇAMENTO
(TU)

0907

0608

0721

TETO
(TU)

1130

0908

0946

TETO
g cm-2

2,80

2,25

2,25

CENTRO GALATICO 50%
DENTRO DO CAMPO DE
VISÃO DO DETETOR

(TU)

1030

0919

PASSAGEM DO CENTRO
GALATICO

(TU)

1125

1103

CENTRO GALATICO 50%
FORA DO CAMPO DE
VISÃO DO DETETOR

(TU)

1309

1247

FIM DO
VOO
(TU)

1231

1405

1630
PO

I

»-•"".• ~S • • • - . *
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TABELA VI.2

ESPECTROS DE RAIOS GAMA ANALISADOS

HQ

1
2

3
4

5
6
7
8
9

10
11
12

13

T4
15

16
17
18
19
20

21
22
23
24
25
26

VÔOS CESAR/GUARATINGUETA",

FAIXA DE
PRESflO
(nb)

700-310
310-160

160-94
94-57

57-35
35-20

20-11,5
11,5-6

6-2,8;6-2,2

o
+Jo
t~

•

1

3
|2

02/12/76
(TU)

0915-0940
0940-0950

0950-1000
1000-1010

1010-1025
1025-1040
1040-1055

. 1055-1110
1110-1130
1130-1200
1200-1230
1130-1230

-

DURAÇÃO
(s)

1500
600

600
600
900
900
900

900
1200
1800
1800
3600

BRASIL

14/02/77
(TU)

0620-0640
0640-0655

0655-0705
0705-0720
0720-0740
0740-0800
0800-0820
0820-0840
0840-0910

C910-0930
0930-1000
1000-1030

1030-1100
1100-1130
1130-1200

1200-1230
1230-1300
1300-1330

1330-1400
1100-1200
1030-1200
1030-1230
0910-1030
1030-1400
0930-1030
1300-1400

DURAÇÃO
(s)

1200
900

600
900
1200
1200
1200
1200
1800
1200

1800
1730
930
1800
1800

1800
1800
1800
1800
3600
4530
6330
4730
11730
3530
3600
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TABELA VI.3

UNHAS DE RAIOS GAMA OBSERVADOS NO INTERVALO DE 0910 - 1400 TU

(16460s OTEIS) DURANTE O VÕO DE 14 DE FEVEREIRO DE 1977

ENERGIA
• (KeV)

54
59
67
89
122

139
146

159

194
198

270
338

355
405
440

511

608

700
765
844

898

950

1014

(8
(6
(4

(1
(2
(6
(2

d
(4

(6

(6

(6

(1.

(1.
(7,

d.
d,

(2,
(2,
(4,

(3,

(2,

(3,

INTENSIDADE
CONTAGENS s~:

,60 ±

",46 ±

,37 +

,73 ±

,25 ±

,62 ±

,20 ±

,44 ±

,97 ±

,17 ±

,50 ±

,50 ±

,57 ±

02 ±

39 ±

97 ±

25 ±

12 ±

87 ±

21 ±

26 ±

31 ±

43 ±

1,00)

1,05)

0,96)

0,70)

0,75)

0,96)

0,72)

0,75)

0,67)

0,67)

2,61)

3,09)

0,51)

0,31)

2,10)

0,10)

0,23)

0,30)

1,64)

2,42)

0,08)

1,18)

1,22)

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

io-2

io-2

io-2

io-2

io-2

io-2

io-2

io-2

io-2

io-2

io-3

io-3

io-2

IO"2

io-3

io-1

io-2

io-2

IO"3

io-3

io-1

io-3

IO"3

Ge72

Co60

Ge 7 2

Ge 7 6

Ge71»
Ge7"

Ge70

Ge 7 $

Ge7G

Ge 7 0

Ge7"

Ge 7 6

Fe56

Ga 6 7

Na 2 3

Mg2"
Tl28
l ,

e +
 +

Ge7"

TENTATIVA DE IDENTIFICAÇÃO

(n, Y ) Ge 7 3 m

, Ge7"(n,n'Y) Ga7"m (?)

(n, Y) Ge73m

(n, Y ) A S 7 7 (?)

(n, a) Zn71

(n, Y ) Ge 7 5 m

(p, 2n) As 6 9, Ge70 (P,Y) Se
71

(n, Y) Ge77m

,(n, Y) Ge77

(n, Y ) Ge71in, Ge7" (n, Y ) Ge7s

(n, Y ) Ge75 (?)

(n, Y ) Ge77,Ge7*(n, n'y) Ga7S

(n, Y) Fe57

(?)
(n,n'Y) Na23, P2 1460 KeV K"°,

(p, 2p) Na23*, I 1 2 7 (n, y)
Zn69m

e"

(n, n'Y) Ga7", P2 1632 KeV

N1" (n, n'Y) N*V I118, Bi21"
Fe5"
Ge76

Al 1 2 7

Fe56*

(p, n Y) Fe531"
(n, Y) Ge77

(n, n'Y) Al 1 2 7*, Fe56 (p, p1)

Y88 (fonte de calibração)

PI 1,

Al27

46 KeV K"° (?)

(n, n'Y) Al
27

Continua
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Continuação da Tabela VI.3

ENERGIA
(KeV)

1035

1126

1173

1262

1291

1332

1460

1610

1630

1655

1771

1809

1817

1836

1996

2109

2223

2313

2972

(2
(3
(8

(2
(4

(9
(8

(9

(1.
(3,
(2,

(3,
(3,

(1.

(1.

(1.

O.
(1.
(1.

INTENSIDADE
CONTAGENS s"1

,71
,29
,48
,46
,75

,63
,12

,44
,93
,41
27

31
22
94

21
35

36
35
21

± 1
± 1

± 1

± 0

± 1

± 1

± 2

± 2

± 1

± 1

± 1

± ls
± 1,

± o,

± 0,

±0,

± o,

i 0,

t 0,

,16)

,17)
,36)

,89)

,49)

,51)

,02)

,30)

,31)

»12)
,03)

15)
36)
04)

74)
52)

71)
63)
64)

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

io-3

IO"3

IO"3

IO"3

io-3

io-3

IO"3

io-3

io-3

IO"3

IO"3

io-3

io-3

IO"1

io-3

IO'3

io-3

IO"3

IO"3

TENTATIVA DE IDENTIFICAÇÃO

Xe121 (

Cu65 (n

?)

, a) Co62 (?)

Co60, Cu65 (n, a) Co62 (?)

Ge76 (n

P2 2312

Ge76 (n

, Y) Ge77

KeV N1* (n, n'Y) N1",

, Y ) Ge 7 7, Sb116"1 (?)

Co60, P2 2354 KeV Ge7" (n, n'Y) Ga7*

K"0

Ge76 (n

N1* (n,

PI 2168

P2 2792

Fe56 (p,

Mg26 (p,

P2 2840

, V) Ge 7 7, Mg25 (n, p) Na25

n') fl!\ Na23 (n, a) F20

KeV K39 (n, 2n) K38 (?)

KeV N1* (n, n'Y) N x \

p') Fe56*

p1) Mg26

KeV Ar1*0 (n, n'Y) Cl"0 (?)

Y8B (fonte de calibração)

PI 2508

PI 2619

H1 (n,Y)
N1- (n,
N1* (n,

KeV Ge72 (n, n'y) Ga72

KeV Ge76 (n, n'Y) Ga7G

n'Y) N>\
n' Y) N

11»

L
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TABELA V I . 4

í

LINHAS DE RAIOS GAMA OBSERVADAS NO INTERVALO DE 1100 - 1200 TU

(3600s), DURANTE 0 VÕO

ENERGIA
(KeV)

54

59
67

89
139
175

198
265

338
355

367
440

473
488

511
608

700
765

847

898
950

997
1014

INTENSIDADE
CONTAGENS s"1

(1,03 ± 0,11) x IO-1

(8,34 ± 1,19) x IO"2

(2,36 ± 0,92) x IO"2

(2,65 ± 0,91) x IO"2

(3,04 ± 1,00) x IO-2

(3,44 ± 1,15) x IO"2

(1,21 ± 0,12) x IO"1

(Ii76 + 1,05) x IO"2

(1,33 ± 0,59) x IO"2

(1,02 ± 0,56) x IO-2

(1,48 ± 0,56) x IO"2

(1,28 ± 0,46) x IO"2

(1,20 ± 0,82) x IO"2

(1,65 ± 0,74) x IO"2

(2,17 ± 0,11) x IO"1

(2,08 ± 0,46) x IO"2

(3,40 ± 0,66) x IO"2

(4,10 ± 3,14) x IO-2

(8,72 ± 2,76) x IO"3

(3,25 ± 0,09) x IO-1

(4,60 ± 2,11) x IO"3

(5,93 ± 3,30) x IO"3

(4,00 ± 2,15) x IO"3

DE 14 DE FEVEREIRO DE 1977

TENTATIVA DE IDENTIFICAÇÃO '

Ge72 (n, Y) Ge73m

Co60, Ge7" (n, n'Y) Ga
7"m (?)

Ge72 (n, Y ) Ge 7 3 m

Ge76 (n, Y ) A S 7 7 (?)

Ge71 (n, Y) Ge 7 5 m

Ge70 (n, Y) Zn71

Ge70 (n, Y ) Ge71, Ge7" (n, Y ) Ge75

Ge7" (n, Y ) Ge75

Ge76 (n, Y ) Ge77, Ge76(n,n'Y) Ga76

Fe56 (n, Y ) Fe57

Ge7e (n, Y ) Ge77

Na23 (n, n'Y) Na2", P2 1460 KeV

K"\ Mg2" (p, 2p) Na23*, I 1 2 7 (n, Y )

Na23 (n, Y ) Na2", Ge7e (n, y) Ge77

Ge7" (n, a) Zn71n>

e+
 + e"

Ge7" (n, n'y) Ga7", P2 1632 KeV

N1* (n, n'y) N1", I 1 1 8, Bi21"

Fe5" (p, n Y ) Fe53"1

Ge76 (n, Y ) Ge77

Al 2 7 (n, n1) Al27, Fe5e (p,p') Fe56*

Y8B (fonte de calibração)

PI 1460 KeV K"° (?)

P2 2020 KeV Ge70 (p, p1) As 7 0

Al 2 7 (n, n'Y) Al 2 7 |

Continua

•

5
1!mm 7I,
JTI
ti

T

i
IJ

1
•i*

II

l i
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Continuação da Tabela VI.4

ENERGIA
(KeV)

1173

1262

1332

1380

1434

1460

1610

1771

1809

1836

1915

2000

2223

2230

2313

(1
(6

(1
(1
(5

(6

(1
(7

(3

(1
(2 =

(4,

(3,
(3,

(2,

INTENSIDADE
CONTAGENS S"1

,24 ±

,79 ±

,20 ±

,15 ±

,20 ±

,73 ±

,16 ±

,80 ±

,99 ±

,92 ±

,42 ±

,12 ±

55 ±

04 ±

16 ±

0.34)

3,14)

0,35)

0.37)

2.75)

3.27)

0,33)

2,96)

2.27)

0,07)

1.48)

1.49)

2,00)

1.67)

1,33)

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

IO"2

IO"3

IO"2

IO"2

IO"3

IO"3

IO"2

IO"3

IO"3

ío-1

IO"3

IO"3

IO"3

IO"3

IO"3

TENTATIVA DE IDENTIFICAÇÃO

Co60, Cu65 (n,a) Co62 (?)

