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Resumo

Neste trabalho foi medido o alargamento Doppler de uma aniquilação

elétron pósitron com o uso de um �ltro angular. O Filtro angular reduz,

substancialmente, a detecção de fótons provenientes de aniquilações de elé-

trons com baixo momento, enfatizando, desta forma, a contribuição de ani-

quilações com elétrons fortemente ligados. Foram medidos os espectros de

coincidência para os ângulos de corte de 0, 28◦, 0, 42◦ e 1.2◦.

Os resultados obtidos mostram que, conforme se aumenta o ângulo de

corte, há uma redução das aniquilações com elétrons de valência em propor-

ção muito maior do que para elétrons fortemente ligados.

Foi determinada a transmissibilidade do �ltro em função do ângulo entre

as direções de emissão dos gamas, levando em conta todos os elementos do

arranjo experimental para cada ângulo crítico, assim como a distribuição

espacial da atividade da fonte radioativa.

Um modelo simples foi utilizado para estimar teoricamente a dependência

da dispersão da energia em função do ângulo de corte. Este modelo permitiu

calcular o alargamento Doppler da radiação de aniquilação elétron pósitron.

Os resultados obtidos mostram um bom acordo com os dados experimentais.

Geralmente, estudos de aniquilação de pósitrons com elétrons fortemente

ligados dependem de uma modelagem detalhada do espectro de coincidência,

ou da medida dos fótons provenientes da aniquilação em coincidência com

elétrons Auger. O �ltro angular, desenvolvido neste trabalho se coloca como

uma boa alternativa a estes métodos.
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Abstract

This work reports the measurement of the Doppler broadening of the

electron-positron annihilation radiation using an angular �lter. The angular

�lter substantially reduces the number of detected gamma-rays from positron

annihilation with low momentum electrons, therefore emphasizing the con-

tribution of bound electron. Four coincidence measurements of the emitted

gamma-rays were done with arrangements corresponding to critical angles of

0.28◦, 0.42◦, 1.2◦.

The obtained results show that the relative intensity of annihilation with

valence electrons decreases as the critical angle increases.

The �lter transmissibility as a function of the angle between the two

gamma-rays emission directions was determined taking into account all the

elements of the experimental arrangement for every critical angle as well as

the spatial distribution of the source activity.

A simple model was used to theoretically estimate the dependence of the

energy dispersion on the critical angle. The model allows us to calculate the

Doppler broadening of the electron-positron annihilation radiation, and the

obtained results show good agreement with the experimental data.

Usually, the study of positrons annihilation with inner electrons requires

good detectors' energy resolution and depends on either sophisticated mode-

ling and statistical analysis of the coincidence spectra or the measurement of

the annihilation gamma-rays in coincidence with Auger electrons. The use

of the angular �lter developed in this work is a good alternative to those

procedures.
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Capítulo 1

Introdução

Neste capítulo será apresentada uma visão geral dos experimentos envol-

vendo aniquilação de pósitrons. Serão mostradas as grandezas que podem ser

obtidas com este tipo de experimento, as principais técnicas experimentais

utilizadas, um resumo teórico do processo de aniquilação, além dos objetivos

do experimento descrito neste trabalho.

1.1 Experimentos de aniquilação de pósitrons:

Visão geral

A aniquilação de pósitrons é um importante recurso para estudar a estru-

tura eletrônica dos materiais. Nesta técnica, pósitrons penetram no material

a ser estudado e se aniquilam com elétrons em seu interior gerando radia-

ção gama. Através da medida dessa radiação é possível determinar diversas

propriedades do elétron que participou da aniquilação e assim obter infor-

mações do material estudado. Os parâmetros que podem ser medidos em

uma aniquilação elétron-pósitron são a energia de um ou ambos os gamas

emitidos, o ângulo entre esses gamas, a taxa de aniquilação e o tempo de

vida do pósitron no material.

Os primeiros trabalhos usando pósitrons para analisar a estrutura eletrô-

nica dos materiais são da década de 40 e 50 [1, 2]. Estes trabalhos utilizavam-

se de detectores cintiladores para avaliar o desvio de colinearidade dos fótons

1



CAPÍTULO 1. INTRODUÇÃO 2

emitidos na aniquilação, técnica que posteriormente �cou conhecida como

Correlação Angular da Radiação de Aniquilação.

O advento dá técnica de medida do Alargamento Doppler, principalmente

após inclusão de um segundo detector semicondutor no arranjo experimental

[3], permitiu o estudo da parte do espectro de coincidência devido a aniqui-

lação com altos momentos. Estas aniquilações são dominadas por elétrons

fortemente ligados, e, portanto, permitem obter o elemento químico do ma-

terial na região da aniquilação.

Recentemente, no laboratório do Acelerador Linear no Instituto de Fí-

sica da USP, foi desenvolvida uma técnica para o ajuste de funções modelos

diretamente nos espectros de coincidência dos fótons gerados na aniquilação

[4, 5]. Essa técnica permitiu um estudo detalhado da porção do espectro

de coincidência devido a aniquilações com elétrons fortemente ligados. O

presente projeto dá continuidade a esses trabalhos e é uma alternativa para

medida da radiação de aniquilação proveniente de elétrons fortemente liga-

dos.

No referencial do centro de massa, a aniquilação de um elétron livre com

um pósitron dá origem a dois gamas emitidos a 180◦ cada um com energia

igual a energia de repouso do elétron. Porém, no referencial do laboratório

esses gamas sofrem deslocamento Doppler e o ângulo entre eles é ligeiramente

diferente de 180◦.

Os principais estudos em aniquilação de pósitrons se baseiam em duas

características básicas deste processo. A sensibilidade dos parâmetros da

aniquilação em relação à densidade local de elétrons e em relação a função

densidade de probabilidade (fdp) do momento linear dos elétrons no material.

A sensibilidade destes parâmetros à densidade local de elétrons é, geral-

mente, utilizada para o estudo de defeitos (vacâncias, por exemplo) em redes

cristalinas. A principal técnica utilizada para esse �m é a Espectroscopia de

Vida Média.

Quando um pósitron penetra em um material livre de defeitos sua função

de onda vai rapidamente para o estado fundamental, não localizado (processo

de termalização). Neste caso, como não há outros pósitrons no material, a

energia cinética do pósitron é da ordem de kBT (sendo que kB é a constante
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de Boltzmann e T é a temperatura do material) e, portanto, bem menor que

a energia dos elétrons.

Caso haja um defeito na rede cristalina a função de onda do pósitron é

localizada na região do defeito (armadilhamento) e a aniquilação se dá com

em elétron da vizinhança deste defeito. Como a densidade local de elétrons na

região do defeito é diferente da densidade em uma região livre de defeitos, a

vida média do pósitron tem seu valor alterado. A sensibilidade dessa técnica

inicia-se por volta de uma vacância por 107 átomos [6].

A sensibilidade dos parâmetros da aniquilação em função da fdp do mo-

mento dos elétrons é explicada pela cinemática do processo de aniquilação.

Como será mostrado na seção 1.3.1, a mudança de referencial entre o cen-

tro de massa e o laboratório, faz com que a energia dos gamas gerados na

aniquilação esteja relacionada com a componente do momento dos elétrons

paralela à direção de aniquilação e o ângulo entre eles esteja relacionado com

a componente do momento perpendicular à essa direção. Além disso, através

da energia total dos gamas, é possível obter a energia de ligação do elétron

aniquilado e, assim, caracterizar o elemento químico do material envolvido

na aniquilação.

