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ABSTRACT 

Atmospheric X-Rays measurements, with energies i SO KeV, 
were performed at São José dos Campos-Brazil ( 23°S, 46 W Geographic) 
on April 14 and December 19,1981,ujing omnidirecticnal Nal (Tl) 
scintillation counters on board stratospheric balloons. The main 
purpose of these measurements is to study fie dynamics of precipitating 
electrons at the Brazilian Magnetic Anomaly. Studies on similar 
measurements during the previous decade seemed to show the existence 
of -100 KeV precipitating electrons, possibly related to a coulomb 
scattering with the atmosphere. The studies on the recent measurements 
try not only to confirm such indications, but also to show further 
features of the dynamics of precipitating electrons, mainly during 
magnetically active time intervals. During such intervals, more 
energetic electrons (up to -lOOOKeV) also seem to precipitate,probably 
due to resonant wave-particle interactions at the low latitude inner 
magneto sphere. The collected data during the recent measurements seem 
to indicate the existence of such interactions. 
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1. INTRODUÇÃO 

Medidas de raios-X, através de balões estratosféricos, 

tiveram seu primõrdio no final da década de 50,na região aurorai (An 

derson, 1958). Na Anomalia Magnética Brasileira, ou, em termos mais ge 

rais, Anomalia do Atlântico Sul (aqui abreviada por AAS), as primeiras 

medidas datam do inicio da década de 60 (Ghielmetti et alii, 1964). 

Como é bem conhecido, detetores de raios-X a bordo de b£ 

lÕes estratosféricos são sensíveis para medir raios-X de diversas or[ 

.gens. No caso de detetores onidirecionais, ou com grande angulo de 

abertura, as principais fontes de raios-X são: atmosférica,difusa e 

magnetosfêrica (precipitação de elétrons). As duas primeiras são bas2 

camente globais, enquanto a última ocorre, principalmente, na região 

auroral e na AAS. 

A componente atmosférica, embora sensível a variações 

com a atividade solar, apresenta uma variação típica com a profundida_ 

de atmosférica (Daniel and Stephens, 1974). A componente difusa.devido 

a sua própria origem, é aproximadamente constante em relação ã atividji 

de solar. Finalmente, a componente magnetosfêrica é fortemente modul£ 

da pela atividade solar através dos seus efeitos sobre os elétrons ma<j 

netosféricos. 

Este trabalho procura, de uma forma preliminar e qualj^ 

tativa, mostrar evidências da variação da componente magnetosfêrica,na 

AAS (precipitação de elétrons do cinturão de radiação interno), com a 

atividade solar. Para tal, as medidas efetuadas em São José dos Campos-

SP (23°S, 46°W), em abril de 1981, são apresentadas e comparadas com 

outras ja existentes. 

No momento da realização deste trabalho, as medidas ef£ 

tuadas em dezembro de 1981 não haviam sido totalmente reduzidas.Por e£ 

te motivo preferiu-se não apresentá-las neste texto.Além disto, nestas 

medidas a técnica utilizada foi um pouco diferente, como descrito a 

seguir. 
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2. EXPERIMENTO 

O experimento realizado em 14.de abril de 1981 utilizou 

como detetor de raios-X um cristal de Nal(Tl) de 7,62 cm x 1,27cm,apro 

ximadamente onidirecional, acoplado a uma fotomultiplicadora RCA 8054. 

Os pulsos na saída da fotomultiplicadora eram enviados a 

um discriminador (que efetuava a separação dos raios-X em faixas de 

energia) e, apÕs, a um divisor; sendo então modulados em FM e transmit 

tidos a uma estação receptora localizada em São José dos Campos. O si£ 

tema de deteção, como um todo, é similar àqueles de Martin et alii 

(1971) e de Ghielmetti e Godel (1964), sendo que uma descrição mais de; 

talhada foge aos objetivos deste trabalho. 

No experimento de dezembro de 1981, utilizou-se um codj^ 

ficador de 128 canais para se obter o espectro de raios-X. 

3. RESULTADOS E COMPARAÇÃO COM OUTROS EXPERIMENTOS 

Com o objetivo de uma discussão qualitativa, os resulta 

dos obtidos em 14 de dezembro de 1981 são mostrados de uma forma esque 

mática e simplicicada na Figura 1, com as correspondentes faixas dè 

energia. 0 comportamento geral da curva e tTpico, não sendo, portanto, 

necessário descrevê-lo em detalhes. A máxima altitude alcançada corres^ 

ponde ã profundidade atmosférica de 4 g/cm2. Estes dados foram obtidos 

a partir das 02:48 TL de São José dos Campos, onde foi lançado o expe 

rimento. Neste período, a atividade magnética encontrava-se em fase de 

recuperação de uma tempestade magnética, cujo valor máximo do índice 

Dst foi superior a 200 v (Solar Geophysical Data, 1981). 0 índice Kp 

para o evento atingiu um valor máximo igual a 8 +. 

