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ABSTRACT 

Por determining the diffuse component of gamma ray in 
the IS to 73 MéV range arriving from near the galactic center, a 
digitized spark chamber was launched aboard two balloons from Resende, 
Brazil on 19 November and 3 December 197S. In each flight the detector 
reached an altitude of 2,2 g.cm"2. Based on these data, we obtained a 
diffuse gamma ray flux 6,0 x JO"5, 2,0 * JO"5, 4,6 x JO"6 and 1,3* JO"6 

photons/cm2. s.sterad.MeV at energies of 21, 36, 32 and 67 HeV 
respectively. These values give a power law spectrum with spectral 
index equal to - 3,3. The dependence of this radiation with the 
galactic latitude and longitude in the interval - S° $ b^-s 3S° and 
325° $ I a í 375° was also obtained. Finally, ma* result* M M . ff^fcu^tc^ UMAQ„ 

- _ - «• «~ ^ w - w*. c ̂ ^ y 

vi 
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CAPÍTULO I 

INTRODUÇÃO 

A radiação gama tem-se mostrado muito útil na pesquisa 

dos processos físicos que ocorrem no meio galãtico ou intergalãtico. A 

importância dada ã radiação gama. na obtenção de informações no campo 

da astrofTsica, reside no fato dos fotons gama apresentarem uma secção 

de choque de absorção bastante baixa. Esta característica dos raios ga 

ma associada ã ausincia de carga elétrica nos mesmos, permite que eles 

passem, praticamente inalterados, através do gás interestelar, bem co 

mo dos campos elétricos e magnéticos aí existentes. 

Atualmente, sabe-se que a componente nucleônica dos raios 

cósmicos são responsáveis pela produção da radiação gama secundaria de 

alta energia, e que os raios gama de baixa e média energia são produz^ 

dos principalmente pelos elétrons cõsmiccs relativísticos. Assim sen 

do, o estudo da radiação gama de origem cósmica pode fornecer informa^ 

ções acerca do espectro, distribuição e constituição dos raios cosmic 

cos. 

0 conhecimento em detalhes da radiação gama de origem cós 

mica, com energias abaixo de 70 NeV, é de importância fundamental para 

o conhecimento da componente "eletrônica" dos raios cósmicos. Isto por 

que a modulação sofrida por esses elétrons nas vizinhanças do Sol aj[ 

terá as suas características originais, exigindo, então, medidas indj[ 

retas e sem atenuações. 

Este trabalho tem por objetivo a determinação do espectro 

contínuo de energia da radiação gama de origem cósmica, no intervalo 

de 15 MeV a 75 MeV (media energia), bem como a sua variação com a 1atj[ 

tude e longitude galáctica. Com o termo espectro contínuo, deseja-se 

salientar a ausência de linhas nucleares, muito encontradas quando se 

trata de fótons com energias abaixo de 10 MeV. A faixa de média energia 
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dispõe de poucas medidas jã realizadas devido, principalmente* ã baixa 

eficiência dos detectores e ã baixa intensidade da radiação recebida. 

0 CapTtulo II trata dos processos físicos mais irpportan 

tes na produção de raios gama de média e alta energia e do seu relaci£ 

namento com parâmetros astrofísicos, tais como, densidade do gãs, densi 

dade de fõtons e espectro de energia dos elétrons de origem cósmica. 

Apresentam-se também, alguns resultados recentes acerca do espectro teõ 

rico de raios gama na faixa de média energia. 

Os processos através dos quais a radiação gama interage 

com a matéria, bem como a dependência desses processos com a energia 

dos fotons, são discutidos no CapTtulo III. Ênfase especial é dada ao 

processo físico mais importante para a absorção de fotons de média enejr 

gia. 

0 CapTtulo IV apresenta uma descrição resumida dos conhe 

cimentos atuais referentes ã radiação gama extraterrestre. Atenção e£ 

pecial é dada a componente difusa desta radiação. 

Detalhes sobre o vôo do balão e a forma utilizada para 

obter os dados estão descritos no CapTtulo V. 

0 CapTtulo VI trata da escolha e dos defines do detector 

utilizado nesta experiência. Estes detalhes incluem a sua constituição 

e o seu funcinamento. 

0 CapTtulo VII descreve o método utilizado para analisar 

os dados, não estando incluTda a etapa inicial da redução dos dados que 

consiste na colocação dos mesmos, inicialmente gravados em fitas magne 

ticas, em microfilmes. 

0 CapTtulo VIII apresenta, de forma mais ou menos detalha 

da, a teoria envolvida na determinação da energia dos fõtons considera 

dos. 
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O procedimento utilizado e os cálculos efetuados para se 

parar e determinar os espectros da radiação gama de média energia de 

origem cósmica, são apresentados detalhadamente no Capitulo IX. Este 

capitulo é de grande importância, pois apresenta os resultados alcan 

çados. 

Finalmente, os Capítulos X e XI comparam os resultados ob 

tidos com as medidas já realizadas por outros pesquisadores e, de açor 

do com estas comparações, apresentam algumas conclusões. 

Resumindo, os capítulos iniciais tratam de teorias desen 

volvidas por outros autores, e que foram importantes para o entendimen 

to deste trabalho. Os três últimos capítulos apresentam a contribuição 

real deste trabalho, que consiste na obtenção de informações a respej[ 

to do espectro de energia da radiação gama difusa em um intervalo de 

energias onde existe poucos trabalhos jã realizados. 





CAPITULO II 

PROCESSOS DE PRODUÇÃO DE RADIAÇÃO GAMA 

A possibilidade da existência de uma componente secunda 

ria da radiação gama de origem cósmica apareceu, inicialmente, de fo£ 

ma acidental em problemas referentes a origem da radiação cósmica prj^ 

mãria. Depois de determinar que a componente dominante da radiação cós 

nica primária, que atinge a atmosfera superior, consiste de protons de 

alta energia, Feenberg e Primakoff (1948) tentaram explicar a quantida 

de bem menor de elétrons na radiação cósmica primária. Com essa finalj^ 

dade, eles examinaram as diversas interações que os elétrons e protons 

poderiam sofrer com os fotons de baixa energia, existentes no espaço 

interesteiar, e acharam que os elétrons poderiam perder efetivamente 

sua energia, através da interação Compton inversa, em um período bem in 

ferior ã idade estimada do Universo. 

Neste processo, a energia do elétron seria transferida 

aos fotons de baixa energia, transformando-os em fotons de radiação X 

ou gama. 

Da mesma forma, Hayakawa (1952), examinando a propaoação 

dos raios cósmicos através do espaço interesteiar, evidenciou a impo£ 

tineia da produção de mésons em interações nucleares ocorridas entre 

os raios cósmicos e o gás interesteiar. Hayakawa notou que os mésons ir 

neutros produzidos nestas reações decairiam produzindo radiação gama. 

Neste mesmo ano, Hutchinson (1952) apresentou um estudo de 

talhado sobre a produção de raios gama por raios cósmicos, através do 

processo "bremsstrahlung". 

Schwinger em 1949 apresentou uma descrição matemática 

completa a respeito da emissão de radiação gama por elétrons relatives 

ticos espiralando em um campo magnético - radiação cincrotronica 

(Stecker, 1975). 
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Segundo Stecker (1975), Morrison e mais tarde Felten e 

Morrison apresentaram dois relevantes trabalhos, onde mostraram que 

os mecanismos mais importantes para a produção de radiação gama são: 

a) processo bremsstrahlurjg sofrido por elétrons; 

b) efeito Compton inverso, ocasionado pela interação de elétrons 

com a radiação eletromagnética da baixa energia, existente no 

espaço interestelar; 

c) decaimento de mêsons ir neutros formados por reações nucleares 

ou por aniquilação c'a matéria com a antimateria; 

d) radiação sincrotrõnica; 

e) aniquilação elitron-põsitron e deexcitação nuclear. 

Nas secçoes subsequentes apresentar-se-á apenas uma des 

crição dos três primeiros processos. Atualmente, sabe-se que a produ 

ção de radiação gama pelo processo sincrotronico é praticamente despre 

zivel em comparação com a produção de fótons gama pelos processos a, b 

e c. Os processos de aniquilação de pares elitron-põsitron e deexcita 

ção nuclear levam ã produção de linhas, que fogem aos interesses des 

te trabalho. 

2.1 - PROCESSO DE RADIAÇÃO BREMSSTRAHLUNG 

Este processo consiste na produção de radiação eletromag 

nética pela desaceleração de uma partícula carregada, devido ao campo 

elétrico intenso existente nas proximidades de um núcleo atômico. A 

freqüência da radiação emitida depende diretamente da magnitude da de 

saceleração sofrida pela partícula carregada (Tucker, 1975). Em vista 

da massa do elétron ser muito menor do que a do prõton, o processo 

"bremsstrahlung" para a produção de raios X e gama será importante so 

mente para os elétrons. 
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A distlncia do núcleo, na qual ocorre o fenômeno físico 

de emissão de radiação, ê um parâmetro importante para a determinação 

da emissão de radiação "bremsstrahlung". Se esta distânciaégrande com 

parada com o raio atômico, o campo elétrico agindo na partícula carre 

gada, durante o processo de emissão da radiação, pode ser considerado 

como o campo coulombiano de uma carga puntual Ze, localizada no centro 

do núcleo. 

Se a distância é da ordem de grandeza do raio atômico, de 

ve-se levar em consideração a blindagem do campo elétrico do núcleo pe 

los elétrons atômicos. Se a distância é da ordem de grandeza do raio nu 

clear, o campo elétrico do núcleo não pode ser considerado como uma ca£ 

ga puntual (Rossi, 1952). 

0 efeito de blindagem do campo elétrico do núcleo pelos 

elétrons atômicos foi calculado por Bethe e Heitler (1934), com base no 

modelo atômico de Fermi-Thomas. A teoria indica que a influência da blijn 

dagem no processo de emissão de radiação de energia k, por um elétron 

de energia cinética K, ê determinada pelo parâmetro; 

ys 100 ̂ J JL_ z-i/3 (H.l) 
U 1 - u 

com as condições: 

U = K + m c2 = energia total do elétron 

U 

Quanto menor for Y. maior será o efeito da blindagem. Pa_ 

ra Y y> 1» o efeito de blindagem pode ser desprezado e y - 0 signify 

ca "blindagem completa". Assim, vê-se na Equação I1.1 que, se a ene£ 

gia do elétron for suficientemente grande, a blindagem pode ser consi 

derada "completa" para todas as energias dos fotons emitidos. 
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Seja • . (K, k) dkdx a probabilidade de um elétron de 

energia cinética K emitir, ao atravessar uma distância dx de matéria, 

um fõton com energia entre k e k + dk. A expressão teórica para essa 

probabilidade pode ser escrita, de acordo com Rossi (1952), da seguin 

te forma: 

•rad(K, k) dk = 4a - ü - Z2 r* - ^ - F(U, u) (II.2) 

Z, A e N são o número atômico, a massa atônica e a densidade numérica 

de átomos do material, respectivamente. 

Onde 

te 137 

e* 

(II.3) 

** " m. c* 

Para valores de U muito maiores do que m e 2 , a função 

F(U, u) é dada pelas seguintes expressões (Rossi, 1952): 

Y » 1 

F(U, u) - f l • p-u)*-J- (l-u)l \u,[-SL Ü S l ] . 1 1 
L 3 J L lm c2 u J 2 J 

o 
Y * o 

F(U,u) = fl + 0-u)2 - -?- (1-u) }ín 183 Z"i 3 + -L (1-u) (II.4) 

A energia emitida em forma de radiação eletromagnética é 

Igual ã energia perdida pelo elétron ao ser defletido pelo núcleo ato 

mfco, e a energia média emitida é dada por; 
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WK> - ( K k *rad ^ k> dk (115) 

Kniffen et a l . (1977) efetuaram os cálculos da produção 

de radiação gama pelo processo "bremsstrahlung", no meio galáctico pa 

ra elétrons primários e secundários. Os resultados por eles obtidos são 

apresentados na Figura I I . l . 

10~5 

; 10"$ 

i i i i i i n i | i i i I I I I I | i i i u n i 

t \ total 

•o 
»-

OI 

g 10"7 
o 

V2 

I io-« 

*N decaimento TT° 
V 

\ elétrons 
\ \ p r i manos 

elétrons 
secundários, 

IO-9 * • • «"«"' i 11 mui i i i u m 
10 102 103 10i, 

Energia de fóton (MeV) 

Fig. II.l - Espectro esperado de raios gama com energias acima de 
10 MeV para * n « 3350, b n = 0°. 

FONTE: Kniffen et al (1977), p. 120 

2.2 - EFEITO C0MPT0N INVERSO 

0 efeito Compton ?, tradicionalmente, aquele no qual um 

fÕton gama é espalhado por um elétron que se encontra em repouso no sis 

tema de laboratório (CapTtulo III). Este processo leva a uma perda de 

energia do fÕton. 

file:////pri
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Para a produção de radiação X e gama, é de interesse as 

trofisico o chamado efeito Compton inverso, no qual elétrons relativTs 

ticos são espalhados por fotons de baixa energia, existentes no espaço 

interestelar. Neste processo, .os elétrons cedem parte de sua energia 

cinética aos fõtons de baixa energia, transformando-os em fotons de 

raio-X ou gama. 

Considere-se um elétron com energia U e velocidade v: 

ü = Y «o C
2 

v = $c (II.6) 

Y « (i - e 2 ) - 1 ' 2 

Um fõton com energia c interage com o elétron, passando 

a ter uma energia c*. Sejam as quantidades no sistema em repouso com o 

elétron representadas com um asterisco. Considerando-se que o ângulo de 

espalhamento do fõton seja 6* (Figura I I . 2 ) , as energias inicial e f i 

nal do foton no sistema em repouso com e l é t r o n , de acordo com 

Stecker (1975), relacionam-se através de: 

c'* = ^ (II.7) 
1 + JEÍ. (i - cos 6*) 

me 2 

o 

As energias do fõton antes da interação se relacionam nos 

sistemas de repouso com o elétron e no de laboratório, através de: 

e* « Y e(l + 3 cos a) (II.8) 
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E as energias do foton, apôs a interação nestes dois sis 

temas de referência» se relacionam por meio de: 

c* = Y e** (1 - B-cos a**) (II.9) 

Por sua vez, os ângulos formados pelas direções do ele 

tron e do fóton, medido no sistema fixo com o elétron e no de laboratÕ 

rio, estão ligados pela expressão: 

tgtt* = 5!ÜL« (H.10) 
Y(C0S O + 0) 

fõton de baixa energia 

elétron ^ *•• *-

7 3 foton X ou gamma 

Fig. II.2 - Sistemas de laboratório e de repouso com o 
elétron. 

Utilizando-se as Equações II.7 e II.8, a expressão II.9 

pode ser escrita como: 

c. _ V2 e d + ecos a) (1-Bcos a'») ( n J 1 ) 

1 + -*£- ( 1 + 8 cos a) (1 - cos 9*) 
m c2 

o 
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Para elétrons não relativísticos y ~ 1, e quando a ener 

gia do fÕton ê bem menor do que a energia de repouso do elétron, pode-

-se, em média, escrever a Equação 11.11 na forma aproximada: 

e' ~ Y 2 e (1 + B cos a) (1 - B cos a'*) (H.12) 

De acordo com Stecker (1975), a Expressão 11.12 pode a\n 
da ser escrita simplesmente como: 

e' ~ Y 2 e . e » m Q c 2 (11.13) 

Nos meios galáctico e intergalactico, a Equação 11.13 é 

verdadeira quando se considerar os fõtons da radiação estelar na faixa 

das microondas, onde: 

IO-2 eV á c « 0,5 MeV (II.14) 

Di acordo com Heitier (1936), a secçao de choque de espa 

lhamento para a interação de elétrons relativTsticos com esta radiação 

é igual ã secçao de choque de espalhamento Thompson. Neste espalhamen 

to, a radiação simplesmente muda a sua direção de propagação, mantendo 

a sua energia inalterada (Enge et ai., 1972). A secçao de cheque <f>, pa 

ra este espalhamento vale: 

1 3 
— ] 2 = 6,65 x 1(T25 cm2 (11.15) 

l m e 2 » 

Normalmente, em Astrofísica, considera-se que o espectro 
de energia dos elétrons cósmicos apresenta uma forma de potência de Eg 

(Stecker, 1975) ou seja: 

I e (E e )"KE;r (11.15) 
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l e a intensidade de elétrons de energia E , r e o cha 
., e e — 

mado índice espectral e K e uma constante. 

Os fõtons- de baixa energia que apresentam interesse na 

produção de radiação gama, no espaço interestelar, pelo processo Compton 

inverso são os da luz estelar na faixa do infravermelho e os da radia 

ção universal de corpo negro a 2,7° K. Os primeiros apresentam uma deji 

sidade de energia 0,7 eV.cm"3 (Kniffen et ai., 1977) e os da radiação 

universal de corpo negro, uma densidade de energia igual a 0,25 eV.cm "3 

(Stecker, 1975). 