Ge76 (n, Y ) Ge77

Co60, P2 2354 KeV Ge7" (n,

P2 2403 KeV I120fn (?)

Mn5S (n, a) V52 (?)

K*°
Ge76 (n, Y ) Ge77, Mg25 (n,

Fe56 (p, p1) Fe56*, P2 2792

N 1" (n, n'Y) N
1-

Mg26 (p. p1) Mg26

Y88 (fonte de calibraçao)

PI 2426 KeV Al29 (?)

Ge76 (n, Y ) Ge77, Ge70 (p,

H1 (n, Y) H2

S32 (p, p' ) S32

N1" (n, n'Y) N1"

n'Y) Ga71*

p) Na25

KeV N1*

p1) As70

1

- f
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Fig. VI.1 - Espectrosde raios gama medidos na região domaximo
de Pfotzer (a) e durante o teto do balão (b), no
vôo de 2 de dezembro de 1976
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Fig. VI.2 - Espectros medidos durante a passagem do balão pelo máximo
de Pfotzer (a), e nos intervalos de 1030 - 1400 TU (b) e
1100 - 1200 TU (c) do vôo de 14 de fevereiro de 1977
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A Figura VI.7 mostra operfi 1 notempo da linha de54 KeV.Es_
T . ta linha resulta da interação de neutrons com o cristal degermãnio, prod£
~ zindo o isõmero Ge 7 3 m, que decai com uma meia vida de 0,53s. A reação de
r~ captura 6e72(n,y) Ge 7 3 m é a principal contribuinte para a intensidade da

linha de 54 KeV. A Figura VI.8 apresenta o perfil no tempo de uma linha,
-*? cuja energia é próxima de 700 KeV. A reação Fe5l*(p,nY)Fe53m parece sera
:'. mais provável contribuinte para a intensidade desta linha em 700 KeV.

A maioria dos picos existentes nos espectros das Figuras
VI.1, VI.2 e VI.3 é devido a"radiação gama induzida no detetor 6e(Li),ou
nos materiais próximos dele. Com o propósito de estudar os mecanismos de
produção da radiação gama induzida, foram feitos os perfis no tempo das
intensidades de algumas linhas mais proeminentes do espectro. A Figura
VI.4 mostra o, perfil no tempo da linha de 198 KeV. Esta linha provem de
interações de neutrons com o cristal do germânio, resultando na forma
ção do isomero Ge 7 i m, que decai com uma meia vida de 21,9 ms. A intense
dade do pico de 198 KeV aumenta nas proximidades do mãximo de Pfotzer,
onde as intensidades dos neutrons e dos protons também são maiores. As
reações de ressonância de neutrons (E - 100 eV) são os principais coji
tribuintes. para o pico de 198 KeV.

0 perfil no tempo da intensidade da linha de 139 KeVeapre
sentado na Figura VI.5. Esta linha resulta das interações de neutrons e
protons com o cristal de germânio, produzindo o isomero Gé 7 5 m, que decai
para o estado fundamental, com meia vida de 48s. A linha de 139 KeV mo£
tra também intensidades maiores, próximas do máximo de Pfotzer.A reação
de captura Ge7If (n, y) Ge7sm é a principal contribuinte para aintensida^
de da linha de 139 KeV. As reações do tipo (n, 2n) e (p, pn) em Ge76

contribuem também para a intensidade desta linha. A Figura VI.6 apreseji
ta o perfil no tempo da linha de 139 KeV, observado na atmosfera peloes_
pectrÔmetro Ge(Li) de Mahoney et ai. (1978b), na latitude geomagnética
X = 40°N. As diferenças nas intensidades e nos aspectos gerais dos pe£
fis, nas latitudes geomagnéticas de X = 12°S (Figura VI.5) eX=40°N (Fj[
gura VI.6), são provavelmente devido aos menores fluxos de protons «>s_
micos secundários e neutrons atmosféricos na latitude X = 12°S,e a outros
fatores intrínsecos aos projetos de cada espectrometro.
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A Figura VI.9 apresenta o perfil no tempo da linha de 608
KeV. Esta linha parece resultar de várias origens. Uma delas seria a ijri
teração de neutrons com o cristal de germãnio, produzindo Ga71*, que de_
cai com a meia vida de 8,25min. Neste caso, a reação Ge71* (n, n1) Ga7*
seria a responsável pela linha de608 KeV. Outra possibilidade é deque es_
ta linha seja de origem atmosférica, especificamente o segundo picodees_
cape da emissão gama de 1632 KeV emitido pelo N1* atmosférico. Neste ca_
so, a reação responsãbel pelo picoem608 KeV seria a reação N ^ ^ n 1 JN11*.
As interações departTrulas carregadas com aanticoincidencia de NaI(T£)
podem também contribuir para o aparecimento deste pico através do isõtopo
I 1 1 8. Uma quarta possibilidade seria a emissão da linha de 608 KeV pelo
Bi21 \ que poderia haver na atmosfera ou como impureza na própria carga útil.

As Figuras VI. 10, VI. 11 e VI. 12 são três exemplos das va_
riações temporais das linhas de raios gama, produzidas nos materiais prõx^
mos ao detetor de germãnio, principalmente com o recipiente de nitrogênio
líquido, com a estrutura da gondola, ou mesmo comacapa de proteção do cri s_ "̂|:

tal de germãnio. Todos esses materiais são feitos do mesmo tipo de duralu^
mTnio (Duraiinox AG 5). A interação de neutrons atmosféricos ou secundá_
rios com esses materiais produz Al 2 7*, que decai em l,9xlO~12s. A reâ
çao Al27(n, n1) Al 2 7* é a principal contribuinte para a intensidade da Vi.
nha de 1014 KeV. A linha de 1771 KeV (Figura VI.11) resulta da interação
de protons com o ferro existente nos materiais, produzindo Fe 5 6* que de
cai em 3,3 xlO"11^. A reação Fe56(p, p1) Fe 5 6* e a principal contribuiji
te para a intensidade da linha de 1771 KeV. 0 perfil no tempo, da linha
de raios gama, apresentado na Figura VI.12, pode resultar da interação
de protons com o magnêsio e/òu com o ferro existente nos materiais. A .
interação de protons com o magnêsio, através da reação Mg26(p,p') Mg26*, .
resulta na emissão de uma linha em 1809 KeV pelo Mg26*, que decai para o
estado fundamental em 4xlO" 1 3s. A interação de protons com o ferro,
através da reação Fes6(p,p*)Fe56, pode resultar na emissão de uma linha
em 1811 KeV pelo Fe5e*, que decai em 4xlO"ll*s. Devido a maior abundaji
cia de magnêsio, cerca de 10 vezes a abundância de ferro nos materiais
próximos do detetor, ê mais provável que as reações de magnêsio sejam
predominantes.
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O perfil no tempo da linha de 0,511 MeV (Figura VI.13) mo£
traumaumento na intensidade, com um pico na altura do máximo de Pfotzer,
seguido de um decréscimo na intensidade ate um valor mínimo, que reflete
a chegada do balão na altura de teto do vôo, A análise desta linha de
0,511 MeV e bastante complexa, pois as intensidades observadas podemco£
ter contribuições de fõtons gama de 0,511 MeV, provenientes da aniquila^
ção de positrons na atmosfera e dos decaimentos 3+, resultantes das inte_
rações de protons e neutrons com o detetor Ge(Li) e/ou com os materiais
próximos do detetor. A Tabela VI.5 lista algumas das reações emissoras
de positrons, resultantes das interações de protons e neutrons, que p£
dem ter sido induzidos na carga útil. Estas mesmas reações já foram cojrç
sideradas, anteriormente por Ling et ai. (1977a), na análise de fluxos
de 0,511 MeV medidos com um espectrõmetro Ge(Li) na atmosfera, na lati^
tude A = 40°N. A linha de 0,511 MeV é uma emissão gama predominante na
atmosfera terrestre, tornando-se assim um grande problema para as medj.
das de fluxos de fõtons de 0,511 MeV, que se espera da direção de varias
regiões e objetos de interesse astrofísico. Além da linha deaniquilação •
dos positrons (0,511 MeV), produzidos nos decaimentos ir0 em ocorrência
na atmosfera, foram detetadas também as linhas de 1,632 MeV e 2,313 MeV,
resultantes da interação de neutrons com o nitrogênio atmosférico e, pqs
sivelmente, com o nitrogênio refrigerante do diodo Ge(Li).

As Figuras VI.14 e VI.15 são as componentes contínuas dos
espectros de raios gama medidos nos intervalos de 0655 - 0705 TU e 1100 -
1200 TU, respectivamente. 0 espectro da Figura VI.14 foi medido quando
o balão passava pela região do máximo de Pfotzer, e o da Figura VI.15
foi medido no teto do balão (observação do Centro Galãtico).
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TABELA VI.5

REAÇÕES INDUZIDAS POR NEUTRONS E PROTONS EMISSORAS DE POSITRONS

I.J

Ge70

Ge70

Ge70

Ge72

G e 7 3

Ge7lt

Cu63

Cu63

Cu63

Cu65

Cu65

Fe56

Fe5"
F e "
F e "
Fe5-
Fe57

Al27

Al27

Cr52

(n,

(p,

(P.
(P.
(P.
(p.
(n,

(n.

(P.
(n.

(P.
(P.
(n.

(P.
(P.
(P.
(P.
(n,

(P.
(P.

REAÇÃO

2n) Ge69

Y) A S 7 1

n) As70

n) As 7 2

Y) AS 7-

n) As7-
Y) CU 6-

2n) Cu62

n) 2n63

2n) Cu6-
n) Zn65

n) Co5$

2n) Fe53

Y) Co55

n) Co5-

a) Mnsl

Y) C O 5 8

2n) Al26

n) Si27

n) Mn52

MEIA-VIDA

38 h
62 h

52 min
26 h

17,9 d
17,9 d
12,8 h

9,8 min
38,4 min

.12,8 h

245 d
77 d
8,5 min
18,2 h
0,194 s

45 min
71,3 d

6,4 s
4,2 s
21 min

i>

FONTE: Ling et ai. (1977a), p: 1468.
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6.3 - LINHAS DE RAIOS GAMA EXTRATERRESTRES

A Figura VI.16 apresenta o perfil no tempo da variação da
intensidade da linha de 0,511 MeV, corrigida para a altura de2,75 gcm"2,
durante a passagem do Centro Galatico, no vôo de 14 de fevereiro de 1977.
A Figura VI.17 apresenta um grafico da soma das contagens, medidas nos
intervalos de energia de 492-498 KeV e 528-534 KeV próximos do pico de
0,511 MeV. As contagens apresentadas na Figura VI.17 indicam que o "rui]
do de fundo", nos intervalos de energia próximos do pico de 0,511 MeV,
não variou significantemente durante a passagem do Centro Galatico, no
vÔo de 14 de fevereiro de 1977.

A Figura VI.18 mostra o perfil no tempo da variação da in
tensidade da linha de 0,511 MeV, corrigida para a altura de 2,25 gcm"2,
durante a passagem do Centro Galatico, no võo de 17 de fevereiro de 1977.
As somas das taxas de contagens nos intervalos de energia de 495-501 KeV
e 517,5-523,5 KeV (Figura VI.19), simétricos em relação ao centro de pj^
co, não apresentam excesso de contagem significativo nas bordas da linha
de 0,511 MeV.