Os fenômenos decorrentes da mudança de referencial entre o centro de

massa e laboratório, dão origem a duas técnicas experimentais importantes:

a Medida do Alargamento Doppler e a Medida da Correlação Angular de

Radiação de Aniquilação (ACAR), que permitem obter, respectivamente, a

função densidade de probabilidade das componentes paralela e perpendicular

dos momentos dos elétrons.

1.2 Objetivos

O objetivo deste experimento é medir a energia dos gamas emitidos numa

aniquilação elétron-pósitron e assim conhecer a componente do momento dos

elétrons longitudinal à direção de aniquilação, porém, com o uso de um �ltro

angular desenvolvido neste projeto. Este �ltro permite estimar, também, a

componente do momento perpendicular à direção de emissão fazendo, assim,

um estudo mais detalhado do processo de aniquilação.
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Uma região de particular interesse no espectro de coincidência é a formada

por aniquilações com elétrons fortemente ligados. Nesse caso, as aniquilações

com elétrons de condução, que são da ordem de 90% do total de eventos, fun-

cionam como fundo para as medidas de interesse. Algumas soluções podem

ser utilizadas para contornar esse problema. A primeira consiste em obter

uma grande quantidade de eventos [7], o que implica no uso de fontes radi-

oativas muito intensas ou em tempo de medida muito grande. A segunda

consiste na modelagem do espectro de coincidência [4, 5], o que requer uma

análise estatística detalhada. Uma terceira possibilidade é medir os fótons

da aniquilação em coincidência com elétrons Auger [8], o que implica no

uso de amostras extremamente �nas. O �ltro angular desenvolvido é uma

alternativa para reduzir signi�cativamente as aniquilações com elétrons de

condução, facilitando a observação de aniquilações com elétrons fortemente

ligados.

Para entender o funcionamento deste �ltro é necessário estudar a cine-

mática do processo de aniquilação. Na seção 1.3.1 são deduzidas as relações

entre a energia e o ângulo dos fótons emitidos na aniquilação em função do

momento do par elétron-pósitron.

1.3 Teoria do Processo de aniquilação

A descrição teórica conveniente do processo de aniquilação pode ser feita

pela Eletrodinâmica Quântica [9]. A taxa de aniquilação, as funções densi-

dade de probabilidade do momento do par e sua energia podem ser obtidas,

desde que conhecidas as funções de onda do elétron e do pósitron aniquilado.

Essas funções de onda podem ser obtidas por modelos em Física do estado

sólido. Porém, as principais relações utilizadas nesse projeto podem ser ob-

tidas por um modelo semiclássico da cinemática do processo de aniquilação.

A descrição desse modelo é simples e ajuda a compreender os objetivos do

experimento apresentado neste trabalho.
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1.3.1 Cinemática

A descrição da cinemática do processo de aniquilação, no caso onde o

par elétron-pósitron está em repouso e em um estado não ligado é trivial.

Como o momento linear inicial é zero, quando dois gamas são emitidos, eles

são colineares e cada fóton tem energia igual a energia de repouso do elétron

(E0 = 511keV ). No caso do par elétron pósitron estar em movimento no re-

ferencial do laboratório, pode-se resolver o problema no referencial do centro

de massa, onde os gamas continuam sendo colineares, e depois voltar para o

referencial do laboratório.

No referencial do centro de massa, os ângulos entre os gamas emitidos

(γ1 e γ2) e a direção do momento do par elétron-pósitron (Pcm) são θ1 e θ2.

O momento do par elétron-pósitron pode ser decomposto nas componentes

paralela (p//) e perpendicular (p⊥) à direção de aniquilação.

p⊥ = p sen θ (1.1a)

p// = p cos θ (1.1b)

sendo que θ = θ′1.

A �gura 1.1 ajuda a entender a cinemática do processo.

No referencial do laboratório, a componente perpendicular do momento

do centro de massa (p⊥) é responsável por um pequeno ângulo (α) entre

a direção de emissão dos gamas (θ′1 e θ′2) e a componente paralela deste

momento (p//) está relacionada a diferença de energia entre os gamas. As

energias dos fótons no referencial do laboratório e o ângulo entre eles podem

ser obtidos através da relações do deslocamento Doppler relativístico entre o

referencial do laboratório e do centro de massa.

Seja um fóton de frequência ω, cuja direção de propagação faz um ângulo

θ com a direção do momento do par elétron-pósitron, no referencial do centro

de massa. No referencial do laboratório, este fóton terá uma frequência ω′ e

uma direção de propagação θ′ dadas por [10]:



CAPÍTULO 1. INTRODUÇÃO 6

(a) centro de massa (b) laboratório

Figura 1.1: Relação entre as direções de emissão dos gamas e o momento do
centro de massa do par elétron-pósitron nos referenciais do centro de massa e
do laboratório (note que, como α está exagerado, os gamas são praticamente
colineares no referencial do laboratório).
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ω′ = γω(1− β cos θ) (1.2a)

tg θ′ =
sen θ

γ(cos θ − β)
(1.2b)

sendo que

β =
v

c

γ =

√
1

1− β2

onde v é a velocidade relativa entre o referencial do laboratório e o referencial

do centro de massa.

Para obter a relação entre a energia dos gamas, o ângulo entre eles e

o momento do centro de massa do par elétron-pósitron pode ser feita uma

aproximação em primeira ordem em torno de β = 0. Esta aproximação se

justi�ca, pois, como já mencionado, quando o pósitron entra no material ele

vai rapidamente para o estado fundamental, devido ao processo de termali-

zação. Portanto, a velocidade do par elétron-pósitron é devida, basicamente,

ao movimento do elétron. Como a energia cinética de um elétron (Ec) é da

mesma ordem de grandeza da energia de ligação (B), que para os elétrons

mais internos é da ordem de 1keV e para elétrons de condução não excede

poucos eV s, a expansão até primeira ordem em β se justi�ca. Com essa

expansão, tem-se:

γ = 1 +
Ec

m0c2
≈ 1 +

B

m0c2

γ ≈ 1 +
1

511
≈ 1, ou seja, β ≈ 0

Assim, multiplicando a equação 1.2a pela constante de Planck e utilizando

a aproximação acima, a energia dos gamas (E1,2), devido a mudança de

referencial entre o laboratório e o centro de massa, pode ser escrita como
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E1,2 = m0c
2 ± p//c

Se for incluída a energia de ligação, obtém-se

E1,2 = E0 ±
p//c

2
− B

2
(1.3)

A aproximação em primeira ordem em torno de β = 0 também pode ser

utilizada para se obter o ângulo entre os gamas no referencial do laboratório

(α). Pela �gura 1.1 A relação entre α, θ′1 e θ
′
2 é:

α = θ′2 − θ′1

Tomando-se a tangente e substituindo a equação 1.2b:

tgα = tg(θ′2 − θ′1)⇒ α =
p⊥
m0c

(1.4)

Dessa forma, através das equações 1.3 e 1.4 é possível obter as componen-

tes paralela e perpendicular do momento do par elétron-pósitron, se forem

conhecidos a energia e o ângulo dos gamas emitidos.