Stecker (1975) desenvolveu um formalism> que permite o 

cálculo da taxa de produção de raios-gama pelo processo Compton inve£ 

so, conhecendo-se a densidade de energia da radiação eletromagnética 

"alvo", a energia média desses fõtons e o espectro de energias dos eljj 

trons envolvidos. 

Supondo-se para esses elétrons um espectro da Forma 11.16 

com K = 6,8 x IO"3 e r = 1,8 (Kniffen et ai., 1977) e utilizando-se os . 

parâmetros astrofísicos dados acima, encontram-se para a taxa de pnxfa 

ção de fõtons gama, pelo processo Compton inverso, os valores: 

a) Espalhamento Compton pela radiação infravermelha das estrelas. 

q(e') = 2,7 x IO"21 e'-1»*» fõtons/s.cm3 

b) Espalhamento Compton pela radiação universal de corpo negro a 

2,7° K. 

q(e') = 1,1 x 10-21 e'-»»1» fõtons/s.cm3 

0 espalhamento Compton inverso é importante para a prodjj 

ção de radiação gama, quando se considera regiões próximas ao centro 

galáctico, devido ao aglomerado estelar a? existente. 
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2.3 - DECAIMENTO DOS MESONS TT NEUTROS 

Os mesons são produzidos em interações nucleares e, em 

particular nos meios galáctico e intergalactico em interações de raios 

cósmicos com o gãs aT existente. Dos constituintes dos raios cosmic 

cos, os protons, neutrons e núcleos atômicos são importantes para a pro 

dução de mésons. Dos mesons conhecidos até o presente, os mesons IT são 

ps produzidos com maior freqüência neste tipo de interação. Os mésons 

ir podem ser neutros ou carregados positiva ou negativamente. 

Os mésons TI neutros apresentam uma vida média de aproxi^ 

madamente IO"16 segundos, decaindo em dois fõtons de radiação gama, ca 

da um com 70 MeV no sistema de centro de massa. 

As interações nucleares, que ocorrem entre os raios cõis 

micos (principalmente a componente nucleõnica), de energias entre aĵ  

guns décimos de GeV e algumas dezenas de GeV, e o material intereste 

lar, contribuem com a maior parcela na produção de radiação gama de al_ 

ta energia (fõtons com energias acima de 100 MeV), (Cavallho e Gould, 

1971; Stecker, 1971; Fichtei e Kniffen, 1974). 

Os mésons TI neutros (ir0) podem ser produzidos pelo decai 

mento de vários outros mésons e Inperons (Fichtei e Kniffen, 1975) tais 

como: 

K •+ v + w 

KJ + 2ir° 

K° ••> 3ir° 

Kf + ir+ + ir" + ir0 

6 + n + TT° 
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Os cálculos detalhados que levam a prever o espectro de 

energia dos raios gama produzidos, baseados no numero médio de mésons 

ir neutros formados numa interação, sua distribuição angular e o espe£ 

tro de energia resultante, são bastante complexos (Fichtel et ai., 1975). 

Todavia, alguns aspectos importantes acerca da radiação 

gama produzida podem ser deduzidos, partindo-se de considerações baŝ  

tante simples. Como se verá a seguir, estes aspectos importantes refe 

rem-se particularmente ã forma geral do espectro de energia dos fõtons 

gama, resultantes do decaimento dos mésons ir neutros. (Fichtel ei ai., 

1975). 

2.3.1 - CINEMATICA DO DECAIMENTO DO MESON TT NEUTRO 

0 espectro de energia dos raios gama resultantes do d£ 

caimento de mésons ir neutros é bem diferente daquelgs. resultantes de 

outros processos físicos, tais como, "bremsstrafilung", radiação cincro 

trônica e efeito Compton inverso. Este espectro particular pode ser qb 

tido por uma forma relativamente simples, como a que se segue. 

No sistema de coordenadas em repouso com o méson n° o de 

caimento e isotrópico. Assim, a probabilidade de obter um foton numa 

direção compreendida entre os ângulos sólidos Si* e Si* + Aí2*, e: 

prob (Si*) òSl* = ~ òSl* (11.17) 

onde o asterisco significa que a grandeza que o acompanha está repr£ 

sentada no sistema em repouso com o méson. 

De acordo com a teoria da relatividade (Rosser, 1967) a 

energia e e um fóton, no sistema de laboratório, relaciona-se a ene£ 

gia e*, no sistema em repouso com o méson, através da relação: 

e r
 c* * g£* cos e* (11.18) 

(1-02)1/2 
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onde 6* e o angulo formado pelas direções da velocidade do meson w° e 

da velocidade do raio gama emitido (Figura II.3). Como jã foi visto na 

secção precedente, e* apresenta um valor constante e igual a 70 MeV. 

fÕtons emitidos 

Fig. II.3 - Sistema de coordenadas fixo ao mêson ir0. 

- v e a velocidade do mêson no sistema de labora 
torio. 

Diferenciando-se a Equação 11.18, tem-se: 

dg = e* 6 d(cos e«? ( 1 M 9 ) 

(l-fl2)1/* 

Da definição do ângulo 6* segue-se que o processo de de 

caímento serã simétrico com relação ao ângulo azimutal. Assim: 

dfl* = sen 6* d8* d$* = 2ir sen 8* de* ~ -2v d(cos 6*) (11.20) 

A Expressão 11.19 mostra que e é função somente de 

d(cos 6*) e usando-se a Equação 11.17 pode-se escrever: 

prob(e) de = prokfO*) dfl* = d ( c o s e * ) (H.21) 
2 

n-
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Consequentemente, 

prob(e) = -1 - d < c o s 9*> (11.22) 
2 .de 

Corabinando-se as Equações 11.19 e 11.20 chega-se a: 

p r o b ( e , =± ' ( ">* »*? ( i - P 2 ) i / 2 , ± ( 1 - B » ) ' / » {Um23) 

2 c* B d(cos 9*) 2 e* $ 

Oe acordo com esta equação, a probabilidade de obter um 

fõton gama de energia e é uma constante, cujo valor depende somente da 

velocidade JO meson original no sistema de laboratório. Certamente, hã 

um valor máximo e um mTnimo possTvel para a energia c do fõton. Estes 

valores são obtidos a partir da Equação 11.18, tomando-se os valores m£ 

ximos e mínimos possíveis para cos 6*. 

E _ =£LÜJLâI=e* r i L t i i l 1 / 2 (ii 24) 
Wma (1_02)l/2 L(1 _B)J t»-24» 

£ = elil^âl = £* r i L U B l l » / » (11.25) 
mínima ( 1 . p 2 ) i / 2 L ( 1 + 3 ) J 

A probabilidade de obter um fõton, com energia contida 

no intervalo dado pelas equações acima, é constante e dada pela EJC 

pressão 11.23, e ê zero se o fõton apresentar uma energia fora deste in 

•tervalo. 

Quanto maior for a velocidade do méson, maior será o irt 

tervalo entre os dois limites e - „ . ^ e e •»,,.. , mas a energia e* es 
máximo mínimo 

tara sempre contida neste intervalo. Em condições reais, os gamas ob 

servados foram produzidos por mesons TT° que apresentavam valores de ve 

locidade distribuídos em um amplo intervalo. 
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Assim sendo, o espectro de raios gama obtido através do 

processo de decaimento de mesons ir0 apresentara um pico para a energia 

e = 70 MeV, ja que este valor de energia e sempre possível, independen 

temente da energia do mêson original. Este espectro será simétrico com 

relação a e* quando 0 = 0, e para todos os outros casos ele se estende 

rã mais para o lado das energias maiores, do que para o das menores, 

pois: 

e - . - c* > E * maxima Snínima 

A Figura II.4 mostra esse aspecto particular do espectro. 

- -5 

- -6 

Log c 

Fig. II.4 - Espectro de radiação gama produzido pelo decaimen 
to de mesons v neutros. 

FONTE. Fichtel et ai. (1974), p.434. 

- Colocando-se log E como abcissa, a curva é simé 
trica com relação a c*. 

A forma exata e a largura do espectro de raios gama, re 

presentando a soma de contribuições de uma distribuição de energias de 

mésons n°, dependem do espectro de energia dos raios cósmicos e dos de 

.talhes do processo de interação, mas a forma geral deste espectro é r£ 

sul tante apenas da cinematlca do processo de decaimento que se acabou 

de ver. 
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2.3.2 - ESPECTRO DE RAIOS GAMA RESULTANTES DO DECAIMENTO DE MESONS TT° 

O espectro de energia dos raios cósmicos se estende ate 

energias muito altas e a teoria sobre a produção de diversos mesons 

ainda não foi confirmada experimentalmente era detalhes. 

Todavia, desde que o número de píons produzidos cresce 

vagarosamente com a energia dos raios cósmicos que os originam (aproxi^ 

madamente com a energia dos raios cósmicos primários elevada ã potên 

cia 1/4), e desde que o espectro de energia dos raios cósmicos prima 

rios decresce rapidamente com aumento da energia (aproximadamente com 

a energia total dos raios cósmicos elevada ã potência - 5/2), um cãleu 

Io mais ou menos exato da produção esperada de n° tem sido feito para 

raios cósmicos interagindo com o hidrogênio interestelar (Stecker, 1971). 

As teorias geralmente incluem os efeitos de colisões de protons e pa£ 

tTculas alfa com o hidrogênio, mas ignoram a pequena contribuição devi^ 

do as ranssimas interações envolvendo núcleos pesados. 

Conhecendo-se o número médio de fõtons gama formados em 

cada interação, em função da energia dos raios cósmicos primários, po 

de-se fazer um cálculo do número de fÕtons-gama resultante das inteni 

ções que ocorrem no espaço interestelar; em um cálculo desse tipo, a 

densidade do hidrogênio atômico e molecular é o parâmetro de menor con 

fiabilidade (Stecker, 1975). 

Supondo-se que o espaço cósmico apresente uma densidade de 

1,04 prõtons/cm3, 0,10 átomos de helio/cm3 e 0,01 núcleos pesados/ 

cm3, Kniffen et ai. (1977) estenderam os cálculos já efetuados para 

raios gama de alta energia (CavaiIo and Gould, 1971; Stecker, 1971), pa 

ra a faixa de energias abaixo de 100 MeV. Os resultados obtidos em am 

bas as faixas de energias são apresentados na Figura II. 1. Esta figura 

também mostra o espectro total esperado dos processos de decaimento dos 

mêsons ir neutros e "bremsstrahlung", para uma região no equador galãtf 

co e a uma longitude de 335°. A contribuição do espalhamentoCompton in 
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verso pode alterar este espectro total, quando for consideraoa uma re 

gião bastante próxima do centro galáctico. 



CAPITULO III 

PROCESSOS DE ABSORÇÃO DA RADIAÇÃO GAHA PELA MATERIA 

3.1 - INTRODUÇÃO 

Hã três tipos principais de fenômenos físicos responsa^ 

veis pela absorção da radiação gama num meio material. São eles. 

a) Absorção fotoelêtrica. 

b) Espalhamento Compton. 

c) Produção de pares. 

A Figura III.1 mostra a contribuição, para o coeficiente 

de absorção, de cada um desses processos para o alumínio. 

Deforma aproximada, para um fóton de freqüência f e ene£ 

gia hf que está sendo absorvido por um material de número atômico Z, as 

probabilidades de ocorrência dos processos de absorção fotoelêtrica e 

espalhamento Compton variam com ZVfhf) 3 e Z/hf respectivamente, e a 

probabilidade de ocorrência do processo do produção de pares ê propor_ 

cional a Z2 vezes uma função de hf, que crece rapidamente a partir de 

um mínimo igual a 2 m c2 - 1 MeV e tende a uma constante para energias 

de fõtons acima de 1 GeV (Perkins, 1972). 

Os efeitos fotoelétrico e de produção de pares resultam 

em absorção catastrófica de radiação gama, ao passo que no espalhamen 

to Comoton o fóton e apenas espalhado com perda de energia;ocoeficien 

te de absorção se refere, então, a atenuação do número do fõtons com 

a energia inicial. 

Como indicado na Figura III. 1, o efeito fotoelétricco é 

de pouca importância para fõtons com energias acima de 1 MeV, que é a 

faixa de nosso interesse e, portanto, pouco será discutido sobre este 

processo. 
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Fig. Ill.1 - Coeficiente de atenuação de massa para fõtons no 
alumínio. 

FONTE: Evans (1955), p.715 

0 fenômeno de produção de um par elitron-põsitron por 

um fõton gama no campo elétrico de um núcleo ou elétron esta intimameji 

te relacionado ã produção de radiação "bremsstrahlung", causada por ele 

trons reiativisti cos em um campo coulombiano. 

3.2 - ABSORÇÃO F0T0ELETRICA 

Este fenômeno consiste na emissão de um elétron ligado a 

um átomo, òpõs este último haver abosorvido um foton de freqüência apro 
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priada. A energia cinética maxima K - do elétron liberado depende da 

freqüência da radiação incidente e do material emissor do elétron, e 

é dada por: 

K m S x - h f - W 0 (IH.l, 

onde K - é a energia cinética do elétron emitido, f 5 a freqüência da 

radiação incidente, h é a constante de Planck e W ê a energia necessã_ 

ria para libertar o elétron ligado. 

A energia do fóton é parcialmente utilizada para liber 

tar o elétron do átomo, sendo o restante transferida ao elétron na fo£ 

ma de energia cinética. Todavia, este processo bastante eficiente na 

absorção de radiação é importante apenas para energias abaixo de 1 MeV 

sendo, portanto, desprezível no caso de absorção de radiação gama de 

média e alta energia. 

3.3 - ESPALHAMENTO COMPTON 

Este fenômeno consiste no espalhamento de radiação ele 

tromagnética por elétrons livres ou ligados e foi descoberto e inte_r 

pretado independente e simultaneamente por Compton e Debye em 1923 

(Enge et ai., 1972). 

0 processo de espalhamento Compton evidencia a natureza 

corpuscular da radiação eletromagnética, pois a radiação espalhada pe 

Io elétron apresenta um deslocamento de freqüência que não pode ser e^ 

pi içado classicamente. De acordo com a teoria clássica que considera <a 

penas o aspecto ondulatorio da radiação, o espalhamento pelo elétron 

originaria uma onda com a mesma freqüência de oscilação do elétron e 

consequentemente as radiações incidente e espalhada apresentariam a mes_ 

ma freqüência. 

Considerando-se a natureza corpuscular da radiação ele 

tromagnética, o espalhamento Compton pode ser explicado associando-se 
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a esta radiação, de freqüência f, fótons com energia hf. Estes fôtons 

colidindo com elétrons perdem parte de suas energias, sendo consequejri 

temente espalhados em energias menores. 

A Figura II1.2 mostra dois métodos pelos quais elétrons 

não ligados ou livres podem espalhar a radiação. 0 termo "elétrons 1± 

vres" refere-se também aos elétrons que, embora ligados a algum átomo, 

apresentam uma energia de ligação bem inferior ã da radiação incidente. 

espalhamento 
coerente 

foton 
incidente 

elétron 
espal nado 

^ espalhamento 
Coqipton ou es. 
palnamento in 
oerente . -

foton 
espalhado 

Fig. III.2 - Espalhamento de radiação por um elétron fracamente 
ligado ou livre. 

FONTE: Johns (1974), p.154. 

A interação apresentada na parte superior da Figura III.2 

é chamada de espalhamento coerente ou clássico. A onda eletromagnética, 

com comprimento de onda X, passando próxima ao elétron, faz com que es_ 

te vibre e cause a emissão da radiação na mesma freqüência que a onda 

Incidente. Neste caso, as radiações incidente e espalhada apresentam 

a mesma freqüência* sendo que este processo pode ser explicado classy 

camente. 
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Quando a energia do fóton incidente é pequena, o elétron 

não sofre recuo e, consequentemente, não perde energia. Todavia i medj^ 

da que a energia do fóton aumenta, o recuo do elétron começa a tornar-

se importante e a energia do fóton espalhado será menor do que a do fõ 

ton incidente. Neste tipo de espalhamento ou espalhamento Compton, o 

elétron recua ao longo de uma direção que forma um ângulo 6 com a dire 

ção do fóton incidente, e esta direção forma um ângulo + com a direção 

do fóton espalhado (Figura II1.2). 

3.4 - PRODUÇÃO DE PARES 

Quando um fóton passa próximo ao núcleo de um átomo e i 

submetido a um forte camoo elétrico, ele pode desaparecer subitamente 

dando origem a um elétron e a um positron. A produção de pares ê um ex 

celente exemplo de conversão de energia de radiação em ~>assa de repou 

so e energia cinética, e desde que a massa de repouso de cada uma das 

partículas formadas é 0,511 MeV, a energia mínima do fóton para quê es 

te processo seja possível é 1,02 MeV. Se o fóton apresenta uma energia 

maior do que 1,02 MeV, o excesso de energia é dividido entre o elétron 

e o positron, aparecendo como suas energias cinéticas T_ e T , respec 

tivãmente. 

