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14. Resumr/Notas I 
Em vista dá absorção de grande parte do espectro de raios gama 

de origem cósmica, pela atmosfera terrestre em alturas superiores a 20hn, a as 
tronomia de raios gama conseguiu o seu pleno desenvolvimento apenas após o ac[ 
vento da era espacial. Balões e satélites são os veículos espaciais que tem 
sido usados para transportar telescópios de raios gama às alturas de observa^ 
ção na atmosfera, ou fora dela. Os resultados destes experimentos podem deter_ 
minar as fontes, os espectros em energia e as intensidades dos fluxos de raios 
gama cósmicos, e fornecer outras importantes informações de interesse astrofi_ 
sico. A deteção de raios gama de origem cósmica é muito difícil. 0a prinoCpuis 
ppabíamas não: a) as fracas intensidades dos fluxos de raios gama; b) o ruído^ 
de fundo de fótons "local" e instrumental; e c) a inexistência de um telescó_ 
pio, que consiga detetar raios gama diretamente - os métodos de deteção sempre 
envolvem a interação de fótons de raios gama & elétrons secundários com a ma 
teria. As técnicas óbservacionais empregadas na astronomia de raios gama dê 
pendem, sobretudo, da faixa de energia dos raios gama que se pretende dete_ 
tar. Os telescópios mais comuns, nos experimentos de astronomia de raios gama 
de baixa energia (50 KeV - 20 MeV), usam cintilaáores Nal(Tl), ou dioãos de 
germânio, como detetores principais, circundados por um sistema' de blindagem 
ativa (anticoincidência) de cintiladores orgânicos ou inorgânicos. (n><»o»A 

15. Observações Material didático apresentado na Ia. Escola Avançada de 
Astrofísica, Campos do Jordão, SPS 12-13 de junho de 1981. 
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ABSTRACT 

Due to the absorption of great part of the gamma-ray 
spectrum of cosmic origin, by the earth's atmosphere at heights above 
20 km, gamma-ray astronomy achieved its full development only after the 
advent of the space age. Ballons and satellites are the space vehicles 
which have been used to transport gamma-ray telescopes to observational 
heights in the atmosphere, or out of it. The results of these 
experiments can determine the sources, the energy spectra and the 
intensities of the cosmic gamma-rays, and provide other important 
information of as trophysical interest. The detection of gamma-rays of 
cosmic origin is very difficult. The principal pjcoHLems involved^jxce.: 
a) the weak intensities of the garma-ray fÍTZZUS~; b) the "local" and 
instrumental photon"7>aàkgTaimds; and c~) "the nonexistence of a 
telescope which could detect gamma-r&yn-directly - the detection 
methodsalways involve the interaction of gavma-ray photons and 
oeeondary ctectronsvith'matter. The observational techniques used in 
gamma-ray astronomy are dependent on the energy range of the gamma-
-rays which one desi-res to detect. The most common telescopes of low 
energy gamma-ray astronomy (SO KeV - 20 MeV) use Ilal(Tl) scintillators, 
or germanium diodes, as principal detectors, surrounded by an active 
shield (anticoincidence) of organic or inorganic scintillators, {an-f-.o^j 
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PREFÁCIO 

O presente texto corresponde, aproximadamente, ao mate_ 
rial apresentado em duas aulas, cem duração total âe três horas e meia, 
como um mini-curso sobre Técnicas Observacionais da Astronomia de Paios 
Cama, na Ia Escola Avançada de Astrofísica, nos dias 12 e 13 de agosto 
de 1981, em Campos de Jordão, São Paulo. O texto não pretende ser eom_ 
pleto, mas sim dar uma direção para os interessados, sobre as potencia_ 
lidades e dificuldades da astronomia de raios gama. Durante as aulas, 
e no texto, deu-se ênfase às técnicas utilizadas na astronomia de raios 
gama de baixa energia (50 KeV - 20 MeV) por duas rar.oes específicas. A 
primeira, refere-se à impossibilidade de se apresentar as técnicas òb_ 
servacionais empregadas em todas as faixas de energia, cm que se divi_ 
de a astronomia-de raios gama, em apenas duas aulas. A segunda, deve-se 
ao maior desenvolvimento das atividades experimentais da astronomia de 
raios gama de baixa energia no Brasil, em particular no I1JFE. Para uma 
melhor compreensão das técnicas observacionais, e das potencialidades 
e. dificuldades deste ramo da ciência procurou-se inserir, de forma bas_ 
tante sucinta, alguns aspectos teóricos de interesse da astronomia de 
raios gama. Aborda-se, principalmente, tópicos importantes referentes 
CL produção e ã composição dos raios gama de origem cósmica, e ã radia_ 
ção de ruído de fundo, própria dos experimentos da astronomia de raios 
gama de baixa energia. 
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CAPITULO 1 

INTRODUÇÃO 

A absorção de grande parte do espectro de raios gama de 

origem cósmica, pela atmosfera terrestre a alturas superiores a 20 km 

(Figura 1.1), fez com que a astronomia de raios gama conseguisse seu 

pleno desenvolvimento apenas após o advento da era espf.cial. Somente 

os raios gama de energias ultra-altas (E > IO11 eV) podem ser observa^ 

dos com detetores posicionados no solo; mesmo assim, indiretamente, 

através da radiação Cerenkov emitida pelas partículas secundarias, re 

sultantes das interações dos raios gama cósmicos primários com os nú 

cleos atmosféricos. Balões e satélites são os veTculos espaciais que 

têm sido comumente utilizados para transportar os detetores de raios 

gama. ãs alturas de observação na atmosfera, ou fora dela. 0 uso de f£ 

guetes não ê recomendado, em vista do curto período de observação dijs 

ponível com este tipo de veículo. 

0 progresso da astronomia de raios gama tem sido relati^ 

vãmente lento, apesar dos esforços dispensados nos últimos 20-25 anos. 

A deteção de raios gama de origem cósmica, com telescópios a bordo de 

balões,ou satélites, é muito difícil. As principais dificuldades são: 

a) as fracas intensidades dos fluxos dos raios gama, que provém 

de remotas regiões do espaço; 

b) o ruído de fundo "local" e instrumental durante o período de 

observação de uma fonte; e 

c) a Inexistência de um telescópio, que consiga detetar raios ga_ 

ma diretamente. 

As técnicas observacionais empregadas na astronomia de 

raios gama dependem, sobretudo, da faixa de energia dos raios gama que 

se pretende detetar. Sofisticados instrumentos, empregando os últimos 

- 1 -
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avanços da moderna tecnologia, jâ foram, ou estão sendo construídos, 

ou estão em fase de desenvolvimento, para a realização de medidas de 

raios gama cósmicos no solo, ou a bordo de balões e satélites, em futiJ 

ro próximo (e.g. Hudson and Lin, 1978; Opp, 1978, McKechnie et alii, 

1979; Yin et al., 1979; Durouchoux, 1979). Neste trabalho dar-se-ã ên 

fase as técnicas usadas para a deteção de raios gama de origem cõsnri 

ca, com energias entre 50 KeV a 20 MeV, que empregam cristais cintilai 

dores e semicondutores como detetores principais. As técnicas para a 

deteção de raios gama de energias mais altas usam, basicamente, detet£ 

res imageadores - emulsao nuclear ou câmara de centelha (Agrinier et 

al li, 1973; Bignami et alii, 1975) - e as associações de cintiladores 

com detetores Cerenkov (e.g. Cline, 1960; Kraushaar e Clark, 1962). Pa 

ra a deteção de raios gama de energia ultra altas (E > IO11 eV), empre 

gam-se os telescópios terrestres noturnos (e.g. Porter e Weekr-s, 1978; 

Weekes, 1979). 

uma retrospectiva sobre os primeiros instrumentos usados 

nos experimentos de astronomia de raios gama pode ser encontrada em 

Kraushaar (1969), Fichtel (1970), Ogelman (1970), Kniffen (1971) e 

Fichtel e Kniffen (1974). Descrições dos instrumentos mais recentes 

são encontrados em Chupp (1976), Cline and Ramaty (1978) e em vários 

artigos publicados nas revistas Nuclear Instruments and Methods; Space 

Science Instrumentation, IEEE Transactions on Nuclear Science princj^ 

palmente, ou nos artigos publicados nas coletâneas de trabalhos apre 

sentados nos simpósios e congressos científicos. 

As técnicas de observação de fontes de raios gama com d£ 

tetores a bordo de balões e satélites são apresentadas no Capitulo 2. 

Alguns aspectos teóricos, essenciais para a compreensão dos objetivos 

da astronomia de raios gama e, consequentemente, das técnicas observa_ 

cionais utilizadas para o seu estudo, são abordados sucintamente no 

Capítulo 3. Recomenda-se a leitura dos livros de Stecker, (1971), 

Greisen (1971), Chupp (1976) e Ginzburg (1979) e, também, das referi/) 

das citadas neste capitulo, para um melhor entendimento da teoria so 

bre as origens e os processos de produção de raios gama cósmicos. Uma 
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breve discussão sobre o ruTdo de fundo dos experimentos conduzidos a 

bordo de balões, principalmente, é apresentada no Capitulo 4. Os Cap? 

tulos 5 e 6 tratam dos detetores de raios gama e apresentam alguns exem 

pios de telescópios utilizados nos estudos de astronomia de raios gama 

de baixa energia (50 KeV - 20 MeV). 
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Fig. 1.1 - Atenuação dos raios gama na atmosfera terrestre (comprimeji 
to de absorção l/e em função da energia e altitude, ou pro 
fundidade atmosférica). 





CAPITULO 2 

OBSERVAÇÃO DE FONTES DE RAIOS GAMA DE 

BAIXA ENERGIA (50 KeV - 10 MeV) 

2.1 - PROCEDIMENTOS EXPERIMENTAIS 

A observação de uma fonte de raios gama de baixa ener 

gia, cora um telescópio a bordo de balão estratosférico, por exemplo, 

i feita normalmente, através de combinações dos seguintes procedi^ 

. mentos experimentais: 

1) medida do ruído de fundo (R), com o telescópio apontado para 

a região do espaço longe da fonte, durante um tempo predetej* 

minado; 

2) acompanhamento da fonte, com o telescópio, durante o maior iji 

tervalo de tempo possível; 

3) observação da fonte durante o seu transito dentro do campo de 
visão do tescopio, mantido, verticalmente, na direção do zênj^ 

te. 

4) medida do ruído de fundo através do bloqueio da abertura do tie 

lescópio, por um certo intervalo de tempo, durante a passagem 

da fonte dentro do campo de visão do telescópio. 

5) observações comutadas ("on/off") da fonte e do ruído de fundo 

por curtos intervalos de tempo (- 10 - 20 minutos). 

As combinações 1 e 2, 1 e 3, e 3 e 4 , ou apenas o proce 

dlmehto 5, são comumente utilizados nos experimentos a bordo de bà 
lões. No caso dos experimentos realizados a bordo de satélites, e co 

mum fazer uma varredura da região do céu, onde se localiza a fonte. 

- 5 -
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2.2 - FLUXO MÍNIMO OBSERVÁVEL 

Em experimentos onde se procura observar fontes de raios 

gama, cujos fluxos são muito fracos, geralmente < IO-3 fõtons cnr2s~:, 

ê muito importante conhecer o fluxo mínimo observável pelo telescópio. 

Encontram-se na literatura várias expressões para o cálculo do fluxo 

mínimo mensurável por um telescópio de raios gama (e.g. Chupp, 1976; 
Kurfess, 1978; Willet et alii 197$?. 

Para o caso em que os tempos de observação do ruído de 

fundo (TI) e da fonte mais ruído de fundo (T2) são iguais (TI = T2 = 

= Tobs), o fluxo mínimo de raios gama com energia E, que um telescó 

pio é capaz de detetar, proveniente de uma determinada fonte de raios 

•gama, localizada na direção o, $ do espaço, pode ser estimado pela ex 
pressão: 

Fmin í ^ / _ d i (2.1) 
S'(E,9,ij,) / Tobs 

onde -—*—*• (contagens s_1 KeV-1) é a taxa de contagens do ruído de 
dE 

fundo, por segundo, no intervalo de energia AE, correspondente a reso 

lução (FWHM) do telescópio para fõtons de energia E. A grandeza S'(E, 

6, *),sensitividade, corresponde ao produto entre a eficiência e a 

área efetiva do telescópio para fõtons de energia E, provenientes da 

direção o, i>. 0 parâmetro n indica o nível de confiança. 

A Expressão 2.1 mostra que o fluxo mínimo de raios gama 

observável por um telescópio, proveniente de uma fonte cósmica, è" in 
timamente dependente do ruído do fundo (R) de raios gama, existente 

na ocasião da medida. E muito importante, portanto, que a intensidade 

do ruído de fundo R seja a menor possível. A constância do ruído de 

fundo é, também fundamental nos experimentos a bordo de balões e saté 

lites, pois as suas variações podem simular a existência de uma fqn 

te de raios gama. No caso dos experimentos projetados para medir lĵ  



- 7 -

nhas de raios gama, a resolução (FWHM) em energia do detetor central, 

do telescópio, deve ser a melhor possível. 

2,3 - INSTRUMENTAÇÃO 

Os instrumentos usados nos experimentos de astronomia 

nuclear de baixa energia são, essencialmente, telescópios construídos 

com detetores de raios gama utilizados, comumente,nos laboratórios de 

física nuclear. Esses telescópios são compostos por um ou vários dete 

tOres centrais (principais), circundados por outros detetores extejr 

fios, formando o efeito de telescópio com uma determinada abertura a£ 

guiar. A espessura dos detetores externos assegura uma blindagem ef2 

ciente contra a incidência de partículas carregadas diretamente nos de 

têtòrés centrais. Geralmente, os detetores centrais funcionam em anti^ 

Coincidência com os detetores externos. Este modo de operação contri^ 

btii pára diminuir o efeito dos raios gama de alta energia, que consje 

guem atravessar a blindagem, nos espectros de raios gama medidos pelos 

detetores centrais. 