Após a realização das correções, referentes a absorção
atmosférica, usando os coeficientes de Hubbell (1969), encontrou-se um
excesso de (4,19 ± 1,59) x 10~3 fÕtons cnn2 s"1 no topo da atmosfera,com
FWHM * 10 KeV e significancia estatística de 2,7 a, considerando-se os da_
dos dos dois vôos. A Figura VI.20 apresenta o espectro diferencial defó
tons provenientes do Centro Galatico para a região entre 460 e 535 KeV.

Esses res.ultados representam uma deteção positiva de um
fluxo de fótons de 0,511 MeV da região do Centro Galatico, com baixa si£
nificancia estatística (2,7a). A constância das taxas de contagem, nas
bordas do pico, aumenta a confidencia da deteção da linha de 0,511 MeV.
A ausência de deriva na posição do centro de pico sugere que a aniquila^
ção dos positrons não ocorre na superfície de objetos compactos.
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Fig. VI.18 - Perfil no tempo da intensidade da linha de 511 KeV para a
altura de 2,25 g cm"2, durante o võo de 17 de fevereiro de
1977
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ENERGIA (KeV)

Fig. VI;20 - Espectro diferencial de fõtons oriundos do Centro Galático,
na região de energia da linha de aniquilação de 511 KeV

A comparação do f 1 uxo da 1 inha de 0,511 MeV, .medido no preser^
te experimento, proveniente do Centro Galãtico, com os fluxos correspoji
dentes, observados nos outros experimentos (Johnson et ai.1972; Johnson
e Haymes, 1973; Haymes et ai.1975; Leventhal et .ai. 1978} mostra boa
concordância, quando se leva em conta o ângulo de abertura dos detetores
utilizados em cada experiência (Figura VI.21). Johnson et ai. (1972) e
Johnson e Haymes (1973) mediram um fluxo de (1,8 ± 0,5) x IO"3 fõtons
cm-2 s-1, para um pico com energia de 476 ± 24 KeV, com um telescópio
Nal(U) de FWHM (0,511 MeV)= 24°, operado a bordo de balões lançados da
Argentina em 1969. Haymes et ai. (1975), executando um novo experimento
na Argentina em 1974, com'unv. teles copio NaI(I£) de FWHM (0,511 MeV)=13°,
mediram um fluxo de (8,0 ± 2,3) x 10-" fõtons cm"2 s"1, para um pico com
energia de 530 ± 11 KeV. Leventhal et ai. (1978) mediram um fluxo de
(1,22 ± 0,22) x IO"3 fõtons cm-2 s"J, para um pico de 511 KeV, com um te
lescopio HPGe de FWHM (0,511 MeV) * 15°, operado a bordo de balões laji
çados da Australia em 1977. Esses resultados sugerem que o fluxo da lj[
nha de 0,511 MeV, observado da região do Centro Galático, pode ser, pro
vavelmente, emitido por uma fonte extensa de aproximadamente 60 delqn
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gitude galatica. Esta hipótese é" compatível com as medidas do satélite
SAS 2 (Fichtel, 1978; Hartinan et al. 1979), para raios gamadealta ene£
gia > 100 MeV oriundos do Centro Galãtico. Os cálculos efetuados por Le
Borgne (1979) confirmam a extensão de ± 60° de longitude galatica paraa
fonte dos fótons de 0,511 MeV.

A JOHNSON e HAYMES (1973)
X LEVENTHALET AL (1978)
O HAVMES ETALO975)
• CESAR

I I
60°

ÂNGULO
120°

Fig. VI.21 - Fluxos da linha de 511 KeV, medidos da região do Centro
Galãtico versus os ângulos de abertura dos telescópios
gama
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Era vista de suas dimensões, parece que a fonte da linha de
0,511 MeV pode ser de três tipos:

1) difusa;

2) um conjunto de fontes discretas;

3) associação dos tipos 1 e 2.

0 fluxo de (4,19 ± 1,59) x IO"3 fõtons cm"2 s'1 da linha
de 0,511 MeV, detetado pelo experimento CESAR, procedente do Centro 6a
lãtico (10 Kpc), ou das regiões próximas, necessita de uma fonte onde
ocorram * 2,4 x IO1*3 aniquilações por segundo, o que representa uma l£
minosidade L (0,511 MeV) = 3,8 x IO37 ergs s"1. Esta energia, apesar de
pequena, não e despresivel quando comparada com a estimativa da quantida^
de total de energia X e y (- 3 x IO39 ergs s"1) disponível na região do
Centro da Galáxia. A capacidade de liberação de energia da fonte aumenta
de importância, principalmente quando se adiciona cerca de 9,2 x IO113 anî
quilações por segundo, necessárias para justificar a existência da comp£
nente contínua devido a emissão via positrÕnio.

Diferentes processos têm sido considerados para explicar
a produção dos positrons responsáveis pela linha de 0,511 MeV,observada
da região do Centro Galatico (e.g. Ramaty, 1978; Leventhal et ai. 1978).
Discutir-se-ão, a seguir, apenas os mais piausTveis,comestimativas quajrç
titativas de suas prováveis contribuições, quando possível. Esses proces^
sos são:

a) Interações de raios cósmicos de baixa energia (< 100 MeV) com o

gás interestelar

Estas interações dependem, de maneira importante, dos eŝ
pectros de raios cósmicos e da abundância do gás interestelar. Muitas
dessas interações resultam em reações que apresentam decaimento 3 . Uma
abundância do gás interestelar na região do Cerrtro Galatico, daordemde
100 vezes a abundância no sistema solar (Ross e Aller, 1976), eum espe£
tro de raios cósmicos da forma E~2 proporcionam uma emissão de fotons de
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0,511 MeV de 5 x IO"5 fõtons cm"2 s"1 rad-1 (Ramaty et al.1978, 1979a).
Este valor é menor que o fluxo de 0,511 MeV proveniente do Centro Galã
tico, detetado pela experiência CESAR, mas não parece que seja desprezT
vel.

Os cãlculos de Ramaty et ai. (1978, 1979a) prevêm,também,
que as emissões da linha de 0,511 MeV da região do Centro Galãtico são
acompanhadas de emissões de linhas em 4,44 MeV (C12) e 6,13 MeV (O 1 6),
com fluxos de 4,2 x IO"5 e 1,8 x IO"5 fõtons cm"2 s"1 rad"1, respectiva^
mente. Estes fluxos são inferiores ãs sensibilidades atuais do« experi^
mentos de astronomia gama, não podendo, portanto, serem air.ua detetados.

b) Produção de pares em meios densos

A boa correlação entre a distribuição dos raios gama deal^
ta energia (> 100 MeV), medidos pelo satélite SAS 2 (Fichtel, 1978), e
a distribuição espacial da linha de aniquilaçao, medida com a experiêji
cia CESAR (Durouchoux, 1980), indicam a possibilidade de que o processo
de produção de pares seja um importante mecanismo de formação de pósj_
trons na região do Centro Galãtico.

c) Explosões de supernovas

0 principal problema que dificulta uma avaliação da contri^
buição de explosões de supernovas, para o fluxo da linha 0,511 MeVobser^
vado da região do Centro Galãtico, reside no fato de que a emigração de
matéria deve ocorrer antes da emissão de linhas. De outra forma, o meio
sera totalmente opaco aos raios gama. Apenas os radioisõtopos de vidas
media longas (Tabela II.2) parecem contribuir para o fluxo da linha de
aniquilação de 0,511 MeV. Os melhores candidatos, devido as suasabundãji
cias e vidas media, estão na cadeia do Na22 •*• Ne22 (3,8 anos), na cadeia
do Ti1"1 -»• Sc"" -»• Ca1*14 (68 anos)esobretudo nado Al 2 6 ->-Mg26(l,l x 106anos).
Estas desintegrações emitem positrons que podem contribuir para o fluxo
da linha deO, 511 MeV. Entretanto, em vista da nucleossíntese desses eiemeji
tos ainda não ser bem compreendida,torna-se arriscado fazer qualquer eŝ
timativa quantitativa sobre a contribuição de explosões de supernovas para
a linha de 0,511 MeV.
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d) Pulsars

As explicações dos mecanismos de transferencia de energia
rotacional e eletromagnética nos pulsars ainda são bastante imprecisas.
Entretanto, todos os mecanismos, considerados até o momento, conduzem a
emissão de um grande fluxo de positrons em co-rotação com amagnetosfera
do pulsar. Para o caso da pulsar da nebulosa do Caranguejo, por exemplo,
Sturrock (1971) prevê uma produção de IO1*1 positrons s"1. No caso da
observação do Centro Galatico, com a experiência CESAR, cerca de vinte
pulsars encontravam-se no campo de visão do detetor. Esses pulsars podem,
portanto, contribuir com aproximadamente 2,0x 10l*2aniquilações s"1(=10%)
para o fluxo da linha de 0,511 MeV, observada da região do Centro Gal£
tico.

e) Acreção de matéria por estrelas de neutrons

Acredita-se que a superfície de uma estrela de neutrons
consta, principalmente, de Fe56 (Cameron, 1970). Entretanto, se a taxa
de acreção é suficientemente grande, por exemplo, IO11 gs'^Ostriker et
ai. 1970), a composição da superfície da estrela de neutrons pode ser mo
difiçada, dependendo da energia das partículas (protons)provenientes do
meio interestelar e dos processos de difusão. As reações dos prõtons de
alta energia com a superfície da estrela produzem positrons, que podem
contribuir para a emissão da linha de 0,511 MeV. Ramaty et ai. (1973)ca2
cularam que, para uma estrela de neutrons de massa M = l M0, raio R= 10 km
e para um densidade do gas interestelar de p. t = 1 H cm"

3, a acreção pro
porciona, através da produção de positrons, cerca de 1,2 xlO33 fõtonss""1

de 0,511 MeV.

Considerando-se a densidade media de 1/100 pc3 estrelas de
neutrons dentro da Galáxia é uma densidade aproximadamente 101* vezes
maior no Centro da Galáxia, haverão cerca de 2 x10 7 estrelas de neutrons
dentro de uma esfera de 500 pc de raio. Por outro lado, a densidade do
gás interestelar nas regiões próximas do Centro da Galáxia e de, aproxj^
madamente, 102 vezes maior que a densidade média do meiointerestelar de
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1 H cm"3. O fluxo da linha de 0,511 MeV que chegaria ao topo da atmosfe
ra terrestre seria de - 2,0 x 10"" fótons cm"2 s"1. Este fluxo represeji
ta uma contribuição não desprezível (talvez 10%) para o fluxo da linha
de 0,511 MeV, detetada com a carga útil CESAR, proveniente do Centro G£
Tático. Este fluxo explica, também, o caráter variável do contínuo observ
vado por Leventhal et ai. (1378 e 1979), devido principalmente ãs insta
bilidades do processo de acreção. A ausência de deriva gravitacional
("red shift") na linha de 0,511 MeV, observada no presente experimento,
exige, entretanto, que as aniquilações dos positrons ocorram longe da S£
perfície da estrela de neutrons.

Se os processos de produção de positrons predominantes são
os processos a e b, mencionados anteriormente, o fluxo da linha deO,511
MeV provém de regiões difusas da região do Centro da Galáxia. Entretaji
to, se predominam os outros processos mencionados (c, d, e), o fluxo da
linha de 0,511 MeV provém, possivelmente, de um conjunto de fontes d|s_
cretas distribuídas numa grande extensão da região do Centro Galãtico.
Há, também, outra possibilidade de que todos, ou vários processosmenc|o
nados anteriormente, contribuam simultaneamente para o fluxo da linha de .
0,511 MeV. Neste último caso, a fonte seria uma associação de regiões dj^
fusas e de objetos estelares.