0 processo de criação de pares elétron-pósitron possui 

um fundamento teórico idêntico àquele da radiação de freiamento 

("bremsstrahlung"). A semelhança entre os fundamentos teóricos dos dois 

processos é sugerida na Figura III.3, onde os dois processos diferem 

apenas pelo sinal de carga e momentos de uma partTcula e do fóton en 

volvido. 

Os primeiros .cálculos relativos a criação de pares den 

tro do campo elétrico de um núcleo, realizados em 1923, ocorreram pou 

co tempo após a descoberta do positron. A teoria de Dirac prediz o es 

tado de partículas com energia negativa (Claverie, 1970). Estes esta 

dos de energia negativa foram interpretados dentro da "teoria do bura 
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co". Nesta teoria, supoõe-se que os "buracos" constituem as novas par_ 

tfculas: antieletron, com a mesma massa que o elétron, mas com carga 

oposta +e. 

fõton 
radiação 
"bremsstrahlung" 

processo de pro 
fõton dução de pares 

Fig. III.3 - Diagrama mostrando a semelhança entre os dois 
processos, sugerindo fundamentos teóricos idên 
ticos para ambos. 

FONTE: Perkins (1972), p.39. 

A Figura III.4 apresenta os vetores momento nos sistemas 

de laboratório e de centro de massa do sistema núcleo-fóton, com a se_ 

guinte notação: 

k = energia inicial do fõton em unidades m e 2 

p , p = momentos de recuo inicial e final da partícula alvo. No 

sistema de laboratório p A
s 0 e p„, = q. 

o r n 

p , p_ = momentos do positron e do elétron em unidade m e 2 

a , ci_, a = ângulo formado entre k e p , p_ e q, respectivamente. 

6 - angulo entre p e p_ 

u » w_, a « ângulo azimutal do positron, elétron e núcleo de re 

cuo medidos em um plano ortogonal a k. 
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_»-. — 

/ . 
Sistema de Centro de massa 

Sistema de Laboratório 

Fig. I I I . 4 - Representação do vetores momento para o fóton, o pó 
sitron e o elétron nos sistemas de laboratório e de 
centro de massa. 

FONTE: Cl averie (1970), p.46. 

Sendo T , T_, T , T as energias cineticas do positron, 

do elétron e do núcleo alvo antes e depois da interação em unidade 

ro c2, pode-se escrever : 

k - ( T
+

+ 1 ) + (T. + 1) + Tr + T£ (III.2) 

para o sistema de centro de massa. 
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Considerando-se que a partTcula alvo se encontra em repou 
so neste sistema, T = 0 e o 

k = T + T + T + 2 (III.3) 

0 processo de produção de pares, embora muito menos fre 

quente, também pode ocorrer no campo elétrico de um elétron e, nesse ca_ 

so, a energia mínima do fõton necessária para a produção do par ê de 

4 m e 2 , 
o 

A secção de choque do processo de produção de pares ê baŝ  

tante conhecida, e Motz (1969) apresentou uma dedução detalhada das se£ 

ções total e diferencial. 0 que interessa é a equipartiçao de energia 

entre o elétron e o positron e, segundo Olsen (1963), a secção de cho 

que diferencial, nesse caso vale: 

d2o 4 a Z 2 ri 

dE+dW 
r i —ü—f( l,»i»2ifi • _ • £ _ ! _ 

(1 + W 2 ) 2 l L (1 •» H 2 ) 2 j 

r i + — a ü - i - - ^ _ o*»2} 
1-4 (1 + H 2 ) 2 J 4 senh v • 

(I1I.4) 

+ 2 

te 

r « — — (raio clássico do elétron) 

V2 

Z « número atômico do núcleo alvo 
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cosh í -?- ] = / 1 + W2 ' 

y = In — + r ["-£- (1 + W2) 1 
2 L R J 

r e a função gama. 

r I _ L (1 + w ) 

d2o 

e a função de correção do efeito de blindagem 

devido aos elétrons atômicos. 

da a fração do número de raios gama que se convertem em um 

+ par, apresentando as seguintes caractensiticas: o eliê 

tron e o positron apresentam a mesma energia k/2 e se mo 

vem em direções que satisfaçam a relação: 

W = J Ç L 

A Expressão III.4 é valida sob as seguintes condições: 

a) primeira aproximação de Born 

aZ _ oZ 
« 1 

*+ K 

b) energias relativTsticas 

k » 1 

c) momento de recuo do núcleo desprezível 

d) pequenos ângulos de abertura do par 
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Para a produção de pares, o angulo médio formado entre 

as direções de emissão do elétron ou positron criados e a direção in£ 

ciai do gama valem0c
2/k. Assim, quanto maior fôr a energia dofõtonme 

nor serã o angulo formado pelas partículas do par resultante e vice-

versa. 



CAPITULO IV 

A RADIAÇÃO GAMA EXTRATERRESTRE 

4.1 - INTRODUÇÃO 

Entende-se por radiação gama extraterrestre toda a radia 

ção gama que atinge o planeta Terra e que não tenha sido produzida em 

seu interior ou em sua superfície. Baseando-se nesta definição, pode-

se dizer que a radiação gama extraterrestre é constituída de três com 

ponentes, a saber: 

1) componente atmosférica; 

2) componente oriunda de fontes localizadas; 

3) componente difusa. 

Como o nome jã esta dizendo, a componente atmosférica da 

radiação gama é constituída por fõtons secundários que originaram-se 

na própria atmosfera. Algumas vezes, porém, esta radiação é considera 

da como sendo de origem terrestre. 

A separação desta componente atmosférica da radiação ga 

ma total de origem extraterrestre contribui para a radiação cõsmica. 

Por sua vez, esta radiação cõsmica, também chamada de radiação difusa, 

ê constituída por uma parcela devido a fontes localizadas, sobreposta 

a um "background". 

A seguir, far-se-a uma breve discussão acerca de cada uma 

dessas componentes da radiação gama extraterrestre. 

4.2 - COMPONENTE ATMOSFÉRICA 

Os raios gama de origem atmosférica são criados pela inte 

ração da radiação cõsmica primaria com os átomos da atmosfera. Esta 
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radiação ê quase que totalmente constituída de prôtons de alta energia» 

seguindo-se as partículas a (núcleos de hélio) e núcleos pesados de 

elementos como carbono, oxigênio e nitrogênio. Além dessas componentes 

nucleônicas, essa radiação primária também contém elétronse positrons. 

Para uma dada energia, a intensidade dos protons ê cem vezes maior do 

que a dos elétrons, que por sua vez apresenta uma intensidade bastante 

superior a dos positrons. 

Da interação da radiação cósmica primaria com os átomos 

da atmosfera, origina-se a radiação secundária,que é constituída de 

três componentes principais: 

1) componente fotoeletrônica constituída por elétrons, positrons 

e raios gama. 

2) componente mesonica, formada por mêsons e píons; e 

3) componente nucleÕnica, consistindo de protons e neutrons. 

0 processo de multiplicação na atmosfera, das componen 

tes 1 e 3, Õ chamado de cascata eletromagnética e cascata nuclear res 

pec ti vãmente-. 

Vários estudos teóricos já foram realizados com o objetf 

vo de separar a radiação gama de origem estritamente atmosférica daque 

Ia de origem extraterrestre (Verma, 1967; Beuermann, 1971;Daniel e 

Stephens, 1974). 

0 espectro contínuo de raios gama atmosféricos origina-

-se em vários processos que envolvem interações nucleares e eletroma£ 

neticas. As reações do tipo prõton-proton, originando mesons n neutros 
que decaem em fõtons gama, são fontes de raios gama cuja intensidade 

máxima situa-se em torno de 70 MeV. Mediante o efeito Compton, estes fó_ 

tons podem gerar raios gama com energias inferiores a 20 MeV. A deexcl^ 

tação de núcleos como 0 l e e N1*1 levam ã produção, na atmosfera, de Ij. 

nhas de radiação gama com energias abaixo de 10 MeV. 
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O freamento de elétrons no campo elétrico dos núcleos dos 

átomos atmosféricos também é uma fonte importante de produção de raios g£ 

ma com energias acima de 10 KeV. Estes elétrons podem ser primários ou 

secundários e, neste caso, eles podem ser produzidos na atmosfera, pe 

Io decaimento de mésons TI carregados (ir* -*• p* -•e ±), mésons n neutros 

(u° •*• 2y -*• Ze1) ou por interações de choque (chamados elétrons de 

"knock-on"). 

4.3 - COMPONENTE ORIUNDA DE FONTES LOCALIZADAS 

A radiação gama proveniente de fontes localizadas tem sî  

do extensivamente estudada, apesar das dificuldades em detectar e, prij) 

cipalmente, resolver tal radiação. As maiores contribuições na locali^ 

zação e identificação de fontes de raios gama, provêm de dados dos sa_ 

télites UHURU, em baixas energias, e COS-B, em altas energias 

(Schonfelder, 1979). 

Com relação aos mecanismos de produção de raios gama em 

fontes localizadas, vários modelos têm sido propostos (Koga, 1974). Deji 

tre esses processos, tem-se: 

1. Produção de raios gama devido ao aniquilamento matéria-antima 

teria. 

2. Produção de raios gama pelo decaimento de mésons it neutros. 

3. Produção de raios X e gama por elétrons acelerados pelo inteji 

so campo magnético, existente nas proximidades de uma estrela 

de neutrons em rotação. 

4. Produção de raios X e gama em um sistema binário devido ao 

acréscimo de matéria em uma estrela de neutrons ouanã branca. 

5. Produção de raios gama em objetos quasi-estelares(QSO) devido a 

interação de elétrons por eles ejetados, com ondas de rádio 

existentes em suas proximidades. 
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6. Produção de linhas de raios gama através do decaimento de nú 

cleos pesados excitados»sintetizados em supernovas. 

7. Produção de raios gama por elétrons relativísticos, acelerados 

em direção a um buraco negro. 

A Figura IV.1 apresenta os espectros de energia de algu 

mas fontes conhecidas no intervalo de IO"3 KeV a IO* MeV. AT, o fluxo 

de fõtons, colocado nas ordenadas, aparece multiplicado por E2, de fojr 

ma que todo espectro com índice espectral igual a -2 é representado por 

uma linha reta horizontal. 

4.4 - COHPOHEífTc DIFUSA 

A radiação gama de origem difusa ê produzida pela interá 

cão dos raios cósmicos com o gas interestelar e com o campo de radiação 

eletromagnética de baixa energia. Este campo de radiação engloba fo 

tons correspondentes ao infravermelho, ã luz estelar e ã componente uni^ 

versai de corpo negro a 2,7°K. 

0 processo de produção da radiação gama de origem difusa 

depende essencialmente da energia do foton originado. Raios gama com £ 

nergias abaixo de 70 MeV são produzidos,principalmente, pela interação 

de elétrons relativísticos com o campo elétrico dos núcleos atômicos 

do gas interestelar (processo bremsstrahlung). 

A Interação da componente nucleõnica dos raios cósmicos 

com o gás interestelar leva ã produção de mésons * neutros que por sua 
vez decaem dando origem a fótons gama. Este necanismo de produçãoépre 

dominante quando se considera a radiação gama de alta energia ( > 100 

MeV). 

Em regiões próximas ao centro galáctico, o efei to Compton 

'Inverso,envolvendo elétrons relativísticos e a radiação eletromagniti^ 

ca de baixa energia, torna-se importante para a produção de raios gama. 
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Fig. IV.1 - Espectros de energias de algumas fontes de ralos X e gama. 

FONTE: Schonfelder (1979), p.12. 
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Algumas considerações gerais acerca da radiação gama de 

origem difusa, seu espectro e sua distribuição com relação ãs coordena 

das galácticas, são apresentadas no penúltimo capítulo deste trabalho. 



CAPITULO V 

OBTENÇÃO DE DADOS 

5.1 - VOO DO BALÃO 

Com o objetivo de estudar a componente difusa da radiação 

gama de média energia, proveniente das proximidades do centro galactic 

co, dois vôos de balão foram realizados era fins de 1975. 0 primeiro 

ocorreu a 19 de novembro e o segundo a 3 de dezembro. 

Os balões foram lançados em Resende, no Brasil, numa re 

gião cujas coordenadas geográficas são 22,3° de latitude Sule44,7° de 

longitude Oeste. Esta região apresenta uma rigidez magnética de corte 

de 11,2 GV (Shea e Smart, 1975), que favorece a minimização da produção 

de radiação gama secundária, devido ã interação de raios cósmicos com 

a atmosfera que se encontra acima do balão. 

0 local escolhido para os lançamentos tinha, na época, o 

centro galáctico nas proximidades de seu zênite. Desta forma, o detec 

tor a bordo do balão, apontado sempre na sua direção zenital, "viu" o 

centro galáctico se deslocar ã medida que a Terra realizava o seu mov2 

mento de rotação. 

0 tempo de duração de cada um dos vôos foi de aproximada^ 

mente 8 horas, tendo o primeiro começado as 11:30 horas e o segundo as 

9:30 horas (tempo universal). Durante as cinco últimas horas de retira^ 

da de dados, os balões mantiveram-se em alturas próximas ã altura do 

teto. 

5.2 - REGISTROS DOS DADOS 

0 balão utilizado em cada um dos vôos apresentava um vo 

lume de 8,75 x IO5 m3 que, inflado com hidrogênio, conseguiu elevar uma 

carga de 890 kg a uma altura de aproximadamente, 50 km (2,2 g.cnr2). 
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Esta carga, colocada em uma gondola, era constituída ba 

sicamente de um detector do tipo câmara de centelhas, uma fonte de teji 

são, medidores de pressão, dois magnetõmetros e um transmissor de ondas 

de rádio. Um mecanismo eletro-mecanico era responsável pela orientação 

da gôndola, permitindo que o detector apontasse sempre para o seu zini^ 

te. , . 

Para cada evento identificado pelo detector como um fõton 

gama, foram gravados o instante de sua ocorrência, a pressão atmosfé 

rica local, a orientação dos eixos do detector com relação ao campo mag 

nético terrestre local, bem como as coordenadas das centelhas causadas 

pelo par elétron-positron, o que permitiu a reconstrução da trajetória 

dessas partículas através das placas do detector. 

Todos os dados registrados para cada evento durante a ex 

periincia foram enviadas a uma estação terrestre, através de um siste 

ma de telemetria operando a uma freqüência de 12 kHz. Na estação ter 

restre, esses dados foram gravados em fitas magnéticas para posterior 

decodificação. Esta decodificação permitiu a obtenção, em forma digital, 

de todos os dados referentes a cada um dos eventos. 

As medidas da pressão atmosférica na altura do balão du 

rante o vôo foram registradas por três sensores de pressão. Cada um des 

ses sensores era responsável pelas medidas em um intervalo de pressões. 

Havia, dessa forma, um sensor para baixas altitudes, um para médias e 

outro para grandes altitudes. 

Cada sensor de pressão apresentava sua correspondente 

curva de calibração, permitindo transformar as indicações dadas por e£ 

ses sensores em unidades arbitrarias, para unidade milibare. 

0 medidor para baixas altitudes era sensTvel a pressões 

desde 1000 g.cnr2 (nível do mar) até 275 g.cm"2; o medidor para altita 

des médias era sensTvel a pressões desde 275 g.cm"2 até 14 g.cm"2; e 
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o sensor para grandes altitudes apresentava uma sensibilidade a pres 

soes que iam desde 14 g.cm""2 até 2,2 g.cm-2 (teto do vôo). 

Os nagnetõmetros ortogonais acoplados ao detector peron 

tiam determinar a orientação deste com relação ao campo magnético ter 

restre local. 0 conhecimento da orientação do detector, das coordena 

das que definem sua posição e da trajetória do elétron e do positron em 

seu interior, torna possível a determinação da direção de origem do fó 

ton detectado. Assim, possíveis fontes localizadas de radiação gama po 

dem ser procuradas. 

Una antena de rastreamento localizada na estação terres 

tre deu o ângulo de elevação e o ângulo azimutal do balão. Estes dois 

ângulos juntamente com o valor da pressão atmosférica medida na altura 

do balão, permitiram a determinação da trajetória do balão. 





CAPÍTULO VI 

O DETECTOR 

6.1 - INTRODUÇÃO 

A radiação gama não apresenta nenhuma propriedade que per 

mita sua detecção direta. Assim sendo, para a detecção de tal radiação, 

deve-se utilizar as radiaçaoes secundárias produzidas pelo foton gama ao 

interagir com um material apropriado. Materiais com um número atômico 

relativamente alto apresentam uma alta secção de choque de interação 

com fótons de radiação gama. 

Como visto no Capitulo III, o processo pelo qual a radia_ 

ção secundaria será produzida na interação da radiação gama com o mate 

rial alvo depende estritamente da energia do foton incidente. Esta d£ 

pendência pode ser vista facilmente pela Figura III.1, onde setemque, 

para fotons com energias em torno de 1 MeV, a interação mais importa]* 

te para um alvo de alumínio é o espalhamento Compton. Este processo é 

dominante até energias em torno de 10 MeV, quando então, a produção de 

pares elétron-pÓsitron passa a ser dominante. 