1.4 Espectro de coincidência

Em experimentos de alargamento Doppler são medidas as energias (E1,2)

dos gamas emitidos na aniquilação. O espectro das energias destes gamas é

medido em coincidência temporal e é chamado de espectro de coincidência.

A �gura 1.2 mostra um espectro típico de coincidência temporal. Segundo a

equação 1.3 o valor esperado da energia dos gamas medidos no processo de

aniquilação é m0c
2 − B/2 já que o valor médio de p// é zero. Apesar disso,

o termo ±p//c/2 faz com que quando um gama tem energia acrescida deste

valor o outro gama tem sua energia subtraída deste mesmo valor. Assim, há

uma covariância negativa entre E1 e E2,

Geralmente, a análise dos espectros de coincidência é feita através das

projeções deste espectro ao longo das projeções diagonais E1 − E2 (per�l

largo) e E1 + E2 (per�l estreito) [7] (�guras 1.3 e 1.4). Através da equação
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Figura 1.2: Espectro de coincidência obtido sem o uso �ltro angular (0◦). As
curvas correspondem aos níveis 1, 2, 4, 8, 16, 32, 64 e 128.
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Figura 1.3: Espectro de coincidência obtido sem o uso �ltro angular (0◦) e
eixos convenientes para a análise. Enquanto a largura da projeção marginal
no eixo E1 − E2 = cte está relacionada com o deslocamento Doppler e com
a resolução combinada dos detetores a largura da projeção marginal E1 +
E2 = cte está relacionada apenas a resolução dos detectores. As curvas
correspondem aos níveis 1, 2, 4, 8, 16, 32, 64, 128 e 256.

1.5 pode-se ver que o per�l largo (eixo E1 − E2) traz informações sobre o

deslocamento Doppler e o per�l estreito (eixo E1+E2) traz informações sobre

a energia de ligação do elétron aniquilado.

E1 − E2 = p//c per�l largo (1.5a)

E1 + E2 = 2mc2 −B per�l estreito (1.5b)

Para evitar a perda de informação que este procedimento provoca, recen-

temente, no Laboratório do Acelerador Linear, foi desenvolvido um método
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Figura 1.4: Per�l largo (projeção marginal do eixo E1−E2 = cte) e estreito
(projeção marginal do eixo E1 + E2 = cte) do espectro de coincidência. A
largura em excesso na projeção ao longo do eixo E1 − E2 = cte é devida ao
deslocamento Doppler.
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para a análise do espectro de coincidência através do ajuste de funções mode-

los diretamente aos dados experimentais [4, 5]. Este método permite detalhar

melhor aniquilações com elétrons ligados, já que, quando se analisa apenas

o espectro de diferença de energia (per�l largo), como é usualmente feito, a

informação da energia de ligação é perdida (como pode-se ver na 1.5a). O

�ltro angular descrito na seção 1.5 é uma alternativa a este procedimento

para se estudar as aniquilações com elétrons fortemente ligados. Neste caso,

porém, busca-se reduzir a fração de aniquilações com elétrons de valência.

1.5 Filtro angular

O �ltro angular, �gura 1.5, é composto por um colimador com um furo

circular (diâmetro D) e um bloqueio cilíndrico (diametro d) posicionado a

uma distância r da fonte, ambos de chumbo. Essa geometria permite que

apenas gamas emitidos com um ângulo de corte maior ou igual a um certo

ângulo crítico (αc) sejam medidos.

αc ≈
d

2r
(1.6)

Segundo a equação 1.4, o ângulo entre os gamas é proporcional à compo-

nente perpendicular do momento dos elétrons. Dessa forma, são selecionadas

apenas aniquilações com uma quantidade de movimento perpendicular maior

ou igual a:

p⊥c = αcm0c (1.7)

1.6 Funções densidade de probabilidade de p//

e p⊥

Para avaliar o efeito da introdução do �ltro angular na medida do alarga-

mento Doppler é importante conhecer as funções densidade de probabilidade

de p// e p⊥. Em um experimento sem o uso do �ltro angular, a medida
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Figura 1.5: Filtro Angular. Um colimador e um bloqueio de chumbo per-
mitiam que apenas fossem detectados eventos cujo ângulo entre os gamas
fossem maiores do que um ângulo de corte (αC) de�nido pela geometria. A
�gura está fora de escala para facilitar o entendimento do arranjo

do alargamento Doppler é uma medida direta da fdp de p// (equação 1.5a).

Como todos os ângulos entre os gamas são permitidos, a função densidade

de probabilidade de p// é a fdp marginal:

f(p//) =

∫ +∞

0

g(p//, p⊥) dp⊥ (1.8)

sendo que g(p//, p⊥) é a fdp conjunta de p// e p⊥.

Quando o �ltro angular é introduzido, apenas são detectadas aniquilações

nas quais p⊥ é maior do que um valor crítico (p⊥c), de�nido pela geometria

do arranjo experimental (equação 1.7). Dessa forma, a fdp de p// será:

f(p//) =

∫ +∞

p⊥c

g(p//, p⊥) dp⊥ (1.9)

Para se determinar g(p//, p⊥) é necessário conhecer a função densidade

de probabilidade do módulo do momento do par elétron-pósitron h(p), que

pode ser obtida modelando-se o processo de aniquilação. A seção 3.2 mostra

um modelo de h(p), que, apesar de simpli�cado, apresenta um bom acordo

com os dados experimentais.

De�nindo um sistema de coordenadas tal que o eixo z seja a direção na
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Figura 1.6: Sistema de coordenadas. O eixo z é o eixo de�nido pela direção
de propagação dos gamas. O ângulo θ é o ângulo entre o eixo z e a direção
do momento do centro de massa do par elétron-pósitron

qual foram emitidos os gamas e o ângulo θ seja de�nido entre este eixo e o

momento do centro de massa do par elétron-pósitron (�gura 1.6), a função

densidade de probabilidade de p, θ e φ (Θ(p, θ, φ)) pode ser escrita, devido a

isotropia de h(p), como:

Θ(p, θ, φ) =
h(p) sen θ

4π
(1.10)

Integrando em φ e fazendo a mudança de variável,{
p⊥ = p sen θ

p// = p cos θ
,

cujo Jacobiano é ∣∣∣∣∣∂
(
p//, p⊥

)
∂ (p, θ)

∣∣∣∣∣ = p,

obtém-se:
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g(p//, p⊥) =
h(p) sen θ

2p

∣∣∣∣
p//,p⊥

=
p⊥h(p)|p//,p⊥
2(p2

// + p2
⊥)

. (1.11)

Assim, de posse das equações 1.11 e 1.9 é possível, através da modelagem

da fdp do módulo do momento dos elétrons, obter a função densidade de

probabilidade de p// e consequentemente da diferença de energia dos gamas

(per�l largo).



Capítulo 2

Experimental

As medidas foram realizadas no Laboratório do Acelerador Linear (LAL)

do Departamento de Física Experimental do Instituto de Física da USP. Este

laboratório dispõe de toda infra estrutura necessária para o experimento sem

o uso de grande quantidade de recursos extras. Foram aproveitados tanto os

detectores e módulos eletrônicos existentes quanto e eletrônica de aquisição

desenvolvida em trabalhos anteriores neste mesmo laboratório.

Um esquema da geometria do arranjo experimental encontra-se na �gura

1.5. Em uma breve descrição, os pósitron gerados numa fonte de 22Na eram

aniquilados com elétrons em uma camada de alumínio que revestia a fonte.