Vários outros picos existentes nos espectros de raios gama
medidos com a carga útil CESAR são candidatos a serem, também, emissões
gama da região do Centro Galático. Seus níveis de significância estatís_
tica, entretanto, não permitem descartar a possibilidade de que esses
aumentos de contagens sejam apenas flutuações estatísticas coincidentes

I com a passagem do Centro Galãtico, no campo de visão do telescópio Ge(Li),
ou mesmo radiação induzida no detetor e/ou na carga útil.

I A Figura VI.22 mostra o perfil no tempo de um pico em 844
e/ou 847 KeV observado nos espcetros do vôo de 14 de fevereiro de 1977.

; 0 aumento na intensidade durante a subida do balão ate um valor máximo,
seguido de um decréscimo imediato, indica que estas taxas de contagens

7 são devido as reações nucleares induzidas nos materiais próximos do de_
tetor Ge(Li). 0 valor máximo na taxa de contagem, nas proximidades da
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profundidade de 100 mb, reflete a passagem do detetor através do máximo
de Pfotzer, onde os fluxos dos neutrons edos protons apresentam,também,
valores máximos. 0 decréscimo na taxa de contagem atinge um valor mínimo
quando o balão alcança a sua altitude de teto às 0910 TU,em = 2,25 mb.

As reações nucleares induzidas com maiores probabilidades
t

de contribuir para a formação de uma linha de 0,844 MeV durante a fase
de subida do balão são: Alz7(n, n1) Al27*,com meia vidade2,0 x lO" 1^,
Al 2 7 (n, p) Mg27 e Mg26 (n, y) Mg27, com meia vida de 9,48 min, e
Si28(p,2p)Al27*, com meia vida de5,3 x10"11 s. As reações nucleares que p£
dem contribuir para a linha de 0,847 MeV durante a fase de subida do balão
são: FeS6(n,n'Y)Mn56, Mn 5 5, com meia vida de 2,58 h, eFe56(p,p') Fe56*,
com meia vida de 9,7 x 10"12 s. 0 fato do material mais abundante, pró
ximo ao detetor Ge.(Li) - além dos cristais de NaI(T£) da anticoincidêji
cia - ser duraiumTnio (duraiinox tipo AG 5) sugere que a linha de 0,844
MeV e a mais importante, ou possivelmente, a única contribuinte para as
taxas de contagens apresentadas na Figura VI.22, observadas durante a
fase de subida do balão.

0 aumento rãpido na taxa de contagem começando, aproxima
damente, no intervalo de 1000 - 1030 TU e alcançando um máximo no intejr
valo de 1030 - 1130 TU, seguido de um decréscimo para um posterior quâ
se desaparecimento as 1300 TU, parece mostrar, também, uma contribuição
de fotons gama procedentes do Centro Gaiãtico. Um fluxo de 5,40 x IO"3

fÕtons cm"2 s"1 pode ser estimado para o pico da Figura VI.22. As pre
visões teóricas de Clayton et ai. (1969), Clayton (1973), Meneguzzi e
Reeves (1975), Lingenfelter e Ramaty (1977, 1978), Ramaty et ai. (1978)
e Ramaty e Lingenfelter (1979) levam a supor que os fluxos de fõtons de
0,847 MeV da linha do Fe S 6, emitidos por fontes gama localizadas no Ceji
tro Galãtico, são os que tem maiores probabilidades de contribuírem p£
ra o pico observado entre 1000 - 1230 TU. As análises efetuadas não coji
seguem, entretanto, ser conclusivas quanto a origem e ã intensidade do
fluxo do pico observado. Se o pico da Figura VI.22 tem, realmente, contri^
buição de fõtons gama extraterrestres, este eo primeiro experimento de a£
tronomia de raios gama a observar a linha de 0,847 MeV da região do Ceji
tro Galãtico.
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Os fluxos de raios gama de 0,847 MeV, proveniente do Ceji
tro Galãtico, podem ser produzidos:

a) por interações de raios cósmicos de baixa energia com os consti^
tuintes do meio interestelar;

. b) e/ou pela cadeia de decaimento do Ni56 •*• Co56 -*• Fe56,resultante
de processos de nucleossíntese nas explosões de novas e superno
vas. Esta última hipótese implica na ocorrência de uma superno
va recente (galática ou extragalãtica), cuja nebulosa tornou-se
transparente para fotons de 0,847 MeV em menos de 4 anos (Fig£
ra II.4).

A possibilidade de ocorrência de um fluxo anômalo de raios
gama de 0,847 MeV, induzido no intervalo 1000 - 1230 TU, no vôo de 14 de
fevereiro de 1977, não deve, entretanto, ser descartada integralmente.O
fluxo estimado neste experimento (Figura VI.22) é relativamente ai to.As
previsões teóricas de Ramaty et ai. (1978) sugerem um fluxo cerca de
IO"6 - 10"s fõtons cm"2 s"1 rad"1, para a soma dos fluxos das componeji
tes "estreita" e "muito estreita" da linha de 0,847 MeV da regiaõdoCeji
tro Galãtico, devido ãs interações de prõtons cósmicos com o meio intejr
estelar. Os cálculos destes autores são, entretanto, muito dependentes
do modelo assumido, com relação, principalmente, ã abundância isotõpica
do meio interestelar.

Todos os vÕos com o telescópio gama CESAR, a partir de Guâ
ratinguetã, em 2 de dezembro de 1976, e 14 e 17 de fevereiro de 1977 fo
ram efetuados em períodos de pouca atividade geomagnética. Não houve,
também, variações fortes nos fluxos de prõtons solares medidos pelos sji
télites IMP 7 e 8 dentro da magnetosfera, ou no espaço interplanetário.
As Figuras VI.23, VI.24 e VI.25 mostram as variações dos fluxos de pró
tons solares nos intervalos de energia de 0,16 -0,22 MeV,0,97 -1,85MeV,
13,7-25,2 MeV, 20-40 MeV e 40-80 MeV, medidos pelos detetores dos S£
télites IMP 7 e 8 durante o mês de fevereiro de 1977.

I
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CAPITULO VII

CONCLUSÕES

A análise dos espectros de raios gama medidos com a exp£
riencia CESAR a bordo de balões estratosfericos, na latitude geomagnetic
ca X = 12°S, permitiu a realização de estudos sobre a radiação gama indu^
zida no detetor e no resto da carga útil, sobre a radiação gama atmosfé
rica local, e sobre a radiação gama de origem extraterrestre emitida da
região do Centro Gaiãtico.

0 estudo minucioso da radiação gama, induzida no detetor
e no resto da carga útil CESAR, demonstra a importância dessa radiação
para a interpretação dos espectros de raios gama, observados nos experi^
mentos de astronomia gama de baixa energia, efetuados a bordo de balões
estratosfericos. 0 aparecimento de uma determinada linha num espectro
de raios gama, medido no espaço, não significa, necessariamente,que sua
origem seja extraterrestre ou mesmo atmosférica. Cerca de trinta linhas
de raios gama induzidas, ou que, possivelmente, recebem uma contribuição
parcial para as suas intensidades de reações induzidas na carga útil,pjj
deram ser identificadas em todos os espectros medidos com a carga útil
CESAR a partir de Guaratingueta. A interação de protons e' neutrons exis_
tentes na atmosfera, e neutrons secundários produzidos localmente na ca£
ga útil, com a composição isotopica do detetor Ge(Li), da anticoincidéji
cia Nal(ld) e do duralumTnio (duralinox tipo AG5) do recipiente de nitro
gênio líquido produz a maioria das linhas observadas nos espectros.

E importante notar que muitas das energias das linhas indu_
zidas correspondem exatamente as energias das linhas de raios gama que
se esperava medir da região do Centro Galatico. Este e o caso das em|s_

^ soes nucleares das cadeias do Ni56 -»• Co56 -»• Fe s 6, Na22 -»• Ne22 e Al 2 6 -»•
f) Mg26, decorrentes das explosões de supernovas e, também, de várias lj[
i_ nhas de raios gama resultantes da interação de raios cósmicos de baixa
^ energia (E < 100 MeV) com o meio interestelar. Este é um problema tecno
\) lógico que precisa ser resolvido nos projetos de novas cargas úteis de

]\
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grande sensibilidade e alta resolução em energia, a fim de diminuir a
contribuição da radiação gama induzida no ruído de fundo.0 bombardeamer»
to prévio, em laboratório, de amostras dos materiais a serem utilizados
na carga útil por protons e neutrons deve dar boa indicação, quanto a
contribuição da radiação gama induzida, para o ruído de fundo.

A comparação da radiação gama induzida, observada com a
experiência CESAR na latitude X = 12°S, com os resultados de Leventhal
et ai. (1978), com um telescópio Ge(Li) semelhante, na atmosfera da re
gião de latitude A = 40°N, indica que as intensidades das linhas de raios
gama induzidas são menores na latitude X = 12°S. Esta conclusão foi com
provada (Da Costa et ai., 1980) mais uma vez, recentemente, pela analj_
se dos espectros de raios gama medidos pela carga útil ODISEA (telescj)
pio com Ge(Li) de 100 cm3) durante o vôo transmediterraneo d^ 20deagos
to de 1978 entre a Sicília (Itália) e o sul da Espanha.

Com respeito a radiação gama atmosférica, a aita resolução
em energia do espectrõmetro Ge(Li) permitiu medir as intensidades,em vã
rias alturas da atmosfera, da linha de aniquilação (0,511 MeV) dos posi_
•trons produzidos nos decaimentos ir0 na atmosfera e das linhas de 1,632
MeV e 2,313 MeV, resultantes da interação de neutrons com o nitrogênio
atmosférico. As intensidades das linhas de 1,632 MeV e 2,313 MeV podem,
entretanto, conter alguma contribuição de reações N^njn'JN11*, dos neiu
trons atmosféricos, e neutrons secundários produzidos localmente, com o
nitrogênio refrigerante do diodo Ge(Li).

A deteção da linha de 0,511 MeV da região do Centro Gal£
tico pela experiência CESAR, nos vôos de balão de 14 a 17 de fevereiro
de 1977, mais as medidas de Johnson e Haymes (1973),Haymeset ai. (1975)
e Leventhal et ai. (1978, 1979) provam a existência da emissão da linha
de 0,511 MeV na região central da galáxia. A origem dos positrons,entre
tanto, ainda não pode ser explicada. Vários processos podem produzir os
positrons necessários para explicar a intensidade do fluxo da linha de
0,511 MeV proveniente do Centro Galãtico. Os resultados atuais ainda não
permitem uma definição sobre quais são os processos de produção de pos^
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trons predominantes na região do Centro Galãtico. A determinação da re
gião espacial emissora da linha de 0,511 MeV, que se tornou possível com
as medidas da experiência CESAR, é um ponto importante para a compree£
são do fenômeno. Entretanto, resta ainda, a questão da definição dos. tî
pos de fontes que possam compor a região emissora. Os tipos mais prova
veis são:

a) fonte difusa;

b) conjunto de fontes pontuais;

c) associação de uma fonte difusa com um conjunto de fontes poin
tuais.