DaT vê-se diretamente que a escolha do processo na produ 

ção de radiação secundária, e conseqüente escolha do detector, depende 

sobretudo da faixa de energia que se considera. Com esta idéia em men 

te, pode-se dividir os detectores de radiação em cinco tipos principais: 

1) contadores proporcionais; 

2) detectores de cintilações; 

3) detectores semicondutores; 

4) câmaras de centelhas; 

5) detectores Cerenkov a gás. 

Os contadores proporcionais utilizam-se do fato da ionj^ 

zação de um gás por uma partícula carregada depender da energia da pa£ 
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ticuia incidente. Por sua vez, o pulso elétrico medido na saída do de 

tector depende do grau de ionização do gás, ou seja, quanto maior a i£ 

nização, maior será a intensidade do pulso medido e vice-versa. Este 

tipo de detector funciona muito bem para a detecção de raio X de baixa 

e média energia, o que significa radiação eletromagnética com energias 

desde alguns KeV até 200 KeV (Price, 1964). 

Para fótons com energias acima de 200 KeV e abaixo de 10 

MeV, utiliza-se normalmente um contador de cintilações. Através do es_ 

palhamento Compton ou efeito fotoelétrico, um fõton interage comocrú 

tal que consititui o detector produzindo cintilações. Estas cintilações 

são detectadas por uma fotomultiplicadora que produz um pulso de saída 

com intensidade proporcional ao número de cintilações produzidas no 

cristal, que por sua vez é proporcional ã energia do fõton incidente 

(Price, 1964). 

Atualmente, também utiliza-se para essa,faixa de energia 

os chamados detectores semicondutores. Estes detectores são construj 

dos principalmente de silício ou germãnio eoseu funcionamento baseia-

-se no fenômeno de produção dos pares elétron-buraco, devido a pass£ 

gem de radiação pelo detector. Estes pares são formados quando um fÕ 

ton incidindo sobre um elétron da camada de Valencia do cristal, o faz 

passar para a camada de condução, formando simultaneamente um buraco. 

Colocando-se o cristal entre dois eletrodos, pode-se medir um pulso el£ 

tricô, resultante da formação dos pares elétron-buraco que é proporcio 

nal à energia do fõton incidente (Knoll, 1979) 

As câmaras de centelhas se prestam para a detecção de ra 

diação gama de média e alta energia. Devido ã faixa de energias envoj_ 

vida, o processo físico responsável pela absorção da radiação no inte 

rior desses detectores é a produação de pares elétron-põsitron. Norma^ 

mente, fótons com energias entre 10 NeV e 500 MeV são detectados com o 

auxílio de câmaras de centelhas (Stecker, 1971). 
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Quando o fôton a ser detectado apresenta uma energia acj[ 

ma de aproximadamente 500 MeV, utiliza-se normalmente o detector 

Cerenkov a gas. Neste tipo de detector, o elétron e o positron forma 

dos pelo fõton produzem radiação Cerenkov, ao atravessar o gas com uma 

velocidade superior ã da luz neste mesmo gás. 

A escolha apropriada do material que vai constituir o de 

tector permite a detecção de radiação gama com uma eficiência muito 

boa. Todavia, outros eventos, como por exemplo partículas carregadas 

podem ser detectados e não distinguidos da radiação gama que se deseja 

medir. Este problema é muito sério, visto que a proporção entre as in 

tensidades das partículas carregadas e a dos fótons em alturas típicas 

de balões é da ordem de IO3 para 1 (Kniffen, 1969} 

Esse inconveniente pode ser praticamente eliminado pelo 

uso de uma blindagem que utilize o principio de anticoincidência. A Fi_ 

gura VI.1 apresenta, de forma simplificada, como funciona este tipo de 

blindagem. 

(a) (b) 
partícula carregada foton 

/ 
/ 

Z 
Fig. VI.1 - Esquema simplificado do funcionamento de uma blindagem utj[ 

lizando o sistema de anticoincidência. 

FONTE: Kniffen (1971), p.228. 

- A e B são detectores de eintilações e C e uma placa coji 
versora. Conforme o explicado no texto, o evento em (b) ¥ 
aceito ao contrário do que ocorre em (a). 
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Os cintiladores A e B estão acoplados de forma a emitir 

um pulso elétrico sempre que haja formação de um flash, produzido por 

uma partícula carregada, somente em B. Isto significa que através de 

A passou um foton ou uma partícula sem carga, que produziu radiação se 

cundãria na sua trajetória entre A e B que, por sua vez, produziu um 

flash em B. Um evento desse tipo é aceito pelo sistema de anticoinci^ 

dência. 

Caso haja a produção de cintilações em ambos cintilado 

res, o evento é rejeitado, pois a ocorrêcia de um flash em A implica 

em uma partícula carregada entrando no detector. 

Alem de alta eficiência de detecção de radiação gama e 

de rejeição de outros tipos de eventos, um detector deve apresentar, 

também, uma certa resolução em energia e na direção de chegada da ra 

diação. 

6.2 - DESCRIÇÃO DO DETECTOR 

Nesta experiência, o objetivo é detectar a radiação ga 

ma com energias dentro do intervalo de 15 ã 75 MeV. De acordo com a 

Figura III.1, o processo mais importante de absorção da radiação gama 

neste intervalo de energias é a produção de pares. A utilização deste 

processo físico para a detecção da radiação, aliada a necessidade de 

uma boa resolução em energias, levou a escolha de uma câmara de cente 

lhas como detector (Kniffen, 1969). 

A câmara de centelhas utilizada é constituída de duas 

partes colocada uma sobre a outra e separadas por um detector plasty 

co de cintilações. 

A parte superior da câmara é constituída de 15 placas 

de alumínio de 50 cm * 50 cm, espessura de 0,0813 cm e separadas uma 

da outra por uma distancia de 1,41 cm. A finalidade destas placas de 

alumínio é converter um foton gama, com grande eficiência, em um par 

eletron-pÕsitron. A produção desses pares exige que o fõton interaja 
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com urn material de número atônico alto. 0 material que constitui as piji 

cas, a espessura das placas e a distancia entre elas foram escolhidos 

de forma a aumentar a eficiência de detecção na região em torno de 30 

MeV. 

A parte inferior da câmara é constituTda por 3 placas de 

alumínio com as mesmas dimensões que as placas superiores, mas separa 

das por uma distância de 5,66 cm. Essas placas, assim como todas as ou 

trás localizadas abaixo do ponto de criação do par, servem para espa 

lhar o elétron e o positron, permitindo a determinação de suas energias 

através da medida do espalhamento múltiplo sofrido. 

Próximo e paralelamente a cada placa de alumTnio existe 

uma grade constituTda de dois planos. Cada um desses planos ê formado 

por 400 fios paralelos. Os dois planos são colocados frontal e parel£ 

lamente com os fios de um plano, ortpgonais aos oo outro (Figura VI.2). 

Acima das primeiras placas, das partes superior e inferior, também são 

colocadas essas grades. Uma grade juntamente com a placa de alumTnio 

adjacente constitui um módulo da câmara de centelhas. 

Cada uma dessas grades servem como um sistema de coordena 

das de duas dimensões, com 400 pontos em cada um dos eixos ortogonais 

X e Y. 

Um dos planos de cada grade se encontra a um potencial 

zero, enquanto o outro esta ligado a uma fonte de alta tensão. A apH 

cação de uma alta tensão entre os dois planos provoca uma centelha nas 

regiões ionizadas, pela passagem de uma partTcul carregada. Estas re 

giões ionizadas permitem que haja um fluxo de corrente através dos dois 

fios ortogonais que a.T se cruzam. Um sistema eletrônico grava a pos2 

ção deste par de fios, dando automaticamente as coordenadas X e Y do 

ponto em que ocorreu a centelha. 
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: : • * . 

Fig. VI.2 - Esboço de uma rede utilizada na câmara de centelhas, 
mostrando os dois planos paralelos com os fios de um 
plano ortogonal aos fios do outro. 

- P representa a posição de uma centelha e X0 e Y0 
suas coordenadas registradas. Os fios ao longo do 
eixo X são submetidas â alta tensão, enquanto que 
os fios ao longo do eixo Y estão ligados aumpoteji 
ciai nulo. 

Como se dispõe de várias grades paralelas e com espaçameri 

tos conhecidos, toda vez que o sistema de alta tensão é acionado, tem-

-se o registro das três coordenadas ortogonais de todos os pontos de i£ 

nização no interior da câmara, os quais se localizam nas regiões onde 

se encontram as grades. 
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No caso em questão, as leituras sõ devem ser efetuadas 

quando as ionizações no interior da câmara forem causadas por um el£ 

tron e um positron que se originaram de um mesmo raio gama. Portanto, 

a fonte de alta tensão deve ser acionada, somente nestas ocasiões. 

, Para conseguir a discriminação entre os eventos deseja 

veis e os indesejáveis, utilizou-se um sistema de coincidência e anti^ 

coincidência. Este sistema consiste basicamente em dois detectores de 

eintilações e um detector Cerenkov. 

Um dos detectores de eintilações constitui-se de uma re 

doma de plástico A que envolve todo o detector, com exceção de sua pa£ 

te inferior. 0 outro detector de eintilações constitui-se de nove bl£ 

cos quadrados de espessura 0,5 cm, justapostos de maneira a fornar uma 

placa quadrada de aproximadamente 50 cm * 50 cm. Esta placa B é coloc£ 

da entre as partes superior e inferior da câmara de centelhas. 

Abaixo do último módulo do detector, nove detectores 

Cerenkov de espessura de 5 cm são colocados lado a lado, formando, tam 

bem, um único bloco de aproximadamente 50 cm x 50 cm. Os detectores A, 

B e o Cerenkov estão acoplados a várias fotomultiplicadoras, que regis^ 

tram os fõtons de luz por eles emitidos por ocasião da passagem de par_ 

ticuias carregadas. 

0 detector Cerenkov diferencia-se um pouco dos outros ciji 

tiladores quanto a forma de emitir os fõtons de luz. A condição para 

que seja emitida luz pelo detector Cerenkov é que a partícula que o 

atravessa possua velocidade acima da velocidade da luz no meio, ou s^ 

ja v > c/n, onde v é a velocidade da partícula no meio, com índice de 

refração n, e c é a velocidade da luz no vácuo. 

Alem disso, a emissão da luz se faz no sentido do movimen 

to da partTcula e dentro de um cone com vértice na partícula e eixo na 

direção do seu movimento. A abertura desse cone (Figura VI.3), depende 

da velocidade da partTcula e do índice de refração do meio, através da 

relação; 
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cos e = — 
en 

onde 28 é o ângulo de abertura do cone e B i a razão entre a velocida 

de da partícula e a velocidade da luz (kniffen, 1971). 

1 <^>> | | / 

Fig. VI.3 - Cone de emissão da radiação Cerenkov. 

Do exposto acima, nota-se que a colocação de uma fotomul^ 

tipi içadora abaixo do detector Cerenkov assegura dois aspectos impor 

tantes com relação ã partícula detectada. Primeiro, a partícula deve 

ser relativlstica e, segundo, ela deve se dirigir de cima para baixo. 

Ambos os aspectos são de interesse, visto que os raios gama que se quer 

medir devem originar partículas relativTsticas, movimentando-se de cî  

ma para baixo. 

Voltando-se a câmara de centelhas, os dois detectores de 

cintilações mais o detector Cerenkov estão acoplados de forma a constt 

tuir o sistema de coincidência e anticoincidência necessários para d£ 

tectar, sem ambigüidade, fotons de radiações gama. 

0 sistema de coincidência e constituído pelo detector B 

mais o detector Cerenkov. Este sistema só é acionado quando há um puj[ 

so elétrico na saTda de cada um dos dois detectores. 0 intervalo de tem 

po entre os dois pulsos deve estar contido em um intervalo calculado, 

que leva em conta o tempo de vôo das partículas entre o cintiiador e 

o detector Cerenkov. 



- 49 -

Acionar o sistema de coincidência significa que partíw 

Ias carregadas, possuindo velocidades relativTsticas e se dirigindo de 

cima para baixo no interior do detector, passaram pelos detectores B 

e Cerenkov. Este sistema por si só ê incapaz de discriminar os even 

tos devido ã radiação gama, daqueles devido a partículas carregadas 

que entraram na câmara de centelhas. Para tanto, é necessário o uso 

simultâneo de um sistema de anticoincidencia. Este sistemaiconstituí 

do pelo detector de cintilações A acoplado ao sistema de cóincidên 

cia, de tal forma que um pulso elétrico seja gerado somente no caso de 

existir um outro nas saídas dos detectores B e Cerenkov,eausência de 

pulso elétrico na saída do cintilador. Para que o sistema de anticoijrç 

cidência seja disparado, ê necessário que se dê a saída de um pulso 

elétrico do sistema de coincidência após im intervalo mínimo de tempo, 

com relação ao último sinal detectado pelo cintilador A. Este interv£ 

Io de tempo mínimo (alguns nanosegundos) leva em conta o tempo de võo 

de A até B de uma partícula com velocidade próxima â da luz. 

Um pulso elétrico na saída do sistema de anticoincidên 

cia é interpretado da seguinte forma: um raio gama ou uma partícula 

sem carga entra no detector, não produzindo nenhum sinal em A. 0 s_i 

nal na saída do sistema de coincidência e devido ã produção de parti 

cuias carregadas no interior da câmara de centelhas. Estas partículas 

carregadas podem ser devido ã materialização de um fôton gama no in 

terior da câmara, ou a reações nucleares ocasionadas pela colisão da 

partícula sem carga (em geral, neutron) que aí entra com os átomos do 

material do detector. Reações desse tipo são praticamente inexisten 

tes, de forma que se podem associar diretamente a saída de um pulso 

elétrico do sistema de anticoincidencia a um foton gama, que entra na 

câmara de centelhas e aí se materializa. 

Quando as condições exigidas pelos sistemas de coincider» 

cia e anticoincidencia são satisfeitas, um complexo eletrônico é aci£ 

nado, produzindo varias operações. 
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Inicialmente, a alta tensão é aplicada a cada um dos mõ 

dulos, permitindo o registro das coordenadas que servirão, mais tarde, 

para a determinação da trajetória do elétron e do positron originados 

do foton gama. Simultaneamente, o instante de tempo universal de ocO£ 

rencia do evento e a pressão atmosférica são registrados. Dois magneto 

netros ortogonais, ligados ao detector, registram a sua orientação com 

relação ao campo magnético local. Durante o intervalo de tempo em que 

o sistema eletrônico faz registros acerca do evento aceito, o detector 

fica bloqueado, não aceitando nenhum outro evento. 

A Figura VI.4 e um esboço do detector utilizado nesta ex 

periência (Kniffep et ai., 1978). 

isolação 

detector de eintilações 

redoma plástica de anti 
coincidência ~ 

detector Cerenkov 

fotomultiplicadoras 

Fig. VI.4 - Esquema do detector de radiação gama de media energia. 



CAPÍTULO VII 

MÉTODO DE ANALISE DE DADOS 

7.7 - ESCOLHA DOS EVENTOS 

Após a decodificação dos eventos gravados em fitas magnê 

ticas, eles se apresentam era microfilmes de onde os dados podem ser ob 

tidos mais facilmente. 

Cada quadro do microfilme apresenta, separadamente, as 

projeções.ortogonais nos planos x-z e y-z das trajetórias das partTcij 

Ias carregadas, responsáveis pelo disparo do sistema eletrônico que efe 

tuou as medidas, ao lado de outros dados que caracterizam o evento em 

questão. Estes dados compreendem o instante de tempo em que ocorreu o 

evento, a pressão atmosférica local e as leituras de dois magnetõmetros 

instalados ortogona1mente e solidários ao detector. Baseando-se na pres 

são atmosférica medida a bordo do balão pode-se determinar a sua altj[ 

tude e, conhecendo-se as leituras dos magnetõmetros acoplados rigida^ 

mente ao detector, pode-se determinar a sua orientação relativa ao cara 

po magnético terrestre local. 

A Figura VI 1.1 representa a maneira como o registro doe vejj 

to aparece quando o microfilme é ampliado. 

Todavia, nem todo evento registrado corresponde realmein 

te a fõtons de radiação gama. Registros falsos podem apresentar três for» 

tes principais, a saber: 

1) Decaimento de alguns múons, cuja vida média ultrapassa o iin 

tervalo de tempo gasto pela luz, para viajar entre a redoma plástica 

(A) que envolve a câmara e o detector Cerenkov (intervalo de anticoiji 

cidencia). Esses múons produzem elétrons e, uma vez satisfeita a condi^ 

çao acima, o sistema de coincidência e anticoincidencia serã disparado 

e o evento registrado. 
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2) Elétrons que se movem de baixo para cima podem entrar no detec 
tor através de sua região inferior e não serem detectados pelo sistena 

de anticoincidência, jâ que aquela região não e protegida por este sis 

tema. 

Esses elétrons, uma vez dentro do detector, podem, atra 

ví> de espalhamento sofrido, passar a se movimentar de cima para baixo 

acionado o sistema de coincidência. Novamente, caso não tenha havido 

nenhum sinal no detector A dentro do intervalo de anticoincidincia, es 

te evento será registrado. 