Na Figura 2, são apresentados, também de uma forma esqu£ 

mãtica e simplicidada, os dados obtidos em .13 de dezembro de 1963 por 

Ghielmetti e Godel (1964). Estes dados foram obtidos sobre o oceano 

http://14.de
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Atlântico (37,7°S,'47°W), através de um cr istal de Nal(Tl) de 3,18cm x 

1,27c.n, num arranjo aproximadamente o.nidirecional(Ghielmetti et a l i i ) . 

A máxima alt i tude atingida corresponde a 4 g/cm2. As faixas de energia 

também são mostradas na Figura 2. 
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Fig. 1 - Contagem relativa de raios-X em função do tempo, após 
o lançamento do balão, para 14 de abri l de 1981. 

Faixas de energia dos. raios-X são mostradas. 
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2 - Contagem relativa de raios-X em função do tempo,após 
o lançamento do balão, para 13 de dezembro de 1963. 

Faixas de energia dos raios-X são mostradas. 
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Devido ã falta de informação sobre o horário de lançamen 

to, é interessante analisar a atividade magnética durante os dias 12 e 

13 de dezembro. 0 dia 12 foi magneticamente calmo. No inicio do dia 13, 

uma moderada tempestade magnética ocorreu, com o valor máximo de Kp 

igual a 3 + e com valor máximo do índice Dst inferior a 50Y (Sugiura and 

Poros, 1971). 

Na Figura 3, são apresentados, de uma forma análoga, os 

dados obtidos por Martin et alii (1971). Este experimento foi lançado 

de São José dos Campos (23°S, 46°W) ãs 03:00 TL do dia 21 de abril de 

1971. 0 detetor consistiu em um cristal Nal(Tl) de 2,54 cm x 2,54 cm 

com um colimador passivo de chumbo, tãntalo e estanho,estabelecendo um 

ângulo superior de abertura de 26°(F.W.H.A.). A máxima altitude atingi^ 

da corresponde a 3,5 g/cm2. 

A atividade magnética durante o período de dados foi caj[ 

ma, com o valor máximo de Kp igual a 2. 0 índice Dst para o penodo não 

foi disponível. 

A comparação das três figuras mostradas evidencia um d_̂  

ferente comportamento do fluxo de raios-X com a atividade magnética. A 

Figura 1 corresponde a um período perturbado na qual se nota, ria faixa 

de 70-150 KeV, um aumento da contagem pouco antes do balão chegar a ma 

xima altitude (em todas as figuras, identificada por um nível constajrç 

te). A Figura 2 corresponde a um período moderado, o aumento, agora, 

ocorre na faixa de 20-60 KeV. A Figura 3 corresponde a um período rela^ 

tivamente calmo, o aumento permanece na faixa de menor energia, sõ que 

é menos pronunciado. 

Finalmente, comparações quantitativas não podem ser obt2 

das a partir das figuras, sendo necessária uma análise que considere 

as diferentes regiões de lançamento, alturas de nivelamento, detetores 

e faixas de energia. 
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Fig. 3 - Contagem relativa de raios-X em função de tempo, 
apôs o lançamento do balão, para 21 de abril de 
1971. 

Faixas de energia dos raios-X são mostradas. 
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4. DISCUSSÃO E CONCLUSÕES 

Do exposto na introdução, as diferenças qualitativas das 

três medidas apresentadas parecem estar associadas a variações da com 

ponente magnetosfêrica dos raios-X. 

Como é" conhecido, a precipitação de elétrons na região 

da AAS deve-se basicamente a dois fatores: ã interação deles com os 

constituintes atmosféricos, que caracteriza uma precipitação aproxinra 

damente contínua da população de elétrons menos energéticos (-100 KeV) 

(Roederer et alii, 1967), e ã interação deles com ondas magnetosfêri^ 

cas, que caracteriza uma precipitação esporádica, associada fundamen^ 

talmente a períodos magneticamente perturbados da população mais ene£ 

gética (-1000 KeV) (Tsurutani et alii, 1975). 

Os diferentes aspectos da dinâmica da precipitação de el£ 

trons pode acarretar diferenças não SÓ no fluxo de raios-X em alturas 

de balão, como também em sua estrutura espectral; dentro do contexto 

deste trabalho so o segundo aspecto será analisado. 