_, Os resultados recentes de Leventhal et ai. (1979) indicam
I uma variação temporal no fluxo da componente contínua, levando a crer

que fontes pontuais devem contribuir significantemente para o fluxo de
I fõtons de 0,511 MeV, observado da região do Centro Galãtico. As novas

experiências com melhores sensibilidades, embarcãveis em balões ou saté
T lites, deverão ser de grande utilidade para a localização dessas fontes.

Esses novos experimentos deverão permitir a deteção de linhas nucleares
T emitidas por produtos de nucleossíntese explosiva (Tabela II.2) e por
* interação de raios cósmicos de baixa energia com a matéria do meio inte_
* restelar. A deteção de linhas nucleares associadas a emissão da linha de
1 aniquilaçao serã de grande importância para o estudo dos processos de

produção de positrons na região do Centro Galãtico. Observações sistema
j ticas de fontes pontuais serão realizadas pelo telescópio de raios gama

de baixa energia (0,03 - 10 MeV) do Observatório de Raios Gama (GRO),
que serã lançado pela NASA em 1985. Os experimentos a bordo de balões com
espectrometros anti-Compton, usando um cristal Ge(Li) de 300 cm3, por

y exemplo, de grande sensibilidade, poderão fornecer importantes informa
x ções sobre os processos astrofísicos em ocorrência no Centro da Galáxia.
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]"' APÊNDICE A

;-| INTERAÇÃO DA RADIAÇÃO GAMA COM A MATÉRIA E SUA DETEÇAO
-i-1 COM DETETORES NaI(T£), CsI(Tl), Ge(Li) E HPGe

1 1. INTRODUÇÃO

I Os métodos de deteção da radiação gama (contagem e deter
mi nação da energia) estão intimamente relacionados aos processos de int°

"1 ração desta radiação com a matéria. Os raio:; gama são detetados princi^
paimente, através do efeito fotoelétrico, do efeito Compton e da prod£
ção de paros. Para cada um desses processos de interação, uma parte da
energia do raio gama incidente e transferida na forma de energia cinetj[
ca pára elétrons ou positrons. Nos processos fotoelétrico e Compton ocojr
rem apenas elétrons, porém elétrons e positrons ocorrem no processo de
produção de pares. 0 resto da energia do raio gama incidente aparece na
forme de fotons secundários.

I
I

I • 2- INTERAÇÃO DA RADIAÇÃO GAMA COM A MATÉRIA

"f Os processos de interação de radiação gama com a matéria
-- . são bastante complexos. Teoricamente a radiação gama pode interagir com

T a matéria através de 12 a 13 diferentes processos (e.g. Evans, 1955;
í. Davisson, 1 9 6 8 ) . Apenas três destes processos, entretanto, são importa^

tes na região de energia de 0,1 a 20 MeV, de interesse para a astronomia
1 gama de baixa energia, são eles:

i 1) Efeito Fotoelétrico

• T No processo fotoelétrico, o raio gama interage com um ato
:- mo de tal forma que sua energia E y é transferida a um elétron, que é,e^

. - . tão, expelido. A energia cinética Te do elétron emitido é igual a enejr
•• j gia Ey do raio gama incidente menos a energia de ligação E^ do elétron.

0 efeito fotoelétrico e sempre acompanhado por processos secundários,
: pois o átomo não permanece no estado excitado. Os raios-X caracterTsti^
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cos ou elétrons Auger sao emitidos pelo átomo, apôs a emissão do fotoele
tvon. Estas emissões secundarias são normalmente absorvidas no próprio
meio. No caso do meio ser um detetor, a absorção da radiação secundária
e somada ã absorção do fotoelétron, no detetor, para reconstituirá enejr
gia do raio gama. Quando ocorre escape do raio-X característico,o sinal
final do detetor fica deficiente da energia do raio-X característico.Ge
ralmente o efeito fotoelêtrico resulta da interação de um raio gama com
um elétron da camada K do átomo. A seção de choque afk para a emissão fo
toelétrica de um elétron da camada K é maior do que para qualquer outro
elétron do átomo. Para energias E Y « moc

2 (energia de repouso do el£
tron), a seção de choque afk varia aproximadamente com Z5EY ' .Para ene£
gias maiores, a dependência em Zs é mantida, mas o expoente da energia
Ey aumenta até atingir o valor - 1 para raios gama de alta energia.

2) Efeito Compton

0 efeito Compton e devido ao processo de espalhamento de
um raio gama por um elétron atômico, cuja energia de ligação é muito pe
quena em relação a energia Ey do raio gama incidente. Neste processo, o
raio gama não é absorvido, mas simplesmente espalhado, fazendo um ãng_u
Io 9 com a sua direção original. Este tipo de interação assemelha-se ao
espalhamento de um foton por um elétron livre na situação de repouso. 0
processo ocorre com transferência de energia do raio gama incidente p£
ra o elétron. As energias do elétron Te e do raio gama espalhado
dadas, por:

Te - E y[l + m oc
2/E y (1 - cos e)]"

1

E; = E y[l + (EY/moc
2)(l - cos 6}]" 1

Y sao

(A.I)

(A.2)

f

Para raios gama de alta energia (E. » m o c
2 ) , o raio gama espalhado tem

uma energia de = 0,255 MeV quando 0 = 180° e de = o,511 MeV quando
0 = 90°. 0 resto da energia Ey do raio gama incidente etransferido para
o elétron. A probabilidade do raio gama sofrer.um espalhamento Compton

decresce com E na região da energia entre 0,1 e 10 MeV, onde o efeito
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Compton è" o principal mecanismo de absorção. A seção de choque de espa_
lhamento Compton total (0 - 180°) de um raio gama por um elétron livre
ê" dado pela expressão de Klein e Nishima (e.g. Davisson, 1968):

2a

1 + a

a

2a) -

* °0 - 1
1 + 2a

1 + 3a

1 + 2a):

a
In (1 + 2a)

(A. 3)

onde y2 = e2/m0c
2 e a = E /m 0c

2 e Z é o número atômico.

3) Produção de Pares

Para raios gama com energias acima de 1,02 MeV (2m0c
2), o

o processo de produção de pares e possível e tornar-se importante.Neste
tipo de interação, o raio gama é completamente absorvido e em seu lugar
aparece um par põsitron-eletron, cuja energia total é igual ã energia
do raio gama incidente. Eventualmente, o positron se aniquila comaamijs
são de dois fõtons de 0,511 MeV em direções opostas. 0 processo-de pro
dução de pares ocorre apenas no campo de partículas carregadas, princi^
palmente no campo coulombiano de um núcleo. Em geral, a energia mínima
para a produção de um par positron elétron é dada por:

E m 1 n d * 1 (A.4)

onde m0 é a massa de repouso do elétron e M é a massa do núcleo,cuja pre
sença e necessária para que o processo ocorra. A seção de choque do pr£
cesso de produção de pares aumenta com a energia do raio gama. A absqr
ção de raios gama pelo processo de produção de pares torna-se dominante
para energias acima de 10 MeV. Para a região de energias intermediárias,
definida por 2m0c

2 « E « 137 m 0c
2 Z"1/3, a seção de choque para pro

dução de pares na presença de um núcleo e dado por:



- A . 4 -
I-*f

^ (In —L. - t22.) cm2 por átomo (A.5)
9 m0c

2 2 7

2EV 9i« . _ W

ionde ao = 5,794 x 10 cm2

0 diagrama de bloco da Figura A.I apresenta os principais
processos de interação da radiação gama com a matéria. Uma família extre
mamente complexa de radiações secundárias são produzidas pela interação
de um raio gama com a matéria. A produção destas radiações gama secunda^
rias, principalmente através dos processos de espalhamento Compton e de
produção de pares, é de grande importância para a formação da componein
te contTnua da radiação gama atmosférica terrestre.

3. ATENUAÇÃO DA RADIAÇÃO GAMA

A probabilidade de um raio gama atravessar um determinado

meio de espessura x, sem qualquer tipo de interação, e igual ao produto

das probabilidades de sobrevivência do raio gama, para cada tipo de pro

cesso de interação. A probabilidade do raio gama atravessar o meio sem

ocorrer interação fotoeletrica é de e~T , onde r é o coeficiente de ate

nuação linear para o processo fotoelétrico. Similarmente, a probabilida^

de de não ocorrer interação Compton é de e" a x e a de não ocorrer produ^

ção de pares é" de e"KX, onde o e K são os coeficientes de atenuação 1i_

near para os processos Compton e produção de pares, respectivamente. Um

feixe dé raios gama de intensidade inicial Io terá uma intensidade I (de

fotons primários), apôs atravessar o meio, igual a:

= Io e

onde y = T + c + K e o coeficiente linear de atenuação total expresso em
cm": ou cm2g~1.A espessura x1 do meio, para a qual a intensidade do fei^
xe e atenuada para a metade de seu valor inicial Io, ê dada por:

cm ou g cm"2
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A importância relativa dos coeficientes de atenuação 0, T
e K é apresentada na Figura A.2. 0 processo fotoelêtrico é dominante pâ
ra fotons de baixa energia e materiais de número atômico Z alto. 0 pro
cesso Compton é dominante para materiais com número atômico Z <_ 60nare
gião de energia entre 0,1 e 10 MeV. 0 processo de produção de paresé d£
mi nante para materiais de Z alto e raios gama de alta energia.
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Fig. A.2 - Importância relativa dos três processos principais
de interação de raios gama

FONTE: Evans (1955), p. 712.
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4. DETEÇRO DA RADIAÇÃO GAMA

4.1 - REGIÃO DE ENERGIA DOS FÕTONS INFERIOR A 0,1 MeV

Para a deteção de fótons na região de energia inferior a
0,1 MeV, usa-se com bastante freqüência as câmaras de ionização, os coji
tadores proporcionais e os detetores Geiger-Muller. Neste tipo de dete*
tores, o raio gama interage com os átomos do gás, produzindo elétrons
energéticos que ionizam posteriormente o gás. Um campo elétrico mantido
entre dois eletrodos separa os Tons dos elétrons que, ao serem coletados
pelo eletrodo coletor, produzem um pulso de corrente indicando adeteção
do raio gama. Nas câmaras de ionização, a carga-coletada pelo eletrodo
é" a gerada na ionização pelos elétrons. Nos contadores proporcionais,os
Tons produzem um efeito de avalanche multiplicative, fazendo com que a
carga coletada pelo eletrodo seja proporcional ã ionização original(ener
gia do fõton incidente), amplificado por um fator próprio do gás. A cajr
ga coletada no eletrodo de um detetor Geiger-Muller não contem qualquer
informação sobre a ionização inicial, indicando apenas que ocorreu uma
ionização no gás.

4.2 - REGIÃO DE ENERGIA DOS FOTONS ENTRE 0,1 MeV E 20 MeV .

Na região de energia entre 0,1 e 20 MeV, os detetores mais
utilizados são os cintiladores inorgânicos e os cristais semicondutores.

4.2.1 - CINTILADORES INORGÂNICOS

1 0 detetor mais comum, encontrado num laboratório de.espe£
troscopia de raios gama, e um cintilador inorgânico NaI(T£) ou CsI(I£),

I acoplado a uma fotomultiplicadora. Neste tipo de detetor, o raio gama in_
eidente excita e ioniza as moléculas ou os átomos do cintilador. Parte

^ da energia dissipada no cristal é convertida em luz através do processo
í de luminescencia. A luz emitida incide no fotocatodo da fotomulti plica

dora, liberando elétrons que, por sua vez, liberam vários outros, ao sie
, rem coletados pelo primeiro dinodo da fotomultiplicadora. Este.processo
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de multiplicação continua até que os fotoelétrons sejam coletados pelo
anodo da fotomultiplicadora. A corrente de saída da fotomultiplicadora
e proporcional ã energia dissipada pelo raio gama dentro do cintilador.