No caso de observações a bordo de balões estratosfera 

cos, todos os equipamentos de bordo, em geral sensores de pressão e 

temperatura, sensores de atitude, telemetria e telecomando, inclusive 

baterias elétricas, o próprio telescópio e sua eletrônica associada, 

são acondicionados dentro de uma estrutura de alumínio (gondola), que 

é acoplada ao balão alguns minutos antes do inicio do experimento. 0 

telescópio ê, comumente, fixado a uma montagem que permite fazer ap0£ 

tamentos na direção da fonte. Um sistema de barras inerciais mantêm a 

estabilidade da gondola, com respeito a rotação sobre si mesma. Os seri 

sores de atitude (solar, estelar ou magnético) são normalmente, utiH 

zados para corrigir automaticamente a direção do apontamento do teles^ 

copio e o movimento das barras inerciais. A telemetria de bordo é res 

ponsãvel pela transmissão e recepção de sinais entre a posição do ba 

lão e a estação de telemetria de Terra. 0 telecomando de bordo e uti, 

lizado para executar mensagens transmitidas da Terra. As baterias as_ 

seguram energia elétrica para todos os equipamentos. 
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Em vista das fracas intensidade dos fluxos de raios ga_ 

ma cósmicos, os experimentos a bordo de balões são planejados para reâ  

lisar observações durante o maior intervalo de tempo possível. Os tem 

pos de vôo são, geralmente, limitados pela disponibilidade de energia 

elétrica a bordo, velocidade dos ventos, a1cance da telemetria e condj^ 

ções dos locais para recuperação da gondola no fim do experimento. 

2.4 - ESPECTROS DE RAIOS GAHA OBSERVADOS NO TOPO DA ATMOSFERA TERRES 

TRE 

Os espectros de raios gama de baixa energia medidos na 

atmosfera terrestre, por um detetor de raios gama, a bordo de balão es 

tratosferico, mostram, normalmente, duas componentes: continua e di£ 

freta. A componente continua é constituída, principalmente, da emissão 

"fcremsstrahlung" de elétrons cósmicos primários, secundários e de a^ 

bedo reentrante na atmosfera. Pode conter, também, radiação gama de 

origem cósmica, que consegue penetrar na atmosfera até a altura do ba_ 

lão, e a radiação gama resultante da interação de elétrons, neutrons 

e prõtons atmosféricos com os materiais próximos, ou mes.v.o internos 

ao sistema de deteção. A componente discreta contém a linha de 0,511 

MeV devido a aniquilaçao do par positron- elétron, e várias linhas de 

raios gama emitidas por isotopos radioativos produzidos na atmosfera, 

e nos materiais próximos, ou internos ao sistema de deteção. EventuaJ_ 

mente, linhas de raios gama provenientes do espaço exterior, contribuem 

para a componente discreta. Pode haver, também, a presença de radioati^ 

vidade natural e/ou artificial intrínseca, emitida pelos materiais em 

pregados na construção do sistema de deteção e resto dos materiais exij» 

tentes Tia gondola. 



CAPÍTULO 3 

RADIAÇÃO GAMA DE BAIXA ENERGIA DE ORIGEM CÓSMICA 

3.1.1 - INTRODUÇÃO 

Em vista da alta penetrabilidade da radiação gama na ma 

teria, e da baixa densidade do espaço exterior, os fluxos de raios ga_ 

ma emitidos por fontes situadas a grandes distâncias podem ser observa^ 

dos por telescópios colocados no topo da atmosfera terrestre. A deter 

minação da origem, do espectro em energia e da intensidade desses raios 

gama podem fornecer importantes informações de interesse astrofísico; 

por exemplo, os fluxos de partículas, as intensidades dos campos magné 

ticos e os processos nucleares presentes nas atmosferas dos objetos e£ 

telares, e meios galãticos e intergalati cos. 

Os raios gama de origem cósmica podem ser produzidos no 

Universo, por um objeto suficientemente quente (IO8 °K < T < 10 1 0°K), 

que se comporte como um corpo negro, ou, também, através de vários me 

canismos, intimamente relacionados aos processos de aceleração de el^ 

trons e ã produção de partículas secundárias no meio interestelar, ou 

nas atmosferas e superfícies de objetos estelares. 

Os principais mecanismos de produção de raios gama são: 

a) radiação "b-emsstrahlung" de elétrons-espalhamento inelástico 

de um elétron pelo campo coulombiano de um núcleo, ou de outro 

elétron; 

b) espalhamento Compton inverso-espalhamento de elétrons relat^ 

vísticos por fõtons com transferência de energia para os fó_ 

tons; 

c) radiação sincrotronica ("magnetobremsstrahlung") - emissão de 

fõtons por elétrons relativísticos na presença de campos magné 

ticos; 
- 9 -
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d) radiação de "curvatura" - emissão de raios gama por elétrons, 

ou protons, acelerados ao longo da "curvatura" das linhas de 

força de um campo magnético muito forte (> IO9 Gauss) como os 

•campos existentes nos "pulsars", por exemplo (Sturrock, 1971); 

e) produção de mésons n° por interações p - p e p - ^ - produção de 

mésons n° através de interações p - p e p-]>, com posterior de 

caimento do meson n° (n° -* 2 Y ) ; 

f) produção fotomesÔnica - produção de mésons n° através da inte 

ração de fótons com prõtons, resultando no decaimento do méson 

n° (y + p -> p + n°; n° -> 2Y) ; 

g) transições nucleares - emissão de linhas de raios gama através 

de "desexcitação" nuclear; 

. h) aniquilação e - e" - aniquilação dos positrons gerados no pro 

cesso de produção de pares, ou através de decaimentos radioati^ 

vos, com emissão de fótons de 0,511 MeV; 

i) reações de captura - emissão de linhas de raios gama através 

de reações de captura de neutrons (e.g. E = 2,23 MeV, JH (n,y)2D). 

Por outro lado, as energias originais de emissão dos 

raios garoa podem sofrer modificações antes da chegada dos fótons no de_ 

tetor, através de espalhamentos Compton, desvios Doppler, desvios grâ  

vitacionais, ou até mesmo desvios cosmológicos. No caso do desvio 

Doppler, a largura da linha do raio ç"iia é, também, modificada, em v|s 

ta da distribuição aleatória dos vetores velocidade dos núcleos emisso_ 

res. A observação destas modificações ê de vital importância para a ijn 

terpretaçao dos resultados dos experimentos de astronomia gama. 

A composição dos raios gama produzidos por vários dos me 

canismos, citados acima, resulta num espectro com duas componentes: coji 

tTnua e discreta. 
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3.1.2 - COMPONENTE CONTÍNUA 

A componente contínua consta de um fluxo isotrõpico de 

fotons cósmicos difusos, cuja origem ainda não è" muito bem conhecida, 

e dos fluxos de fotons emitidos por fontes pontuais, ou localizadas. A 

•radiação gama cósmica difusa corresponde ao fluxo de fotons remanesce]! 

te, depois que todas as contribuições do ruído de fundo forem subtra_T 

das do fluxo total de fotons observados. A forma espectral da radiação 

gama difusa tem uma grande importância cosmológica (e.g. Golenetskii 

et alii 1971; Pai, 1973; Silk, 1973; Daniel et alii 1972; Horstman et 

aiii 1975). Sua determinação experimental, entretanto, é particularmen 

te difícil, devido ã complexidade do ruído de fundo nos experimentos 

de astronomia gama de baixa energia (e.g. Dyer and Morfill , 1971 ; 

Fishman, 1972; Dyer et alii 1975; White and Schonfelder. 1Q75; Trombka 

et alii 1977a). A Figura 3.1 (Mandrou et alii 1979) sintetisa os esfor; 

ços que têm sido realizados para medir a radiação gama cósmica difusa 

até, aproximadamente, 100 MeV. 

Poucas fontes de raios gama contínuos puderam ser identic 

ficadas ate o presente momento, em vista, principalmente, das grandes 

dificuldades de deteçao na faixa de raios gama de baixa energia. Para 

separar o fluxo contínuo de uma fonte pontual, do ruído de fundo, e nt; 

céssãrio empregar detetores diretivos de alta sensibilidade. A subtra_ 

ção correta do ruído de fundo e o maior problema na determinação preci^ 

sa dos fluxos. Uma fonte galatica já observada por vários grupos, na 

faixa de raios gama de baixa energia, é a Nebulosa do Caranguejo e a 

sua pulsar. 0 fluxo da pulsar tém sido mais fácil de identificar, devj[ 

do ã sua periodicidade. Há, entretanto, muitas discrepancias nos fljj 

xos de raios gama, entre 1 e 10 MeV, observados para toda a Nebulosa 

do Caranguejo (Schonfelder, 1979). 
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Fig. 3.1 - Compilação das medidas de radiação gama cósmica difusa, 

FOWTE: Mandrou e t a l i i (1979), p. 103. 
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Varias fontes de raios gama contínuos de alta energia 

(E > 40 MeV), com in tens idades de f luxo inferiores a IO"1* fotons cm-2 

s"1 r a d - 1 , já foram d^tetados com instrumentos a bordo de balões e s£ 

t ê l i t e s . A identif icação destas fontes, entretanto, não tem sido muito 

f á c i l . Apenas quatro (PSR 0531 + 21, PSR 0833 - 45, 3C273 e p-Oph) das 

vinte e cinco fontes detetadas pelo experimento a bordo do s a t é l i t e 

COS-B foram identi f icadas, até o momento, com objetos estelares ja bem 

conhecidos. Acredita-se que hã centenas de fontes de raios gama de a]_ 

ta energia na galáxia (Swanenburg et a l i i 1980). 

•3.1.3 - COMPONENTE DISCRETA 

A componente discreta de raios gama de baixa energia cem 

siste na linha de aniquilação do par põsitron-elétron (0,511 MeV) e de 

varias outras linhas resultantes de processos nucleares de grande iri 

teresse astrof ís ico. Apesar dos grandes esforços empreendidos pela co_ 

munidade c ien t i f i ca , apÕs o reconhecimento da importância da espectros_ 

copia gama para os estudos dos processos astrofísicos de alta energia 

(Morrison, 1958; Clayton et a l i i , 1969), sõ recentemente feran deteta_ 

das umas poucas linhas de raios gama extraterrestres. As dificuldades 

experimentais relacionadas, principalmente, ao ruído de fundo inst™ 

mental têm di f icul tado as observações de linhas de raios gama de ori_ 

gem cósmica. 

A deteçao de linhas de raios gama ê muito importante pa 

ra o desenvolvimento da Astrof ís ica. Uma grande quantidade de informa_ 

ções pode ser obtida através da espectroscopia gama. SupÕe-se que a 

componente discreta do espectro de raios gama de baixa energia seja ex 

tremamente rica em informações de interesse para a Astrof ís ica. Pratj^ 

camente, para cada região do espaço exter ior , pode-se prever a deteçãc 

de diferentes linhas de raios gama, que podem ser emitidas por: 

a) processos nucleares resultantes da interação de partículas as_ 

sociadas ãs erupções estelares com a atmosfera da estrela (o 

Sol, por exemplo); 
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b) decaimentos radicativos de fragmentos de supernovas (e.g. 

Clayton et alii, 1969; Clayton ana Woosley, 1974); 

c) processos de acresção de massa na superfície de estrelas de 

neutrons, e de aniquilação de positrons produzidos próximos aos 

pólos de estrelas de neutrons magnetizadas (e.g. Sturrok,1971; 

Brecher, 1978); 

d) interações de raios cósmicos de baixa energia com gasesegrãos 

de poeiras interestelares (e.g. Meneguzzi and Reeves, 1975; 

Lingenfelter and Ramaty, 1977; Ramaty and Lingenfelter, 1977; 

Ramaty et alii, 1979b); 

e) interações de raios cósmicos com a matéria do Universo em ge 

ral, incluindo corpos sólidos como a Lua, planetas, cometas, me 

teoritos e asterÕides (e.g. Nordemann, 1966; Gorenstein and 

Gursky, 1970; Reedy et alii, 1973; Reedy, 1978). 

A existência de linhas, ou as suas ausências, e as relâ  

çoes entre as intensidades, os perfis, as larguras e as derivas emener 

gia de linhas nucleares podem fornecer informações valiosas sobre as 

composições, as densidades, as temperaturas e os movimentos de objetos 

e de regiões de interesse astrofísico. Por exemplo, as deteçoes de lj[ 

nhas de raios gama podem indicar evidências diretas sobre a ocorrência 

de nucleossTntese recente e sobre os processos de aceleração de partT 

cuias nas erupções ("flares") estelares. As linhas de raios gama podem 

revelar a existência de grandes fluxos de raios cósmicos de baixa ene£ 

gia» e permitir estudos sobre a composição e densidade de gasese grãos 

estelares. As deteçoes de linhas de raios gama provenientes de objetos 

compactos, e as medidas de suas derivas ("red-shifts") gravitacionais 

podem fornecer novas informações para o estudo de estrelas de neutrons 

e buracos negros (e.g. Lingenfelter and Ramaty, 1978: Ramaty, 1978; 

Ramaty et alii, 1979, 1980). 
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Os principais tipos de objetos e regiões do espaço com 

possibilidades de emitir linhas de raios gama com fluxos, suficiente 

mente intensos, para serem observados no topo da atmosfera da Terra, 

são: o Sol, as supernovas, as novas, o meio interestelar, e os objetos 

compactos como as estrelas de neutrons e os buracos negros. 

As erupções solares foram, possivelmente, as primeiras 

fontes de linhas de raios gama pesquisadas teoricamente (e.g. Biermann 

et alii, 1951). As observações das linhas de 0,511, 2,223, 4,444 e 

6,129 MeV (Figura 3.2), em associação as erupções solares de 4 a 7 de 

agosto de 1972, por Chupp et alii, (1975) comprovam as teorias sobre 

a emissão de linhas de raios gama pelo Sol. Os mecanismos de produção 

de linhas de raios gama solares são associados aos processos de "dese^ 

citação" de núcleos excitados, captura e aniquilação de partículas s£ 

cundãrias (e.g. Ramaty et alii, 1975, 1977). 

A linha de 0,511 MeV resulta da aniquilação dos positrons 

produzidos durante a erupção solar. Os positrons são produtos das rea^ 

ções nucleares entre as partículas aceleradas e a matéria constituinte 

da atmosfera solar. Essas reações produzem mésons TT e uma variedade 

de isotopos radioativos que decaem com emissão de positrons. A Tabela 

3.1 mostra os principais emissores de positrons, com suas reações de 

formação, tempos de vida média e energias máximas adquiridas pelos põ 

sitrons. Os positrons são produzidos com energias no intervalo de 

IO5 - IO8 eV e, apôs, são desacelerados até energias inferiores a IO3 

eV, quando então podem ser aniquilados. Este tempo de desaceleração de 

pende da densidade da atmosfera solar e da intensidade do campo magné 

tico do meio onde ocorre a aniquilação. 



- 16 -

5» 

w 
z 
lu 
0 
«t 
I-
2 
O 
O 

\ I I I I I I I I I I I I I I I I I 

OSO-7 
(0,4-80 M«V) 

SOLAR 

ANTI-SOLAR 

0 20 4 0 GO 80 100 120 140 160 190 200 220 240 2C0 ZOO 300 320 340 360 MO 

CANAL 

Fig. 3.2 - Espectro de raios gama observado durante a fase 
da erupção solar de 4 de agosto de 1972. 