Os gamas emitidos na aniquilação eram selecionados pelo �ltro angular e

atingiam os detectores. A eletrônica de aquisição garantia que os pulsos

obtidos nos detectores estavam em coincidência temporal. Nesta seção serão

apresentados, em detalhes, as características deste arranjo.

2.1 Amostra

A amostra, de atividade da ordem de 105Bq, foi construída através do

gotejamento de uma solução aquosa inerte contendo 22Na em um envólucro

de alumínio, com o uso de uma micropipeta. As vantagens do uso de 22Na

como fontes de pósitrons são muitas e estão descritas na seção 2.1.1. O raio

da região onde �cou depositado o sódio era de aproximadamente 0, 5mm e

16
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Figura 2.1: Esquema da fonte utilizada. O 22Na decai emitindo pósitrons
que são aniquilados com elétrons do envólucro de alumínio.

a espessura da chapa de alumínio do envólucro era de, aproximadamente,

1, 5mm. A �gura 2.1 mostra um esquema da fonte.

Considerando-se a distância máxima de penetração de pósitrons em alu-

mínio, que é da ordem de décimo de milímetro [11] para os pósitrons mais

energéticos (∼ 540keV ) emitidos pelo 22Na, a espessura das folhas garantia

que todas as aniquilações ocorreriam no interior da amostra.

A escolha do alumínio como meio para ocorrerem as aniquilações deveu-se

à grande quantidade de trabalhos publicados com esse material [12], inclusive

alguns do próprio Laboratório do Acelerador Linear [4, 13]. A pureza do

material utilizado era superior a 99, 99%

2.1.1 Fontes de 22Na

Na natureza, as duas principais fontes de pósitrons são decaimentos nucle-

ares β+ e o processo de formação de pares e+ e− por gamas com energia maior

do que 2m0c
2. Em experimentos de aniquilação a fonte mais comumente em-

pregada é 22Na. A principal razão para esta escolha é a fácil manipulação

de soluções aquosas contendo o sódio e sua meia vida relativamente alta (2,6

anos). Além disso, no decaimento deste radioisótopo é emitido, quase si-

multaneamente com o pósitron (∼ 3ps), um gama de 1274keV . Este gama é

essencial na técnica de Espectroscopia de Vida Média, pois indica o tempo em

que foi criado o pósitron, servindo de start para a eletrônica do experimento

[6]. A �gura 2.2 mostra o esquema de decaimento desse radioisótopo [14].
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Figura 2.2: Esquema de decaimento do 22Na para o 22Ne. Após o decaimento
β+ (meia vida ∼ 3, 6ps) é emitido um gama de energia ∼ 1274, 5keV .

2.2 Filtro Angular

O �ltro angular, descrito na seção 1.5, é composto basicamente de duas

peças. Um colimador de comprimento 135mm, com orifício circular de di-

âmetro D = 3, 2mm, e um bloqueio cilíndrico de chumbo de comprimento

120mm e diâmetros que podiam ser d = 5, 6mm e d = 8, 0mm.

O ângulo de corte (�gura 1.5) era de�nido pelo raio do bloqueio cilíndrico

e a distância (r) entre este bloqueio e a fonte (equação 1.6).

Para que a fonte radioativa, o colimador e o bloqueio cilíndrico �cassem

alinhados no mesmo eixo de simetria, foi construído um sistema constituído

por uma guia e suportes para posicionar estas peças e a fonte radioativa. A

�gura 2.3 mostra uma foto do arranjo experimental.

Foi acoplado ao suporte da fonte um posicionador xy de forma que a

amostra pudesse ser posicionada ao longo do eixo de simetria de�nido entre

colimador e o bloqueio. O alinhamento da fonte era feito com o auxílio de

um laser.



CAPÍTULO 2. EXPERIMENTAL 19

Figura 2.3: Arranjo Experimental. A Amostra radioativa era posicionada
através de um posicionador xy no eixo formado pelo colimador de chumbo
(canto inferior direito) e pelo bloqueio angular (canto superior esquerdo).
Uma guia permitia o alinhamento mecânico das peças.
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2.2.1 Avaliação da transmissibilidade do �ltro angular

Se a fonte radioativa fosse puntiforme, o alinhamento das peças que com-

põe o �ltro angular fosse perfeito e não existisse a possibilidade de um gama

atravessar a blindagem e ainda assim ser detectado, então a transmissibili-

dade do �ltro seria uma função degrau do ângulo entre os gamas. Ou seja,

não seria detectado nenhum evento abaixo do ângulo de corte, de�nido pela

equação 1.6 e, a partir desse ângulo, todos os gamas que fossem na direção

dos detectores seriam detectados. Porém, como a fonte não é puntiforme e

há incertezas no alinhamento das peças, a transmissibilidade do �ltro é uma

função suave do ângulo entre os gamas. Para avaliar este efeito foi feita uma

simulação usando técnicas de Monte Carlo.

A simulação, basicamente, gerava um ponto na amostra e dois pontos

numa região próxima aos detectores. Estes pontos de�niam as trajetórias e o

ângulo entre os gamas. Caso alguma trajetória passasse por algum colimador

ou bloqueio, era calculado qual a distância que cada gama percorreria no

chumbo e qual a probabilidade dele interagir com este material. Foi utilizado

o critério de, caso um gama interagisse com a blindagem, ele seria computado

como não detectado. Assim, era possível saber, em função do ângulo entre

os gamas, a transmissibilidade do �ltro. Se o número de gamas detectados

para um dado ângulo for Ndet(α) e o de bloqueados pelo �ltro for Nbloq(α),

então a transmissibilidade (T (α)) será:

T (α) ∝
Ndet(α)

Ndet(α) +Nbloq(α)
(2.1)

A �gura 2.4 mostra um resultado típico da simulação.

Através desta simulação foram estimados os efeitos de diversos fatores que

in�uenciavam na largura da função transmissibilidade. O principal destes

fatores era o per�l de atividade da amostra. O fato região onde foi gotejada

a solução contendo 22Na ter dimensão de ∼ 0, 5mm, como pode ser visto na

�gura 2.1 somado ao fato do pósitron penetrar no alumínio uma distância da

ordem de décimo de milímetro (como já discutido na secção 2.1), faz com que

a região de onde os dois gamas provenientes da aniquilação se originam não

possa ser considerada puntiforme. A incerteza angular no ângulo de corte,
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Figura 2.4: Exemplo de transmissibilidade calculada pelo método de Monte
Carlo. A geometria do arranjo foi ajustada para um ângulo de corte de 1, 2◦.
As distâncias foram r = 19, 2cm, d = 8, 0mm e D = 3, 2mm, segundo a
convenção da �gura 1.5.
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devido a este fator era da ordem de 0, 5◦, variando conforme a geometria do

arranjo.

O segundo fator mais relevante na determinação da largura da função

transmissibilidade era o raio do colimador. Porém, nesse caso, há um com-

promisso entre a taxa de contagens e a incerteza no ângulo de corte. Se o

raio do colimador for muito pequeno, objetivando uma largura pequena na

função transmissibilidade, a taxa de contagens é muito pequena, já que a

área efetiva do detector, atrás do colimador, é reduzida. Por outro lado, se

o raio do colimador é exagerado, aumentando-se o número de contagens, a

incerteza no ângulo de corte é grande. Para o colimador utilizado (cujo raio

era de D = 3, 2mm) a incerteza angular era dá ordem de 0, 2◦.