Fisicamente, para cada processo de interação, uma parte da
energia do raio gama incidente ê" transferida como energia ei nêti ca de ele_
trons ou de positrons. 0 resto da energia do raio gama incidente vai pji
ra os fotons secundários. No caso particular do efeito fotoelétrico, o
foton secundário é um raio-X de baixa energia, que é, usualmente, abso£

vido no cintilador. Desta forma, o pulso de saída da fotomultiplicadora
e proporcional ã energia do raio gama incidente, exceto se a interação
ocorrer próxima a superfície do cintilador. No caso do processo Compton,
uma fração relativamente grande da energia do raio gama pode ir para o
fóton espalhado. Esta fração depende do angulo de espalhamentoeda ene£

gia.do raio gama incidente. No processo de produção de pares,a radiação
de aniquilação do positron pode, também, ser reabsorvida no cintilador.
Porém, em vista da possibilidade de escape de um ou ambos os fotons de \
0,511 MeV, pode ocorrer que energias iguais a E -0,511 MeV e E -1,02 MeV
sejam depositadas no cintilador, por raios gama de energias E >1,02 MeV.

A Figura A.3 apresenta um espectro de raios gama típico
(Na21*), medido com detetor NaI(T£), de 7,6 cm x 7,6 cm. Os picos fotoel£
tricôs não são totalmente devido ao efeito fotoelétrico, tem, também, a
contribuição de fotons gama espalhados por efeito Compton. Os picos são
relativamente largos, devido a efeitos estatísticos na fotomultiplicadc)
ra. A Figura A.4 apresenta os coeficientes de atenuação de fotons num
cristal de iodeto de sódio para cada processo de interação.
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FONTE: Meyerhof (1967), p. 105.
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Fig. A.4 - Coeficientes de atenuação de fotons num cristal
de iodeto de sõdio
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4.2.2 - DETETORES SEMICONDUTORES Ge(Li) E HPGe

Outros detetores largamente utilizados em espectroscopia
de raios gama são os semicondutores. Entre estes, os detetores de germã
nio compensados com lítio, conhecidos pela sigla Ge(Li), tem sido os
mais usados. Ultimamente, os detetores de germãnio hiperpuro, intríns£
cos, conhecidos pela sigla HPGe, começaram também a ser utilizados com
maior freqüência.

0 método de deteção dos semicondutores, Ge(Li) ou HPGe, e
o de uma câmara de ionização com conteúdo solido. 0 raio gama incide no
solido produzindo pares elétron-lacuna que, separados por um campo el£
tricô, são coletados nos eletrodos. Na pratica, entretanto, o material
semicondutor não e livre de impurezas, sua operação como um detetor de
raios gama, é bastante complexa. Um dos efeitos das impurezas e a intro
dução das cargas livres, capazes de se deslocarem através do cristal.Por
exemplo, a presença de impureza como o gálio ou,o Tndio, que são átomos
trivalentes comparados com os tetravalentes do germãnio, introduzem l£
cunas livres na estrutura cristalina do germãnio. Um campo elétrico aplji_
cado.no cristal resulta numa corrente elétrica. As variações estatísti^
cas desta corrente representam um nível de ruído para a deteção do puj_
so.-

Para reduzir a corrente elétrica a um nível aceitável, é
necessário criar dentro do cristal uma região intrínseca destituída de
cargas livres. Isto pode ser feito através da criação de uma estrutura
de diodo (junção) rio germãnio puro. Uma tensão inversa, aplicada ao d|o
do, empurra a maioria dos portadores da junção para ambos os lados, cri aji
do uma região intrínseca. O processo de retirada das cargas livres da
-se em ambos os lados da junção, ate que o campo eietrostático induzido
pelos íons equilibre o potencial elétrico aplicado. A espessura da re
gião intrínseca e relacionada ã raiz quadrada da voltagem aplicada e ao
inverso da raiz quadrada do número de impurezas no material. Um detetor
fabricado desta maneira e um detetor de germãnio intrínseco, ou de gejr
mânio hiperpuro (HPGe). A fabricação de HPGe tem sido limitada pela faj_
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ta de pureza dos cristais de germanio encontrados comercialmente.

Outra maneira de se fazer a região intrínseca dentro do

cristal de germanio e através do processo de difusão de Tons delítiono

cristal, com a ajuda de um campo elétrico externo. 0 lítio, uma impure

za doadora, compensa ,as impurezas receptoras do galio e do índio, criar^

do uma região intrínseca dentro do cristal. Este tipo de detetoreconhe

cido pela sigla Ge(Li).

A estrutura dos detetores de germanio 5 a de um diodo

p - i - n. A região n contem lacunas livres e a região p, elétrons lj[

vres, excitados termicamente da banda de Valencia para a banda de co£

dução. Com respeito ã" forma, os detetores de germanio podem ser pianares

ou coaxiais. Os detetores planares são aqueles nos quais as regiões p,

i e n são camadas paralelas. Nos detetores coaxiais, todas as camadas

são aproximadamente coaxiais. A região n se distribui próxima da super^

fície externa do cristal e as regiões i e p, internamente no detetor. A

Figura A.5 mostra as configurações típicas dos detetores de germanio.

Os detetores semicondutores, Ge(Li) Q HPGe, apresentam V£

rias vantagens em relação aos detetores gasosos e aos cintiladores ino£

gani cos. A alta densidade do germanio assegura uma melhor eficiência de

deteção em relação aos detetores gasosos. Além disso, a energia mínima

necessária para produzir um par elétron-lacuna e menor que 3 eV no ge£

mânio, enquanto que cerca de 30 eV são necessários para ionizar os gases

e mais de 300 eV para ionizar os cristais cintiladores. Esta proprieda^

de faz com que a flutuação estatística percentual da carga produzida s£

ja bastante reduzida no germanio, assegurando uma excel ente resolução em

energia. Os detetores Ge(Li), disponíveis comercialmente,apresentam uma

resolução de 2 KeV (Targura do pico na metade da altura máxima) para

raios gama de 100 KeV e menos de 3 KeV para a linha de 1,33 MeVdoCo60.

Os detetores HPGe apresentam melhores resoluções que os detetores Ge(Li)

de volumes equivalentes. A resolução de um cintilador NaI(T£) típico,

de 7,6 cm x 7,6 cm, e de 60 KeV para a linha de 662 KeV do Cs137,e a de

um cintilador CsI(T£) típico, de 3,4 cm x 5 cm, chega a ser aproximada

mente 110 KeV para a linha de 662 KeV do Cs 1 3 7.
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Fig. A.5 - Configurações típicas de detetores de germânio

FONTE: Heimer et ai. (1975), p. 778.
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Os detetores de germânio, Ge(Li) e HPGe, devem ser opera
dos em baixas temperaturas, para melhorar a relação entre o sinal produ^
zido pelo raio gama no detetor e o ruído estatístico gerado pelos elei
trons, que foram excitados, termicamente, para a banda de condução.A tem
peratura de operação é* geralmente 77 K. Nitrogênio líquido Õ o refrigja ^í\ ^
rante mais usado. M&

Para os detetores Ge(Li) hã necessidade de mantê-los refri^ I
gerados a baixas temperaturas (< 200°K), mesmo que não estejam em uso.
Acima desta temperatura o lítio migra rapidamente, descompensando o cri£ M^
tal. Este procedimento não ê necessário para os detetores HPGe, que pç> '
dem permanecer a temperaturas ambientes quando não estão sendo usados.
Esta e, talvez, a maior vantagem dos detetores HPGe"em relação aos defre
tores Ge(Li). . ^

• "l
A Figura A.6 mostra um espectro da mesma radiação gama '«

(Na211) apresentada na Figura A.3, agora medida com um detetor Ge(Li) de M j
1,9 cm de diâmetro e 0,5 cm de espessura. A melhor resolução em energia
do detetor Ge(Li) permite um estudo mais detalhado do espectro da radia
ção gama do Na21*. A alta amplitude do segundo pico de escape da linhade 2,754 MeV, do espectro da Figura A.6, e devido as pequenas dimensões m ]j

do detetor Cc(Li) utilizado.

V.
V
1
1
1
1
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Ge(Li) de 1,9 cm x 0,5 cm

FONTE: Meyerhof (1967), p. 106.
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APÊNDICE B

ANALISE AUTOMÁTICA DE ESPECTROS DE RAIOS GAMA
MEDIDOS COM DETETORES Ge( Li) E HPGe

1. INTRODUÇÃO

A alta resolução em energia dos detetores Ge(Li) e HPGe,
cerca de 0^1% para raios gama na região de energia de alguns MeV, justi^
fica o uso desses detetores, acoplados a analisadores de pulsos com graji
de número de canais, para a realização de espectroscopia fina de raios
gama. Este tipo de arranjo permite o estudo de complexos espectros de
raios gama, contendo, na maioria das vezes, algumas dezenas de picos aci_
ma do contTnuo.

Devido, principalmente, ao grande volume de dados e a coin
plexidade dos picos observados, as análises desses espectros gama. são,
normalmente, realizadas de forma automática com a ajuda de um computa_.
dor digital. Vários programas de computador foram desenvolvidos para ajiu
dar na análise de espectros de raios gama medidos com detetores de ge_r
manio (e.g. Mariscotti, 1967; Varnell e Trischuk, 1969; Routi e Prussin,
1969; Phillips e Marlow, 1976a, è b).

Em vista da complexidade dos espectros de raios gama, me
didos na atmosfera terrestre com um detetor Ge(Li), utilizcu-se, nesta
pesquisa, o programa denominado HYPERMET, desenvolvido recentemente no
Naval Research Laboratory, EUA, por Phillips e Marlow (1976b). 0 progra
ma HYPERMET realiza a analise automática dé espectros de raios gama medi^
dos com detetores de germãnio. Basicamente, este programa procura os pi_
cos existentes dentro da região do espectro escolhida previamente, para
analise e, quando um picc, ou conjunto de picos, ê" encontrado,define uma
sub-região para o pico, ou conjunto de picos, executando, em seguida,um
ajuste não linear dos dadcs pelos métodos dos mínimos quadrados,para uma
função semi-empírica parametrizada, que representa o pico, ou o conjuji
to de picos, mais o contTnuo (ruído de.fundo). 0 programa utiliza uma
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técnica iterative, com métrica variável, para encontrar os mel hores Vu _
res dos parâmetros da função de ajuste. A qualidade do ajuste é testada
através do cálculo do x2- A Figura B.l apresenta o diagrama de fluxo do
programa HYPERMET.

2. PROCURA DOS PICOS.

ApÕs a leitura do espectro (contagens em cada canal)e dos
dados que definem a região de analise, faz-se uma procura de picos pe
Ia sub-rotina SEARCH. Para a localização dos picos, a sub-rotina SEARCH
calcula a segunda diferença negativa suavizada, definida de forma a to£
nar-se positiva nos picos, através da aplicação de uma transformada mo
vei de suavização aos dados do espectro.