FONTE: Chupp et alii (1975, p. 344) 

impulsiva 

O processo de aniquilação de positrons é relativamente 
complicado. Os positrons podem ser aniquilados diretamente por um el£ 
tron livre, com emissão de dois fótons de 0,511 MeV, ou podem formar 
um átomo de positrônio. Este átomo e similar ao átomo de hidrogênio, 
exceto que o próton e substituído por um positron. Os átomos de posĵ  
tronio são, também, aniquilados com emissão de raios gama: aniquila_ 
ções no estado ]S produzem dois raios gama de 0,511 MeV, e aniquil£ 
ções no estado 3S ocorrem com emissão de três fotons contínuos, com 
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energias inferiores a 0,511 JíeV. Apenas ani qui 1 ações no estado JS co£ 

tribuem para a emissão da l inha de 0,511 MeV. Como a probabilidade de 

formação de positronio no estado 3S è" t r i s vezes maior que no estado 

^ j o processo de emissão da linha de 0,511 MeY por aniquilação põsj^ 

tron-elétron l i v r e predomina (Ramaty, 1973). Também, a razão de forma 

çlo de positrõnios num plasma é reduzida em comparação com a razão de 

formação em um meio neutro. Assim, se uma região eruptiva é altamente 

ionizada, o processo de aniquilação pÕsitron-elétron l i v re predomina 

sobre os processos de aniquilação dos positrõnios. 

TABELA 3.1 

PRINCIPAIS EMISSORES DE POSITRONS 

EMISSOR 

+ 
V 

cM 

C" 

N,a 

N" 

0'* 

0" 

Ne" 

MEIA VIDA 

1,5 x 10-'s 

19s 

20,Sm 

0,011$ 

10 min 

71s 

2,06a 

17,4s 

E„,3X <*»> 

53 

1,9 

0,92 

16,4 

1,19 

1,8(99,4Í) 

4,1 (0,6%) 

1,74 

2,2 

MODO DE PRODUÇÃO 

p + H ' •+ ir ... 

p + He" •* n ... 
n -* p + v 

p + 0 " - C10 + ... 

p + N'- - C,e + ... 

p + C12 - C10 + ... 

p + 0 " - C n + ... 

p + H1" - C u + ... 

p + C'2 •• C u + ... 

p + C12 •* Hli + n 

p + O1* - N " + ... 

p + N1" -• N1' + ... 

p + 0 U + O1* + ... 

p + N'" * 0 U + n 

p 4 O1» - O 1 5 + ... 

o * C12 * 0 1 S + D 

a 4 0" •* Ne1* + n 

FONTE: Ramaty et alii (1975), p. 375. 
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A linha de 2,223 MeV resulta da "desexcitação" de deutê 

rio, formado pela captura de neutrons térmicos por núcleos de hidroge 

nio. No caso de uma erupção solar, os neutrons resultam, principalmen 

te, da desir*egração dos núcleos de ''He, através de interações com pro 

tons energéticos. Essas interações ocorrem em regiões da cromosfera, 

ou da baixa corona, e produzem neutrons com energia no intervalo de 

IO6 - IO8 eV. Como os neutrons não interagem com os campos magnéticos, 

eles podem escapar da região de reações nucleares. Uma parte escapa píi 

ra o espaço interplanetário e outra dirige-se para a fotosfera, onde 

são termalizados. Na fotosfera os neutrons podem decair ou podem ser 

capturados por protons ou núcleos de 3He. Apenas a captura por prõ_ 

tons - formação de deutério - emite raios gama. A captura por 3He re 

sulta num átomo de trTtio sem emissão de fÕtons. Essa probabilidade de 

captura por núcleos de 3He é de grande importância astrofísica. A de 

teção da linha de 2,223 MeV de origem solar indica que nem todos os neu 

trons foram absorvidos pelo 3He e, portanto, a abundância de 3He na 

fotosfera não pode ser arbitrariamente grande (e.g. Ramaty et alii, 

1975). 

As emissões instantâneas de 4,444 e 6,129 MeV,observadas 

por Chupp et alii (1975), são, respectivamente, devidas ãs "desexcita^ 

ções" de 1 2C*e 1 60*, excitados por partículas energéticas associadas 

ãs erupções solares. 

As. supernovas galãticas, em particular, parecem ser as 

outras fontes mais promissoras de linhas de raios gama extraterrestres. 

As linhas de raios gama dos decaimentos de radionuclídeos, com vidas 

médias relativamente longas, produzidos pelo processo de nucleossínte 

se durante a explosão de uma supernova, têm grandes chances de serem 

observadas por detetores a bordo de satélites (Clayton et alii, 1969). 

As principais cadeias de decaimento isotopico são apresentadas na Tabe 

Ia 3.2, junto com as vidas médias, as energias das linhas de "desexd 

tação" e o número de fõtons ou positrons por desintegração (Clayton et 

alii, 1969; Clayton, 1973; Ramaty and Lingenfelter, 1979a). As produ 

ções, Q, dos isõtopos, normalizadas para a produção de 5 6Ni, são base£ 
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das nas abundâncias do sistema solar de Cameron (1970) e na hipótese 

de que todo 5GFe, 57Fe e '•'•Ca e 1%, 0,5X, e, 0.1* de G 0Hi, 2 2Nee 2 6Mg, 

respectivamente, são produzidos explosivamente através dos decaimentos. 

As deteções de raios gama, entretanto, sõ podem ocorrer depois que o 

envelope da supernova se torna transparente para cada linha de decaj^ 

mento. , 

TABELA 3.2 

CADEIAS DE DECAIMENTO EMISSORAS DE POSITRONS EM SUPERNOVAS 

CADEIA 

56Ni •*• 56Co •* 56Fe 

22Na -> 22Ne 

'•'•Ti -> '•'•Sc - '•'•Ca 

26A1 -• 2GMg 

VIDA KÊDIA 
(ANOS) 

0,31 

3,8 

68 

1,1 x IO6 

Q/Q (5GMi) 

1 

5 x IO"3 

2 x IO"3 

1,5 x IO"4 

POSITRONS OU FOTONS POR 
DESINTEGRAÇÃO 

e+ 0,2 

0,847 MeV 1 

1,238 MeV 1,7 

e+ 0,9 

1,275 MeV 1 

e+ 0,94 

1,156 MeV 1 

0,078 MeV 1 

0,068 MeV 1 

e + 0,85 

1,809 MeV 1 

FONTE: Ramaty et alii (1979a), p. 104 

As linhas de "desexcitação" do 56Co são as mais intensas, 

desde que o envelope da supernova se torne transparente a raios gama, num 

intervalo de tempo pelo menos comparável com a vida media da cadeia. Es_ 

ta condição depende da massa e da velocidade de expansão do material 

ejetado. A Figura 3.3 (Clayton et alii, 1969; Clayton, 1973; Lingenfej^ 

ter and Ramaty, 1978) mostra as intensidades esperadas, no topo da a_t 

mosfera da Terra, de algumas linhas dos decaimentos isotópicos de uma 
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supernova hipotética, em função do intervalo de tempo ocorrido apôs a 
explosão. A supernova é considerada como tendo uma massa M = 1 M , on 
de M e a massa solar, expandindo-se com uma velocidade de IO'1 km s_1 

e distando 10 Kpc na direção do Centro Galatico. 0 envelope da superno 
va começa a f icar transparente a raios gama em cerca de 0,3 anos; em 
tempo, contudo, para que significantes fluxos da linha de 0,847 MeV con 
sigam escapar. 

> 
» 

"v» 

'e 
o 
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*2 

0,847 MeV 

RUÍDO t>E FUNDO 

DIFUSO A 0,1 MeV 

RUÍDO DE Fir-
DIFUSO A I U. 

\ 

IO" 

TEMPO (ANOS) 

Fig. 3.3 - Intensidade das linhas de raies gama dos decaimentos isotõ 
picos de uma supernova hipotética, em função do tempo oco£ 
rido após a explosão: 

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

Dentro de um contexto mais geral, entretanto, os fluxos 

da linha de 0,847 MeV mantêm-se acima do ruTdo de fundo difuso somente 

cerca de 3 a 4 anos. Isto implica o fato de que o decaimento da cadeia 

de 56Co pode ser observado, apenas, em menos de 10% do tempo, se a ra 
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zão da ocorrência de supernovas galãticas for de uma a cada v in teec i r i 

co anos. As linhas de 0.122 MeV (57Co) e 1,275 MeV (22Na) devem ser oJ> 

servadas em cerca de 10% e 50% do tempo, respectivamente. A linha mais 

provável de ser detetada é a linha de 1,156 MeV do decaimento de '•'•Sc, 

cujos fluxos mantêm-se, a maior parte do tempo, ligeiramente superi£ 

res ao ruído de fundo difuso (e.g. Lingenfelter and Ramaty, 1978). As 

supernovas galãticas remanescentes devem fornecer um fluxo de raios ga_ 

ma quase que permanente em 1,156 MeV. No caso de um detetor com sensi^ 

bi l idade de = 5 x 10~5 fõtons cm-2 s_ 1 para uma l inha de 1 MeV,(FWHM = 60 

KeV), Ramaty (1978) estima que as linhas de 0,847 e 1,238 MeV da ca 

deia 56Ni -* 56Co -* 56Fe, 1,275 MeV da cadeia 22Na - 22Ne, e 1,156 MeV 

da cadeia '•'•Ti -»• '•'•Sc -> '•'•Ca, devem ser observadas durante 4 , 25 e 120 

anos, respectivamente. 

Ha, também, possibilidades de observação de linhas de 

raios gama de origem extragalática, principalmente oriundas das gal£ 

xias mais próximas, se a maioria das supernovas contribuem, s ign i f i c£ 

tivamente, com produções de radionuclTdeos comparáveis ãs apresentadas 

na Tabela 3.2. 0 conglomerado de galáxias Virgo, por exemplo, localj^ 

zado a 10 Mpc, pode apresentar um fluxo permanente das linhas de 0,847 

e 1,238 MeV, desde que a razão de ocorrência de supernovas neste co£ 

glomerado seja menor do que dez por ano (Ramaty, 1978). 

As ocorrências de novas têm s ido exp l i cadas ( e . g . 

Star r f ie ld et a l i i , 1972), supondo-se que o processo de acresção de ma 

t e r i a , de uma estrela companheira, por uma anã branca pode resultar nu_ 

ma saída termonuclear para o ciclo do carbono-nitrogênio. Se esta teo 

r ia e vál ida, ê possível que as novas sejam, também, fontes de linhas 

de raios gama, através dos decaimentos de radionuclTdeos sintetizados 

durante as explosões (Clayton and Hoyle, 1974). A produção de IO'*8 ãto 

mosde Na22 durante a explosão de uma nova, localizada a 1 Kpc, sugere 

um f luxo de = 8 x IO - 5 exp ( - t / 3 , 8 anos) fótons cm-2 s"1 para a linha 

de 1,275 MeV (Truran et a l i i , 1978), num tempo t (anos) após a expio 

são. A razão de ocorrência de novas galãticas é cerca de 40 por ano. 

As novas localizadas a uma distância máxima de 2 Kpc podem ser observa_ 
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das, individualmente, (Ramaty, 1978) por um detetor cora sensibilidade 

de * 2 x IO"5 fõtons cm-2 s _ 1 , para uma linha de 1 MeV (FWHM = 10 KeV). 

Outras fontes importantes de emissão de linhas de raios 

garoa extraterrestres podem ser as reações de excitação e fragmentação 

dos constituintes dos gases e grãos de poeiras do meio in tereste lar , 

por raios cósmicos de baixa energia. As linhas mais intensas são aqu£ 

Ias produzidas por excitação di reta dos elementos mais abundantes e, 

naturalmente, a l inha de 0,511 KeV de aniqui 1 ação dos positrons. As li. 

nhas de raios gama produzidos nos gases interestelares têm as formas 

de seus perf is alargadas pela velocidade de recuo do núcleo excitado. 

Por outro lado, as linhas produzidas nos grãos de poeiras in te res ted 

res podem ser muito es t re i tas , porque uma fração substancial dos nú 

cleos excitados param dentro dos grãos, antes de emitirem os raios gâ  

ma (e.g. Lingenfelter and Ramaty, 1978). 

A Tabela 3.3 apresenta uma l i s t a das principais linhas 

de raios gama produzidos por reações de excitação e fragmentação no 

meio interestelar (gases e grãos de poeiras), previstas por Ramaty et 

- a l i i (1979) através de cálculos Monte-Carlo. Nestes cálculos, eles coji 

sideraram as reações induzidas por protons e partículas al fa energétj^ 

cas com os constituintes mais abundantes do meio interestelar (He, C, 

N, 0, Ne, Mg, A l , S i , S, Ca, e Fe), e as reações inversas, ou seja, nú 

cleos energéticos interagindo com o H e He ambiental. Ramaty et a l i i 

(1979b) assumem, também uma densidade de energia de 1 eV cm"3 para o 

meio in tereste lar , e a existência de fortes gradientes na direção do 

centro galat ico, para a densidade de energia dos raios cósmicos e abu,n 

dâncias dos elementos mais pesados. A Figura 3.4 mostra o espectro de 

raios gama esperado da região do Centro Galatico, devido ãs interações 

de raios cósmicos de baixa energia com o meio interestelar (Ramaty and 

Lingenfelter, 1979). 



TABELA 3.3 

LINHAS DE RAIOS GAMA PRODUZIDAS EM INTERAÇÕES DE PARTÍCULAS NO MEIO INTERESTELAR 
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Tabela 3.3 - Continuação 

KCANISMO OE WSSSÍO PROCESSOS CE PRC3UÇS3 VIM «DIA 

(J) 

EXERSIA «CAHISKO-Cí EXJSSSO PROCESSOS CE PROOUÇRO 

1.249 

1.2W 

5SCo-0.970.56CoNI.158 

5 V.*- 3 7 V*Cr- l«-** 

"s«* 0 " 9 5 7 - , . , . 

10BM.7<OJ08*0.717 

S6 r e »3.UJJ5 F e *2.0SS 

J.23S I ssre*2.08$.,55re*o.847 

3Y'-MV,. 