Como o per�l de atividade da amostra era o principal parâmetro para de-

terminação da transmissibilidade do �ltro, foi feita uma medida experimental

desta grandeza para ser incluída na simulação. Para isso foi montado o ar-

ranjo mostrado na �gura 2.5. A fonte radioativa era posicionada na frente de

um colimador de chumbo com uma fenda �na (1mm) e um detector HPGe.

A fonte era movida em passos de 0, 5mm e era observada a taxa de eventos

no detector. Foram feitas duas medidas em dois eixos ortogonais que passa-

vam pelo centro da amostra para medida de uma eventual assimetria no se

per�l de atividade. Como os dados obtidos nas duas medidas eram muito

parecidos, eles foram incluídos em um único ajuste.

Para o per�l da amostra ser incluído na simulação a taxa de contagens

(I(x)) foi modelada como duas gaussianas centradas no mesmo ponto, mas

com larguras diferentes e um fundo linear (F ).

I(x) =
a1√
2πσ1

exp

[
−(x− x0)2

2σ2
1

]
+

a2√
2πσ2

exp

[
−(x− x0)2

2σ2
2

]
+ F (2.2)

A �gura 2.6 mostra os dados obtidos e a função ajustada. Os parâmetros

ajustados pelo Método dos Mínimos Quadrados encontram-se na tabela 2.1.

Obviamente, a dispersão dos pontos é muito maior do que a barra de

incerteza. Mas o interesse, neste ajuste, era apenas obter uma estimativa

de função analítica para o per�l da amostra para ser incluída na simulação.
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Figura 2.5: Arranjo experimental para avaliação do per�l de atividade da
amostra. Foi medida a taxa de contagens no detector em função da posição
da fonte de 22Na (x).

a1 = 97, 1(31) contagens.mm/s a2 = 66, 6(44) contagens.mm/s
s1 = 0, 831(12)mm s2 = 2, 39(20)mm

Tabela 2.1: Parâmetros ajustados pelo Método dos Mínimos Quadrados da
função descrita pela equação 2.2 aos dados da �gura 2.6.
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Figura 2.6: Dados experimentais e função ajustada para avaliação do tama-
nho e forma da fonte.
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Não havia necessidade de conhecer, exatamente, a função modelo que repre-

sentava esse per�l. Além disso, a incerteza na taxa foi estimada apenas pela

�utuação estatística do número de eventos medido em cada posição da fenda.

A incerteza no eixo x (posição da amostra) não foi considerada.

2.3 Detectores

Para medida de energia foram utilizados dois detectores de germânio hi-

perpuro (HPGe). Esse tipo de detector é constituído, basicamente, de um

cristal semicondutor de Germânio que é mantido a alta tensão e em baixa

temperatura. Como o cristal é mantido a baixa temperatura, todos os elé-

trons estão em seus níveis de valência. Quando um fóton interage com o

cristal, por meio de efeito fotoelelétrico, ou espalhamento Compton, um elé-

tron é promovido para a camada de condução e um par elétron-buraco é

criado.

Caso a interação do fóton com o cristal seja por meio de efeito fotoelétrico,

a energia do elétron promovido é proporcional a energia do fóton incidente.

Este elétron, altamente energético (E ≈ 1MeV ), ao migrar para a banda

de condução gera outros pares elétrons buracos, formando uma nuvem. Os

elétrons desta nuvem são, então, arrastados para o ânodo e os buracos para o

cátodo do detector. O sinal então coletado é proporcional a energia do fóton

incidente no detector [15].

Nesse experimento foram utilizados dois detectores, de volumes 196cm3 e

101cm3. Foram escolhidos detectores de volumes relativamente grandes pois,

devido ao uso do �ltro angular, a taxa de eventos era baixa (da ordem de

1 contagem/s). Para calibração de energia foram utilizadas as contagens aci-

dentais (já que o sistema de aquisição só registrava eventos em coincidência)

de fontes de 133Ba e 137Cs. Essas fontes foram escolhidas por apresentar

picos intensos com energia não muito distantes de 511keV .

A �gura 2.3 mostra um espectro obtido com um dos detectores.
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Figura 2.7: Espectro obtido com um dos detectores. Para calibração de
energia foram utilizadas coincidências acidentais com fontes de 133Ba e 137Cs.
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Figura 2.8: Esquema de montagem do sistema Multidetector. O sinal que
chega ao detector é dividido em duas vias. Uma (eletrônica rápida) é res-
ponsável por determinar o tempo que o fóton chegou ao detector e outra
(eletrônica lenta) que é responsável por determinar a energia deste fóton.

2.4 Sistema Multidetector

O sistema multidetector foi desenvolvido no Laboratório do Acelerador

Linear com o objetivo de fazer medidas em coincidência com até quatro

pares de detector. A �gura 2.8 mostra o esquema eletrônico do sistema [16].

Em uma breve descrição, o sinal elétrico medido no detector é enviado a

um pré ampli�cador. O sinal é então dividido em duas vias, uma eletrônica

rápida, utilizada para fazer a coincidência temporal e uma eletrônica lenta,

onde é medida a energia do fóton.

Na linha lenta o sinal é enviado a um ampli�cador lento, que, além de

ampli�car o sinal que é enviado ao conversor analógico digital (ADC), emite

um sinal de busy para o controlador. Além disso, caso haja empilhamento,
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é emitido um sinal de inhibit fazendo com que o sistema seja reiniciado. O

sinal só será registrado pelo ADC caso o sinal de busy esteja ativado e o de

inhibit desativado para o número de detectores desejados.

Na linha rápida o sinal é enviado a um ampli�cador rápido (FFA) e então

a um discriminador rápido (CFD). O sinal de tempo gerado pelo CFD é então

dividido em duas partes. Uma vai para o controlador e é utilizado para o

start do conversor tempo digital (TDC) e outra passa por um cabo de atraso

e serve para o stop do TDC.

A saída do multidetector é então enviada a um controlador ISA/CAMAC

e então enviada a um computador. Esta saída é composta de arquivos tipo

�la, onde se encontram a energia e o tempo de cada evento, em canais,

e qual par de detectores foi responsável pela coincidência. No caso deste

experimento foram utilizados apenas um par de detectores.

2.5 Medidas realizadas

Foram realizados 17 séries de medidas totalizando 320 horas de experi-

mento. Os ângulos de corte variaram de 0, 28◦ até 1, 20◦. Também foram

medidos espectros com o colimador em um dos detectores, mas sem o blo-

queio no outro. A essas medidas foi atribuído o ângulo de 0◦, ou seja, sem

corte algum. Das 17 medidas obtidas 3 não puderam ser utilizadas devido a

instabilidades da eletrônica do sistema.



Capítulo 3

Dados obtidos e Análise

Neste capítulo serão apresentados e analisados os dados obtidos neste ex-

perimento. Primeiramente, é feita uma análise simples destes dados, sem o

ajuste de qualquer função modelo. Está análise permite obter características

importantes do funcionamento do �ltro angular. Em seguida, encontra-se

uma modelagem deste experimento a partir das funções densidade de pro-

babilidade descritas na seção 1.6, levando-se em conta a transmissibilidade

do �ltro, discutida na seção 2.2.1. Os resultados previstos por este mo-

delo apresentam ótimo acordo com os dados experimentais. Já na seção 3.3

encontra-se o ajuste dos dados experimentais através de funções modelos.