3) Partículas neutras, entrando no detector, interajem com o me* 

mo podendo produzir partículas carregadas ou fõtons garoa. Estas parti 

cuias carregadas ou o par formado por este gama secundário simular, um 

falso eventoe podem ser registrados. 

Fig. VII.l - Representação do registro de um evento em microfil 
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Estes falsos eventos podem ser identificadoseeliminados 

através de uma inspeção da imagem gráfica registrada do evento. 

Para a escolha dos eventos que interessavam, examinou-se 

quadro por quadro e apenas considerou-se como eventos verdadeiros, aque 

les que satisfaziam certas condições pre-estabelecidas: 

1) A imagem gráfica da trajetória do par devia se assemelhar a um 

V ou Y invertidos em uma ou nas duas projeções ortogonais. 

2) As centelhas relativas ãs partículas do par não deviam apare 

cer na primeira placa da câmara nem em suas paredes laterais. 

Caso contrário, além de não se ter certeza da origem do par 

ser ou não um fõton gama, não se terá, em caso afirmativo, c£ 

mo determinar sua energia. Além disso, a primeira centelha pro 

duzida pelo par detectado deveria estar numa das placas de cã_ 

mara superior. 

3) A bissetriz do ângulo formado pelas trajetórias do elétronedo 

positron deveria estar inclinada, com relação ao eixo do detec 

tor, no máximo 30°. Esta bissetriz dá, aproximadamente, a dire 

çâo de chegada do fõton gama e esta condição determina a região 

do céu "vista" pelo detector. Para incidências de fótons gama 

sob ângulos maiores do que 30 , a eficiência do detector cai 

muito rapidamente, tornando muito imprecisas as determinações 

de energia e fluxo, o que levou o autor a despreza-los. 

Para cada evento que obedecia as condições acima, anotou-

se o instante de tempo universal em que o evento ocorreu, bem como as 

medidas que davam a posição e a orientação do detector. Para posterior 

determinação de energia do fõton, que originou o elétron e o positron 

em cada evento, determinou-se o numero de placas atravessadas pelas 

duas partículas do par e o ângulo de abertura formado entre elas. 
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7.2 - MEDIDA DO ÂNGULO DE ABERTURA FORMADO PELO PAR ELETRON-PÕSITRON 

Considere-se as duas projeções ortogonais das trajetórias 

do elétron e do positron formados pelo fóton gama (Figura VII.2). 

Fig. VII.2 - Trajetórias do elétron e do positron e suas proJ£ 
çóes ortogonais. 

Seja P o ponto de criação do par e Q o ponto médio do 

segmento, de comprimento d, formado pelo par ao incidir na última pla_ 

ca do detector. P e Q terão as coordenadas (x , y , z ) e (xj, yit xi\ 
respectivamente. 
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O ângulo 0 (em radianos), formado pelas trajetórias das 

partículas do par, será dado aproximadamente por: 

0 = — (ângulos muito pequenos) (VI1.1) 
l 

onde í é o comprimento do segmento PQ e 

* = /(Xj ~ Xo)2 + (yj - yQ)2 + (2, - zo)2 ' (VII.2) 

De acordo com a Figura VI1.2 vê-se que os pontos P' e P", 

Q* e Q" dão as coordenadas x , y , xlt yj respectivamente, e que as 

coordenadas z e Zj são dadas tanto por P' e Q', quanto por P"e Q". Vê-

se também nesta figura que, devido ãs projeções serem ortogonais, o 

comprimento de segmento d está relacionado aos comprimentos dl e d2, pe 

Ia relação válida para triângulos retãngulos, ou seja. 

d = /df + df ' (VII.3) 

Portanto, as Equações VII.1, VII.2 e VII.3 permitem caj^ 

cular o ângulo 0 de abertura do par. A Equação VI1.1 5 aproximada e a 

diferença entre os ângulos de abertura dada por esta expressão e os va 

lores reais aumenta a medida que a direção de incidência do fóton se 

afasta do eixo do detector. Todavia, para o caso de incidências sob ãn 

gulos de até 30 , o erro cometido, fazendo-se a aproximação expressa 

pela Equação VII.1, e de no máximo 10%. 

0 calculo de d pode ser feito diretamente pelas medidas 

de d] e d2 e conhecendo-se o fator de redução na horizontal do quadro 

observado. Esta fator f é facilmente obtido, uma vez que se sabe o com 

primento de uma placa do detector, vista no quadro, e o seu comprimeji 

to real. 
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f = _ 5 0 ç m _ ( V H 4 ) 

20,5 cm 

A diferença (z - z2) ê calculada sabendo-se o número de 

placas m atravessadas pelo elétron e pelo positron na câmara superior. 

Levando-se em conta que, para os eventos selecionados para análise, as 

partículas do par atingiram o detector Cerenkov e que a espessura do 

detector de eintilações, colocado entre as duas partes da câmara de ceji 

telhas, ê de 0,5 cm, pode-se escrever: 

(zo - z j = mD s + 3 D . + 0,5 (VII.5) 

onde D e D. referem-se ãs somas a + d para as câmaras superiores e in 

feripres respectivamente, e a constante 0,5 refere-se a espessura do 

plástico colocado entre as duas câmaras. 



CAPITULO VIII 

DETERMINAÇÃO DA ENERGIA DO FOTON BASEADO NO 

ANGULO DE ABERTURA DO PAR FORMADO 

8.1 - DIFUSÃO MÚLTIPLA COULOMBIANA 

Antes de descrever os processos geralmente utilizados na 

determinação da energia de um fõton de radiação gama, far-se-á uma bre 

ve introdução ao processo físico que permitiu o desenvolvimento desses 

métodos. 

Quando uma partícula carregada atravessa uma distancia fi_ 

nita de matéria, pode-se observar que a direção do seu movimento muda 

com relação ã trajetória inicial. Este desvio é o resultado de ura graji 

de número de colisões elásticas no campo coulombiano dos núcleos con£ 

tituintes do material atravessado. Este fenômeno é conhecido por difu 

são múltipla coulombiana ou simplesmente difusão múltipla. 

0 estudo deste processo físico apresenta como ponto de 

partida a probabilidade de difusão coulombiana única, calculada por 

Rutherford (Enge et ai., 1972). 

O objetivo da teoria de difusão múltipla é relacionar o 

desvio, resultante de todas as interações da partícula com a matéria, 

as características do material espalhador e da partícula espalhada. 

Muitos pesquisadores (Bethe, 1953; Scott, 1952; Moliere, 

1947; Goudsmit e Sanderson, 1940) se preocuparam com este fenômeno, seji 

que as diferenças básicas entre as varias teorias existentes referem-

-se principalmente à escolha do potencial nuclear, ao método matemático 

utilizado, ao rigor dos cálculos ou ã maneira pela qual se fazem apro 

ximações para ângulos grandes ou pequenos. 
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Em geral» as teorias desprezam a contribuição de espalha 

mentos que em uma única interação causam um desvio muito grande ("pljJ 

ral scattering"). Este procedimento é justificável, visto que a contri^ 

buição do "plural scattering" para a difusão múltipla e inferior a 102. 

8.2 MÉTODOS UTILIZADOS PARA 0 CALCULO DA ENERGIA DO FPTON 

Para estimar a energia do fõton que se materializa em um 

par elétron-põsitron, é comum escolher um entre dois métodos conhe 

eidos. 

Os dois métodos baseiam-se na difusão múltipla coulombia_ 

na sofrida por uma partícula ao atravessar um meio material. Os primej^ 

ros desenvolvimentos foram feitos inicialmente para emulsões fotogrãfi^ 

cas, por Fowler (1950), e mais tarde Pinkau (1967) estendeu este método 

para as câmaras de centelhas. A quatidade medida, que caracteriza o eŝ  

palhamento da partícula é sua "diferença segunda" &n = y n + 1 - 2yn + 

+ y ,, onde y ,, y e y , representam as abeissas das projeções, s£ 

bre um plano, de três centelhas sucessivas e centradas na n-ésima ceji 

telha (Figura VIII.l) 

n-1 C 

n C 

n+1 C 

X 
*n-l X 

yn I 
>•»! 

r-A; 

Flg. VIII.l - Sistema de coordenadas utilizada para o cálculo 
das "diferenças segundas" Bn . 
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Este método foi abandonado neste trabalho em vista da pe 

quena quantidade de pares elétron-põsitron, que produziram centelhas 

sucessivas ao atravessar as placas. E fácil ver que a ausência de uma 

única centelha causa um sério problema, uma vez que a sua ausência elj_ 

mina três "diferenças-segunda". Além disso, este método foi utilizado 

até agora só para câmaras de centelhas com espaçamento constante entre 

as placas. No caso particular desta experiência, seria necessário um 

desenvolvimento matemático, que levasse em conta a mudança de espaça 

mento entre as placas, quando se passa da câmara superior para a cama 

ra inferior. 

Como já foi visto no Capitulo VI, um foton gama que entra 

na câmara de centelhas materializa-se na sua parte superior, ecadapar^ 

tTcula do par formado, se dirige através da câmara atingindo, finalmen 

te, o detector Cerenkov. 

Neste caminho através da câmara, as partículas elétron-

pÓsitron sofrerão espalhamento coulombiano em cada uma das placas de 

alumínio atravessadas. Considerando-se o ponto de materializaçao do g£ 

ma incidente e os dois pontos deixados na grade, localizadas logo ac2 

ma do detector Cerenkov, nota-se que esse três pontos definem um ângjj 

lo com vértice no primeiro ponto. 

Esse ângulo ê o ângulo aparente de abertura do par elé_ 

tron-põsitron, devido a combinação de dois processos físicos distintos. 

0 primeiro é simplesmente o processo de produção de pares, cujos cãj^ 

culo cinemáticos (Olsen, 1963) levam ã seguinte expressão: 

k = l í £ (VIII.1) 

e 

onde k é a energia do foton incidente em unidades MeV e 6 éoangulo de 

abertura devido somente a este processo. 
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0 outro ê o processo de difusão múltipla coulombiana das 

partículas pelas placas de alumTnio, causando uma deflexao entre as 

suas direções iniciais (logo após a produção do par) e finais (logo £ 

cima do detector Cerenkov). 

A Figura VIII.2 representa esquematicamente a combinação 

dos processos de produção de pares e difusão múltipla coulombiana. 

fóton incidente 

ponto de criação do par 

placa n 

trajetória / / / \\trajetória do 
do positron // I \ \ eletron 

Fig. VIII.2 - Representação esquemática da combinação dos ângulos de 
criação de pares 6' e de difusão múltipla ty_ e t/> , pro 
duzlndo o angulo de abertura 6. 

Levando-se em conta os dois processos físicos citados acî  

ma, a Expressão VIII.1 deixa de ser válida e deve ser substituída por 

outra que também leve em conta a difusão múltipla coulombiana. 
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Como já foi visto anteriormente, existem vários traba 

lhos que tratam da difusão múltipla em um meio homogêneo, sendo que o em 

pregado neste trabalho utiliza resultados obtidos por Moliere (1947). 

Moliere desenvolveu uma teoria analítica que apresenta resultados rel£ 

tivãmente precisos, sem esforços matemáticos exagerados. Ao contrario, 

teorias mais exatas apresentam resultados somente sob formas numéricas. 

Baseando-se no trabalho de Moliere para um meio homog£ 

neo, Claverie (1970) desenvolveu um método que trata da difusão mult2 

pia dos elétrons em meios heterogêneos. 

Uma câmara de centelhas ê um caso particular de um meio 

deste tipo, onde a heterogeneidade é apresentada sob a forma de placas 

de metal distanciadas uma da outra, tendo ar ou um outro gãs entre elas. 

No caso, deste trabalho,.as placas são de alumínio com ar entre elas. 

0 desenvolvimento efetuado por Claverie considera uma dâ 

mara de centelhas constituTda por placas de alumínio igualmente espaça^ 

das, mas com as 10 primeiras placas superiores mais espessas do que as 

restantes. Em virtude do experimento também utilizar uma câmara de cen 

telhas e da relativa simplicidade de calculo oferecido por este método, 

é que o mesmo foi escolhido para a analise de dados. 

8.3 - DESENVOLVIMENTO TEÕRICO DAS EQUAÇÕES UTILIZADAS PARA A DETERMI

NAÇÃO DA ENERGIA DO FOTON, BASEADO NO ÂNGULO DE ABERTURA DO PAR 

Moliere (1947), utilizando resultados da mecânica quãnti^ 

ca, trata o problema da difusão múltipla em um meio homogêneo e, a par; 

tir da secção eficaz de difusão única para um potencial de Thomas-Fermi, 

deduz o ângulo limite de efeito de blindagem xl • &e também define um 

ângulo xl • tal que a probabilidade total de difusão única sob um angu 

ío superior xl seja igual a 1. Utilizando estes dois ângulos, Moliere 

ir.troduz um parâmetro que mede o número de colisões sofridas por uma 

partícula ao atravessar uma distância x do meio è que ê dado por: 
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eB(x) x2
c x 

B(x) " xl 
(VIII.2) 

Desta forma, a probabilidade por unidade de distância de 
um elétron, em uma posição definida pelo ângulo 4>, sofrer uma interação 
e se deviar de d$ é: 

p(,)df. ! exp --*L U Í Í M + í i í * l + . . . 

A ^ T 1 I X2B J B B* 
(VIII.3) 

A Figura VIII.3 apresenta o sistema de coordenadas utilj^ 
zado para o cálculo da Equação VIII.3. 

Fig. VIII.3 - Sistema de coordenadas utilizado no estudo do esp£ 
lhamento de uma partículo carregada, ao atravessar 
um meio de material. 

FONTE: Claverie (1970), p.18. 
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Por definição, p($) satisfaz as seguintes equações: 

p(*) = P(-*) 

I P(í) d* = 1 
—•» 

(VIII.4) 

J • p(t) d* = 0 

j" *2 P{«) d* = - Ü 

onde 6 é a largura da função distribuição dada pela Equação VIII.3. 

Claverie considera apenas o primeiro termo da Expressão 

VIII.3 e estima o erro em tal procedimento como sendo inferior a 10%. 

X? e B são calculados por: 
t 

^ . * » N e » Z ( Z + 1) ( Vm. 5 ) 
C (PV)2 

jM_ = 6680 (Z 4 1) Z i / 3 p x { V I I K 6 ) 

B<*> 0 2 A r i + 3 , 3 4 [ - X _ ] 2 l 
L l 137 6 1 J 

Z, A, p e N representam o número atômico, o número de massa, a densi^ 

dade e o número de átomos por unidade do volume do material espalhador. 

p é o momento do elétron espalhado, e B é a sua velocidade v, em unida 

de de velocidade da luz no vácuo. 
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x i a espessura do material atravessado, e ê a carga elementar, e as 

constantes numéricas que aparecem na Expressão VIII.6 são provenientes 

do calculo de xf (Bethe, 1953). 

De acordo com as Expressões VIII.3 e VII1.4 tem-se que: 

«2 - X2. B(x) (VIII.7) 

Considerando-se que a energia das partículas incidentes 

seja suficientemente grande, pode-se escrever para a sua energia total: 

E = pv (VIII.8) 

Definindo-se: 

Y2 = 62 E2 (VIII.9) 

Pode-se escrever para a função de distribuição das part? 

cuias no meio heterogêneo: 

H(E, x, 4>. f) d<Mif>= — - ^ - exp í - — [ <J>2 - 3 $ * + 
1 y2x v y2 x 

+ 3<J>2j} d* di/» (VIII.10) 

Aqui, h(E, x, <f>, ífi) d<f> dip ê o número de partículas ã 

distância x què, tendo sofrido um deslocamento dy na posição y , se eri 

contram em um intervalo angular entre <f> e <t> +. d<j>, e 4<=y/x (F igura 

VIII.3). 

A Figura VIII.4 mostra o sistema heterogêneo em questão 

e o sistema de coordenadas uti l izado. 
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Fig. VIII.4 - Sistema de coordenadas utilizado para a câmara de ceji 
telhas. 

FONTE: Claverie (1970), p.18 

Numa câmara de centelhas, supõem-se que a part?cuia car_ 

regada que a atravessa não sofra nenhuma interação entre as placas, num 

tendo-se inalterada as direções de saída de uma placa e de incidência 

na placa seguinte. Os ângulos $eV são projetados em um plano que coji 

tenha a direção de incidência. 

Claverie calcula as funções de distribuição h(E, x, *, 

V), a cada distância nD. 