SSFt{p.i!}56Co* 
55F«(p.x)SW)MCr*(100S) 

" 8 S U P . Í W " 7 « * 

»Fe<p.p')55Fe* 
55Fe(p.n)5sCo{e*;e)5SFe,(lC0t) 
? S(P.«) Í ? N/ 
56Fe(p.pn)55Fe* 
56Fcip.Zr;"co(e*;c)55F«*{73S) 
5Ve{p..)"«r.(e*;e)SÍCr*(9«J 

- ' S H P W S Í * 

Z 7M(p.p')"«* 

*S«(P.2PJ"«* 

«Cfp .x l 'V 
, 50(P..) , 08* 
55FetP,n)55Co(e*;t)56re"(1«J 
55F*CP.P']S5Fe* 
5fF*{p.n)56co(e*;e)SSFe*[67S) 
3 ?S(p.pn)3Y 
W S ( P . 2 P ) 3 V 

< 10 •10 

3 . 9 x 1 0 ' 

5 .3x10" 11 

9 , 7 x 1 0 

9 .5xIO 6 

1.4x10 

-12 

-11 

9.5x10" 

7.1 xtO5 

1.8x10' 

1,9x10 

1.9x10' 

1.5x10 

1.5x10 

9,6 xIO6 

1.0x10 

9,6 x1o1 

7.2x10 

12 

12 

-13 

-13 

-12 

,6 

7,4x10' 

-13 

•13 

1.772 

1.779 

1.C09 

1.811 

1.S95 

2.029 

2.034 

2.094 

2.113 

2.124 

2.230 

55F.e*3.857^5Sre*2,C85 

-V-779-,.,. 

2 6 ^ * 1 . MM € 

56re*2.658,S«Fe»0.847 

|1Y'-9 9 5-9 . , . 
31p*3,295Jlp»l,255 

31S»3,233..31SM.2«9 

56fe«2.941^,55^*0.817 

56re*2,9SO^S6Fe«0.647 

3 V 2 ' Z 3 ^. S . 

5 6 F e ( p . p - , 5 V 
56Fe(p,n)55Co(e*;e)5íFe*(iex) 

-BS1(p.p-)Z8S1* 

2 8 S 1 ( a . o ' V 
3 2S(p,x)2 8Sl* 

-%<P.P-)-V 
Z6M3(a,a') í6Hg* 

^ ( p . n ^ A Í ^ - . t ^ V p O O S ) 
27«(p.pn)26A«(e*sc)26K9*(IOC:) 

ZSSI (p,x)Z6W(e*; e)MMj*("»M) 

"Fe(p.p')56F,* 
1? 11 • 

3 ?S(p,2p)3V 
3?5<P.pn)3Y 
55Fe(p.p-,S5Fe* 
55Fc(p.p-)56Fe* 

' ^ ( p ^ Y 
3 ÍS(P.P')3V 
325<«.03V 

(continua) 



Tabela 3 .3 - Continuação 

ENERGIA 
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Tabela 3.3 - Conclusão 

ENESSIA 
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FONTE: Ramaty et ai. (1979a), p. 489-490. 

FONTE: Ramaty et alii (1979a), p. 489-490 
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Fig. 3.4 - Espectro de raios gama esperado da região do Centro Galati^ 
co, devido ãs interações de raios cósmicos de baixa energia 
com o meio interestelar. 

FONTE: Ramaty and Lingenfelter (1979), p. 131 

A excitação quase-termonuclear de matéria em objetos com 

pactos, como estrelas de neutrons e buracos negros, pode ser outra foji 

te de linhas de raios gama (Higdon and Lingenfelter, 1977). As linhas 

de raios gama podem ser produzidas, também, durante o processo de acre£ 

ção de matéria, através das colisões inelasti cas induzidas pelas parti 

cuias que conseguem chegar até ã superfície da estrela deneutrons.com 

energias entre 10 e 100 MeV/núcleo (Ramaty et alii, 1979b). Uma grande 

quantidade de neutrons e positrons são também produzidas nessas col^ 

soes. A captura dos neutrons e a aniquilação dos positrons devem resuj_ 

tar na emissão de intensos fluxos de linhas de raios gama. 

A deteção de linhas de raios gama emitidas por objetos 

compactos não parece impossível, principalmente com detetores de graji 

de sensibilidade de fluxo e alta resolução em energia. Entretanto, a 

identificação das linhas e bastante difícil. Em vista das enormes maj> 

sas desses objetos, as linhas de raios gama emitidas próximo das supe£ 

http://deneutrons.com
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f ic ies das estrelas de neutrons, ou dos buracos negros, devem sofrer 

grandes derivas gravitacionais em energia. 0 mesmo deve acontecer coro 

o alargamento das linhas (e.g. Lingenfelter and Ramaty, 1978). • 



CAPITULO 4 

RUÍDO DE FUNDO 

4.1 - IMPORTÂNCIA 

O conhecimento minucioso do ruído de fundo é de grande 

importância na análise dos espectros de raios gama medidos com dete 

tores Ge(Li), HPGe, ou cr is ta is cinti ladores NaI [11) e Csl ( I£)abo£ 

do de balões, satél i tes ou naves espaciais. Vários experimentos, pro 

jetados para observação da radiação gama de origem cósmica, não medî  

ram senão a radiação gama atmosférica e a radiação gama induzida no 

ar e no próprio sistema de deteção (e.g. Jones, 1961; Peterson, 1953 e 

1965; Rocchia 1966; Frost et a l i i 1966; Chupp et a l i i 1970; 

Kasturirangan e t a l i i 1972). Experimentos mais recentes, empregando 

sofisticados sistemas de blindagem em anticoicidência com o detetor 

centra l , continuam mostrando um ruído de fundo inconveniente aos seus 

objetivos cientí f icos (e.g Peterson et a l i i 1973, Nakano e t a l i i 

1973; Imhof et a l i i 1973; Leventhal et a l i i 1977; Jacobson et a l i i 

1975; Ling et a l i i 1977; Mahoney et a l i i 1978a). 

0 ruído de fundo observado num espectro de raios gama 

de baixa energia depende sobretudo: a) da geometria do sistema de de_ 

teção; b) da composição dos materiais uti l izados na construção do pró 

prio sistema de deteção e do resto da carga ú t i l ; e c) da posição e re 

gião do espaço onde são efetuadas as medidas. A completa eliminação 

do ruído de fundo e, praticamente, impossível do ponto de vista expe_ 

rimental. Resta tentar minimizá-lo na fase de projeto do sistema de 

deteção e ca lcu lá- lo , ou subtraí- lo através de uma análise cuidadosa 

do espectro medido. 

As análise dos espectros de raios gama de baixa energia 

medidos por detetores a bordo de balões, sa té l i tes , ou mesmo naves eŝ  

paciais, são geralmente muito d i f í ce i s . As superposições de raios ga, 

ma de diversas fontes, cujas localizações e movimentos no espaço são 

normalmente desconhecidos, tornam os espectros de raios gama medidos 
- 29 -
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na atmosfera, ou no espaço próximo, extremamente complexos. A radij i 

ção gama cósmica di fusa, a radiação gama atmosférica, mais a radiação 

gama induzida no ar e nos materiais próximos ou internos ao sistema 

de deteção, e a radioatividade natural existente nos materiais funciç) 

nam, na p ra t i ca , como as principais fontes de ruído de fundo dos expe 

rimentos de astronomia gama. A concepção de ruído de fundo var ia , en 

t retanto, de acordo com os objetivos cientí f icos de cada experimento. 

4.2 - RADIAÇÃO GAMA ATMOSFÉRICA 

4.2.1 - INTRODUÇÃO 

Como mencionado anteriomente a radiação gama atmosfer± 

ca, tanto continua corno discreta, é quase que obrigatoriamente, uma 

parte integrante do ruído de fundo dos experimentos de astronomia gâ  

ma. Não hã, até o momento, uma blindagem ef ic iente para os efeitos des_ 

ta radiação. A radiação gama atmosférica de baixa energia é,essencia2 

mente, um subproduto da radiação secundária, resultante da interação 

de raios cósmicos primários com núcleos na atmosfera. A emissão de 

»"aios gama atmosféricos não é mais que um efe i to t e r c i ã r i o , das casca 

tas produzidas pelos raios cósmicos primários de origem galát icaouso 

l a r , na atmosfera. A Figura 4.1 apresenta, esquematicamente, os pro 

cessos de produção de raios gama de baixa energia na atmosfera por 

raios cósmicos. 0 conhecimento da intensidade, do espectro em energia 

e da distr ibuição angular dos raios gama atmosféricos ê de importân 

cia fundamental para a interpretação correta dar medidas dos experi^ 

mentos de astronomia gama. 
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PROCESSO 

PARTÍCULA CÓSMICA 

NÚCLEO, 
ATMOSFÉRICO* 

FRAGMENTOS 

DECAltJENTO / y 
TC» V 

ENERGIA TÍPICA 

3 8*V 

0.5 UeV 

COMPTON 

/r / \r /./\-7"7>\o" 
/ 

ESPALKAVENTO COMPTON UULTIPLO 

# 

200 M«V 

5 0 M.V 

IOM«V 

ABSORÇÃO FOTOElETSICA 

IM»V 

25K«V 

Fig. 4.1 - Produção de raios gama atmosféricos de baixa energia. 

FONTE: Ling (1974), p. 2; Peterson et a l i i (1973a), 

p. 7948. 

4.2.2 - COMPONENTE CONTÍNUA 

A componente contínua da radiação gama atmosférica de 

baixa energia (0.1 - 30 MeV) é devida as emissões "bremsstrahlung"dos 

elétrons cósmicos primários, secundários e de albedo reentrante na a_t 

roosfera terrestre (e.g Puskin, 1970; Danjo, 1972-, Peterson et a l i i , 

1973a; Graser and Schonfelder, 1977; Ryan et a l i i , 1977). A emissão 

"bremsstrahlung" dos elétrons secundários é a fonte principal da ra 

diação gama atmosférica de baixa energia. Os processos mais importan 

tes para produção desses elétrons, a pa r t i r da interação de raios cõs_ 

micos primários na atmosfera, são: 
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1) Decaimento de mesons w° seguidos de produção de pares: 

it° •*• 2Y + 2(e+ + e") 

2) Decaimento de mesons w" 

+ + / ± 
TI -*• v •*• e 

3) Liberação de elétrons atômicos através de colisões entre raios 

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

Outros possíveis mecanismos de produção de raios gama 

contínuos de baixa energia, na atmosfera, são o decaimento direto de 

mésons ir0 relati vísticos e a degradação de raios gama monoenergéticos (Pe. 

terson et alii, 1973a). Entretanto, esses mecanismos contribuem muj_ 

to.pouco. A contribuição dos decaimentos diretos de mésons TI0 ê esti 

mada em 1% (e.g. Pérola and Scasse, 1966; Thompson, 1974; Graser and 

Shonfelder, 1977). 

Devido ã complexidade dos processos de produção de raios 

gama, a partir da incidência de uni feixe de raios cósmicos primários 

no topo da atmosfera, os cálculos teóricos existentes até o presente 

momento conseguem dar, apenas, uma descrição parcial dos fluxos de 

raios gama atmosféricos (e.g. Puskin, 1970; Beuermann, 1971, Oanjo, 

1972; Peterson et alii, 1973; Ling, 1974, Daniel and Stephen, 1974; 

Martin, 1974; Graser and Schonfelder, 1977). A Figura 4.2 mostra a va 

ri ação dos fluxos de raios gama atmosféricos entre 0,3 e 10 MeV com a 

altura e a direção zenital para X = 40 N, calculada por Ling (1974). 



- 33 -

u 

5» 

VI 

CM 
I 
E 
U 
f> 
c o 

• • -» 
to 

Cósmico 3,5 g cm" 

0 20 40 60 80 100 120 140 160 180 

Angulo Zenital 

F1g. 4.2 - Variação dos fluxos de raios gama atmosféricos com alturae 
a direção zenital. 
FONTE; Ling (1974), p. 31. 
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O espectro de raios gama atmosféricos com energias E< 1 

HeV fo i medido por Anderson (1961), Jones (1961), Vette (1962), Peter 

son (1963) e Chupp et a l i i (1967) na la t i tude X = 40°N, e por Kastji 

rirangan et a l i i (1972) nas proximidades do equador geornãgnetico. 0 

espectro de raios gama atmosféricos até 10 MeV fo i medido por Klumpar 

et a l i i (1973), Peterson et a l i i (1973) e White et a l i i (1973) para 

X = 40 N, e por Daniel et a l i i (1972) nas proximidades do equador gej) 

magnético. Albernhe et a l i i (1971) e Vedrenne et a l i i (1971) mediram 

os espectros de raios gama atmosféricos para o intervalo de energia en 

t re 0,7 e 4,5 MeV, nas lat i tudes X = 10°, 46° e 62°N, Martin (1974)me 

diu o espectro de raios gama atmosféricos entre 0,9 e 18 MeV na latj_ 

tude de 12 S. As Figura 4.3 e 4.4 mostram os fluxos de raios gama 

atmosféricos (1 - 44 MeV), nas direções dos ângulos zenitais de 0 o , 

•90 e 180 , medidos por Scheel and Rohrs (1972) cora um espectrÕmetro 

Csl (T£), na região de 2,6 GV. A Figura 4.5 mostra os espectros de 

raios gama medidos por Schonfelder and L icht i (1975), para as profun 

didades de 2, 10, 50, 100, 200 e 600 g cm"2 da atmosfera, na lat i tude 

X = 40 N. A distr ibuição angular zenital de raios gama, na lat i tude 

X = 40°N e a l t i tude de 2,5 g cm"2, fo i medida por Schonfelder et a l i i 

(1977), para o intervalo de energia de 1,5 a 10 MeV (Figura 4.6) e, 

também por Ryan et a l i i (1977) para fotons atmosféricos entre 2 e 

25 MeV. Essas medidas da distr ibuição angular zenital de raios gama 

atmosféricos de Schonfelder et a l i i (1977) e Ryan et a l i i (1977) coji 

cordam com o modelo teórico de Graser e Schonfelder (1977). Recente 

mente, Schonfelder et a l i i (1980) realizaram novas medidas do fluxo 

vert ical da radiação gama atmosférica. 
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4.2.3 - COMPONENTE DISCRETA 

A componente discreta do espectro de raios gama atmosfe 

ricos ainda é pouco estudada; não hã trabalhos teóricos completos so 

bre este assunto. Os raios cósmicos, com energias cineticas inferiores 

a - 100 MeV, são considerados como sendo os maiores contribuinte para 

a produção de linhas de raios gama na atmosfera terrestre, através das 

interações dos prõtons e dos neutrons secundários (Lai and Peters, 1967; 

Gorenstein and Gursky, 1970). Na ausência de um evento proton solar, a 

produção de raios gama monoenerglticos na atmosfera é dominada essen^ 

cialmente pelos processos via neutrons. Na ocorrência de um evento pró 

ton solar, entretanto, os próprios protons primários tem energias SJJ. 

ficientemente baixas, o que os torna capazes de contribuir predomina£ 

temente, para a produção de raios gama monoenergeticos. 

