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CALIBRAÇAO DE UM TELESCÓPIO PARA ESPECTROSCOPIA GAMA COM UMA NOVA CONH 

GURAÇAO DE DIODOS Ge(Li)* 
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Instituto de Pesquisas Espaciais, INPE; Conselho Nacional de Desenvolvi 

mento Científico e Tecnológico, CNPq - CESR-Toulouse-França. 

?t was developed a telescope to measure gamma-rays in the 

energy interval 10-1500 KeV, using two Ge(Li) diodes of 40 cm3 each, 

coaxially mounted in the same cryostat and an anticoincidence Nal(T£) 

shielding system. This new configuration allows a much better signal to 

noise ratio due to the lower diode operating in anticoincidence with the 

upper one; besides that, one has a high energy resolution (AE ̂  2.6 KeV 

at 511 KeV). The results of the telescope cal ibrations with the cal ibrat-

ed sources Am2lfl, Na22 and Eu152 are described. From the analysis of the 

data obtained in the sum coincidence mode, a minimum detectable flux at 

511 KeV is estimated to be 'v 2 x IO-3 fõtons cm"2 s" , with a statistical 

significance of 3o~ for 10 hours of observing time at 3 mb of residual 

atmosphere. That is about the minimum line flux emitted by the Galactic 

Center. The measurement of the flux at this line would confirm the time 

variability observed by Riegler and collaborators using data obtained 

through HEA0-3 satellite. 

*Trabalho parcialmente subvencionado pelo Fundo Nacional de Desenvolva 

mento Científico e Tecnológico, FNDCT, através de contrato FINEP. 



- 2 -

Foi desenvolvido um telescópio para medir raios gama no intejr 

valo de energia 10-1500 KeV, utilizando dois diodos Ge(Li) de 40 cm3 ca 

da, um montados coax ia Irnente num mesmo criostato, e um sistema de bl indagem 

de cristais Nal(TÍ,) em anticoincidência com os diodos. Esta configuração 

original permite, além da alta resolução espectral (AE ̂  2,6 KeV em 511 

KeV), uma melhor relação sinal/ruído, devido a uma redução no nível de 

ruído de fundo pela presença do diodo inferior em anticoincidência com 

o detetor superior. Descrevem-se os resultados da calibraçao do telescó_ 

pio em laboratório com as fontes radioativas calibradas Am21*1, Na 2 2 e 

Eu152. Da análise dos dados obtidos na configuração "sum coincidence"! eŝ  

tima-se para o telescópio um fluxo mínimo detectável ^ 2 x 10 3 fótons 

cm s , com um nível de confiança de 3o~ para detecção do fluxo da 1J_ 

nha de aniquilação elétron-pósitron em 511 KeV emitida pela região pró 

xima ao Centro Galáctico, durante *v> 10 horas de observação numa altura 

de ̂  3 mb de atmosfera residual, no Hemisfério Sul. Sua observação coji 

firmará o período de variabilidade temporal observada nesta linha por 

Ríegler e colaboradores usando dados do satélite HEAC-3. 

1.INTRODUÇÃO 

A observação de linhas gama nucleares de origem cósmica pe£ 

mi te a sondagem direta de processos físicos envolvendo grandes quantida_ 

des de energia, além da estimativa das condições ambientais tais como 

temperatura, densidade e pressão da região emissora. 

A atmosfera terrestre, devido â grande abundância de nucH 

deos, ao interagir com os raios cósmicos primários e secundáriosé proU 

fica na produção de linhas gama nucleares, especialmente as originadas 
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pela desexcitação do Carbono, Nitrogênio e Oxigênio (Ling", 1975; Ling e 

Gruber, 1977). 

Na atmosfera solar, também várias linhas gama podem ser pr£ 

duzidas como resultado das interações de protons muito energéticosenêu 

trons com o gás da cromosfera solar. Suas intensidades aumentam durante 

a ocorrência de explosões solares (Rsmaty et ai., 1979; Riegler et ai., 

1982), principalmente a linha em 2,22 MeV da reação de captura de nêu_ 

trons, H1 (n.y) H2, e as linhas em k,kl MeV do C12* e 6,13 MeV do O16*. 

Apenas a linha de aniquilaçao elêtron-pôsitron em 511 KeV tem 

sido observada ccn confiabi1 idade. Sua componente atmosférica e a compo 

nente de origem cósmica na-direção do Centro Caláctico têm seu fluxo bem 

determinado (Haymes et ai., 1975; Leventhal et ai. ?978 e 1980; Albernhe 

et ai. 1981; Riegler et ai., 1981; Paciesas et ai., 1982; Jardim et ai., 

1982). As observações efetuadas pelo telescópio a bordo do satélite 

HEAO-3 (Riegler at al., 1931) mostraram uma variação na intensidade de 

fluxo desta linha de um fator ^ 3» num intervalo de ̂  6 meseã. As obse£ 

vações posteriores (Paciesas et ai., 1982) apenas estimaram um 1 imite su_ 

perior para a emissão proveniente daquela direção, indicando que prov£ 

velmente a fonte esta no estado "off". Desde então, não f o» realizada 

qualquer outra observação da linha de aniquilaçao na direção do Centro 

Galáctico. 