Desse cálculo geral, o resultado que, interessa é a la£ 

gura da função de distribuição que, como se verá mais adiante, se re 

laciona diretamente com a energia da partícula espalhada. O parâmetro 

K , que dá a largura da função de distribuição da partícula no meio he 

terogêneo, depende das características geométricas da câmara de cente 

lhas, do material que a constitui, da energia da partícula considerada 

e do número de placas atravessadas desde o ponto de sua criação. 
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Para uma câmara de centelhas qualquer, na qual as placas 

ndas de um mesn 

dado pela seguinte expressão: 

sejam constituídas de um mesmo material e igualmente espaçadas, K e 

K „ J C L [ f J L + V d C D ( n - c ) + d D 2 ( n - q ) 2 | • 
n n2D2 l q=l E2 q=l E2 J 

E = energia da par t ícu la espalhada 

A = í a2 + ad + -^- 1 d 

C = 2a + d 

d + a 

Considere-se um parâmetros Ç definido por: 

{»'Knlí 
2 

k (VIII.12) 

onde k ê a energia do fõton em unidades MeV. Considere-se também que 

haja uma equipart içao de energia do fõton para as par t í cu las do par, ou 

se ja : 

E = E = — 
+ " 2 

Levando-se em conta a consideração acima, as Expressões 

VIII.5 e VIII.11 para X2 e K respectivamente, podem ser reescritas em 

função da energia do fõton gama, ao invés da energia da partícula. 

X 2. J f iJLs l i íL l I l (vin.13) 
c K , 2 
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Kn . JlL [ I JL + V «CBC-q) + dfl»(-,)» (VIHJ4) 
n2D2 I q=l k'2 q=l k'2 

onde k* e a energia do fõton gama em unidade do sistema C.G.S (Siste 
ma gaussiano de unidades). 

Na avaliação do parâmetro Kn, considere-se que a espess£ 
ra das placas da câmara de centelha seja insuficiente para causar uma 
perda apreciável na energia dos elétrons, podendo-se considerá-la co 
mo constante. 

Assim, k'2 na Expressão VIII.14 pode ser colocada fora 
da somatória e igualada a k'2; logo: 

K = ^ í I A + J dCD(n-q) + d D2 (n - q ) 2 ] (VIII.15) 
n n2 D 2 k'2 l q=l q=l » . ' 

Levando-se em conta que k' = 1,6 x IO -6 ke com a ajuda das 
Expressões VIII .7 e VI I I .9, as Expressões VIII.13 e VIII.15 transfo_r 
ma-se em: 

X2 = 6.25 x 102ffN e" 1(1 + 1) # v i n 1 6 j 
c " k2 

4 X2 B(x) ( n n-1 1 
X = S. I A+ 7 dCD(n - q) +d D2(n - q)2 (VIII.17) 

n n2 D2 l Q=1 q=l } 

A Equação VIII.17 pode ser escrita simpl ificadamente 

como: 

K - - ^ (VIII.18) 
n k2 
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Usando-se as Equações VIII.12 e VIII.18, a energia k do 

fôton gama pode ser eliminada e o parâmetro £ pode ser reescrita c<> 

mo: 

£ = — (VIII.19) 
n 64 

0 parâmetro £ dá uma idéia da capacidade de espalhamen 

to das n placas atravessadas, ou em outras palavras, ele apenas indica 

que, para uma dada energia dos elétrons espalhados, quanto maior for a 

espessura do material atravessado, maior sera o espalhamento sofrido 

por eles. 

De acordo com Moliere (1947), a energia do fôton gama em 

unidades MeV pode ser relacionada com o parâmetros de espalhamento £ , 

através da expressão. 

k o 2 Ç^/2 [l + (£„ 2£n + 1,29)/4£n) ]/8 (VIII.20) 

onde 6 é o ângulo de abertura do par elétron-põsitron. A condição pâ  

ra a validade da Expressão VIII .20 é £ » 1 , o que signi f ica simples^ 

mente que o ângulo de abertura é determinado principalmente pelo pro 

cesso de difusão múlt ipla. £ > 3 já satisfaz a condição £ » 1 . 

No proximo capítulo, a teoria expostas anteriormente sje 

rã aplicado a câmara de centelhas para a determinação da energia do fõ 

ton gama, conhecendo-se o ângulo de abertura do par originado. 



CAPÍTULO IX 

RESULTADOS EXPERIMENTAIS 

Neste capitulo apresentam-se os detalhes dos cálculos 

mais importantes efetuados durante a analise dos dados colhidos. Todos 

os cálculos efetuados apresentavam, como objetivo final, a determina^ 

ção do espectro de radiação gama difusa no intervalo de energias de 15 

até 75 MeV. 

Dos dois vôos efetuados, faz-sp, somente a análise, dos 

dados referentes ao segundo vôo, ou seja, aquela cujo lançamento se deu 

a 3 de dezembro de 1975. Os dados selecionados, referentes ao primeiro 

vôo, foram desprezados em virtude de se apresentarem insuficientes pa 

ra uma análise, pelo menos razoável. Alem disso, uma primeira análise 

desses dados mostraram uma dependência da taxa de raios gama detectados 

em função da altura, em total discordância com as medidas efetuadas por 

outros pesquisadores (Schonfelder e Lichti, 1973, Daniel et ai., 1972; 

e outros). 

9.1 - CALCULO DA ENERGIA DOS FPTONS 

A Equação VIII.20, apresentada no capTtulo anterior, permi 

te calcular a eneriga de um fóton gama detectado, conhecendo-se o ãji 

guio de abertura formado pelas direções do par eletron-pósitron e o pa 

rametro £ . 0 primeiro é medido diretamente para cada evento seleciona 

do, de acordo com a Secção 7.2. 0 parâmetro Ç depende das caractens 

ticas específicas do detector, bem como do número n de placas de alumí 

nio atravessadas pelas partículas formadas por ocasião da materializa 

ção do foton incidente (Equação VIII.19). 

As Equações VIII.17, VIII.18 e VIII.19 definem uma gran 

deza Jn dada por: 
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j 1,56 x 1012 B(x) f n A + n- d c D + d D 2 ( n . q ) ] ( I ) U ) 

n n2 D2 l q=l q=l J 

Como visto anteriormente, câmara de centelhas utilizada 

é constituída de duas partes: uma câmara superior e uma inferior. Para 

cada uma dessas partes, o espaçamento entre as placas de alumínio é dj[ 

ferente, levando a diferentes valores para A, C e D (Equação VIII.11). 

De acordo com os critérios utilizados para a seleção dos 

eventos e levando-se me conta que o elétron e o positron devem alcaji 

çar o detector Cerenkov para que o evento seja registrado, conclui-se 

que o número mínimo de placas de alumínio atravessadas por essas parti 

cuias e iqual a quatro. Este número mínimo de placas correspondem ãs 

três placas de cagara inferior mais uma na câmara superior. 

Desta forma, as duas somatórias que aparecem na Equação 

IX.1 podem ser desdobradas em 4 outras, duas para cada parte da câmara 

de centelhas. Assim: 

, n -, 3 i n 

-Vi A = - T i A i + ' 4 - i As ( IX-2> 
D2 q=l D2 q=l 1 D2 q=4 s 

. n - 1 , 2 
-i- I dCD(n-q) + d D2 (n-q)2 = -L. Y d C. D. (n-q) + d D2 (n-q)2 + 
D 2 q=l D 2 q=l 1 1 

, n-1 
+ i-„ l d C D ín-q)+dD2(n-q)2 (IX.3) 

D2q=3 S s S 

onde os índices i e s referem-se as grandezas nas partes inferiores e 

superiores da câmara, respectivamente. 
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Com relação ao parâmetro B, sabe-se que a sua variação 

com a espessura x do material atravessado obedece a uma equação trans 

cedcntal (Equação VIII.6). Considerando-se que no interior da câmara 

de centelhas os elétrons e os positrons sejam defletidos apenas pelas 

placas de alumínio (e não entre elas), a espessura x do material atra 

vessado pode ser escrita simplesmente como x = nd. Esta espessura i fa 

cilmente medida, mas o correspondente valor de B exige a resolução da 

Equação VIII.6 através de um método numérico. 

Todavia, esta equação pode ser aproximada a uma equação 

do tipo B = a + b £nx, que e mais facilmente utilizável nos cálculos nu_ 

mericos do que a equação primitiva. 

Utilizando-se os valores numéricos, a Equação VIII.6 é 

escrita como: 

exp (Bfx)) ."16.710.oi x (IX.4) 
B(x) 

e na forma aproximada, como: 

B(x) » 12,23 + 1,10 Jtnx (IX.5) 

A Figura IX. 1 mostra a concordância entre as equações exa_ 

ta e aproximada, dadas acima, para um intervalo de x compatível com es_ 

ta experiência. 

A seguir, considere-se um parâmetro S definido como sen 

do a soma das parcelas dadas pelas Equações IX.2 e IX.3, ou seja: 

S = — I A + - L l dCD(n-q) + dD 2(n-q) 2 (IX.6) 
n D 2 q=l D2 q=l 

Desta forma, a Equação VIII.17 pode ser reescrita em te£ 

mos de S_ como: 
n 
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K " • X* B(x) -JL (IX.7) 

13 

12 

11 

10 

—r-y-i—r-i—r ' '1 " 

..1 

-

4 

, 
0,1 1.0 

Espessura do Material (cm) 

Fig. IX.1 - Reta representando a Equação ajustada IX.5 e pontos 
obtidos através da Equação exata IX.4. 

Comparando-se a Equação IX.7 com a Equação VIII. 18 ob 

têm-se: 

Jn = 4 *c B<*> " T k2 
(IX.8) 

e Ç pode, então, ser reescrito como: 

X\ k2 B(x) Sn 

16 n2 

que pode.ser simplificado para: 

(IX.9) 

l = 2,843 B(x) -2- (IX.10) 

onde B(x) e S são dados pelas Equações IX.5 e IX.6 respectivamente, 

e x = nd . 
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Para o detector utilizado nesta experiência, os valores 

de n que interessam variam de um em um, desde quatro até dezoito. A ta 

bela IX.1 dá os parâmetros S B(x) e ç para este intervalo de vari£ 

ção de n. 

TABELA IX.1 

PARÂMETROS Sn> B(x) E £n EM FUNÇÃO DE n 

n 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 
12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

Sn 

2,16 

3,76 

6,08 

9,28 

13,53 

18,99 

25,82 

34,18 

44,24 

56,15-

70,08 

86,01 

104,64 

125,60 

149,22 

B(x) 

11,27 

11,51 

11,71 

11,88 

12,03 

12,16 

12,28 

12,38 

12,48 

12,57 

12,65 

12,72 

12,80 

12,86 

12,93 

Sn 

4,32 

4,92 

5,62 

. 6.40 

7,23 

8,11 

9,01 

9,95 

10,90 

11,87 

12,86 

13,83 

14,87 

15,89 

16,92 
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A Figura IX.2 mostra a energia do fÕton em MeV, em função 

do ângulo 6, calculada com o auxilio da Expressão VIII.20, para dive£ 

sos valores de £ . 

Q> 

o 
o 

0,10 0,20 0,30 
Ângulo e(radianos) 

0,40 

Fig. IX.2 - Dependência da energia do foton com o ângulo de abej* 
tura do par formado. 

As curvas apresentadas referem-se a 5, 10 e 15 p U 
cas atravessadas. 

9.2 - DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIAS DOS FUTONS DETECTADOS 

A Figura IX.3 mostra um histograma do número de fotons g£ 

ma detectados em função de suas energias. Os intervalos de energia utî  

lizados são iguais a 5 MeV e foram considerados apenas os fõtons gama 

cujas energias se encontravam no intervalo de 15 a 75 MeV. 

A forma da curva pode ser explicada levando-se em conta 

que o fluxo da radiação gama extraterrestre decresce (Fichtel et ai., 

1977) e a sensibilidade do detector cresce (Kniffen et ai., 1978) sĵ  

multaneamente, com o aumento da energia. 0 aumento da sensibilidade do 

detector com a energia do foton apresenta uma taxa diferente daquela 

encontrada para o decréscimo do fluxo de fõtons com as suas energias. 
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Este comportamento acarreta um pico na distribuição de energia dos fô 

tons gama, que no caso presente se encontra no intervalo de 25a 30 MeV. 
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Fig. IX.3 - Histograma do número de fótons gama detectados em fun 
ção de suas energias. 

9.3 - VARIAÇÃO DO NUMERO DE FÕTONS GAMA DETECTADOS EM FUNÇÃO DO TEMPO 

A Figura IX.4 mostra um histograma que apresenta, nas 0£ 

denadas, o número de fotons gama detectados em cada intervalo de 10 mî  

nutos de duração,e nas abcissas, estes intervalos. 

As barras mostradas neste histograma referem-se a erros 

estatísticos decorrentes de cada medida efetuada. A detecção de um fõ 

ton gama é considerado um processo aleatório, uma vez que sua produção 

tanto primária quanto secundária é um processo aleatório. Os erros e£ 

tatTsticos, aqui referidos, são devido ã aleatoriedade deste processo 

de produção. 
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Fig. IX.4 - Histograma do número de fótons gama x tempo 

Sendo N o número de eventos ocorridos num intervalo de 

tempo At, o erro estatístico r envolvido neste processo aleatório, pa_ 

ra cada medida, é dado por: 

/ N/At (IX.ll) 

9.4 - VARIAÇÃO DA ALTITUDE 00 BALÃO EM FUNÇÃO DO TEMPO 

A altitude do balão é" conhecida através da medida da prejs 

são atmosférica local. Os sensores de pressão utilizados são do tipo 

Rosemount e apresentam suas curvas de calibraçao dadas pelas seguintes 

expressões: 



12 13 14 15 
tempo universal (horas) 

16 17 18 

i 

Fig. IX.5 - Ascensão do balão em função do tempo. 
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a) Altitudes baixas 

P = 4,6511 (R - 10) (IX.12a) 

b) Altitudes médias 

P = 1,072 R + 4,5 (IX.12b) 

c) Altitudes altas 

P = 0,05416 R + 0,28 (IX.12c) 

onde R Í um valor dado diretamente pelo sensor de pressão e P é a cor 

respondente pressão em milibares. A primeira dessas curvas é valida pa 

ra pressões atmosféricas entre 1000 mb e 280 mb; a segunda entre 280 mb 

e 13 mb, e a terceira entre 13 mb e o topo da atmosfera. 

A Figura IX.5 representa a variação da pressão atmosfér[ 

ca na altura do balão em função do tempo. Nela, pode-se ver que o ba 

lão realizou uma ascensão rápida, atingindo o seu teto em aproximada^ 

mente três horas. A? ele permaneceu por mais ou menos quatro horas e 

meia, mantendo sua altura praticamente constante. Para pressões sup£ 

riores a 235 mb, não se dispõe da taxa de subida do balão, em virt£ 

de de uma falha no sensor de pressão a baixas altitudes. Esta mesma fi_ 

gura também mostra que a ascensão do balão foi monotonicamente crescen 

te ate atingir o teto, apresentando, a partir daT, uma pequena tendên 

cia em diminuir sua altitude. 

0 comportamento dos histogramas, apresentados nas Figuras 

IX.4 e IX.5, leva a conclusão de que, a medida que o balão sobe, o nú 

mero de fotons gama detectados cresce até atingir um máximo a uma ai tu 

ra em torno de 150 mb, decrescendo, então, ate atingir o teto do balão. 

Ai, o número de fotons detectados permanece praticamente constante, com 

pequenas variações não somente estatística eque são devidas a depende^ 

cia da radiação gama de origem cósmica coma latitude e longitude galáj: 

ti ca. 
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Este pico encontrado na altura de 150 mb pode ser expli 

cado facilmente, lembrando-se que, para pressões acima de aproximada 

mente 10 mb, toda a radiação gama pode ser considerada como sendo de 

origem atmosférica. 

De acordo com o que foi visto no Capitulo IV, esta radia 

ção gama atmosférica ê produzida principalmente pelos processos 

"bremsstrahlung" e pelo decaimento de mésons TI neutros. Ambos os proces_ 

sos dependem diretamente da intensidade dos raios cósmicos que penetram 

na atmosfera terrestre, e da densidade numérica dos núcleos atômicos 

ai existentes. 

Â- profundidades atmosféricas1 grandes (baixas altitu 

des), a densidade da atmosfera é alta ea intensidade dos raios cõsmi^ 

cos e muito baixa devido a absorção pela atmosfera. Consequentemente, 

haverá uma produção de radiação gama bastante pequena nessas altitudes. 

Ã profundidades atmosféricas pequenas (proximo ao topo 

da atmosfera), a intensidade dos raios cósmicos é muito alta, mas a at 

mosfera é bastante rarefeita, ocasionando novamente uma produção de fo 

tons bem pequena. 

Na altura de ocorrência do pico observado, a intensidade 

dos raios cósmicos e a densidade atmosférica são tais que maximizam a 

produção de fótons de radiação gama. Este pico e conhecido como máximo 

de Pfotzer. 

Profundidade atmosférica em um ponto é definida como sendo a massa 
de gás existente acima deste ponto, contida em um cilindro com área 
da base igual a 1 cm2, e com eixo apontando na direção zenital do 
ponto. No topo da atmosfera a profundidade atmosférica é zero, e ao 
nível do mar ela é igual a 1000 g.crrr2 
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9.5 - CURVAS DE ASCENSÃO 

As curvas de ascensão são aquelas que dão a dependência 

do número de fõtons detectados em função da pressão atmosférica local 

do balão. Portanto» para a construção dessas curvas é necessário o co 

nhecimento da pressão atmosférica na altura do balão, por ocasião da 

detecção de cada fõton de radiação gama. Na presente experiência, para 

cada evento escolhido tem-se uma medida dada por um dos sensores de 

pressão levados junto com o balão. Esta medida é transformada, através 

da correspondente curva de calibraçao (Equações IV.12), para um valor 

com unidade de milibar. 