A segunda diferença negativa suavizada no canal j é calc£
lada por:

j+m-v
KON(j) = I

i=j

i=j-m

i - m)] - [K(i + m) - K(i;

(B.l)

onde:

K(i) = número de contagens no canal i

m = intervalo de canais aproximadamente igual S largura total do

pico na altura máxima

L(i) = -1 para j-m £ i £ j-1

= 2 para j <. "5 •£ j+m-l

= -1 para j+m <. i <. j+2m-1
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Fig. B.I - Diagrama de fluxo do programa HYPERMET

FONTE: Phillips e Marlow (1976a), p. 526.
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Os coeficientes L(i) definem uma função de convoluçao do
tipo onda quadrada de area zero (Phillips e Marlow, 1976a; 1977),que reâ
liza a transformação dos dados K(i) para a segunda diferença negativa sua_
vizada KON(j). Esta ultima assume um valor grande e positivo para um pj_
co, cujo centro situa-se entre os canais j e j+m-1. Para um ruído de fu£
do que varia lentamente, o valor esperado de KON(j) 2 aproximadamenteze_
rô, uma vez que o valor zero da ãrea ê" a função de convolução L(i).

A função:

CONV(j) = K 0 N( j) ., (B.2)
[VAR(j)]x/a

indica os possíveis picos do espectro. As variâncias VAR(j) nos valores
da função KON(j) são dadas por:

j
VAR(j) = l L(i) x L(i) x K(i) , (B.3)

!

Tu

f

pois as variações estatísticas nas contagens K(i) são as próprias conta
gens K(i). A função CONV(j) é" normalmente distribuída em torno do valor tÉ
zero, com uma unidade de desvio padrão, exceto nas vizinhanças de um Pi W
co, ou de uma outra variação abrupta das contagens, dentro de um intej*
valo de canais da ordem da largura m. Um limite inferior de 4»0'desvios
padrão assegura a deteção de quase todos os picos válidos existentes no
espectro.

0 grande problema do processo de procura (localização) a£
tomatica de picos é a definição do contínuo, para que seja possível adi£
tinção dos picos verdadeiros dos falsos, produzidos por flutuações esta
tísticas, ou efeitos espectrais como o degrau Compton. Conforme visto
anteriormente, o programa HYPERMET utiliza-se do calculo da segunda dî
ferença negativa suavizada dos dados, para auxiliar nesta tarefa de re
conhecimento de picos. A segunda diferença e uma medida da mudança do ân
guio de inclinação da curva de suavizaçao. A suavizaçao dos dados é feî
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ta para uma distância comparável a largura do pico. A função de suaviza^
ção funciona como um filtro, relativamente, transparente para as variji
ções lentas do ruído de fundo e para o ruído estatístico de ai ta frequên[
cia; entretanto, ê muito sensível ã*s características do espectro que V£
riam abruptamente num intervalo da ordem da largura do pico. A sub-roti^
na REGION define uma sub-região em torno do pico, ou picos, suficiente^
mente grande para permitir uma determinação do continuo, porem bastante
pequena para conservar o ajuste. :

3. FUNÇÃO DO AJUSTE

. No programa HYPERMET, a função de resposta de um detetor
de germânio para um raio gama monoenergetico é representado por uma fun
ção semi-empírica parametrizada, que leva em conta os processos físicos
relativos ã deteção do raio gama pelo detetor. A forma do pico mais o
contínuo (ruído de fundo) são representados por uma soma de termos, ilu,s_
trados na Figura B.2. As representações gráficas, mostradas a esquerda
desta figura, são as formas dos termos para um detetor "ideal", e as do
lado direito, são as suas formas "reais", devido ã existência do ruído
gaussiano associado a deteção do raio gama.

A Figura B.2 (a) (primeiro termo) mostra que a forma de um
pico, representativo de uma linha de raios gama de largura natural des^
prezível, 5 alargada pelos ruídos eletrônico e estatístico do processo
de deteção para uma forma gaussiana

I
I
I

r exp (-x2/62), (B.4)

T
-*- com amplitude r e largura ô, na posição x em relação ao centro do pico
T P.. Para um pico observado com auxílio de um analisador multicanal, faz^

-se x = j - P para obter uma expressão que de a contagem em cada canal
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1
RESPOSTA DE UM

DETETOR IDEAL

CONVOLUIDO
COM UM RUÍDO
CAUSSIANO

I

li

Fig. B.2 - Ilustração dos termos usados na função de ajuste
do programa HYPERMET

FONTE: Phillips e Marlow (1976a), p. 531.
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3 A Figura B.2 (b) (segundo termo) mostra o decaimento expo

nencial, que pode afetar a forma do pico de um raio gama em um detetor
'' de germânio» devido aos efeitos de coleção incompleta de cargas e "ag1<>

U meração". Matematicamente, este decaimento pode ser expresso por:

jj a exp (x/B) 1 erfc (x/y + Y/2B) (B.5)

I
i

1
I

onde a ê* uma amplitude de normalização, y e a largura do ruTdo gaussiano
centrado em x, e 3 é* a inclinação do decaimento.

Para picos muito intensos pode ocorrer o aparecimento de
uma cauda exponencial de baixa energia (Figura B.2 (c), mais longa que
a mencionada na Figura B.2 (b), devido, provavelmente, a efeitos de su_
perfTcie. Matematicamente, esta cauda pode ser expressa por:

f T exp (x/v) ~ erfc (x/p + y/2v) (B.6)

_í onde T < I \ v > 3 e |i e a largura do ruTdo gaussiano centrado em x.

f . Para raios gama com energias superiores a 2 MeV, a prodiu
1 • • ção de pares passa a ser um mecanismo importante de transferência de ener^

r gia para o detetor. Os raios gama de aniquilação podem sofrer espalhamej^
T to Compton dentro do detetor e, apôs, o foton espalhado pode ser absor^

vido, ocorrendo soma de sua energia com a energia dos picos de escape.
Este tipo de soma pode aparecer no espectro como um degrau (Figura B.2
(d)),ou uma descontinuidade no contínuo (ruído de fundo), comenergia vn

S feriOr ou superior a energia do pico. Para raios gama de energias infe
1 riores a 2 MeV, este mesmo efeito de degrau pode ocorrer, devido ao e£
( palhamento Compton nos materiais externos ao detetor. Matematicamente,
t • um degrau Z na amplitude, transformado por um ruído gaussiano de largu

r ra a, pode ser expresso por:
• * . •

t

Xxlerfc (x/a) (B.7)
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O contínuo (ruído de fundo) é representado por um polino
mio de ordem dois:

B(j) = a + bj + cj 2 (B.8) t

- ml
dentro de uma região de canais correspondente a poucas 1arguras do pico, •.*
na metade da altura máxima, para cada.lado do centro do pico. L

I.1
Para uma dada energia do raio gama, todos esses efeitos, |

exceto o contínuo (ruído de fundo), são proporcionais a amplitude do pi_
co. Ou seja,

a -,Ar, T = Tr e E = Sr.

' ' m
Sc ha n picos na sub-região de ajuste, a função de ajuste M

para o canal j pode ser expressa por:
I
li

= 1 r(i)[exp (- (x(i,j
Í

li)2)
1

+ A exp (x(i,j)/3) \ erfc (x(i,j)/Y + I

l
+ T exp (x(i, j)/v) 1 erfc (x(i,j)/M -J y/2v)

1+ S j erfc (x(i, j)/a)] + B(j) (B.9)

onde x(i, j) = j - P(i) para o i-ê"simo pico localizado na posição P(i).

f
4. OTIMIZAÇÃO DOS PARÂMETROS DA FUNÇÃO DE AJUSTE |

A função de ajuste Y(j), usada no programa HYPERMET, Equa_
ção B.9, e não-linear e tem grande número de parâmetros. Para picos de •
baixa energia, é possível expressar a variação de vários destes parãme •'*
tros como função simples da energia (Varnell e Trischuk, 1969; Routi e
Prussin, 1969; Gunnink e Niday, 1972), o que pode reduzir o número de pa
rãmetros livres necessários ao ajuste. Para energias E > 2MeV, entretan
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to, isto não p possível, pois os parâmetros tornam-se bastante difereji
tes para os picos de absorção, primeiro e segundo picos de escape.No pro
grama HYPERMET, a largura 6(j) de um pico e as inclinações 3 e v,que g£
ralmente variam muito lentamente, são mantidas constantes para todos os
picos dentro de cada sub-região de ajuste. As larguras y» V e o são coji
sideradas iguais a 6 vezes uma^ctfnstante (normalmente 1,0). Isto deixa
um total de 2n + 9 parâmetros livres para o ajuste de n picos emumasub^
-região: dois parâmetros r(i) e P(i) por pico, mais a largura ô, as in̂
clinações B e v, as amplitudes relativas A, S e T, e os coeficientes a,
b e c do continuo (ruído de fundo). Para picos fracos, os parâmetros S,
T, v e c podem ser desprezados, restando apenas 2n +5 parâmetros livres
para o ajuste.

A otimização dos parâmetros da função de ajuste é realizji
da pelas sub-rotinas PARAMETER e FLETCHER. A sub-rotina PARAMETER esU
belece os valores iniciais e a sub-rotina FLETCHER prossegue comumaju£
te não linear dos dados pelo método dos mínimos quadrados, usando uma
técnica iterativa com métrica variável (Garbow, 1965; Davidon, 1966;
Fletcher e Powell, 1963; Fletcher, 1970). A otimização dos parâmetros é
feita, basicamente, através da minimização dos desvios x2* Para cada ite_
ração, os aumentos nos valores dos parâmetros X(i), da função de ajuste
Y.(j.X), são determinados por uma métrica H(i,j). A minimizaçãoé executa
da sobre uma função F(X) = i x2» normalizada de tal maneira que os ele_
mentos da matriz

H I I ( B
1 ' 8X(i) 3X(-j) ' ' *

sejam, aproximadamente, iguais aos elementos da matriz de variância-cio
variãncia V dos parâmetros.

Os desvios x2 dos dados K(j),para a função de ajuste Y(j,X),
são definidos por:

X2 « jj5 l [(K(j) - Y(j,X)/K(j)l/2] 2 (B.ll)
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O fator de normalização ND corresponde ao número de graus de liberdade
do ajuste (numero de canais incluídos no ajuste menos o número de parãme
tros livres).

Se a função Y(j,X) é uma boa representação dos dados,o Via
lor esperado de x2 é 1 e seu desvio padrão e, aproximadamente, igual a

1/2 '

(2/ND) ' . Os desvios padrão SD, nos valores dos parâmetros X,são dados
por:

SD(X(I)) = [V(I, 1) x2]
1/2

(B.12)

Os desvios padrão pie uma função dos parâmetros X, como a AREA(X), inteji
sidades dos picos, são dados por:

SD(AREA(X)) . [ U i) X2] '" (B.13)

5. AVALIACRO DO AJUSTE

Apôs a otimização dos parâmetros, o programa HYPERMET exji
cuta vários testes para determinar se o ajuste é aceitável, ou seoajus_
te pode ser melhorado. Os testes são os seguintes:

1) Se o valor do x2 não excedeu o valor esperado de 1,0 pormaisde
4,0 desvios padrão, o ajuste ê" terminado e os resultados são irn
pressos.

2) Se o valor do x2 excedeu o valor esperado de 1,0 por maisde4>0
desvios padrão, a sub-rotina CONVERGE verifica se hã converge]!

- cia de dois ou mais picos. No caso positivo, todos os pi cos,exce
to o de menor energia, são eliminados e uma nova tentativa de
ajuste e iniciada.