A utilização de diodos Ge(Lí) em telescópios de raios gama, 

no lugar de cintíladores Nal (TA.) ou Csl(TJl) permite uma sensível me1ho_ 

ra nas medidas de Unhas gama, uma vez que a alta resolução em energia 

dos diodos Ge (Li) (M/E-v 0,1%) implica uma relação "peak to valley" 
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mais favorável do que a dos detectores de cintilação. Neste trabalho, £ 

presenta-se uma montagem original de um telescópio Ge(Li),a qual consis^ 

te em adicionar um segundo diodo montado coaxialmente num-mesmo criosta 

to, abaixo do diodo principal. Este diodo adicional opera como detector 

e em anticoincídência com o superior, apresentando uma melhor blindagem 

contra a radiação de ruído de fundo para o diodo principal. Os resultâ  

dos foram obtidos durante as calibracões do experimento,efetuadas antes 

do seu lançamento a bordo de balão estratosférico. 

2. DISPOSITIVO EXPERIMENTAL 

0 dispositivo experimental (Figura 1) é constituído por um 

conjunto de dois diodos coaxiais (Dl e 02) montados sobre um mesmo eixo e 

separados de 1,25 cm. Cada diodo tem uma superfície geométrica perpendj_ 

cular ao eixo do telescópio de 17,6 cm2 e uma espessura de 2,5 cm; são 

pressurizados e refrigerados ã temperatura de nitrogênio líquido e pola_ 

rizados por uma mesma alta tensão; cada um deles alimentam um pré-amplj_ 

ficador de carga do tipo ORTEC. Os pré-amplificadores e a alta tensão 

operam â pressão atmosférica no interior de um cilindro vedado. Os dete£ 

tores D1 e D2 estão reciprocamente em "veto", isto é, em anticoincidêii 

cia. 

0 conjunto de detecção é protegido por um sistema de b1índa_ 

gem que consiste em 3 cristais de Nal(T£), (A3, AH, A5). Ocintilador A5 

é um anel cilíndrico vazado, com dimensões externas 20.3 cm de di"metro 

x 15.2 cm de altura (8"x6"). A abertura central deste, em relação aos 

diodos, define um campo de visada geométrico de * 50 . Os cintiladores 

A** e AH são cilindros semicirculares de dimensões externas 20.3 cm de 
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diâmetro x 5.1 de altura (o^xZ"), os quais formam a blindagem inferior 

aos d iodos Ge(Li). 

CILINDRO DE 
PRESSURIZAÇSO 

ALTA 
TENSÃO 

Fig. 1 - Diagrama mostrando as várias partes que constituem o telescópio 

da experiência Geli 1. 
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Os sinais dos pré-ampl if icadores de carga (ORTEC 970 e Camberra 

2001) são amplificados e formatados por emplificadores lineares (ORTEC 

472, Camberra 1413)..conforme a Figura 2, e fazem oscilar os monoestavds qua£ 

do ultrapassam os níveis dos discriminadores associados. Estes níveis 

estão regulados em 10 KeV. A linearidade de ganho define um intervalode 

energia de 10 a 1500 KeV. Cs pulsosdos monoestáveis, cujas larguras são 

de *v» 12 microsseguncíos, disparam o circuito "ou". A largura do pulso de 

saída do circuito "ou" varia segundo a superposição dos pelsos d>smonoe£ 

tãveis. Os níveis dos discriminadores associados à A3, M e A5 são fixos 

em 100 KeV. Nestas condições, e segundo os resultados obtidos por oc£ 

sião do vÔo em balão estratosférico da experiência CESAR (Albernhe et 

ai., 198l), o qual apresentava as mesmas características, o tempo morto 

do sistema de anticoincidência é estimado em *v» 3% no máximo de Pfotzer e 

*fc k% no teto ('v 3 mb). A análise da soma dos d iodos (Dl + D2)é efetuada 

através do circuito "Dual Sum and Invert" (Ortec *»33)- As calibrações 

dos diodos sem anticoincidência foram obtidos na ausência dos cristais 

A3, A4 e A5 (a montagem destes pode modificar os resultados por causa da 

difusão dos fótons dentro dos materiais). A Tabela 1 indica a função \ó_ 

gica das anticoincidências. 
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TABELA 1 

FUNÇÃO LÕGI CA DAS ANTICO INCIDÊNCIAS. 