3.1 Resultados obtidos

Como já mencionado, os dados obtidos consistem dos espectros coinci-

dência para os diversos ângulos medidos. A �gura 3.1 mostra um espectro

de coincidência para um ângulo de corte de 0, 42◦ graus.

A �gura 3.2 apresenta os espectros da diferença de energia. A escala

escolhida foi a raiz quadrada da taxa pois, como a função de probabilidade

do número de contagens é Poisson, nesta escala a incerteza de todos os dados

é, aproximadamente, a mesma, como pode ser visto na propagação:

29
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Figura 3.1: Espectro de coincidência obtido com o uso �ltro angular (0, 42◦).
As curvas correspondem aos níveis 1, 2, 4, 8, 16, 32 e 64.
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Figura 3.2: Espectros da diferença de energia (E1 − E2) para diferentes ân-
gulos de corte (αc) de 0◦, 0, 28◦, 0, 42◦, 1, 2◦. Quanto maior o ângulo �ltrado,
maior a redução na taxa de aniquilação para elétrons de baixos momentos.
Para elétrons de altos momentos a redução é muito menor. Isto evidencia o
funcionamento do �ltro angular.

y =
√
N

σy =
∂y

∂N
.σN

σy ≈ 0, 5.

Esta incerteza, 0, 5, é a mesma independente do número de eventos ob-

servados e vale inclusive quando o número de eventos observados é nulo.

Na �gura 3.2 �ca evidente a e�cácia do �ltro angular. De um modo geral

houve redução da taxa de contagens para todas as diferenças de energia
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Figura 3.3: Espectros da diferença de energia para diferentes ângulos de corte
(αc) de 0◦, 1, 2◦. Escala logarítmica (Os valores indicados foram obtidos
dos dados brutos relocando-se o espectro para intervalos do histograma de
0, 5keV , usando o procedimento da referência [17]).

quando comparam-se os espectros com ângulo de corte (αc) diferentes de

zero com aquele em que não havia bloqueio (αc = 0) . Porém, essa redução

foi muito mais intensa para valores de ∆E pequenos, que correspondem a

baixos momentos (equação 1.5a) e, portanto, elétrons fracamente ligados,

do que para valores de ∆E grandes, correspondente a elétrons fortemente

ligados. Outra maneira usual de apresentar estes resultados é usando escala

logarítmica e normalizando pelo valor máximo de cada espectro. A �gura

3.3 mostra estes resultados, apenas para os ângulos críticos extremos (0◦ e

1, 2◦). Nesta �gura o funcionamento do �ltro angular também é evidente.

Tomando-se apenas os ângulos de corte extremos (0◦ e 1, 2◦) para ∆E

maiores do que 6keV a taxa de eventos foi reduzida apenas de um fator 1, 8

enquanto para ∆E menores do que 6keV a redução foi de um fator 12. Isso
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demonstra claramente que o �ltro angular está selecionando aniquilações com

elétrons fortemente ligados, como era esperado.

Outro resultado que pode ser obtido diretamente dos dados experimen-

tais, sem o ajuste de qualquer função modelo é a dispersão do espectro de

diferença de energia (σ∆E), que está relacionada com o valor esperado de

p2
//. Se for considerado um erro experimental δ1 no valor de E1 e um erro

experimental δ2 no valor de E2, as equações 1.5 podem ser escritas como:

E1 − E2 = p//c+ (δ1 − δ2)

E1 + E2 = 2mc2 +B + (δ1 + δ2)

Dessa forma, o valor esperado da dispersão da projeção larga é:

σ2
∆E = < ∆E2 > − < ∆E >2

σ2
∆E = < p2

// > c2 + (< δ2
1 > + < δ2

2 >)︸ ︷︷ ︸
resolução combinada dos detectores

,

uma vez que < δ1 >=< δ2 >=< δ1δ2 >= 0.

A resolução combinada dos detectores pode ser obtida através da largura

da projeção estreita do espectro de coincidência, desprezando-se a energia de

ligação:

σ2
E1+E2

= < (E1 + E2)2 > − < E1 + E2 >
2

σ2
E1+E2

= (< δ2
1 > + < δ2

2 >)

Dessa forma, o desvio padrão adicional (σadic) do espectro de diferença

de energia, cuja origem é o deslocamento Doppler, é proporcional ao valor

esperado de < p2
// >

σadic ≡
√

(σ∆E)2 − σ2
E1+E2

=
√
< p2

// >c (3.1)
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Figura 3.4: Largura adicional do espectro de ∆E em função do ângulo de
corte. Quanto maior o ângulo de corte maior o valor de σadic =

√
< p2

// >c.

Ou seja, as aniquilações estão se dando com elétrons mais ligados.

A �gura 3.4 mostra os resultados obtidos. Este resultado também mostra

claramente a funcionalidade do �ltro angular. Quanto maior o ângulo de

corte maior o valor de σadic, o que implica valores maiores de < p2
// >,

ou seja, quanto maior o ângulo de corte maior a contribuição relativa das

aniquilações que ocorrem com elétrons mais ligados.

3.2 Modelagem

Conhecendo-se a função densidade de probabilidade de p// e p⊥ é possível

calcular o valor esperado de < p2
// > como:
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< p2
// >=

∫ +∞
−∞

∫ +∞
p⊥c

p2
//g(p//, p⊥) dp⊥dp//∫ +∞

−∞

∫ +∞
p⊥c

g(p//, p⊥) dp⊥dp//
(3.2)

sendo que g(p//, p⊥) pode ser calculado a partir da função densidade de pro-

babilidade de momento h(p), através da equação 1.11.

Foi feita uma modelagem simples para se obter g(p//, p⊥) no alumínio.

Esta função foi avaliada como a soma das fdps de todos os i-ésimo elétrons

ligados ou da banda de condução,

g(p//, p⊥) =
∑
i

Ai
p⊥hi(p)(
p2
// + p2

⊥

) (3.3)

sendo que Ai é a intensidade relativa da aniquilação elétron-pósitron com o

i-ésimo elétron.

Para elétrons de condução, h(p) foi aproximada por distribuições de

Fermi, ou seja:

h(p) ∝

{
p2 se p ≤ pFermi

0 se p > pFermi

(3.4)

Para elétrons ligados h(p) foi estimada como gaussianas de média zero e

desvio padrão σp:

h(p) ∝ exp

(
− p2

2σp

)
(3.5)

onde σp foi estimado como:

σp =
√
< p2 > − < p >2 ≈

√
2mEc

sendo que Ec é a energia cinética do elétron, considerando-se elétrons não

relativísticos.

Supondo um potencial central e usando o teorema do virial, �nalmente

obtém-se

σp ≈
√

2mB (3.6)
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Elétron Momento Energia Ângulo Intensidade
máximo máxima máximo da aniquilação

(10−3m0c) (keV ) (graus) (%)

Valência 1 6, 8 0, 012 0, 4 90
Valência 2 12 0, 037 0, 7 1.4
Valência 3 18, 8 0, 083 1, 0 0.1

Elétron
√
p2 Energia Ângulo Intensidade

de ligação médio da aniquilação
(10−3m0c) (keV ) (graus) (%)

2p 17 0, 07 0, 9 6
2s 22 0, 12 1, 2 2, 5
1s 77 1, 5 4, 4 0.015

Tabela 3.1: parâmetros utilizados para a estimativa de f(p)

onde B é a energia de ligação do elétron.