Os calcules das intensidades dos fluxos das linhas de 

raios gama atmosféricos são também, muito difíceis. Além das indetermi^ 

nações no espectro de neutrons em equilíbrio na atmosfera, os cálculos 

dependem fortemente dos valores das seções de choque dos neutros med2 

dos em laboratório. A Tabela 4.1 apresenta os fluxos horizontal (90°), 

vertical.ascendente (180°) e vertical descendente (0o) na latitude 

X = 40° N, de 38 linhas de raios gama atmosféricos até 11 MeV, estima 

dos por Ling (1974), para as alturas de 3,5 g/cm2 e 70 g/cm2. Por 

outro lado, as medidas das linhas, efetuadas com detetores a bordo de 

balões e satélites, não tem sido muito conclusivas, pois a maioria das 

linhas podem ser induzidas, também, no próprio detetor e nos materiais 

em sua proximidade. 

A Tabela 4.2 apresenta algumas das linhas de raios ga 

ma atmosféricos, ja detetados por instrumentos a bordo de balões estra 

tosfericos (e.g. Peterson, 1963; Rocchia, 1966; Chupp et alii 1967; P£ 

terson et alii, 1973; Ling, 1974; Albernhe and Vedrenne, 1976; Ling 

and Gruber, 1977; Da Costa et alii 1980; Ounphy et alii 1981). 



TABELA 4.1 

LINHAS DE RAIOS GAMA ATMOSFÉRICOS PREVISTOS POR LING 

TJ?0 CE mtRAÇÍO 
ES-R::A 

(KeV) 
REAÇSO ravisiçso 

riVXO TCTAl 

fõtcns c**J s"' 

3.S çc -2 70 see' -2 

FLUXOS DIREC10NAIS (íõtons ea' 

50° 

-2 
s"1) 

180' 

3.5 çcn -2 70 9C»' 3.$. sem' 70 sm ' 3,5 gen' •2 

«uçuiiApa 0,511 e • e - Zy 2.95x10 1.11 5.33x10 ,-3 8,34» 10' 2.47x10*' 8.94x10 -2 4.43x10 

. 8 M . O P n i M 

10.83 

5.54 

5.27 

7.31 

6,32 

4.49 

3.53 

3.50 

.,14, «13 

15 

15 

K U ( » . , ) « , S 

N'4(n.>)K 

N'V.-,)*"5 

10.83-0 

10,63-5,27 

10.B3-5.54 

7.31-0 

6,32-0 

10,83-6,32 

10,E2-7,1S 

10.83-7.30 

1.34 x10" 

2.16x10* 

3.49x10" 

7.10x10" 

1,31 xlO 

9,58 xIO"5 

U S x t Q " 4 

-4 3.52 x lC 

6,14x10 

9.95x10' 

1.95x10" 

.-* 

4.76x10 -6 

-4 

-4 

,-4 3.65 xlO 

2.81 «IO"8 

3.69x10"' 

1,41 xlO"* 4,03x10"' 

6 , 4 0 x 1 0 ' 

1 , 4 5 x 1 0 

2,40 xlO 

4,10x10"' 

8,17x10" 

7,22x10" 

1.03 x10" 

1.86x10" 

3,66x10" 

5.98x10" 

1.11x10* 

2.13x10" 

1,73x10" 

2,34x10" 

9,03 xlO" 

9,84x10" 

1.71x10" 

2,78x10" 

5 ,45x10 ' 

1.02x10 

7,82x10" 

1,03x10 

3 ,93x10' 

-5 

-5 

3 ,05x10 ' 

5.17xlO*! 

8.36X15'1 

) , 6 5 x l 0 ' ! 

3.10 x1o"1 

2.34x10' 

3 . 0 5 x 1 0 

1.17x10 

2,36 xiO"5 

3.75 xIO"5 

5.03 xlO"5 

1,24 xlO ' 

2,23x10"' 

1.65xlO' ! 

2,11 xlO" 

8,04x10 

0.728 

1.632 

2.313 

N^V.n^14 

^'(n.n'-fl.V14 

S K ( n . i » » V * 

2.45: v~5?i.t\^;N'" 

2.7921 N U ( n , n ' T ) s u 

» M OPALHAMOTO 

INSUSTICO 

3.372 

3.895 

4,910 

S.1C5 

S.6S5 

$.833 

N'V"'T)N" 4 

N'V.n'YjN'4 

K"Vn-,)N14 

5.SS3-S.10S 

3.945-2.313 

2.3*3-0 

£ . ; - -3 , !55 

5.105-2.313 

5.635-2.313 

6,23-2.313 

4.910-0 

5.105-0 

5.6S5-0 

4.833-0 

1.53x10 

7,20x10' 

1.19x10"*-

6,74 x", 

-2 

-3 

1.41 xlO' 

1,02x10' 

8,E8xlO* 

1,40 x'.O* 

4.83x10" 

5.14x10" 

1.21x10' 

4,92x10 

2.25x10 

3.54 xiC*' 

j«".3* : 

4.27X10"3 

2.55x10 

8 ,73x10 

1.25x10* 

-6 

-3 

3,05x10 

2.61 xlO" 

4.02x10' 

1.40x10 

1,45x10* 

3,40 XtO 

-2 

-3 

6.31 xlO ' 

1.34xl0"; 

8,83x10"' 

7.10 x1o*1 

9.95x10* 

3.40x10" 

3.40x10" 

7.80x10" 

3.60x10 

1,57x10* 

2,45x10" 

l , 3 J x l O " 

2,81 xlO" 

1,96x10" 

1.64 x jn" 

2,44 xlO' 

8.42x10" 

8.64x10' 

2.00x10" 

1,35x10 

6.23xtO* 

1.01 xlO' ,-3 

,-4 

-5 

5.71 x lO 

1.18x10" 

8.48x10" 

7,27x10' 

1.12x10"' 

3,89x10*' 

4,05x10*' 

9.49x10' 

3.95x10 

1,83x10*-

2.97 x1o*3 

1,69x10"' 

3.50x10" 

2,52x10' 

2,17x10' 

3,39x10* 

1,17x10 

1,23x10* 

2.67 XlO" 

2,24x10 

1.14x10' 

•4 

-3 

1,93 xtO 

-4 

-3 

1.11 xlO 

2,34x10" 

1 .72x10' 

1.51x10 * 

2.41 xlO"4 

8Í42xlO"3 

8,92xlO*S 

2.10 xlO' 4 



Tabela 4.1 - Conclusão 

TIPOS BE INTtMíXO 

H 1 * CSNU.HAXENTO 

INELASTICO 

I I 1 * MAÇXO 

O1 8 tSMUWSOlTO 

IKELXSTICO 

1 0 1 S KAÇSO 

1 

ENERGIA 

(KeVJ 

«.«0 

7.030 

2.124 

3.680 

3.C50 

4.444 

6.037 

6.720 

2.190 

2.743 

4.140 

6.1*9 

6,920 

7.U7 

8.870 

3.0S5 

3.680 

3.S50 

REA-KO 

N^tn.t.-tis'* 

«'Vn^N1* 

K ' V , ) S " 

NU(n.d)C13 

N ' W 3 

« M ( « . - ) B U 

X'VP)* 1 * 

N l*<n,P)c'* 

0 , 6 (n . r . ' T )0 U 

0 ,6(n.nv,)01S 

0 , S ( r .n ' , )0 ' 5 

0 , f W - , ) C 1 6 

0 U ( n , n ' - , )0 1 6 

01 5!n.n',)01 6 

016(n.r,Mo"6 

O ^ n . a ) - 1 3 

o'6(«.a)C'3 

0'V*)"'3 

TRASSIÇÍO 

6.44-0 

7,03-0 

2.124-0 

3.S8-0 

3,85-0 

4,444-0 

6,087-0 

6.72-0 

11.C6-8.87 

8,87-6,129 

U .05 -6 ,92 

6.129-0 

6.92-0 

7.117-0 

8,87-0 

3.08S-0 

3.63-0 

3,85-0 

FLUXO TOTAL 

f0t0"5 CO S 

3.5 gc-n"2 

1,36 xIO'3 

2.05 xIO"3 

3,23» IO"3 

1.85x10"* 

1.77X10"4 

3,21xIO"3 

3,94xlO"4 

l.CSxlO"3 

6,67xlO"S 

4,43 »10"' 

7.74 xIO"5 

7.33 x1o*3 

1.59 xIO"3 

1,03 xIO"3 

3.37» 10"'' 

4.25x10'**' 

3.71 xlO"" 

7,28x10'* 

70 s « 

3,78xIO"3 

5,67rIO"3 

9,97 x IO*3 

5,47x10"' 

5,23x10"* 

9,33xIO"3 

1,11 xlO*3 

3,00 x!0"3 

2,12x10"* 

1,24xIO"3 

2,26x10"* 

2.05X10"2 

4,63 xIO"3 

2,84 xIO"3 

9,05x10 

l,23x'Q"3 

l.lOxlO"3 

2.14 x IO*3 

FLUXOS 0IRECI0.1A» (fõton* e»'2 í"1) 
0o 90° 1*0° 

3.5 sem'2 

3.37 xlO'6 

1,21 xlO*6 

3,53 xlO*5 

1.53 xlO"6 

1.43x10"6 

2.41xIO'5 

2,52xIO'6 

5.54 xlO"6 

7,39 xlO"7 

4,23 xIO"5 

6,00 x IO."7 

4,61 xlO"3 

1,00 x IO*5 

6,06xIO"5 

1,76 X 10"' 

3.91x10"* 

3.07xlO"6 

5,89 xlO"6 

„ _ _ _ „ • 

70 gc->"2 

2.20x10"'' 

3,25xIO*4 

t,.79xlO*4 

3.47 xlO"5 

3.28xIO"5 

5.76 xIO*4 

6,51 xlO*5 

l ,73xlO'4 

1,44 xIO"6 

8,85 x1o'5 

1.41 xlO"5 

1,20 x!0"3 

2,63x10"* 

1,62x10"* 

4,95 xIO*6 

8,35xIO*5 

6,95xIO'5 

-2 3.5 gen z 

1,06x10"* 

1,59x10** 

2.76x10"* 

1.52xlO"5 

1,45 xIO"5 

2,60x10"* 

3,10xlO'5 

8,40x10"5 

5,85 xlO*5 

3.72 X IO"5 

6,30x10"8 

5,74x10'* 

1,31 «10** 

7,95X IO"5 

2.54X10"6 

3.55 xlO"5 

3,05xIO*6 

,1.35 x IO"* j 5.97x10'* 

70 sen"2 

3,21x10** 

4.83x1 O*4 

8,13x10"* 

4.54x10"5 

4.32 xIO*5 

7.79x10** 

9,40 x IO*5 

2,55x10"* 

1.73xIO"5 

1.10x10"' 

1,88 xIO*5 

1,74 xIO"3 

3.98x10"* 

2.42x10"* 

7.81 xlO"6 

1.05x10"* 

9.09 xlO*5 

1,78x10"* 

3,5 gem 

2.37x10'* 

3,59x10"* 

5,23x10*' 

3,14xlO'S 

3,00 xlO'5 

5,51 xlO"* 

6,86x10"S 

1,89 xlO"4 

1.12 xlO'5 

7.35 x1o"6 

1,32xIO'5 

1,28xIO"3 

2,96x10*' 

1.80x10"* 

5.94 xIO'6 

7,08 xlO"5 

6,29 xIO'5 

1,24 xIO"4 

70 sen 

3.Z1 xlO** 

4,82x10** 

8,31 xlO"* 

4,60x10"* 

4,38 xIO'5 

7,87x10"* 

9,40 xIO"6 

2.55x10'* 

1.76 xlO"5 

1,12x10** 

1.90xlO"S 

l , /4xlO" 3 

3.97x10"' 

2.41 xlO*' 

7.71 xlO"6 

1.07x10*' 

9,2Jxl0*5 

1.60x10"* 

FONTE: Ling (1974), p. 21. 
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TABELA 4.2 

LINHAS DE RAIOS GAMA ATMOSFÉRICOS JR OBSERVADAS 

ENERGIA 
(MeV) 

0,511 

2,313 

2,792 

4,443 

4,490 

5,105 

6,129 

ORIGEM 

+ 
e - e 

l l , N(n, n lv) N14 

^ ( n , n1?)1'1 N 

l l»N(n, a ) 1 1 B* 

1,4N(n, Y ) 1 5 N* 

^ ( n , nW ) 1 4 N 

160(n, n^ ) 1 6 0 
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4.3 - RADIAÇÃO SAMA INDUZIDA 

A radiação gama induzida, que contribui para os espe£ 

tros de raios gama de baixa energia, é devida ãs interações dos raios 

cósmicos primários e/ou secundários, com a carga útil e com os mate 

riais do veiculo portador. E, essencialmente, um produto das intera 

ções de neutrons e partículas carregadas com o sistema de deteção e/ou 

com os materiais próximos dele. Interações de protons cósmicos, de 

energias superiores ãs energias das reações nucleares, com qualquer 

material de carga útil, por exemplo, podem resultar em emissões instan 

tâneas de neutrons e de raios gama, ou ate mesmo na ativação do dete 

tor e dos outros matérias da carga útil. No caso de experimentos rea_ 

lizados na atmosfera, ou bastante próximos da Terra, neutrons atmosfé 

ricos e neutrons secundários (produzidos localmente) podem excitar 

os núcleos dos constituintes dos materiais, através de choques inela^ 

ticos, ou mesmo formar novos isÕtopos através dos processos de captu 

ra e ativação. 

A radiação gama induzida apresenta duas componentes: 

contínua e discreta. A componente continua resulta das interações de 

elétrons, positrons e raios gama dentro do detetor. Os emissores 6~, 

por exemplo, formados dentro do detetor, contribuem para a componente 

contTnua. Os raios gama monoenergéticos emitidas internamente, imedia_ 

tamente após o processo de captura eletrônica, contribuem para a com 

ponente discreta. Os raios gama monoenergéticos emitidos externamente 

por núcleos excitados, ou radionuclTdeos ativados, nos matérias ao re 

dor do detetor, contribuem também para a componente discreta, indepej^ 

dente do modo de decaimento. 