DETETOR 

Dl 

D2 

A3 + A4 + A5 

Dl + D2 

A3 + A*t + A5 

ANALISE 

NAO 

SIM 

NAO 

SIM 

NAO 

ANTICO INCIDÊNCIA 

SIM 

SIM 

SIM 

NOMENCLATURA 

D IODO 2/ANTi 3 

DIODO 1+2/ ANTI N 

3. RESULTADOS DAS CALIBRATES 

A calibração do dispositivo experimental consiste em efetuar 

medidas do fluxo emitido pelas várias fontes radioativas calibradas. As 

fontes foram colocadas numa distância d = 1,1 ir do centro do diodo supe_ 

ríor (D2). A incidência de fonte é medida em relação ã vertical. As fon, 

tes utilizadas são indicadas na Tabela 2. 
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TABELA 2 

CARACTERÍSTICAS DAS FONTES RADIOATIVAS UTILIZADAS DURANTE AS CALIBRATES, 

DADOS DE ERDTMANN E SOYKA (1979) E BROWN ET AL. (1978) 

FONTE 

(T i/2, MEIA VIDA) 

" x An 

(433 ANOS) 

Na22 

(2.58 ANOS) 

152Eu~ 

(13 ANOS) 

ATIVIDADE (Ao) 

(ver) 

6,43±0,19 pCi 

1,48 ±0,01» yci 

18.70 ± 0.37 pCi 

ENERGIA: E (KeV) 

(n , RAZÃO DE RAMIFICAÇÃO)" 

59,54 (0,363) 

511 (1,798); 1274,5 (0,9994) 

121,78 (0,332); 244,7(0,087); 

344,28 (0,311); 778,9 (0.153); 

964,0 (0,17); 1086,4 (0,103); 

1112,0 (0,159); 1408,03(0,244) 

A eficiência absoluta (e) dos d iodos foi calculada a partir 

das contagens observadas (P.) nos fotopicos segundo a expressão: 

(D e • 

A x r i x 
4TT 

x T 

onde: 

A - A exp (- t/T 1 / 2 ) ; Q - S/d2; 

t: intervalo de tempo entre a calibraçlo da fonte e a medida; 
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T: tempo de integração; 

S: área dos d iodos projetada perpendicularmente à incidência 

da fonte. 

0 cálculo das contagens no fotopico ê feito utilizando o 

programa HYPERMET (em FORTRAN IV) desenvolvido por Phi 11 ipse Mar low no 

NRL (Phi 11ipse Mar low, 1976). Este programa fa2 o ajuste dos dados por 

uma técnica de convergência iterativa, e os valores dos parâmetros tais 

como o centróide da linha, resolução em energia (AE) e P. são determina 

dos pelo valor mínimo do xZ> Os dados são registrados por um analisador 

de amplitudes de 8192 canais (Figura 3). As contagens do analisador são 

transferidas ao computador B6800 por meio de um circuito de interface de_ 

senvolvido em nosso laboratório. Outros programcs'software"foram desen_ 

volvidos para tratamento complementar dos dados,incluindo rotinas para 

a "plotter" calcomp 1051. 
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152 Fit,. 3 - Espectros da fonte radioativa d«* X EU calibrada, observados em 8192 canais de energia. 
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Os resultados mostram a variação do produto (eS) em função da 

energia dos fótons, E (Figura ka). Esta variação, obtida com o diodo D2" 

para uma incidência normal, ê aproximada por uma função analítica: 

(2) eS » l-̂-J 2 + a3 exp (-a* E). 

Fazendo o ajuste, com esta expressão, dos resultados das calJ_ 

brações (com x2 = 3.511 para 7 graus de liberdade) com D2 sem anticoijn 

cídência, obtem-se: 

aj = '»67,8 a2 = 1,3*2 a3 - - 371,5 a„ «= + 5,582 x IO-2. 

0 que confirma a representação proposta por McNelles e Camp

bell (1973). 

Para energias de fótons superiores a 300 KeV, os valores (eS) 

obtidos para a soma dos d iodos (1+2) correspondem, a menos de erros es_ 

tatísticos, â soma aritmética das áreas efetivas calculadas para 01e 02. 

Para energias inferiores, 02 constitui-se num obstáculo passivo qus ajj 

sorve os fótons antes que estes atinjam 01. 
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Fig. *»a - Variação da área efetiva do telescópio em função da cncrçia 

dos fôtons. 

Mostra-se na Figura kb a variação da resolução em energia 

(AE) em função de E, representada por uma função da forma (Knoll, 1379): 

(3) (AE)2 - (AE)2 + (2.35)2. F . e . E, 

onde: 

(AE): largura total â meia intensidade; 

(AE) : largura total â meia intensidade devida ã eletrônica; 
6 

F: fator de Fano; 

e: energia média necessária para criar um par elétron-buraco 

(para o Germanio, e • 2.95 KeV). 
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Os resultados encontrados para D2 são: 

(AE) = 2,2645 ± 0,045 KeV; F = 0,0584 ± 0,0288. 