3) Se na nova tentativa não houver melhora do valor de x z» o s

tados de tentativa anterior são impressos.
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4) Se nenhum dos testes acima forem satisfeitos, a sub-rotina
RESIDUAL examina os resíduos normalizados

CHI(j) - [K(J) -

procurando indicações sobre um novo pico que não tenha ' sido in
cluído no ajuste. Para isto, calcula-se a segunda diferença ne
gativa suavizada dos resíduos através da expressão

I
I
I
I RCON(j) = I L(i) x CHI(i) (B.15)

1-J-»
1 onde L(i) e a função de convolução definida na seção 2. Como os

CHI(i) são definidos como uma unidade de desvio padrão,o desvio
padrão da função RCON(j) é" dado por:

RSD = l [L(i) x L(i)] = (6m) (B.16)
i=j-m •

Se RC0N(j)/RSD excede um valor prefixado, geralmente 3,0, e o
pico mais proximo está" afastado de mais de 1,5 canais (ou da in
certeza da posição do pico), um novo pico e adicionado na pos^
ção j+m/2, onde j e o canal que apresenta o maior vai or de RCON/
RSD para a sub-região. Uma nova tentativa de ajuste e,então,inj[
ciada. Apenas um pico ê adicionado de cada vez.

6. OBSERVAÇÕES SOBRE A SENSIBILIDADE DO PROGRAMA HYPERMET

0 Programa HYPERMET é bastante sensível ãs variações de
contagem nos espectros de raios-X e gama, medidos com detetores de ger
mãnio. Encontrando uma variação que se assemelhe a um pico e que possa
ser ajustada por uma função Y(i), do tipo descrito pela Equação B.9, o
programa executa todos os cálculos referentes 5 determinação da area do
pico. Um bom valor no teste do x2 P^a o ajuste não e, entretanto, sufî
ciente para indicar a validade ou importância do pico. Deve-se prestar
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atenção aos erros calculados para a altura, largura e ãrea do pico.

De forma a testar a sensibilidade do programa a picos ale£
tõrios, fez-se o seguinte:

1) Simularam-se vários espectros de 2048 canais da forma E~n, espè£
tros de ruído com estatTstica de Poisson (algoritmo de Knuth,
1969), onde E é a energia (canal) e n e u m expoente real. A Fig£
ra B.3 apresenta um dos espectros simulados para n = 0,3.

2) Pesquisou-se cada espectro através do programa auxiliar descri^
to no item 1*2 (Apêndice C), que realiza uma varredura automatic
ca no espectro, localizando possíveis espectros, cujas signify
cancias estatísticas sejam superiores a 2a.

3) Submeteram-se a analise do programa HYPERMET os possíveis picos
localizados através do procedimento do item anterior.

0 primeiro resultado do teste foi o fato do programa, utj^
lizado para fazer a varredura automática, não ser sensível a flutuações
com amplitudes médias inferiores a 4-6% da amplitude do nível de conta
gens constante (contínuo).

Os resultados da análise do programa HYPERMET confirmaram
as variações de contagem nos canais indicados pelo programa de varredu^
ra automática. Em alguns casos, os valores de x2 foram bem próximos de
1,0, indicando um bom ajuste. Os grandes erros calculados para a altura,
largura e áreas, entretanto, indicaram que os picos não eram significa
tivos.

Um bom exemplo da eficiência do ajuste do programa HYPERMET
ê a análise da região do dubleto em 80-81KeV do espectro do Ba 1 3 3 (Figjj
ra B.4), realizada por Phillips e Marlow (1976b). Ha, também, nesta re
gião do dubleto alguns raios-X K característicos do Pb e do Bi da cadeia
do Th 2 3 2, que não são evidentes na Figura B.4. 0 ajuste para os cinco



I
I
1
I
I
1
I
I
•I

1
r

2

- B.13 -
i
i.

•j" maiores picos desta região é" apresentado na Figura B.5(a).O valor do x
*~ é de 2,275 para este ajuste. 0 exame dos resíduos, pelo próprio progra^
r ma, indicou a presença de um pico adicional no canal 222. A inclusão do
i- novo pico melhorou o ajuste (Figura B.5(b)) com o valor do x2 diminuir^
_. do para 1,517. A comparação das Figuras B.5(a e b) mostra que as amp1ji_
X tudes dos picos nos canais 210 e 216 são, aproximadamente, 20% menores

na Figura 5(a), que no novo ajuste apresentado na Figura 5(b);tambem,as
J formas dos picos da Figura B.5(a) são distorcidas, em contraste com as

formas, aproximadamente, simétricas dos picos da Figura 5(b).

As Figuras de B.6 a B.10 são exemplos dos ajustes, consjí
guidos com o programa HYPERMET, de alguns picos existentes nos espectros
de raios gama medidos no espaço com o espectrõmetro Ge(Li) do presente
experimento.
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Fig. B.4 - Espectro do Ba 1 3 3 medido com um detetor de germânio

FONTE: Phillips e Marlow (1976b), p. 19.
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Fig. B.6 - Ajuste na região da linha de 440 KeV do espectro
de fõtons observado entre 1030-1200 TU, durante
o vpo de 14 de fevereiro de 1977
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F1g. B.7 - Ajuste nas regiões das linhas de 488, 511 e 607 KeV do espectro de fotons
observado entre 1030-1200 TU, durante o vôo de 14 de fevereiro de 1977
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Fig. B.8 - Ajuste na região da linha de 700 KeV do espectro
de fõtons observado entre 1030-1200 TU, durante
o vôo de 14 de fevereiro de 1977
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Fig. B.9 - Ajuste nas regiões.das linhas de 847, 865 e 898 KeV do espectro de fõtons
observado entre .1030-1200 TU, durante o vôo de 14 de fevereiro de 1977
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Fig. B.10 - Ajuste na região da linha de 1836 KeV do espectro
de fõtons observado entre 1030-1200 TU, durante o
vôo de 14 de fevereiro de 1977
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APÊNDICE C

SEQÜÊNCIA DE REDUÇÃO E ANALISE DOS ESPECTROS DE RAIOS GAMA
DESCRIÇÃO SUCINTA DOS PROGRAMAS DE COMPUTADOR"

A seqüência de análise automática dos espectros de raios
gama, medidos com a carga útil CESAR, seguida neste trabalho, pode ser
dividida em duas grandes fases:

1. Montagem e calibração.

2. Correção e análise dos espectros.

A fase de montagem e calibração corresponde ãs duas primej^
ras fases da Figura V.7, apresentada anteriormente. A fase de correção
e analise dos espectros corresponde ãs fases 3 e 4 da Figura V.7.

Entre a fase 1 de montagem e calibração e a fase 2 de coir
reção e análise dos espectros, tem-se uma fase de analisee decisão (não
automática), referente aos resultados preliminares da fase 1 e a entra
da de parâmetros para a fase 2. Toda a seqüência automática é dividida
em itens (módulos de programas interligados),possibilitando,assim, maior
flexibilidade na análise e melhor aproveitamento da estrutura computar
cíonai atualmente existente no INPE. Usa-se o sistema Burroughs B 6700
é, opcionalmente, d Sistema Digital PDP 11/45.

A fase 1 consiste nos seguintes itens, cada um deles cor.
respondendo a um programa (entre parentesis estão os sistemas e lingua^
gens usados e a forma de entrada dos programas):

1.1 -Montagem do espectro (B6700, ALGOL, cartão)

Constrói-se os espectros de raios gama para um dado período de
tempo a partir dos eventos gravados na fita magnética original.
Os espectros montados são armazenados no disco (posteriormente
salvos), juntamente com as informações de duração (em segundos)
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do espectro e o seu número de canal máximo. E um item prioritá
rio nesta fase.

1.2 -Procura de picos proeminentes (B6700, ALGOL, cartão)

E uma procura rápida dos picos acima de certa relação sinal/ntf
do pre-relacionada. É um item obrigatório e útil na orientação
da analise dos picos de calibração (veja item 1.4 a seguir), sen̂
do os resultados impressos. Esta procura pode ser realizada tam
bem no Sistema Digital PDP 11/45 (neste caso, tem-se:FORTRAN IV,
fita magnética).

1.3 -Conversão de formato (B6700, ALGOL, cartão)

1.4 -Analise preliminar (B6700)

E a analise dos picos de calibração, usados como referência pj3
ra correção da deriva do zero e da variação da relação energia/
canal do codificador. Consiste em duas tarefas e e um item obr[
gatÕrio da fase 1. A primeira (ALGOL, cartão) é uma tarefa auxj^
liar, onde os dados são gerados e orientados para a análise prê
liminar com o programa HYPERMET; a segunda (FORTRAN IV, fita

" magnética) é" a tarefa de análise com o programa HYPERMET, do es;
pectro já formatado. Os resultados são impressos. Estas tarefas
são diretamente acopladas e podem ser realizadas também no Sis
tema Digital PDP 11/45 (neste caso, tem-se B6700, FORTRAN IV.car
tão).

í
I

E um item de transição obrigatório. Consiste simplesmente na for
muiação adequada do espectro de raios gama, armazenado anterior^ _
mente, com vistas ao item seguinte, e no caso atual, é a mudaji . M
ça para um formato denominado CANBERRA, necessário para o uso do
programa de análise HYPERMET. 0 programa armazena no disco a cõ
pia formatada do espectro.

f
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1.5 -"Plot" dos espectros (B6700, FORTRAN IV, cartão)

E a construção de um gráfico monologarTtmico dos espectros com
suavização opcional; muito útil na visualização dos picos de ca
libração ou mesmo de eventuais falhas porventura existentes. E
um item opcional. Duas tarefas lhe são pertinentes: uma,auxilia
na seleção dos espectros armazenados em disco que se deseja "pl£
tar"; e outra, realiza o traçado dos espectros selecionados. No
caso de 1 espectro apenas, a primeira é dispensável.

1.6 -Agrupamento de espectros (B6700, ALGOL, cartão)

E um item opcional e útil quando se quer colocar em um mesmo e£
pectro vários outros de mesmas características (melhorando a ejs
tatística, por exemplo). Os resultados são impressos e/ou ficam
no disco e/ou em fita mgnetica e/ou em cartões perfurados.

1.7-Interface B6700/PDP (B6700,, ALGOL, cartão)

E um item de transição entre os sistemas Burroughs B6700 e o D {
gital PDP 11/45, usado opcionalmente quando se deseja realizar
a procura e a analise dos picos de calibração no-PDP 11/45. 0
programa grava uma fita magnética compatível com o PDP 11/45,dos
espectros armazenados no item l.le é usado juntamente cornos itens
1.2 e 1.4.

1.8-Perfuração de cartões com espectros (B6700, ALGOL, cartão)

Relaciona e perfura, em cartão, espectros gravados emfitamagnjé

tica. E um item opcional.

Assim, tem-se, na primeira fase, 4 itens sempre presentes

e 4 itens opcionais.

í!



- C.4 - í
Na segunda fase, correção e analise dos espectros, segue_

-se uma seqüência inteiramente análoga S primeira,exceto o item 1.1 que ê"
substituído por:

2.1 -Correção do espectro (B6700, FORTRAN IV, cartão)

Corrige os espectros para o tempo morto da eletrônica associa
da ao detetor, a deriva do zero e a variação na relação ene£
gia/canal do codificador, usando os resultados obtidos na fase
1. 0 espectro corrigido é", também, armazenado em disco.

Continua-se, agora, com a análise final do espectro de
raios gama, seguindo-se a seqüência descrita na fase 1 a partir do segun
do item.

•