Foram considerados três tipos de elétrons de valência, um para cada mo-

mento de Fermi, e três tipos de elétrons de ligados, 1s, 2s e 2p. As intensida-

des relativas de aniquilação (Ai), os momentos de Fermi (pFermi) e as energias

de ligações(B) dos elétrons no alumínio, foram tomadas como as médias dos

valores das referências [7, 4, 12, 18]. Os valores utilizados encontram-se na

tabela 3.1.

A �gura 3.5 mostra a função densidade de probabilidade de p// obtida

através dessa modelagem quando não é introduzido nenhum �ltro angular.

Apesar deste modelo ser bastante simpli�cado, o resultado obtido é muito

similar ao obtido usando uma modelagem muito mais detalhada, como por

exemplo o calculado na referência [7] (�gura 3.6). Isto indica que o modelo

simpli�cado, usado neste trabalho, é su�ciente para analisar os resultados.

A �gura 3.7 mostra os resultados obtidos para os ângulos utilizados neste

experimento. Nesta �gura é possível avaliar o funcionamento do �ltro an-

gular. Quando não há �ltro angular, o espetro obtido é muito similar aos

obtidos em outras referências. Quando o �ltro é inserido, mesmo com um

pequeno ângulo (0, 28◦), a porção do espectro devido aos elétrons de valên-

cia é reduzida drasticamente. Quando o ângulo do �ltro é um pouco maior
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Figura 3.5: Espectro de alargamento Doppler (f(p//)) calculada pelo modelo
proposto, sem uso de �ltro angular.
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Figura 3.6: Espectro de alargamento Doppler calculado na referência [7].
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Figura 3.7: f(p//), para os ângulos utilizados neste experimento (0◦, 0, 28◦,
1, 43◦ e 1, 2◦). As curvas foram normalizadas arbitrariamente para coincidi-
rem em p// = 20.10−3m0c. É possível perceber que, quanto maior o ângulo
de corte, menor a contribuição de aniquilações com elétrons de condução,
que são excluídos devido a inserção do �ltro angular.

(0, 42◦), não há mais aniquilações com elétrons de valência. Obviamente,

como foi discutido na seção 2.2.1, a transmissibilidade do �ltro deve ser con-

voluída com estes resultados, para se obter os espectros experimentais.

3.2.1 Comparação com os valores medidos

De posse da fdp de p// é possível calcular < p2
// > através da equação 3.2

e assim estimar o < ∆E2 > para cada ângulo de corte através da equação 3.1.

Os resultados podem ser comparados com os experimentais apresentados no

grá�co 3.4. Neste caso, deve-se incluir a transmissibilidade do �ltro. Assim,

a equação 3.2 pode ser escrita como:
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Figura 3.8: Largura adicional do espectro de ∆E em função do ângulo de
corte e valores calculados pelo modelo descrito na seção 3.2.

< p2
// >=

∫ +∞
−∞

∫ +∞
p⊥c

p2
//g(p//, p⊥)T (p⊥) dp⊥dp//∫ +∞

−∞

∫ +∞
p⊥c

g(p//, p⊥)T (p⊥) dp⊥dp//
(3.7)

sendo que T (α) foi avaliada na simulação descrita na seção 2.2.1 e α e p⊥ se

relacionam pela equação 1.4.

A comparação entre os resultados obtidos pelo modelo descrito na seção

3.2 e os valores experimentais encontram-se na �gura 3.8. Vale ressaltar

que os valores calculados de σadic contem incerteza, pois a transmissibilidade

do �ltro é calculada através de parâmetros experimentais. Nesta �gura, é

possível perceber que, o modelo desenvolvido, apesar de simples, apresenta

ótima concordância com os resultados obtidos experimentalmente.
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3.3 Ajuste

A ideia inicial para a análise de dados era ajustar uma função modelo

diretamente no espectro de coincidência, técnica desenvolvida em trabalhos

realizados no próprio Laboratório do Acelerador Linear [4, 5, 13]. Porem,

quando é usado o �ltro angular a taxa de aniquilação é muito baixa e o

número de contagens no pico de coincidência é relativamente pequeno (da

ordem de milhares), de forma que em vários canais próximos ao pico de

aniquilação não há nenhuma contagem (como pode ser visto na Figura 1.2).

A função de probabilidade do número de contagens no espectro de coin-

cidência é Poisson. Quando o parâmetro dessa Poisson é muito pequeno

(próximo de zero) o número de contagens observadas, muitas vezes é zero.

Dessa forma, a incerteza deste canal, que é a raiz quadrada do parâmetro

da Poisson, é muito difícil de ser estimada corretamente. Este fato di�culta

o ajuste de uma função modelo diretamente no espectro de coincidência,

usando o Método dos Mínimos Quadrados.

Algumas alternativas foram encontradas para contornar esse problema.

A primeira delas foi ajustar as funções modelo nos espectros de diferença

de energia, dados pela equação 1.5a. Um exemplo deste tipo de espectro é

mostrado na �gura 1.4). A segunda foi agrupar os espectros com ângulos

semelhantes, criando apenas quatro grandes espectros com ângulo de corte

de aproximadamente 0◦, 0, 28◦, 0, 42◦ e 1, 2◦. A terceira foi utilizar o Método

da Máxima Verossimilhança ao invés do Método dos Mínimos Quadrados

para ajustar a função modelo aos dados experimentais, já que a incerteza

dos dados não é conhecida [19].

A análise de dados sem o ajuste de funções modelo descrita na seção

3.2 mostra a e�cácia do �ltro angular. Porém, como em cada espectro de

diferença de energia o número de eventos é muito baixo é necessário avaliar

se o ajuste era sensível à inclusão de parâmetros relacionados à elétrons

fortemente ligados.

As funções modelo escolhidas para o ajuste nos espectros de diferença

de energia foram gaussianas centradas na origem. Esta escolha deve-se ao

fato de que, mesmo para elétrons de condução, cuja fdp de p// é parabó-
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ângulo ln(LA) ln(LB) D P (χ2)

0◦ −192, 6 −192, 3 0, 6 74, 1%
0, 28◦ −207, 6 −204, 9 5, 4 6, 7%
0, 42◦ −214, 4 −210, 2 8, 4 1, 4%
1, 2◦ −88, 2 −83, 0 10, 4 0, 6%

Tabela 3.2: Comparação entre o ajuste de duas (modelo A) e três gaussianas
(modelo B) aos espectros de diferença de energia. P (χ2) é a probabilidade
de se obter χ2 ≥ D para 2 graus de liberdade

lica, quando esta é convolucionada com a função resposta do detector ela se

torna muito semelhante a uma gaussiana. Visualmente, o ajuste de apenas

uma gaussiana é inadequado para descrever o comportamento experimen-

tal. Assim, foram avaliados os ajustes de duas ou três gaussianas aos dados

experimentais (equação 3.8).

F (x) =
2ou3∑
i=1

Ni√
2πσi

exp

(
− x2

2σ2
i

)
(3.8)

Como a incerteza dos dados não é gaussiana e é desconhecida, devido

ao problema da estimação do parâmetro da Poisson, quando o número de

contagens observadas é zero, o teste de χ2 não pode ser utilizado para avaliar

a qualidade do ajuste. Dessa forma, foram calculadas as funções verossimi-

lhança (L) para cada ajuste e foi feito o teste de razão de verossimilhança.