A fim de construir um espectro da componente difusa da ra 

diação gama, construiu-se quatro curvas de ascensão correspondentes 

aos quatro subintervalos em que foi dividido o intervalo maior de 15 

a 75 MeV. Cada um dos quatro intervalos apresenta uma largura de 15MeV. 

As Figuras IX.6 IX.7, IX.8 e IX.9 apresentam, em linha 

tracejada, as curvas de ascensão para os intervalos de energias de 15 

a 30 MeV, 30 a 45 MeV, 45 a 60 MeV e 60 a 75 MeV, respectivamente. Nes_ 

tas curvas, cada ponto representa uma pressão média calculada em inteir 

valos de tempo iguais a 10 minutos. Somente a pressão na altura do te 

to do balão foi considerada como media das pressões individuais de ca 

da evento, em um intervalo de 30 minutos. Isto foi feito, para que es. 

te ponto tivesse maior peso estatístico ou seja, fosse de maior confia_ 

bilidade. 

Novamente, as barras de erro mostradas para cada ponto 

nas figuras acima, levam em consideração apenas flutuações estatTsti^ 

cas e foram determinadas com o auxílio da Expressão IX.11. Nestas figij 

ras, a pressão atmosférica foi dada em g.cm"2. Para transformar pres 

soes dadas em unidade de milibar para unidade de g.cm"2, basta multi^ 

plica-las pelo fator constante 0,987 g.cm"2/mb, visto que, por defini^ 

çío, 1000g.cm"2 * 1016 mb. 
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9.6 - DETERMINAÇÃO DA COMPONENTE DIFUSA DA RADIAÇÃO GAMA 

Com jã foi visto no Capitulo IV; um fõton gama detectado 

a uma dada altura pode ter sido originado na atmosfera ou em alguma re 

gião fora dela. Na realidade o que interessa ê o componente difusa da ra 

diação gama, que pode ser obtida subtraindo-se a componente atmosfera 

ca, da radiação total medida. Assim o problema da determinação de radij» 

ção gama de origem difusa, resume-se na determinação da componente a_t 

mosférica na altura máxima atingida pelo balão. 

9.6.1 - VARIAÇÃO DA COMPONENTE ATMOSFÉRICA COM A ALTURA 

0 cálculo da componente atmosférica no teto do vôo cons^ 

dera, inicialmente,que a profundidades atmosféricas em torno de 100 

g.cnr2, toda a radiação gama detectada tem sua origem na atmosfera. E£ 

ta suposição é justificada, considerando-se que a intesidade de um fej_ 

xe de fotons gama de alta energia, ao atravessar uma coluna de ar de 

400 g.cnr2, decresce um fator de aproximadametne 0,37 (kniffen, 1969). 

Considera-se também que esta suposição se mantém verdadeira até uma a2 

tura de, aproximadamente, 10 g.cm"2. 

Em seguida, considera-se que a produção de fotons gama 

na atmosfera decresce com o aumento da altura. 0 trabalho teórico de 

Beuermann (1971) prevê, para altitudes de 4 e 15 g.cm"2, uma dependêri 

cia quase linear entre o logaritmo do fluxo da radiação gama produzida 

na atmosfera e o logaritmo da profundidade atmosférica. A extensão da 

validade deste trabalho, para profundidades atmosféricas maiores, e siu 

gerida por Damle et ai. (1971), que apresentam algumas evidências expe 

rímentais, as quais sugerem, para profundidades atmosféricas de até 

50 g.cm'2, uma dependência linear entre os logaritmos das variáveis 

pressão e número de fotons produzidos na atmosfera por segundo. 
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Una das evidências refere-se S curva de ascensão, deter 

minada por Peterson (1963), para fotons de energia igual a 0,51 KeV. Es 

ses fotons que são de origem atmosférica, apresentam uma curva de as 

censão linear quando se considera o logaritmo do número de fotons pro 

duzidos por segundo, e o da pressão (Figura IX.10). Esta mesma figura 

mostra a dependência do número de partículas carregadas secundarias, dê  

tectadas pelo cintilador do sistema de coincidência do detector, em fun 

ção da pressão atmosférica (Damle et ai., 1971). 
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Fig. IX.10 - Curvas de ascensão para fotons atmosféricos com ene£ 
gia de 0,5} MeV (pontos) e para partículas carrega^ 
das secundárias (cruzes), baseadas em Damle et ai., 
(1971), p.475. 

9.6.2 - DETERMINAÇÃO DA C0MP0NEHTE ATMOSFÉRICA NO TETO DO BALÃO 

Considerando-se as curvas de ascenção jã construídas na 

Secção 9.5 e com base nas evidências apresentadas acima, construiu-se, 

para cada intervalo de energia, uma reta que desse a dependência da 

produção de fotons gama atmosféricos com a profundidade atmosférica. 
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Cada uma dessas retas foi construída levando-se em conta os dados refe 

rentes a profundidades atmosféricas entre 10 e 100 g.cm"2, onde pode-

se supor que toda a radiação gama detectada tenha sua origem na atmos 

fera. 

As retas ajustadas aos pontos entre 10 e 100 g.cnr2, as 

sim como as respectivas extrapolações para profundidades atmosféricas 

menores, são apresentadas em linha continua nas Figuras IX.6, IX.7, 

IX.8 e IX.9. Sendo N o número de fõtons gama detectados por segundo e 

P a pressão atmosférica medida em g.cnr2, as equações dessas retas ajus 

tadas são dadas por: 

a) 15 MeV * E < 30 HeV 
Y 

N = 0,00026 P1»24 

b) 30 MeV * E < 45 MeV / Y 

N = 0,00015 P1»36 

c) 45 MeV * E < 60 HeV 

N = 0,00020 P1»10 

d) 60 MeV * E i 75 MeV 

N = 0,0015 P0»53 

A contribuição da radiação gama de origem atmosférica na 

altura do teto do balão (2,2 g.cm-2) pode ser determinada, para cada 

intervalo de energia, pelas Equações IX.13, substituindo-se ai P por 

2,2 g.cm"2. 

(IX.13a) 

(IX.13b) 

(IX.13c) 

(IX.13d) 
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9.6.3 - CÁLCULO DO NUMERO DE FPTONS GAMA DE ORIGEM DIFUSA DETECTADOS 

POR SEGUNDO 

Considera-se que, ã altura de 2,2 g.cnr2, a radiação ga_ 

ma existente seja quase toda de origem cósmica (com uma pequena contri^ 

buição da radiação gama produzida na atmosfera acima do de .ctor), a 

componente difusa da radiação gama, em cada intervalo de energia, pode 

ser obtida subtraindo-se do número de f5tons gama detectados experimen 

talmente por segundo a parcela devido ã radiação de origem atmosférica 

ã altura de 2,2 g.cnr2. 

Desta forma, obteve-se o número de fõtons de origem difu 

sa detectados por segundo (Njifusa)» para cada um dos quatro interva_ 

los de energia: 

a) 15 MeV « E < 30 MeV 

"difusa = (°'° 0 5 8 * &\0018) fõtons/segundo 

b) 30 MeV $ E < 45 MeV 

"difusa = (°»°055 * °t°017) fõtons/segundo 

c) 45 MeV « E < 60 MeV 
Y 

"d'fusa s í 0» 0 0 1 8 * °»001°) fõtons/segundo 

d) 60 MeV í E < 75 MeV 
Y 

"difusa* (°' 0 0 0 6 * O» 0 0 0 6) fõtons/segundo 

Os erros associados 5 determinação de N... referem-se 

simplesmente a flutuações estatísticas e foram calculados, também, com 

o auxilio da Expressão IX.11. A imprecisão na determinação da reta ajus_ 

tada aos pontos experimentais é um outra fonte de erro nesta determi^ 

nação. Todavia, usandos-e um método que mede a confiabilidade do 

ajuste (Chatterjee and Price, 1977), conclui-se que o erro desta úlU 

ma fonte, afeta bem meros os valores calculados do que as flutuações 
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estatísticas. Consequentemente, o erro devido ao ajuste foi considera 

do como que incluído nos erros estatísticos. 

9.7 - ESPECTRO DE ENERGIA DA COMPONENTE DIFUSA DA RADIAÇÃO GAMA 

Um espectro de energia é expresso normalmente na forma de 

um fluxo em função da energia. Desta forma, o objetivo desta secção i 

determinar o fluxo da radiação gama difusa para cada intervalo de ener 

gia disponível, a partir do conhecimento do numero de fõtons detecta 

dos desta radiação. Para isto, ê necessário levar em contar certas ca 

racterísticas do detector, como por exemplo, a eficiência com que a ra 

diação de uma certa energia ê detectada. 

A maneira pela qual estas características particulares de 

cada detector são levadas em consideração, segundo Agrinier et ai., 

(1973), e expressa pela relação: 

"difusa 
= J J J(E) e(E, 0) díí dE (IX.14) 

onde J(E) e o fluxo da radiação gama difusa medido em unidades fõtons/ 

cm2.segundo.sterad.MeV, e(E, 0) e a eficiência do detector multiplica^ 

do pela área de sua superfície, e f i é o ângulo sólido determinado por 

um fóton cujo ângulo de incidência, medido em relação a reta normal ã 

superfície do detector, ê igual a 0. 

Levando-se em consideraão a forma explícita do diferen 

ciai díí, a equação acima pode ser reescrita como: 

Ndifusa s í í «1(E) £(E, 0) sen 0 d0 d* dE (IX.15) 

0 produto da ãrea da superfície do detector pelo cosseno 

do angulo de incidência do fóton e definido como sendo a area efetiva 

do detector. 0 produto da eficiência do detector pela sua ãrea efetiva 

em função do ângulo de incidência dos fõtons e apresentado na Figura 

IX-11 para alguns valores de energias. As curvas aí apresentadas foram 
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- f í30° 
"difusa = 2n J(E) I I c' (E» e> sen e de dE <IX'16) 

AE 6o 

A energia média, utilizada na equação acima, foi calculai 
da considerando-se um espectro de radiação gama, com Tndice espectral 
igual a -2 (Agrinier, 1973), através da definição de energia média, a 
saber: 

J E-
L 

E'2 dE 

E-2 dE 
Ê * -^ (IX.17) 

A função e'(E, 6), integrada para todos os ângulos áen 
tro do intervalo de interesse, transforma-se em uma função apenas da 
energia do fõton. Esta função, que é chamada fator geométrico do dete£ 
tor, da uma característica, particular de cada detector, associada ã 
eficiência de detecção de uma dada radiação, com uma certa energia in 
dependente do angulo de incidência da mesma. 0 fator geométrico do de 
tector é definido por: 

f30° 
6(E) = e' (E, 9) sen G de (IX.18) 

6o 

e, consequentemente, a Equação IX.16 pode ser reescrita como: 

"difusa - 2" J<Ê> L' G< E> dE < I X' 1 9 ) 

'AL 

Para calcular 6(E), integrou-se numericamente a Equação 
IX. 18, usando-se as curvas dadas pela Figura IX.10 e a seguinte aproxi^ 
inação: 

30° 
6(E) « L e i (E, 6J A9 (IX.20) 

9^0° 1 ' 1 
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determinadas experimentalmente (Kniffen et ai., 1978). 0 ângulo de in 

cidencia 6 varia desde 0 o (incidência normal ã superfície do detector) 

até 30° (ângulo de abertura do detector). 

10 20 

Angulo de Incidência (graus) 

Fig. IX.11 - Produto da área efetiva do detector pela sua eficieji 
cia em função do ângulo de incidência dos fotons, ba 
seado em Kniffen et ai. (1978), p.25. 

Considerando-se os intervalos de energias AE não muito 

grandes, a Expressão IX.15 pode ser simplificada, fazendo-se J(E) cons 

tante neste intervalo e igual a J(!), com Ê igual â energia media dos 

fotons para esse Intervalo. Levando-se também em consideração a define 

çâo de área efetiva, dada acima, e a simetria azlmutal do detector, po 

de-se reescrever a Equação IX.15 como: 
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onde e"(E, 9^) ê o valor da função e'(E, 9) sen 0. no ponto médio do \n 
tervalo angular A9. = 5 Os valores de 6(E) obtidos desta forma, bem 

como o esboço de uma curva que representa o fator geométrico do detec 

tor em função da energ.ia do fóton gama detectado, são mostrados na Fi 

gura IX.12. Ai,o fator 2n também esta incluído. 
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Fig. IX.12 - Fator geométrico do detector em função da energia do 
fóton incidente. 

A Equação IX.19 exige a integração da função G(E) em re 

lação a energia. De forma análoga ao cálculo do fator geométrico do de 

tector, realizou-se tal integração, numericamente, para os quatro in 

tervaios de energias, obtidos a partir da divisão da faixa de energias 

de interresse, considerando-se a seguinte aproximação da Equação IX.19: 

«difusa ' 2 * J < E > J G < E i > * E i 
fci 

(IX.21) 
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onde G(E.) é o valor, obtido graficamente, do fator geométrico do detec 

tor, no ponto do intervalo AE. » 5 MeV. Os valores obtidos foram os se 

guintes: 

30 
2ir l G(E.) A E. = 116 cm2.sterad. MeV 

45 
2» I G(E.) 4 E . = 331 cm2.sterad.MeV 

(IX.22) 

E.=30 

60 
2ir l 6(Ei) A Ei = 461 cm

2, s terá d. MeV 

75 
2w 7 G(E.) A E. = 559 cm2.sterad.MeV 

E.=60 ' ' 

Com o auxilio da Equação IX. 19, o fluxo da componente di_ 

fusa da radiação gama pode ser facilmente obtido, uma vez que se conhe 

ce os valores de Nj<rusa (determinado experimentalmente) e os das Sc> 

matérias IX.22. 

Para obtenção do fluxo da radiação detectada por unidade 

de angulo sólido, é necessário considerar o ângulo sólido sub-entencH 

do pela região do céu vista pelo detector. Um angulo de abertura a de 

termina um ângulo solido íl, dado por: 

fl * 2ir (1 - cos o) (IX.23) 

0 detector utilizado apresenta um ângulo de abertura de 

30°, correspondendo a um ângulo sói ido de 0,84 sterad. 
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Este fato pode ser levado facilmente em consideração na 

Equação IX.19, e o fluxo de radiação gama difusa serã dado, então por: 

J(E) = 2 ] I M â — : fotons/cm2.sterad. segundo. MeV (IX.24) 

2ir x 0,84 x í 6(E) dE ,84 x J 6(E) 

(IX.25) 

Efetuando-se os cálculos, obtém-se 

J(21 MeV) = (6,0+ 2,0)xio-5 fõtons/cm2.s. sterad.MeV 

J(36 MeV) = (2,0± 0,6) xIO"5 fõtons/cm2.s. sterad.MeV 

J(52 MeV) = (4,6± 2,6)xIO"6 fÕtons/cm2.s. sterad.MeV 

J(67 MeV) = (l,3±l,3)xl0-6 fótons/cm2.s. sterad.MeV 

Os erros envolvidos nos cálculos de J(Ê) foram considera 

dos provenientes da determinação do número de fotons gama de origem dĵ  

fusa (flutuações estatísticas), e do cálculo da integral de G(E) dada 

pelas Somatórias IX.22. Considerando-se o erro neste último cálculo a_ 

proximadmaente igual a 10%, o erro R associado a J(Ê), segundo Evans, 

(1955), é dado por: 

L l "difusa ' [ ,0 J J 

onde r leva em conta as flutuações estatísticas envolvidas no calculo 

de Ndifusa' 

Os valores obtidos pela Expressão IX.24 encontram-se na Figu_ 

ra IX. 13 comas respectivas barras de erro. A curva espectral que melhor 

se ajusta a esses pontos, também se apresenta nesta mesma figura. 0 

ajuste dos pontos a esta curva foi obtido pelo método da regressão ]jL 



- 94 -

near» e, de acordo com este ajuste, o espectro de radiação gama de O Q 

gem difusa pode ser dado pela seguinte expressão: 

J{E) = 1,80 E"3»3 (IX.27) 
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Fig. IX.13 - Espectro de energia dos fõtons gama de origem d2 
fusa. 

9.8 - DEPENDÊNCIA DA COMPONENTE DIFUSA DA RADIAÇÃO GAMA COM A L0NGITU-

DE E LATITUDE GALÁCTICA 

Para verificar uma possTvel dependência da componente á± 
fusa da radiação gama com as coordenadas galácticas, supôs-se que a dj_ 
reção de chegada da radiação no detector coincide com o seu zênite. Co 

mo o eixo do detector aponta sempre na sua direção zenital, as coorde 
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nadas galácticas do ponto de emissão da radiação coincidem com as do de 

tector. Assim sendo para conhecer a direção de chegada deumfõton, bajs 

ta saber a posição do detector no instante da detecção. 