A contribuição dos raios gama emitidos por núcleos exci^ 

tados ou por radionuclTdeos ativados, externamente ao sistema de d£ 

teção,pode ser reduzida, aumentando-se a espessura da blindagem do dje 

tetor. Entretanto, a contribuição dos raios gama emitidos por núcleos 

excitados, ou por radionuclTdeos ativados dentro da blindagem de anti^ 

coincidência, ou no próprio detetor, não pode ser eliminada facilmeji 

te. Os pulsos devidos as emissões gama de núcleos excitados ou de ra 
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dionucleos, com tempos de vida menores que o tempo de veto do sistema 

de anticoincidência, são rejeitados; portanto, não contribuem para o es 

pectro de raios gama medido. Entretanto, os pulsos devido as emissões 

gama de núcleos excitados ou de radionuclídeos, com tempos de vida maip_ 

res que o tempo de veto de anticoincidência, contribuem para o espec 

tro de radiação gama induzida. 

Cada experimento apresenta sua própria radiação gama i£ 

duzida. Esta depende, principalmente, do projeto do sistema de deteção, 

do tipo e do peso do veiculo transportador, da latitude geomagnética, e 

da região do espaço onde se realizam as medidas. Os experimentos a bor 

do de balões estratosféricos estão sujeitos ãs interações de fluxos 

quase-constantes de raios cósmicos primários (característicos da lati^ 

tude geomagnética \) e aos fluxos de neutrons atmosféricos e os produ_ 

zi'dos localmente. Os experimentos a bprdo de satélites estão sujeitos 

a fluxos variáveis de raios-cosmicos primários, de neutrons atmosféri_ 

cos que escapam da atmosfera terrestre, de neutrons produzidos 1ocaJ[ 

mente e, também, dependendo da Órbita, dos fluxos de prõtons de alta 

energia do cinturão interno de Van Allen. Os experimentos a bordo 

de naves espaciais estão sujeites, apenas, aos fluxos de raios-cõsmicos 

primários e aos neutros produzidos localmente. 

A importância do estudo da radiação gama induzida e de_ 

vido, principalmente, ao grande interesse astrofísico da radiação gama 

cósmica difusa de baixa energia. A intensidade e a forma do espectro 

da radiação gama cósmica difusa têm grandes implicações cosmolõgicas 

(e.g. Horstman et alii 1975). Exemplos bastante ilustrativos da signi^ 

ficância do estudo da radiação gama induzida, para a astronomia gama 

de baixa energia, são as determinações do espectro da radiação gama cÓ£ 

mica difusa entre 0,3 e 10,0 MeV, feitas por Trombka et alii (1973a, 

1973b, 1977a) com as medidas dos cintiladores Nal(Ti), que voaram nas 

naves Apoio 15, 16 e 17. Os dados adicionais obtidos pelas Apoio 16 e 

17, corrigidos de "todas" as contribuições de ruído de fundo, principal 

mente da radiação gama induzida nos cristais, diminuiramo fluxo de ra_ 

diação gama cósmica difusa (Trombka et alii, 1977a), em relação ao fl^ 



- 45 -

xo obtido por Trombka et alii (1973a) que utilizaram apena: os dados da 

Apoio 15. A presença de radiação gama tem sido observada em todos expe 

rimentos de astronomia gama de baixa energia, realizada a bordo de ba 

lões, satélites ou naves espaciais (e.g. Ling, 1974; Ling and Gruber, 

1977; Ling et alii, 1977; Peterson, 1965; Peterson et alii 1973; Dyer, 

1977; Dyer et alii, 1977; Trombka et alii, 1973a, 1973b, 1977a, 1977b; 

Leventhal et alii, 1977, 1979, 1980; Nakano et alii 1973; Da Costa et 

alii 1980; Albernhe et alii 1981; Dunphy et alii 1981). 

A radiação gama induzida em detetores Nal(TC), CsI(Na), 

Ge(Li) e HPGe tem sido estudada de várias maneiras, numa tentativa de 

auxiliar na determinação do ruTdo de fundo "total" dos experimentos de 

astronomia gama de baixa energia. Dyer and Morfill (1971), Fishman 

(1972, 1973), Dyer (1977), Dyer et alii (1977, 1980) calcularam as pro 

duções de radiosõtopos devidas a raios cósmicos, ou prótons energéticos 

do cinturão interno de Van Allen (E > 100 MeV). Dyer and Morfill (1971) 

e Carpenter and Dyer (1973) irradiaram um cristal de CsI(Na) de 3,4 cmx 

5 cm com protons de 155 MeV;Fishman (1972, 1973) irradiou um cristal 

de NaI(T£) de 7,6 cm x 7,6 cm com protons de 600 MeV; Dyer (1977) irra

diou um cristal de NaI(I£) de 7,6 cm x 7,6 cm com protons de 600 MeV, 

800 MeV e 6 GeV; e Varnell et alii (1977) Pehl et alii (1978) bombar 

dearam cristais de germânio com fluxos de protons de 5,1 GeV. 

A Figura 4.7 apresenta os espectros medidos por Carpenter 

and Dyer (1973), após a ativação do cristal de CsI(Na) com fluxos de 

prõtons de 155 MeV. Os espectros das curvas p e v foram medidos l h e 

224 dias após a irradiação, respectivamente. Os picos largos observa 

dos nestes espectros podem ser resultantes de superposições de raios gâ  

ma monoenergéticos, de energias bem próximas, emitidas por diferentes 

radioiosótopos ativados dentro do cristal. 0 pico em 35 KeV pode ser 

uma superposição de raios X da camada K, emitidos após a ocorrência de 

captura de elétron por um grande número de radioisotopes de (Z, A) um 

pouco menores que o 1 2 3Cs. O pico em s 200 KeV pode ter contribuições 

de raios gama monoenergéticos emitidos por 1 2 5Xe, 1 2 3 I , 127Sb (captura 

de elétron), ou por estados isoméricos como J 2 1Te, 123Te com meias vĵ  
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das de 154 e 117 dias, respectivamente. O pico em s 400 KeV pode ter 

contribuições dos radioisotopes 1 2 7Cs, 1 2 9Cs, 127Xe e 126J (captura do 

elétron). 0 pico entre 600 e 700 KeV pode ser devido aos radioisotopes 
1 2 H I , 126I e 1 3 2Cs. 0 pico em - 90 KeV que aparece nas curvas t, u e 

v pode ser devido aos isõmeros 1 2 i mTe, 1 2 3 mTe, que têm meias-vidas 

* 100 dias. Os decaimentos relativamente rápidos para E > 600 KeV suge 

rem a ativação, dentro do cristal, de um grande número de emissores B +. 

Alguns experimentos ja foram realizados no espaço, com 

objetivos específicos de estudar as radiações gama induzidas por raios 

cósmicos, nos detetores e nos materiais de construção das naves esp£ 

ciais. Trombka et alii (1973a) fizeram voar, a bordo do modulo de conran 

do da nave Apoio 17, um detetor NaI(I£) de 7 cm x 7 cm, sem fotomultj_ 

plicadora, acondicionado hermeticamente dentro de um cilindro de aço 

com uma janela de vidro em uma das faces. Um detetor Nal(TX) de contro 

le, montado de maneira idêntica, foi mantido em laboratório. As radioa^ 

tividades naturais de ambos os detetores foram medidas antes do vôo. A 

Figura 4.8 mostra uma comparação entre o espectro do NaI(T£), que voou 

na Apoio 17, e o espectro do cristal de controle, ambos medidos inter 

namente, cerca de 45 dias após o retorno da Apoio 17. 

Trombka et alii (1977b) fizeram voar, a bordo do modulo 

de comando da missão Apolo-Soyuz: a) um cristal NaI(T£) de 7 cm x 7 cm, 

acondicionado hermeticamente dentro de um cilindro de aço, como o 

NaI(T£) da Apoio 17; b) um detetor HPGe de 32 mm x 8,75 mm com uma ca_ 

mada de 0,12 mm de Tndio (In), depositada sobre uma das faces; c) uma 

amostra de germânio hiperpuro de 724 g, dois discos de Ttrio (Y) e es_ 

candio (Sc) de lOOg cada; e também, d) uma certa quantidade de urânio 

empobrecido, encapsulado em uma blindagem semelhante ã utilizada para 

o detetor de NaI(T£). As indicações de alguns radioisotopes eos níveis 

de ativação observados nos espectros de raios gama, medidos 4 horas 

após os retornos dos detetores a Terra, indicam importantes contribua 

çoes das interações de neutrons secundários (térmicos e energéticos) 

produzidos na nave. 0 fato da ativação no NaI(T£) da Apolo-Soyuz ter 

sido reduzida de apenas um terço em comparação com a ativação do crijs 
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tal NaI(Ti) da Apoio 17, apesar da blindagem geomagnetica propiciada 

pela Órbita da Apolo-Soyuz (222 km de altitude, 51,8° de inclinação), 

indica que, possivelmente, raios cósmicos de maiores energias são pr() 

dutores de mais neutrons secundários (Trombka et alii, 1977b). 

Fishman (1976) estudou a radiação gama induzida por pró 

tons e neutrons a bordo do Skylab. Ura outro experimento de monitoração 

da radiação gama induzida, envolvendo medidas de neutrons e raios gama 

secundários a bordo do Laboratório Orbital da NASA ("Space Shuttle"),é 

descrito por Fishman (1978). 
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10 IO2 10s 

ENERGIA (KeV) 

Fig. 4.7 - Distribuição angular dos raios gama atmosféYicos,0 medidos 
na profundidade de 2,5 g cm"2, na lat i tude A = 40 N. 

FONTE: Carpenter and Deyer (1973), p. 100. 
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Fig. 4.8 - Espectros de ativação num cristal de CsI(Na) após a irradi£ 
ção por protons de 155 MeV. 

FONTE: Trombka et alii (1973b), p. 5. 





CAPÍTULO 5 

DETETORES DE RAIOS GAMA 

5.1 - INTRODUÇÃO 

Os métodos de deteção de raios gama (contagem e determi^ 

nação da energia) são intimamente relacionados aos processos de intera^ 

ção desta radiação com a matéria. Os raios gama são detetados princi^ 

palmente através do efeito fotoeletrico, do efeito Compton e do efeito 

de produção de pares. Para cada um desses processos uma parte da ener 

gia do raio gama incidente ê transferida na forma de energia cinetica 

para elétrons, ou positrons. 0 resto da energia do raio gama incidente 

aparece na forma de fotons secundários. 

0 processo fotoeletrico Z dominante para raios gama 

de baixa energia (E < 100 KeV) e materiais de número atômicoZalto. 

0 processo Compton é dominante para raios nama com energia entre 

0,1 e 10 MeV e materiais com número atômico Z ? 60. 0 processo de pro 

dução de pares e dominante para raios gama de alta energia e materiais 

de numero atômico Z alto. A Tabela 5.1 apresenta os principais mate: 

riais que são geralmente, utilizados nas montagens dos detetores de 

raios gama. A Figura 5.1 apresenta os coeficientes de atenuação linear, 

correspondentes as interações de raios gama com cristais de germãnio e 

Nal(Tí) através dos efeitos fotoeletrico, espalhamento Compton e pro 

dução de pares. 
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TABELA 5.1 

PRINCIPAIS MATERIAIS UTILIZADOS NAS MONTAGENS DE DETETORES DE RAIOS GAMA 

KATEMM. 

IrarçSnicos 

Nal(Tt) 

CS!(K) 

CSJ(Sí) 

Ír-Sntco 

SE-102 

Pilot B 

Semicondutor 

Ge{U) e Ge(HP) 

I 

32 

54 

54 

3.2 

3.2 

32 

1/Z 

2.34 

2.40 

2.40 

1.83 

1.83 

2.77 

K-*tdge" 

(KeY) 

33.1 

36.0 

35.0 

0.2E4 

0.284 

11.1 

TNOICE 
Ci 

RcFRAÇÍO 

1.76 

1.84 

1.84 

1.58 

1.58 

CENSICADS 

(9 cm-») 

3.67 

4.51 

«.51 

1.03 

1.06 

i ,36 

EFICIÊNCIA 
DE 

CINTILAÇSO 
(RELATIVA) 

1 

210 

55 

178 

65 

52 

TEMPO 
CE 

DECAIMENTO 
(NS) 

240 

450 

1100 

3 

f 3 

LARGURA 
DA 

BANDA 
(eV) 

5,38 

5.67 

5.67 

-

0.785 

XMAX 

(A) 

4100 

42C0-5700 

4200 

4J50 

4100 

ENERGIA 

-
• 

-

2.9 

COMENTÁRIOS 

Multo M g r o s c õ p l c o , quebradtço 

j P l á s t i c o s usados para sistemas de ant1_ 

\ coincidência 

G e ( H ) deve ser mantido na temperatura 

do n i t rogên io ITqutdo. Ge(HP) necessita 

de resfr iamento na temperatura do n i t r o 

gênio l í q u i d o , apenas durante a fase de 

operação. 

FONTE: Zombeck (1980), p. 13-42. 
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Fig. 5.1 - Coeficientes de atenuação l inear para cr is ta is de 
germãnio e NaI(T£). 

FONTE: Nakano et a l i i (1976), p. 222. 

Para a deteção de f5tons na região da energia infer ior a 

0,1 MeV, usa-se com bastante freqüência as câmaras de ionização, os coji 

tadores proporcionais e os detetores Geiger-Muller. Neste t ipo de dete_ 

tores, o raio gama interage com os átomos do gãs, produzindo elétrons 

energéticos que ionizam posteriormente o gás. Um campo elét r ico mantj^ 

do entre dois eletrodos separa os Tons dos elétrons que, ao serem col£ 

tados pelo eletrodo coletor, produzem um pulso de corrente indicando a 
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deteção do raio gama. Nas câmaras de ionização, a carga coletada pelo 

eletrodo é a gerada na ionização pelos elétrons. Nos contadores propor 

cionais, os Tons produzem um efeito de avalanche multiplicativa, fazen 

do com que a carga coletada pelo eletrodo seja proporcional â ioniza^ 

ção original (energia do f5ton incidente), amplificado por umfatorprõ 

prio do gás. A carga coletada no eletrodo de um detetor Geiger-Muller 

não contem qualquer informação sobre a ionização inicial, indicando 

apenas que ocorreu uma ionização no gãs. Na região de energia entre 

0,1 e 20 MeV, os detetores mais utilizados são os eintiladores inorgã 

nicos e os cristais semicondutores. Para a deteção de raios gama de 

energias mais altas, usa-se os detetores imageadores e as associações 

de eintiladores com detetores de radiação CerenkoV. Para a deteção de 

raios gama de energias ultra altas (E > 10"eV),emprega-se um conjunto 

de detetores CerenkoV no solo, e a observação é possível, apenas, d̂ j 

rante a noite. 