Fig. 4b - Variação da resolução em energia ("Full Width at Half Maximum') 

em função áa energia dos fõtons. As curvas indicam os ajustes feitos pe_ 

Io método dos mínimos quadrados. 

A utilização da expressão (3) mostrou que valor de AE ca leu 

lado usando as medidas de D2 é 30% menor do que aquele ca 1 eu lado para 

Dl + D2, o que mostra o alargamento das linhas da soma dos diodos. A re 

solução de Dl não e bem definida a não ser em altas energias (E = 1 MeV), 

quando a absorção dos fõtons por D2 é desprezível. No entanto, fõtons com 

E £ 300 KeV podem sofrer difusão quando atravessam D2, antes de seremd£ 

tectados por D1, o que produzirá o alargamento dos fotopicos (Figura 5a). 
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Fig. 5a - Espectros da região da linha em 2kkJ KeV emitida pela fonte 

de 152Eu, que mostram o efeito da difusão ("forward scattering") ocorrj^ 

da no diodo D2. 

Tal fato não ocorre no momento da obtenção dos espectros ape 

nas com 02 (Figura 5b). 

A presença da anticoincidência montada com A3, A*» e A5 restaû  

ra a resolução dos fotopicos, eliminando as difusoes e dando diretividji 

de ao telescópio. A abertura angular efetiva é estimada determinando a 

variação da transmissão em função do ângulo de incidência dos f5tons de 

diferentes energias. 

A transmissão representa a razão dos fotopicos obtidos na 

presença, e na ausência da anticoincidência. 
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Ftg. 5b - espectros da região da linha em 2M,7 KeV emitida pela fonte 

de 152Eu, obtidos apenas com o diodo D2. 

A Figura 6 mostra que a abertura ã meia intensidade do te_ 

lescópio, A0, para E £ 300 KeV, é idêntica à abertura geométrica (^50r). 

A transmissão residual fora desta abertura é de no máximo ^ \%. Emaltas 

energias (E £ 900 KeV) A0 não se modifica, porém a transmissão residual 

pode alcançar 30$, o que, quando comparado aos resultados obtidos pelo 

experimento CESAR (E - 778,9 KeV e E » 1*»08,03 KeV) é duas vezes inf£ 

ríor. A redução da transmissão residual é devida ã anticoincidência do 

diodo Dl. 
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k. CONCLUSÕES 

Os resultados obtidos durante as calibrações efetuadas antes 

do lançamento em balão estratosfêrico da experiência Geli 1 mostram que 

a adição do d iodo inferior Dl ao instrumento permite a obte.ição de: 

a) uma melhor resolução AE *v» 2.5 KeV em E = 1 MeV,quando corn 

parada â experiência CESAR que apresentava AE = k.5 KeV; 

b) una transmissão residual menor. 

A diminuição da transmissão residual poderá compensar a redû  

ção da área efetiva de detecção do d iodo 02, devido ã atenuação do ru_T 

do de fundo ambiental. No caso em que não forem necessárias medidas de 

tão alta resolução em energia (por exemplo, se a linha em 511 KeV emitj_ 

da pelo Centro Galáctico for afetada por um "redsríft" tal que o alarga_ 

mento da linha seja superior a AE), as medidas efetuadas com os didos 

no modo 01 + D2 disporão de uma área efetiva duas vezes superior â de D2, 

apresentando, porém, a mesma transmissão residual. 

Nessas condições, a estimativa parao fluxo mínimo detectável 

da linha, Fmin (fôtons/cm2-s), determinado com um nível de confiabilida^ 

de estatística de k desvios-padrão (k » 3) ê dada pela expressão (Benson 

et ai. 1981): 

W Fmin * (l'3,)* k Í2 . fb . E/ (e . S. T)J
I/2 
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onde: 

f. : Fluxo diferencial estimado para o ruído de fundo (fotons 

cm s~ KeV ); 

AE: largura da linha a meia intensidade (KeV); 

eS: área efetiva (cm2); 

T: tempo de integração (s). 

-3 - -2 -i 
0 valor calculado e da ordem de 2 x 10 fotons cm s pa_ 

r r -2 - -2 -1 - 1 

ra um .iivel de ruído de fundo f, s 2 x 10 fotons cm s KeV e para 

um tempo de observação de 10 horas. A largura da linha a meia intensida^ 

de para a soma dos diodos ê igual a k KeV. Este valor poderá ser verify 

cado durante a realização do vôo do experimento em balão estratosférica 

Agradecimentos: Agradecemos a F. Albernhe (CESR, Toulouse) ãs 

sugestões dadas durante a calibracão do telescópio. 
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