0 estudo das mudanças na estrutura espectral do fluxo de 

raios-X, em alturas de balão, devido aos diferentes aspectos da dinãmj_ 

ca da precipitação de elétrons, deve ser feito através da simulação dos 

diferentes fenômenos físicos envolvidos pelo método de Monte Cario (d£ 

vido ã sua natureza estocãstica). Neste sentido,vários trabalhos foram 

desenvolvidos (Pilkington and Anger, 1971; Berger and Seltzer, 1972; 

Saint Marc and Treilhou, 1974; Vij and Venkatesan, 1974). Nestes traba 

lhos, duas características básicas do espectro de raios-X em alturas 

de balão foram encontradas: sua inclinação e a energia em que ocorre 

o seu máximo. 

A priori, variações de ambas as características poderiam 

explicar qualitativamente as medidas nas figuras anteriores.No que ta£ 

ge 5 primeira, sabe-se que uma precipitação de elétrons energéticos dj_ 

nvínui a inclinação do espectro de raios-X, podendo influenciar, princi^ 
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palmente em termos proporcionais as componentes atmosférica e difusa, 

a região de maior energia. Quanto a segunda característica,sabe-se que 

tanto o aumento de energia dos elétrons em precipitação, quanto a sua 

natureza direcional, podem levar o máximo do espectro para energias SJJ 

periores, novamente influenciando a região de maior energia. 

Então. v5-se que, somente através de uma análise quanti^ 

tativa, que considere tanto as baixas latitudes e os parâmetros locais 

da AAS, quanto a dinâmica da precipitação de elétrons do cinturão de 

radiação interno, poder-se-a chegar a uma definição quanto as figuras 

mostradas. Neste sentido, um trabalho vem sendo desenvolvido desde 1980 

(Pinto Jr., 1980), que visa esclarecer este e muitos outros aspectos 

associados a AAS. 



REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS 

ANDERSON, K.A. Soft radiation event at high altitude during the 

magnetic storm of August 29-30. Physical Review, 111:1397-1405, 

Apr. 1958. 

BERGER, M.J.; SELTZER, S.M. Bremsstrahlung in the atmosphere. Journal 

of Atmospheric and Terrestrial Physics, 34(1):85-108, Jan. 1972. 

DANIEL, R.R.; STEPHENS, S.A. Cosmic ray-produced electrons and 

gamma-rays in the atmosphere. Reviews of Geophysics and Space 

Physics, W):233-258, May 1974. 

GHIELMETTI, H.S.; GODEL, A.M. Medicion de radiation X en la vecindad 

de la anomalia del Atlantic Sur. Argentina, Comission Nacional de 

Investigaciones Espaciales, s.d. (informe de contrato n9 18). 

GHIELMETTI, H.S.; BECERRA, N.; GODEL, A.M.; HEREDIA, H.; ROEDERER, G. 

Enhacement of the X-ray intensity at ballon altitudes in the south 

american anomaly. Physical Review Letters, Ji2(14):388-390, Apr.1964. 

MARTIN, I.M.; DE ALMEIDA, W.A.; CEZAC, Y.; SENADOR, R. Medidas de 

raios-X de origem atmosférica no hemisfério sul utilizando balões 

estratosféricos. São Josi dos Campos, INPE, Ago. 1971 (Lafe-166). 

PILKINGTON, G.R.; ANGER, CD. A Monte Carlo analysis of the passage 

of auroral X-rays through the atmosphere. Planetary and Space 

Science, 21:1069-1085, Spe. 1971. 

PINTO, JR.; 0. Precipitação de elétrons energéticos na anomalia 

magnética brasileira. São José dos Campos, INPE, maio 1980 (INPE-

1736-TDL/027). 

ROEDERER, J.G.; WELCH, J.A.; HEROD, J.V. Longitude dependence of 

geomagnetically trapped electrons. Journal of Geophysical Research, 

72(17):4431-4447, Sep. 1967. 

SAINT-MARC, A.; TREILHOU, J.P. Propagation of X-rays through the 

terrestrial atmosphere. In: INTERNATIONAL CONFERENCE ON X-RAYS IN 

SPACE, Calgary, AB, 1974. Proceedings. Calgary. University of 

Calgary, 1975. V.2, p.1044-1052. 

- 9 -



- 10 -

SOLAR GEOPHYSICAL DATA,,N.444, Part 1, Aug. 1981 

SU6IURA, M.; POROS, D.J. Hourly values of equatorial Dot for the years 

19S7 to 1970. Greenbelt, MD, GSFC, 1971 (X-645-71-278). 

TSURUTANI, B.T.; SMITH, E.J.; THORNE, R.M. Eletromagnetio hiss and 

relativistio electron losses in the inner zone. Journal of 

Geophysical Research, 80(4):600-607, Feb. 1975. 

VIJ, K.K.; VENKATESAN,' D. Production of bremsstrahlung X-rays and 

their propagation in the atmosphere. In: INTERNATIONAL CONFERENCE 

ON X-RAYS IN SPACE, Calgary, AB, 1974. Proceedings. Calgary. 

University of Calgary, 1975. V.2, p.780-805. 