Para maiores detalhes sobre os princípios básicos do pr£ 

cesso de deteção de raios gama, e do funcionamento dos principais dete 

tores, recomenda-st a leitura do livro de Knoll (1979). 

5.2 - CINTILADORES INORGÂNICOS 

0 detetor mais comum, encontrado num laboratório de es_ 

pectroscopia de raios gama, e um cintilador inorgânico NaI(T£) ou 

CsI(I£), acoplado a uma fotomultiplicadora. Neste tipo de detetor, o 

raio gama incidente excita e ioniza as moléculas ou os átomos do cintj^ 

lador. Parte da energia dissipada no cristal é convertida em luz atra_ 

vés do processo de luminescéncia. A luz emitida incide no fotocatodo 

da fotomultiplicadora, liberando elétrons que, por sua vez, liberam va_ 

rios outros, ao serem coletados pelo primeiro dinodo da fotomultiplica_ 

dora. Este processo de multiplicação continua ate que os fotoeletrons 

sejam coletados pelo anodo da fotomultiplicadora. A corrente de saída 

da fotomultiplicadora 5 proporcional a energia dissipada pelo raio ga_ 

ma dentro do cintilador. 
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No caso part icular de interação pelo efeito fotoeletr i^ 

co, o fÕton secundário ê ur.í raio-X de baixa energia, que é,usualmente, 

absorvido no c i n t i l a t o r . Desta forma, o pulso de saída da fotomult ipl j^ 

cadora e proporcional ã energia do raio gama incidente, exceto se a i j i 

teração ocorrer próxima a" superfície do c in t i lador . No caso do proces 

so Compton.uma fração relativamente grande da energia do raio gama po_ 

de i r para o fõton espalhado. Esta fração depende do ângulo de espalha 

raento e da energia do raio gama incidente. Nu processo de produção de 

pares, a radiação de aniquilação do positron pode, também, ser reabsor_ 

vida no c in t i lador . Porém, em vista da possibilidade de escape de um 

ou ambos os fótons de 0,511 MeV, pode ocorrer que energias iguais a 

E - 0,511 f-'eV e E - 1,02 MeV sejam depositadas no c in t i lador , por 

raios gama de energias E > 1,02 KeV. 

A Figura 5.2 apresenta um espectro de raios gama t íp ico 

(21*Na), medido com detetor NaI(T£), de 7,6 cm x 7,6 cm. Os picos fotoe_ 

lé t r icos não são totalmente devidos ao efe i to fo toe lé t r ico , eles têm, 

também, a contribuição de fótons gama espalhados por e fe i to Coropton. 

Os picos são relativamente largos, devido a efeitos estatíst icos na fo_ 

tomultipl icadora. A Figura 5.3 apresenta os coeficientes de ateniiaçao 

de fótons num cr is ta l de iodeto de sódio para cada processo de intera_ 

ção. 
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Fig. 5.2 - Espectro de raios gama do zuHà medido com um detetor Nal(Tt) 
de 7,6 cm x 7,6 cm. 

FONTE: Meyerhof (1967), p. 105. 
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Fig. 5.3 - Coeficientes de atenuação de fótons num c r i s ta l de iodeto 
de sódio. 

FONTE: Evans (1955), p. 717, 
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5.3 - DETETORES SEMICONDUTORES Ge(Li) E Ge(HP) 

Outros detetores largamente utilizados em espectroscopia 

de raios gama são os semicondutores. Entre estes, os detetores de ger 

mânio compensados com lTtio, conhecidos pela sigla Ge(Li), têm sido os 

mais usados. Ultimamente, os detetores de germânio hiperpuro, intrínse 

cos, conhecidos pela sigla Ge(HP), começaram também a ser utilizados 

com maior freqüência. 

0 método de deteçao dos semicondutores, Ge(Li) ou Ge(HP) 

é o de uma câmara de ionização com conteúdo sólido. 0 raio gama incide 

no sólido produzindo pares elétron-lacuna que, separados por um campo 

elétrico, são coletados nos eletrodos. Na pratica, entretanto, o mate 

rial semicondutor não é livre de impurezas, sua operação como um dete 

tor de raios gama é bastante complexa. Um dos efeitos das impurezas é 

a introdução das cargas livres, capazes de se deslocarem através do 

cristal. Por exemplo, a presença de impureza como o galio ou o índio, 

que são átomos trivalsntes comparados com os tetravalentes do germânio, 

introduzem lacunas livres na estrutura cristalina do germânio. Um cam 

po elétrico aplicado ao cristal resulta numa corrente elétrica. As va 

riações estatísticas desta corrente representam um nível de ruído para 

a deteção do pulso. 

Para reduzir a corrente elétrica a um nível aceitável, é 

necessário criar dentro do cristal uma região intrínseca destituída de 

cargas livres. Isto pode ser feito através da criação de uma estrutura 

de diodo (junção) no germânio puro. Uma tensão inversa, aplicada ao 

diodo, empurra a maioria dos portadores da junção para ambos os lados, 

criando uma região intrínseca. 0 processo de retirada das cargas ljí_ 

vres dá-se em ambos os lados da junção, até que o campo eletrostatico 

induzido pelos íons equilibre o potencial elétrico aplicado. A espessu^ 

ra da região intrínseca é relacionada a raiz quadrada da voltagem apl^ 

cada e ao inverso da raiz quadrada do número de impurezas no material. 

Um detetor fabricado desta maneira e um detetor de germânio intrínseco, 
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ou de germãnio hiperpuro Ge(HP). A fabricação de Ge(HP) tem sido lim2 

tada pela falta de pureza dos cristais de germãnio encontrados come£ 

ei aimente. 

Outra maneira de fazer a região intrínsica dentro do cr|s_ 

tal de germãnio e através do processo de difusão de Tons de lítio no 

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

za doadora, compensa as impurezas receptoras do gãlio e do índio,criaji 

do uma região intrínsica dentro do cristal. Este tipo de dete 

tor é conhecido pela sigla Ge(Li). 

A estrutura dos detetores de germãnio é a de um diodo 

p - i - n. A região n contém lacunas livres e a região p, elétrons 1J_ 

vres, excitados termicamente da banda de Valencia para a banda ce cqn_ 

dução. Com respeito à forma, os detetores de germãnio podem ser plana 

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

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

das são aproximadamente coaxiais. A região n distribui-se prõxiira da 

superfície externa do cristal, e as regiões i e p, internamente no dê  

tetor. A Figura 5.4 mostra as configurações típicas dos detetores de 

germãnio. 

Os detetores semicondutores, Ge(Li) e Ge(HP), apresentam 

várias vantagens em relação aos detetores gasosos e aos cintiladores 

inorgânicos. A alta densidade do germãnio assegura uma melhor eficiêji 

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

mínima necessária para produzir um par elétron-lacuna é menor que 3 eV 

no germãnio, enquanto que cerca de 30 eV são necessários para ionizar 

os gases, e mais de 300 eV para ionizar os cristais cintiladores. Esta 

propriedade faz com que a flutuação estatística percentual da carga 

produzida seja bastante reduzida no germãnio, assegurando uma exceleji 

te resolução em energia. Os detetores Ge(Li), disponíveis comercialmein 

te, apresentam uma resolução de 2 KeV (largura de pico na metade da aj_ 

tura máxima) para raios gama de 100 KeV e menos de 3 KeV para a linha 

de 1,33 MeV do 60Co. Os detetores Ge(HP) apresentam melhores resolu^ 
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ções que os detetores Ge(Li) de volumes equivalentes. A resolução de 

um c int i lador NaI(T£) t í p i co , de 7,6 cm x 7,6 cm, ê de 60 KeV para a 

linha de 662 KeV do 137Cs, e a de um c int i lador Csl(lZ) t í p i c o , de 

3,4 cm x 5 cm, chega a ser aproximadamente 110 KeV para a l inha de 662 

KeV do 137Cs. 

Fig. 5.4 - Configurações tTpicas de detetores de germânio. 

FONTE: Helmer et a l i i (1975), p. 778. 

Os detetores de germânio, Ge(Li) e Ge(HP), devem ser ope 

rados em baixas temperaturas, para melhorar a relação entre o sinal pro 

duzido pelo raio gama no detetor e o ruído estat ís t ico gerado pelos 

elétrons, que foram excitados, termicaiiiente, para a banda de condução. 

A temperatura de operação é geralmente 77°K. Nitrogênio l íquido é o r e 

fr igerante mais usado. 

Para os detetores Ge(Li) há necessidade de mantê-los r£ 

frigerados a baixas temperaturas (< 200°K), mesmo que não estejam em 

uso. Acima desta temperatura o l í t i o migra rapidamente, descompensando 

o c r i s t a l . Este procedimento não e necessário para os detetores Ge(HP), 
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que podem permanecer a temperaturas ambientes quando não estão sendo 

usados. Esta é, talvez, a maior vantagem dos detetores Ge(HP) em reU 

ção aos detetores Ge(Li). 

A Figura 5.5 mostra um espectro da mesma radiação gama 

(2l*Na) apresentada na Figura 5.2, agora medido com um detetor Ge(Li) 

de 1,9 cm de diâmetro e 0,5 cm de espessura. A melhor resolução em ener 

gia do detetor Ge(Li) permite um estudo mais detalhado do espectro da 

radiação gama do 2l,Na. A alta amplitude do segundo pico de escape da 

linha de 2,754 MeV, do espectro da Figura 5.5, é devida ãs pequenas d± 

mensões do detetor Ge(Li) utilizado. 
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Fig. 5.5 - Espectro de raios gama 2**Na medido com um detetor Ge'Li) de 
1,9 cm x 0,5 cm. 

FONTE: Meyerhof (1967), p. 10G. 





CAPÍTULO 6 

TELESCÓPIOS PARA RAIOS GAMA DE BAIXA ENERGIA (50 KeV - 20 MeV) 

6.1 - TIPOS DE TELESCÓPIOS 

Os telescópios mais usados nos experimentos de astrono^ 

mia de raios gama de baixa energia têm sido de dois tipos, que se dife 

renciam, basicamente, pelos detetores centrais utilizados. Um usa criji 

tais NaI(T£) de grandes dimensões, como detetores centrais, com resolu^ 

ções típicas de - 80 KeV (FWHM), para a linha de 1,33 MeV (60Co), e o 

outro usa diodos de germanio com resoluções típicas de 2 - 3 KeV (FWHM), 

para a mesma linha de 60Co. Em ambos os tipos, os detetores centrais 

(principais) são circundados por um sistema de blindagem ativa (anti_ 

coincidência) de cintiladores orgânicos ou inorgânicos, que visa: a)rea 

lizar o efeito de telescópio; b) diminuir a contribuição do ruido de 

fundo de raios gama "local" (radiação gama atmosférica e induzida); e 

c) suprimir a contribuição do efeito Compton no espectro medido. 

0 primeiro tipo desses telescópios, com cristais de 

NaI(T£) como detetores principais, é indicado para a deteção de fluxos 

contínuos de raios gama e, também, de linhas de raies gama, que tenham 

larguras de pico de varias dezenas de KeV. 0 segundo tipo, que utiliza 

diodos de germânio, e indicado para a deteção de linhas de raios gama 

com larguras de pico estreitas. Alguns exemplos desses tipos de teles 

cópios são apresentados nas seções 6.2 e 6.3, deste capitulo 

Hã, também, um tipo muito peculiar de instrumento que 

é, geralmente, conhecido pela denominação de telescópio Compton. Estes 

instrumentos usam, normalmente, dois conjuntos de cintiladores (Figura 

6.1), perfazendo grandes áreas de ~ }0't cm2, separados por uma distâji 

cia de 100 - 120 cm. 0 principio básico de deteção de um raio gama com 

energia E , por este tipo de telescópio, e a exigência de que o raio ga_ 

ma espalhado (E'), pelo efeito Compton em um dos cintiladores do prî  

meiro conjunto (conversor), seja detetado, também, por um dos cintil£ 
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dores do segundo conjunto (absorvedor). As técnicas de tempo de võo 

(coincidência retardada) e de discriminação da forma dos pulsos são 

usadas para rejeitar os eventos provocados por niutrons. 0 ângulo de 

espalhamento $ (Figura 6.1) ê dado pela expressão: 

cos 4> = 1 + m e 2 ( 
E' 
Y 

onde m é a massa de repouso do elétron, e c é a velocidade da luz no 

vácuo. 

FOTOMULTIPLICADORA 

CONVERSOR 

16 CÉLULAS DE 

LÍQU:DO 
150 X IDO X 150 

ABSORVEDOR 
32 BLOCOS DE 
150 X I 5 0 X 75 

FOTOMULTIPLICADORA 

Fig. 6.1 - Esquema do telescópio Compton do Inst i tu to Max-Planck. 

FONTE: Graml et a l i i (1978), p. 207 
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Poucos telescópios Compton forem desenvolvidos com suce^ 

so ate o presente (Schonfelder et alii 1973; Herzo et alii 1975; Zych 

et alii 1975; Graml et alii 1978). 0 telescópio de Graml et alii (1978), 

mostrado na Figura 6.1, tem uma resolução em energia de 10% em 1 MeV e 

uma resolução angular de - 10 (FWHM). Os principais resultados cientí 

ficos conseguidos com os telescópios Compton são encontrados em 

Schonfelder e Lichti (1975), Schonfelder et alii (1977, 1978a, b, 1980), 

Ryan et alii (1977), White et ali (1978),Graserand Schonfelder (1981). 

6.2 - TELESCÓPIOS COM CINTILADORES INORGÂNICOS 

Os cintiladores inorgânicos, principalmente NaI(T£), fo 

ram os primeiros materiais a serem utilizados para a construção de te 

lescõpios de raios gama. Não há, até o presente, outros detetores que 

os substituam com vantagem, quando se trata de construir um telescópio 

de grande área, para detetar linhas de raios gama com larguras de pico 

de várias dezenas de KeV, ou quando se deseja medir o fluxo de raios 

gama contínuo. 