O teste de razão de Verossimilhança é utilizado para se comparar dois

modelos A e B com nA e nB graus de liberdade, respectivamente. Pode-se

demostrar [20] que a função densidade de probabilidade da razão

D = −2 ln

(
LA

LB

)
(3.9)

pode ser aproximada por uma distribuição de χ2 com (nB − nA) graus de

liberdade. A tabela 3.2 mostra os resultados obtidos para o ajuste de duas

(modelo A, nA = 4) e três gaussianas (modelo B, nB = 6) centradas na

origem.

A probabilidade de se obter χ2 maiores ou iguais a D para dois graus de
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Figura 3.9: Espectro de ∆E e função ajustada para um espectro obtido sem
o uso do �ltro angular.

liberdade apresentados na tabela 3.2 mostra claramente que se devem ajustar

três gaussianas aos espectros experimentais ao invés de duas, principalmente

quando se analisam estes valores para os ângulos de corte maiores. As �guras

3.9, 3.10, 3.11 e 3.12 mostram os dados experimentais e as funções ajustadas

para os ângulos de corte medidos. Os parâmetros ajustados encontram-se na

tabela 3.3. O valor ajustado para a terceira gaussiana tem incerteza assimé-

trica. Isto ocorre devido a função Verossimilhança não ser aproximadamente

parabólica em torno de seu máximo [19].

A terceira gaussiana incluída no ajuste está relacionada a aniquilações

com elétrons muito ligados e representa uma maneira análoga de avaliar a

e�cácia do �ltro independente da modelagem feita na seção 3.2. A energia

cinética do elétron, no caso de elétrons não relativísticos pode ser escrita

como:
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Figura 3.10: Espectro de ∆E e função ajustada para um ângulo de corte de
0, 28◦.

ângulo A1 σ1 A2 σ2 A3 σ3

(◦) (cont.) (keV) (cont.) (keV) (cont.) (keV)

0 2129(27) 1, 902(21) 167(16) 4, 50(18) 8(5) 7, 1(18)
0, 28 2022(29) 1, 898(22) 325(23) 3, 60(13) 58, 9(10) 6, 5(4)
0, 42 1515(26) 1, 898(30) 456(25) 3, 20(10) 68, 0(10) 6, 7(4)
1, 2 227(15) 1, 93(15) 147(14) 4, 80(29) 4, 6(27) 19+54

−5

Tabela 3.3: Parâmetros da função 3.8 aos espectros diferença de energia.
A notação X+a

−b indica que o intervalo de con�ança correspondente a 68% é
[X − b,X + a], ou seja, não é simétrico
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Figura 3.11: Espectro de ∆E e função ajustada para um ângulo de corte de
0, 42◦.
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Figura 3.12: Espectro de ∆E e função ajustada para um ângulo de corte de
1, 2◦.
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ângulo (◦) σ3(keV ) Emín
c (keV )

0 7, 1(18) 0, 049(25)
0, 28 6, 5(4) 0, 041(5)
0, 42 6, 7(4) 0, 043(5)

1, 2 19+54
−5 0, 35+2,0

−0,19

Tabela 3.4: Energia cinética mínima do elétron.

Ec =
p2

2m
=
p2
// + p2

⊥

2m
.

Assim,

Ec ≥
p2
//

2m
.

substituindo a equação 3.1

Ec ≥
∆E2

2mc2
. (3.10)

Dessa forma, utilizando-se a largura ajustada para a terceira gaussiana

pode-se calcular a energia cinética mínima dos elétrons. Os valores calculados

encontram-se na tabela 3.4.

Os resultados obtidos indicam claramente a efetividade do �ltro angular.

A necessidade do ajuste da terceira gaussiana é evidente e cresce a medida

que o ângulo de corte aumenta como mostra o teste estatístico da hipótese

de que a melhora da verossimilhança tenha sido fruto de mero acaso (tabela

3.2). Além disso, quando o ângulo de corte é 1, 2◦, a energia cinética mínima

calculada é compatível com energias de ligação com elétrons 2s, cuja energia

de ligação é de 0, 12keV ou, ainda, com elétrons mais ligados. Este fato,

�ca ainda mais evidente quando se calcula a energia cinética mínima para

alguns eventos com ∆E ≈ 30keV (�gura 3.12). Nesse caso, Emín
c ≈ 1keV ,

cuja origem só pode ser aniquilações com elétrons 1s.



Capítulo 4

Conclusão e perspectivas

Neste trabalho, foi desenvolvido um �ltro angular que permite selecionar

aniquilações com elétrons fortemente ligados em experimentos de aniquilação

de pósitrons. Este �ltro reduz, signi�cativamente, contribuições de aniqui-

lações com elétrons de valência, permitindo caracterizar o elemento químico

do material no qual ocorreu a aniquilação, através de sua energia de ligação.

Foram medidos espectros de coincidência no alumínio com o uso deste

�ltro angular. A redução das aniquilações com elétrons de valência pode ser

vista diretamente no espectros de diferença de energia mostrados nas �guras

3.2 e 3.3.

As principais técnicas para o estudo de aniquilações com elétrons forte-

mente ligados, principalmente da camada 1s, dependiam de uma modelagem

detalhada do espectro de coincidência ou da medida dos fótons provenien-

tes da aniquilação em coincidência com elétrons Auger. O �ltro angular,

desenvolvido neste trabalho se coloca como alternativa promissora a estes

métodos.

Devido ao fato da amostra não ser puntiforme e de existirem incertezas

no tamanho e posicionamento das peças que compunham o �ltro angular, a

transmissibilidade do �ltro é uma função suave do ângulo entre os gamas.

Esta função foi avaliada através de uma simulação pelo método de Monte

Carlo. Um exemplo de resultado desta simulação encontra-se na �gura 2.4.

Os resultados mostraram que a incerteza no tamanho da amostra é funda-

48
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mental para a incerteza no ângulo de corte. Este fator deve ser levado em

conta em experimentos futuros e a forma da amostra deve ser otimizada. Re-

duzir a incerteza no ângulo de corte intensi�cará muito os efeitos observados.

Foi feito também um estudo e modelagem simples das funções densidade

de probabilidade de p//. Apesar de simples, esta modelagem apresentou resul-

tados muito semelhantes aos obtidos na literatura e su�cientemente precisos

para interpretação teórica dos resultados obtidos. Esta modelagem permitiu,

também, entender melhor o funcionamento do �ltro angular e calcular os va-

lores esperados da dispersão da diferença de energia. Os valores calculados

apresentaram um ótimo acordo com os dados experimentais, como mostra a

�gura 3.8. O ajuste de funções modelo aos espectros de coincidência também

permitiram avaliar a e�cácia do �ltro.

Uma perspectiva interessante deste trabalho é, com um conjunto maior

de dados experimentais do que o obtido neste trabalho, ajustar as fdp de p//,

convolucionadas com a função resposta dos detectores e com a transmissibi-

lidade do �ltro angular, diretamente aos espectros de diferença de energia.

Nesse caso, poderia se obter, diretamente, os momentos de Fermi e energias

de ligação dos elétrons como parâmetros do ajuste.
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