9.8.1 - DETERMINAÇÃO DA TRAJETÓRIA DO BALÃO 

Para determinar a posição do balão em cada instante de 

tempo, ou seja a sua trajetória, considere-se um triângulo esférico com 

vertices no polo Norte e nos zênites do balão e da estação terrestre 

(Figura IX.14). Nesta figura, 6 e 5 são as declinações da estação e 

do balão, respectivamente; A e t são o azimute eo ângulo horário local 

do balão; e d e a distancia angular subentendida entre a estação de oj> 

servação e o balão. Esta distância ê obtida dividindo-se o comprimento 

de arco, subentendido pela estação e pelo balão e pelo raio Terrestre. 

Por sua vez, o comprimento desse arco é obtido confcecendo-se o ângulo 

de visada do balão, com relação a estação terrestre, e a pressão atmos_ 

ferica local. 

A latitude do balão é igual a sua declinação 6, e á sua 

longitude pode ser obtida conhecendo-se o ângulo horário local do ba 

lão e a longitude da estação terrestre. As duas incógnitas 6 e t podem 

ser obtidas facilmente considerando-se as relações válidas paraotriájf) 

guio esférico, dado pela Figura IX. 14, segundo Woolard and Clemence 

(1966), a saber: 

cos t = cos d - sen ô sen <59 (ix.27a) 

cos 6 cos 6^ o 

sen t = sen d sen A (IX.27b) 
COS 6 

Baseando-se nas considerações expostas acima e utilizajn 

do-se os dados de vôo obtidos pela teiemetria, desenvolveu-se um pro 

grama de computador que calcula a latitude e a longitude geográfica do 

balão em função do tempo. Por sua vez, o conhecimento da latitude e da 

longitude do balão, em função do tempo, permitiu o calculo da ascensão 
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reta do balão nos instantes de tempo desejados. A latitude geográfica 
do balão é igual ã sua déclinação, e esta, juntamente com a ascensão re 
ta do balão, permitiu calcular as coordenadas galácticas do balão du 
rante o vôo. Sendo b n e l , as latitudes e longitudes galácticas 
do balão respectivamente, e a sua ascensão reta, pode-se escrever, de 
acordo com Lang (1974), as seguintes expressões: 

cos b n cos (in - 33°) = cos 6 cos (a - 282,25°) (IX.28a) 

senbn = sen 6 cos 62,6o- cos 6 sen (a-282,25°)sen 62,6° (IX.28b) 

Durante o vôo, a declinação do balão manteve-se pratica 
mente constante (5 = - 22°), variando somente sua ascensão reta. A ¥i. 
gura IX.15 é um esboço da trajetória do balão em coordenadas galactic 
cas, durante o tempo em que ele permaneceu na altura do teto. Os val(> 
res dados ao longo da.trajetória são as ascensões retas do balão. 

JJ^zênite do balão) 

90- 6 \ 180 - Al / 1 
\ Y/(zenite da 

V yf estação) 

P(polo sul) 

Fig. 14. Triângulo esférico utilizado para determinar a 
ascensão reta e a áec)inação do balão 
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Fig. IX.15 - Trajetória do balão no sistema de coordenadas 
galáctico. 

- Os valores apresentados junto ã trajetória 
são as ascensões retas do balão. 

9.8.2 - VARIAÇÃO DO NUMERO DE FÕTONS SAMA DE ORIGEM DIFUSA, COM A LON

GITUDE GALÁCTICA 

De acordo com a Figura IX.15, a longitude galáctica do 

balão variou desde 325° ate 15°, passando pelo centro galáctico em 360°. 

Este intervalo foi divido em intervalos de 5o. Para cada um desses in 

tervalos determinou-se o número de fõtons gama, com energias entre 15 

e 75 MeV, detectados por segundo. A Figura IX.16 i um histograma co£ 

tendo, nas abcissas, a longitude galáctica e, nas ordenadas, o número 

de fõtons gama de origem difusa detectados. 

As barras apresentadas na Figura IX.16 referem-se a er 

ros estatísticos, calculados com o auxílio da Expressão IX.11. 
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Fig. IX.16 - Distribuição da componente difusa da radiação gama 
em função da longitude galáctica. 

9.8.3 - ESPECTRO DA RADIAÇÃO GAMA DIFUSA EM FUNÇflO DA LATITUDE GALAC-

TICA 

De acordo com a Figura IX.5 , o balão atingiu uma altura 

máxima de 2,2 g.cm"2. Depois disso, sua altitude caiu vagarosamente 

ate atingir, no final do vôo, a altitude de 2,9 g.cm"2 

Para considerar os possíveis efeitos causados por esta pe 

quena variação de pressão, os valores calculados das intensidades da 

radiação gama, em uma dada altura, foram normalizados para a altura má 

xima atingida pelo balão. Esta normalização foi efetuada através da ex 

pressão: 

I 2.2" 
I 

P/2,2 
(IX.29) 
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onde ! e I 2 > 2 referem-seãs intensidades da radiação gama calculada pa 

ra as altitudes cujas pressões medidas são p e 2,2 g.cnr2, respectiva 

mente. 

Com base nesta normalização, considerou-se que o balão 

manteve-se no teto depois de atingT-lo. 

Assim sendo, na altura do teto, o detector percorreu 

uma região cujas latitudes galácticas variaram de 35° a 10° (Figura 

IX.15). 

A partir de 35°, este intervalo foi dividido de 10° em 

10 graus. Para cada um destes intervalos e para cada intervalo de ene£ 

gia já considerado, calculou-se intensidade da radiação gama difusa p£ 

Io processo ja descrito nas Secções 9.6 e 9.7. 

Durante a retirada de dados em cada um dos intervalos de 

latitude considerado, a ascensão reta do balão variou em média 15°. Des 

ta forma, a região do céu vista pelo detector, em cada um desses inter 

valos, engloba os ângulos sólidos subentendidos pela abertura do detec_ 

tor e pela variação na sua ascensão reta. 

Efetuando-se os câlculdos para levar este efeito em cqn 

sideraçao, concluíu-se que o fator constante 0,84 sterad, que aparece 

na Equação IX.24, deve ser substituído por 1,12 sterad. 

A Figura IX.17 apresenta o espectro de radiação gama dĵ  

fusa para cada intervalo de latitude galáctica considerada. Umadasbar_ 

ras mostradas em cada ponto refere-se ao intervalo de energia consid£ 

rado, e a outra refere-se ao erro envolvido no cálculo da intensidade 

da radiação. Este erro foi calculado utilizando-se a equação para a pro 

pagação de erros dada pela Equação IX.26. 
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Fig. IX.17 - Espectro de energia da radiação gama difusa. 

- As curvas a, b, c e d referem-se aos intervalos 
-50 $ bH * 50, 5° .< bn < 150, 150 $ t>n Í 25° e 
25° $ bH Í 35°, respectivamente. 



CAPITULO X 

DISCUSSÃO E INTERPRETAÇÃO DOS RESULTADOS 

10.1 - ESPECTRO DE ENERGIAS DA COMPONENTE DIFUSA DA RADIAÇÃO GAMA DE 

HEDIA ENERGIA 

A determinação do espectro de energias da radiação gama 

de origem difusa tem-se mostrado importante para a verificação da vali^ 

dade dos modelos cormolõgicos propostos, bem como para determinação da 

relação existente entre os espectros dos elétrons, e os dos protons e 

núcleos que constituem os raios cósmicos. Isto é possível em virtude 

dos elétrons cósmicos serem responsáveis pela produção da radiação ga_ 

ma de baixa e média energia, ao passo que os protons e núcleos atomic 

cos de origem cósmica são responsáveis pela produção de raios gama de 

alta energia. 

Como as interações dos raios cósmicos (elétrons, prõtons 

e núcleos atômicos) ocorrem com um único gás, pode-se relacionar dire 

tamente o espectro de elétrons, e os dos protons e núcleos atômicos 

aos espectros dos raios gama de médias e altas energias, respectivamen 

te. 

Com relação a radiação gama de média energia de origem 

difusa, a Figura X.l mostra os resultados obtidos nesta experiência nej> 

ta faixa de energias. AT também são mostrados alguns resultados obt[ 

dos por outros pesquisadores no intervalo de 20 a 150 MeV, bem como a 

curva espectral que se ajusta aos resultados experimentais obtidos pa 

ra energias abaixo de 1 MeV e acima de 100 MeV (curva interpolada). E£ 

ta curva apresenta um Tndice espectral igual a -2,3 (Fichtel et ai., 

1975), ao passo que os resultados experimentais, alcançados nesta expe 

riência mostram um Tndice espectral igual a -3,3. 
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Fig. X.l - Espectro de energias da radiação gamade origem difusa, 
mostrando resultados obtidos nesta e em outras experiên 
cias. 

- A Unha continua representa o melhor ajuste aos pon 
tos experimentais e a linha tracejada representa a" 
curva espectral válida para energias abaixo de 1 MeV 
e acima de 100 MeV. 
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Os valores do fluxo da radiação gama de origem difusa, 

aqui calculados para o intervalo de energias de 15 a 75 MeV, concordam 

razoavelmente coma os valores obtidos, nesta faixa, por outros pesqui^ 

sadores. Com relação ãtcurva interpolada, nota-se que a intensidade des 

ta radiação, obtida experimentalmente, em torno de 15 MeV é uma ordem 

de grandeza maior do que o valor dado por aquela curva. 

Este fato, mais a discrepância obtida entre os índices e£ 

pectrias das curvas experimental e extrapolada mostram que a curva, re 

presentando o espectro da radiação gama difusa na faixa de médias ene£ 

gias, não pode ser obtida simplesmente pela extrapolação da curva eis 

pectral válidas para baixas energias. 

Stecker (1973) sugeriu que a diminuição na inclinação da 

curva espectral em torno de 1 MeV e o aumento da sua inclinação em to£ 

no de 40 MeV fosse devido ao processo de decaimento dos mesons TT neu 

trons produzidos por interações nucleares entre os raios cósmicos e os 

núcleos do gãs ambiente, ou por aniquilação matéria-antimatêrica. 

Embora este processo produza fõtons gama com energias em 

torno de 70 MeV (Capitulo II), ele pode contribuir para o espectro me 

dido era energias de até 1 MeV. Este fato é devido ã expansão do unive£ 

so, cujo efeito resultante ê a diminuição da energia do fóton produz^ 

do inicialmente, em virtude do efeito Doppler. 

10.2 - DEPENDÊNCIA LONGITUDINAL DA COMPONENTE DIFUSA DA RADIAÇÃO GAMA 

DE MEDIA ENERGIA 

Com relação ã variação da componente difusa da radiação 

gama com a longitude galáctica, os dados obtidos pelo satélite SAS-2 

(Fichtel et ai. 1977) para o plano galáctico mostram wn máximo de inter» 

sldade na direção do centro galáctico, decrescendo ã medida que se dj^ 

rige para o anticentro. Em direções intermediárias, aparecem alguns pj_ 

cos sugerindo a existência de fontes localizadas de radiação gama. 
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A Figura X.2 e um histograma representando o número de 

fótons gama de origem difusa, observados em função da longitude galãc 

tica. Além desses valores obtidos nesta experiência, a figura mostra 

alguns resultados obtidos com o satélite SAS-2 no intervalo de ehergias 

entre 35 e 100 MeV. 
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Fig. X.2 - Dependência da radiação gama de origem difusa em função 
da longitude galáctica. 

- Os pontos com as barras de erro são os resultadosex 
per intenta is medidos em unidades (FÕT0NS/S) * ÍO"̂ 3, e 
os pontos isolados referem-se aos dados do satélite 
SAS-2 medidos em unidades arbitrarias. 

Todavia, ambos os resultados não podem ser comparados dj_ 

ramente por envolverem intervalos diferentes de latitudes galácticas. 

Nesta experiência o balão deslocou-se, em latitude, no intervalo de 35° 

a -10 , ao passo que os dados do SAS-2 foram obtidos para o plano ga_ 

láctlco com as latitudes integradas no intervalo de -10° a 10°. £m ou 

trás palavras, os dados colhidos nesta experiência não sao totalmente 
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provenientes do plano galáctico, como ê o caso dos dados do satélite 

SAS-2. Este fato explica a discrepância encontrada entre os resultados 

nostrados na Figura X.2 relativos as duas experiências. 

Esses resultados mostram um pico na posição com as coorde 

nadas b - 1 0 e i - 2 e um decréscimo em torno desta longitude 

galáctica. Este pico pode ser explicado pela proximidade desta região 

com o centro galáctico, de onde se espera um incremento no fluxo da ra 

diação gama. Por outro lado, ã medida que se afasta do plano galáctico, 

a intensidade da radiação gama decresce de um valor máximo até um vai 

lor mínimo em b - 45°. Este comportamento é verificado independente 

mente do intervalo de longitude considerado, embora os valores máximos 

das intensidades detectadas sejam diferentes em cada caso. 

A ocorrência de um patamar em b - 45° para a intesidade 

da radiação gama de origem difusa sugere a existência de duas componen 

tes responsáveis pelo fluxo desta radiação. Una delas está concentrada 

ao longo do equador galáctico e ê claramente de origem galáctica, e a 

outra ê isotrõpica com possível origem extragalãctica (Kraushaaretal., 

1972). 

Este comportamento observado para a radiação gama difusa 

não explica o outro pico, verificado nos resultados experimentais, obt2 

do na região com coordenadas b 1 - 35° e l n - 335°. Este pico, com uma 

largura considerável, pode ser devido a alguma fonte puntuai ou exten 

sa aí existente. A impossibilidade de determinar a dimensão angular da 

possível fonte presente nesta região, reside no fato do ângulo de abe£ 

tura do detector ser relativamente grande (- 30°). 

10.3 - ESPECTRO DA RADIAÇÃO GAMA DE ORIGEM DIFUSA EM FUNÇKO DA LATITU

DE GALÁCTICA 

Nas Figuras IX.17 apresentam-se os espectros de energia 

da radiação gama difusa entre 15 e 75 MeV, para quatro Intervalos de lis 
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titudes galáctica. Cada um dos intervalos apresenta uma largura de 10°, 

abrangendo, no total, as latitudes desde -5° até 35°, 

Para uma dada energia, a intensidade da radiação gama de 

média energia de origem difusa não varia, acentuadamente, de um inter 

valo para outro de latitude, com exceção do intervalo 15° « b s * 25°. 

Ai, para uma dada energia, a intensidade desta radiação chega a ser 

três vezes menor do que aquelas medidas nos outros intervalos. A inten 

sidade relativamente baixa da radiação proveniente desta região pode 

ser devido i pequena quantidade de material galáctico existente nesta 

direção. 

Considerando-se o espectro da radiação gama difusa como 

sendo da forma J o E~r, encontra-se para os intervalos 5o < b 1 * 15° , 

15° < b < 25° e 25° < b $ 35° Tndices espectrais cujos valores são 

-3,3; -3,1 e-2,7, respectivamente (Figura X.3). Estes resultados sug<í 

rem um aumento da inclinação da curva espectral ã medida que se aproxj^ 

ma do plano galáctico, ou, em outras palavras, este comportamento si£ 

nifica que a altas latitudes o espectro de radiação gama de origem <H 

fusa torna-se um "espectro mole". 

0 decréscimo observado nesta experiência, da inclinação 

da curva espectral a medida que se dirige para os polos galácticos, eŝ  

tá de acordo com os resultados obtidos por Kraushaar et ai. (1972) pa 

ra energias acima de 50 MeV. 
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CAPITULO XI 

CONCLUSÕES 

Baseando-se nos resultados obtidos acerca da radiação ga_ 

ma de origem difusa, com energias entre 15 e 75 MeV, pode-se apresentar 

as seguintes conclusões: 

1) 0 espectro de energias dos raios gama no intervalo de 1 MeV 

até 150 MeV não pode ser representado por uma lei de potências com um 

único índice espectral. 

2) Considerando-se a interpolação ã faixa de médias energias, da 

curva espectral valida para energias abaixo de 1 MeV e acima de 100MeV, 

os resultados aqui obtidos sugerem a existência de um mecanismo que co£ 

tribui eficazmente para a produção de raios gama com energias em torno 

•de 10 MeV. De acordo com Stecker (1973), este mecanismo consiste no de 

caimento de mêsons ir0 produzidos através de reações nucleares, ou por 

aniquilamento materia-antimateria. 

3) A intensidade dos raios gama de origem difusa, com energias en 

tre 15 e 75 MeV, apresenta uma dependência com a latitude e longitude 

galáctica, sendo o centro galáctico a região que emite o maior fluxo 

desta radiação. 

4) A inclinação da curva espectral dos raios gama de origem difu 

sa, com energias entre 15 e 75 MeV, diminui ã medida que se afasta do 

plano galáctico. 

5) A existência de alguma possível fonte localizada de radiação 

gama, no intervalo de energias considerado, não pode ser confirmada em 

virtude do ângulo de abertura do detector ser relativamente grande. 
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