A Figura 6.2 mostra uma visão esquemãtica de um telescÓ 

pio de raios gama de baixa energia, construído pelo grupo de Univers_i_ 

dade de New Hampshire (Dunphy et alii 1981), para voar a bordo de bai 

lão. 0 detetor central consiste em um conjunto de sete cristais NaI(T£), 

com sensibilidade no fotopico de 135 -ti2 para fotons de 0,662 MeV e de 

20 cm2, para fótons de 6,13 MeV. 0 sistema de blindagem em anticoincj 

dência Ó constituído, lateralmente, por pequenos cristais (20-150 cm3) 

de NaI(T£), imersos em Óleo silicone, acondícionados dentro de recipien 

tes de aluminio. Um cristal de NaI(T£) de 8" x 4" fecha o fundo do si_s 

tema de anticoincidência. A abertura do telescópio é protegida, contra 

a incidência de partículas carregadas, por um cintilador plástico de 

1,3 cm de espessura. Dados obtidos com este telescópio, durante um vôo 

a bordo de balão em 21-22 de novembro de 1977,a partir de Alice Springs, 

Australia, permitiram a Ounphy et alii (1981) estabelecer um limite s£ 

perior de 8,1 x 10-" fótons cm-2 s-1, para o fluxo de linha de "desexci^ 

taçao do 1 60 (6,13 MeV) proveniente da direção do Centro Galatico. 
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BLOCOS DE N A I (TL ) 

Fig. 6.2-Visão do telescópio de raios gama da Universidade de New Hampshire. 

FONTE: Dunphy et alii (193!) p. 1033. 
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Um telescópio semelhante ao descrito acima, que utiliza 

também vários cintiladores inorgânicos, esta em funcionamento presente 

mente a bordo do satélite HSM (Missão Solar Máximo), para observar raios 

oama solares (Por»*est, 1978; Forrest et aiii, 1980). A eletrônica associ£ 

da deste telescõpio permite: a) que o espectro o raios gama entre 0,3 

e 9 MeV seja medido a cada 16s; b) que os fluxos de linhas de 12C(4,44 

MeV) e do 160 (6,13 MeV) possam ser medidos, separadamente, com resolu_ 

çao temporal de 2s; e c) que os fõtons entre 3C0 e 350 KeV sejam medj^ 

dos com resolução temporal de 64 ms. Uma configuração de alta energia 

permite medir, também, os raios gama Je 10 - 100 MeV e o fluxo de neu_ 

trons $ 20 MeV. Este telescópio foi projetado para medir as intensida^ 

des de linhas de raios gama extremamente largas, as intensidades, as 

energias e os desvios Doppler de linhas de raios gama com larguras de 

pico estreitas, e a componente contínua do espectro dos raios gama. 0 

principal objetivo do experimento ê utilizar as informações temporais 

sobre as componentes contTnua e discreta do espectro de raios gama. pa_ 

ra estudar a dinâmica dos processos de aceleração de partículas asso 

ciadas aos "fluxos" solares. Este telescõpio foi construído através de 

uma cooperação entre a University of New Hampshire, o Max-Planck 

Institute for Physics and Astrophysics, o Naval Research Laboratory e 

o Jet Propulsion Laboratory. 

6.3 - TELESCÕPIO COM DIODOS DE GERMAN 10 

A alta resolução em energia e a maior vantagem do empre 

go dos diodos de germânio. Ela não só permite uma determinação mais pre 

cisa da energia da linha, como também melhora a sua identificação, em 

contraste com o ruído de fundo continuo (relação sinal/ruído). 

A construção de telescópios de raios gama, que utilizam 

diodos de germânio, para a realização de experimentos a bordode balões 

e satélites, tem aumentado significantcmente nos últimos anos. As graji 

des limitações do maior emprego dos diodos de germânio na astronomia 

de raios gama de baixa energia são devidas ao fato deles não serem dijs 

póniveis, comercialmente, com grandes arcas (volumes) e, também, de 
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necessitarem de resfriamento à" temperatura do nitrogênio liquido; 

especialmente no caso dos diodos de germânio dopadoscom lTtio (Ge(Li)), 

que exigem o resfriamento mesmo quando desligados. Diodos de germânio 

hiperpuro (HPGe), entretanto, podem ser guardados em temperatura ambien 

te. 

A Tabela 6.1 mostra algumas características dos telescõ 

pios de raios gama com diodos de germânio (Ge(Li)) ou (HPGe), que fo 

ram, ou ainda estão sendo operados a bordo de balões ou satélites, re 

centemente. 

TABELA 6.1 

TELESCÓPIOS DE RAIOS GAMA COM DIODOS DE GERMÂNIO 
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A Figura 6.3 mostra o telescópio CESAR que foi construí 

do pelo Centro de Estudos Espaciais de Radiações da Universidade de 

Toulouse (CESR) e pelo Centro de Estudos Nucleares de Saci ay do Comi ssa_ 

riado de Energia Atômica da França (CENS-CEA), para medir linhas de 

raios gama de origem cósmica a bordo de balões. Este telescópio (Albe^ 

nhe et alii 1978) consiste, essencialmente, em um detetor Ge(Li) de 

140 cm3 associado a um dispositivo de anticoincidência ativa com cinti_ 

lador NaI(T£) e a um sistema de criogenia. 0 conjunto e apoiado, conve_ 

nientemente, num suporte rotativo em uma gondola cúbica de alumínio, c£ 

mo apresentado na Figura 6.3. 0 suporte rotativo é fixado na estrutura 

da gondola por dois eixos perpendiculares, no plano horizontal, d-i fo£ 

ma a garantir a vertical idade do telescópio em qualquer posição de atejr 

rissagem da gôndola. Durante o vôo a bordo de balão, os dois eixos são 

presos por garras magnéticas. Um dos eixos, entretanto, pode ser movi_ 

mentado por um motor, permitindo apontamento de ± 50° em relação ao zé_ 

nite. Os apontamentos podem ser telecomandados de terra, de acordo com 

o programa observacional predeterminado para o vôo. No fim do vôo, os 

eixos do suporte são liberados através de uma ordem telecomandada de 

terra, ou pelo programador de bordo. 

Um sistema de servo-mecanismo mantém a estabilização 

azimutal da gôndola em relação ao campo magnético terrestre. A estabji 

lização realiza-se através da leitura de uma bússola magnética por um 

dispositivo Óptico, para que seja acionado um sistema de barras ine_r 

ciais, que fazem as correções em azimute. A precisão é de ± 10 minutos 

de arco. As correções em azimute são feitas, automaticamente, ao longo 

da trajetória do balão, de acordo com a declinação magnética local. 

A gôndola consiste em uma armação cúbica de duraluminio, 

de 1,5 m de lado, onde o espectrômetro Ge(Li), os sistema de criogenia, 

a ele-trõnica, a estabilização, a telemetria,e as baterias são dispo_s 

tos; pesa durante o vôo cerca de 400 kg, após acondicionada numa caixa 

de isopor com amortecedores de borracha. 
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Fig. 6.3 - Carga Dtíl CESAR (gondola mais instrumentos). 

FONTE: Albernhe et alii (1978), p. 173 
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O detetor (Figura 6.4) Ge(Li) do espectrômetro consiste 

em um cristal de germanio de 140 cm3, coaxial, ativado com lTtio,fabric 

cado pelo Departamento de FTsica Nuclear (Serviço de Metrologia Funda 

mental) do Centro de Estudos Nucleares de Saclay. As características do 

cristal são as seguintes: 

Diâmetro: 51 mm 

Altura: 68 mm 

Espessura da camada N: 300 pm 

Camada de compensação: 20,5 mm 

Volume efetivo: 135 cm3 

Corrente inversa: I,„*..„„.•?„= 35nA a 20°C e < 10-9A na tem 
saturação — 

ratura do nitrogênio liquido, 

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

0 resfriamento do detetor é garantido por um criostato 

a nitrogênio líquido. 0 criostato mantém o equilíbrio térmico entre o 

detetor e o nitrogênio líquido, através de uma barra de cobre acoplada 

ã* cápsula de proteção do cristal de germanio por juntas de "vi ton" 

("0-ring"), e imersa num recipiente Dewar de nitrogênio líquido, que 

pode ser pressurizado a 300gcm-2. 0 recipiente Dewar tem capacidade pa_ 

ra 25 litros de nitrogênio líquido, suficientes para garantir o equiH 

brio térmico durante 8 dias. A polarização do cristal (alta voltagem) 

e feita por um cabo de bronze-berílio. Uma superfície deslizante de 

teflon, entre o cabo de bronze-berílio e o ponto de conexão no cristal, 

permite a deformação de todo o sistema durante a fase de resfriamento 

e serve, também, para proteger o cristal de choques durante a aterri^ 

sagem 

O detetor Ge(Li) ê" circundado por um sistema de anticoiji 

cidencia NaI(T£), que serve para: a) definir o campo de visão do telej; 

copio em cerca de ± 25°(FWHM) a 0,511 MeV; e b) reduzir a contribuição 
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das interações Compton, de forma que a relação entre os picos e a ra 

diaçao gama contTnua seja otimizada. 

0 sistema de anticoincidencia (Figura 6.5) consiste em 

um anel cilíndrico de NaI(T£) de 55 mm de largura, dividido em duas par 

tes separadas opticamente, e em dois discos semicirculares, de 50 mm de 

diâmetro, instalados em baixo do detetor Ge(Li). A montagem da anticoiji 

cidência permite que o sistema de deteção seja usado como um espectro 

metro de pares para raios gama com energias superiores a 1,022 Mev. Seis 

fotomultiplicadoras RCA 2060, acopladas aos cristais NaI(T£), compõem 

o sistema de anticoincidencia. Os cintiladores NaI(X£), compõem o siŝ  

tema de anticoincidencia. Os cintiladores NaI(T£) têm uma resolução 

de 12,5 a 17% para raios gama de 0,511 MeV, dependendo da posição de 

interação do raio gama com o sistema. Esta resolução é suficiente para 

discriminar fptons de aniquilação no sistema de anticoincidencia e usâ  

-los para reduzir os picos de escape (simples e duplos) no espectro me 

dido pelo detetor Ge(Li). 

Os vôos a bordo de balões, efetuado a partir de Guará 

tinguctã, São Paulo, permitiram medir um fluxo de 4,18 - 1.56 x IO"3 

fotons cm-2 s~a, para a linha de aniquilação de positrons em 0,511 MeV, 

proveniente da direção do Centro Galatico e, também detetar varias 1J_ 

nhas nucleares de origem atmosférica e induzidas no detetor e nos mate 

riais próximos a ele. 

A Figura 6.6 mostra um diagrama esquemático do telescí) 

pio construído pelos grupos da Eell Telephone Laboratories e Sandia 

Laboratories (Leventhal et aiii 1977 e 1978), para a realização de me 

didas de raios gama (100 KeV - 5 MeV) a bordo de balão. 0 detetor ceji 

trai,deste instrumento 5 um diodo de germãnio hiperpuro de 130 cm3 de 

volume com uma resolução em energia de 3,2 KeV, em 0,511 MeV. 0 siste 

ma de blindagem em anticoincidencia e constituído por cristais de 

NaI(T£), formando uma abertura superior que define um campo de visão 

de 15° (FWHM), na linha de 0,511 MeV, para o telescópio. Este instrumeji 

to permitiu a Leventhal et alii (1978) medir uma intensidade de (1,22 ± 
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10~3 fõtons cm" s~ , para o fluxo de linha de aniquilaçao de positrons 

(0,511 MeV), proveniente da direção do Centro Galatico, num võoabordo 

de balão a partir de Alice Springs (Austrália), era 11 - 12 de novembro 

de 1977. 

DlOtiO 

DLINDACEM TKBMiCA 

SUPORTE DC COURE 

ÇOKEX/O EtíTTilCA 

DARHA I>£ ESFRIAMENTO 

Fig. 6.4 - Detetor Ge(Li) do espectrometro. 

FONTE: Da Costa, 1981 p. 38. 
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Fig. 6.6 - Diagrama de bloco simplificado do circuito de contagem do 
telescópio de germãnio de Levanthal et alii (1977). 
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A Figura 6.7 moitra o telescópio de raios gama de baixa 

energia, que esta em funcionamento desde 1979, a bordo do satélite HEAO 

-C (Observatório Astronômico de Alta Energia-C). Este telescópio coji 

siste, basicamente, em um conjunto de quatro diodos de germanio hipe£ 

puro (HPGe) de 60 cm3 cada, inseridos numa blindagem ativa (anticoni 

cidência)de Csl (Na), de 6,6 cm de espessura nrínima (Hahoney et alii 

1978a).0 sistema de anticoincidincia de CsI(Na) tem quatro cristais Iji 

terais e um cristal colimador superior, que possui quatro aberturas ge£ 

metricamente correspondentes aos quatro diodos de germanio. Cada abe£ 

tura define um campo de visão de - 30° (FWHM) para raios gama de-1 MeV. 

A frente do telescópio e protegida, contra a incidência de partículas 

carregadas, por um cintilador plástico de 3,3 cm de espessura. A reso^ 

lução em energia de cada diodo de germanio é de - 2,8 KeV, para fotons 

de 1,33 MeV (6BCo). Os sinais de cada detetor HPGe são codificados em 

3192 canais, antes de serem transmitidos para a Terra através da tel£ 

metria. 0 esfriamento dos diodos de germanio é feito por um sistema de 

criogenia, que utiliza como refrigerantes amônia e metano sólidos. 0 

objetivo principal do experimento, que esta sendo realizado com este te 

lescõpio, c a deteção de linhas de raios gama (0,05 - 10 KeV) de fontes 

cósmicas discretas e difusas. 

A Figura 6.8 mostra a localização do cristal de germâ 

nio hiperpuro de 35 cm3 de volume, que esta operando atualmente a bor 

do do satélite ISEE-C (Teegarden et alii 1978), para realização de me 

didas do espectro em energia (0,05 - 6,5 MeV de raios gama cósmicos, em 

eventos transientes rápidos (~ 5 - 105) - "bursts" de altas intensida^ 

des (~ IO3 contagens s _ 1 ) . A electrônica associada ao detetor tem um 

codificador de 4096 canais e uma memória capaz de armazenar 105 bits, 

correspondentes a variação temporal e espectral das contagens dos raios 

gama. A resolução total do sistema é de - 10 KeV, para fótons de 570 

KeV, e a variação temporal é armazenada com precisão melhor que lms. No 

evento de 19 de novembro de 1978, observado também por cintiladores a 

bordo de nove satélites, Teegarden and Cline (1980) identificaram P2 

cos em 420 e 740 KeV no espectro medido com o germanio hiperpuro do 

satélite ISEE-C. Teegarden e Cline sugerem que os picos em420 e740 KeV 
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podem, possivelmente, corresponder as linhas de 0,511 HeV (e+ - e~) e 

847 KeV (primeiro estado excitado do ferro desviado para o vermelho). 
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Fig. 6.7 - Visão explodida do telescópio de raops gama de satél i te HEAO-C. 

FONTE: Mahoney et a l i i (1978a), p. 552. 
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Fig. 6.8 - Telescõplojsara a deteção de "bursts" de raios gama do satélite ISEE-C. Localização do telescõ 
pio no satélite e posição do detetor de germanio no telescópio. "~ 
FONTE: Teegarden et alii (1978), p. 524. 
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