FAKULTA MATEMATIKY, FYZIKY A INFORMATIKY
UNIVERZITY KOMENSKÉHO V BRATISLAVE

Anihilácia pozitrónov v medzihviezdnom prostredí
Študentská vedecko - odborná činnosť

Rastislav Hodák
Jadrová a subjadrová fyzika, 5. ročník

Školiteľ: Ing. Jozef Krištiak, CSc.

BRATISLAVA 2008

Úvod
Gama žiarenie pochádzajúce zo zdrojov nachádzajúcich sa vo vesmíre, nám
poskytuje množstvo zaujímavých informácií, už od vzniku pri prechode medzi rôznymi
energetickými hladinami v atómovom jadre. Gama družice skúmajú toto astronomické gama
okno už tri desaťročia, detegujú rôzne rádioaktívne izotopy, ktoré sú vyvrhnuté do
medzihviezdneho priestoru pri rôznych udalostiach neustálej kozmickej nukleosyntézy
a taktiež rôzne excitované jadrá vznikajúce pri kolíziách s vysokoenergetickými časticami.
Od roku 2002 je v prevádzke významné vesmírne gama observatórium, INTEGRAL.
INTEGRAL

(International

Gamma-Ray

Astrophysics Laboratory

–

Medzinárodné

laboratórium pre astrofyziku gama žiarenia) patrí ku kľúčovým programom Európskej
kozmickej agentúry (ESA) a samotnej európskej astrofyziky. Táto družica prispieva
k riešeniam najväčších záhad súčasnej astrofyziky. Jej štyri palubne zariadenia študujú
vzdialené kozmické objekty v oblastiach gama, röntgenového a viditeľného žiarenia,
s ťažiskom v gama oblasti.
INTEGRAL je doposiaľ najcitlivejšie kozmické gama observatórium v histórii, ktoré
nám poskytuje unikátne údaje o najenergetickejších a najexotickejších procesoch vo vesmíre.
Očakávame, že posunie obzor nášho poznania napríklad v oblasti najväčších kozmických
explózii a uvoľňovania energie vo vesmíre, vzniku chemických prvkov, čiernych dier
a ďalších exotických objektov v našej Galaxii, Mliečnej ceste, v jej okolí a ešte omnoho
ďalej, vo vzdialených galaxiách a aj na samom konci pozorovateľného vesmíru.
Kozmické žiarenie z e+ e− anihilácie je dôležité pri skúmaní energetických udalostí v
našej Galaxii. Poskytuje nám jedinečné informácie o prostredí, v ktorom vzniká anihilácia a
nepriamo aj o zdrojoch pozitrónov. Čiara 511 keV je najjasnejšia gama čiara v našej Galaxii
(10-3 fotónov na cm2 za sekundu).
Vývoj rozloženia, pohybu a chemického zloženia medzihviezdnej hmoty je kľúčom
k pochopeniu vývoja Galaxie ako celku a obzvlášť napokon jej hviezdnej zložky.
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1

TEORETICKÁ ČASŤ

1.1 Astronómia gama žiarenia

Gama astronómia alebo astronómia gama žiarenia je pomerne mladé odvetvie
astronómie (60.roky 20.storočia), ktoré sa zaoberá štúdiom vesmíru prostredníctvom gama
žiarenia,

vysoko

energetického

elektromagnetického

žiarenia

vznikajúceho

pri

rádioaktívnych a iných jadrových dejoch.
Vo vesmíre sa odohráva množstvo prírodných procesov, ktoré majú za následok
emisiu gama žiarenia, ktorého energia je v rozmedzí od niekoľko 100 keV až po niekoľko
TeV. Zemská atmosféra nás jednak chráni pred týmto vysoko energetickým žiarením, no na
druhej strane nám bráni v priamom detegovaní tohto žiarenia na povrchu Zeme, lebo veľká
časť žiarenia je absorbovaná približne do 40 km nad povrchom Zeme.
I keď väčšina energetických častíc môže byť nepriamo registrovaná v atmosfére
detekciou sekundárnych fotónov alebo častíc, gama žiarenie s energiou až do 100 GeV môže
byť detegované len z vesmíru alebo pomocou balónových experimentov.
Gama žiarenie sprevádza väčšinu energetických procesov vo vesmíre, ako výbuchy
Supernov, gama záblesky (GRB), interakcia kozmického žiarenia s medzihviezdnym
plynom, interakcia energetických elektrónov s magnetickým poľom. Mnoho kompaktných
stabilných objektov ako neutrónové hviezdy a čierne diery tiež emitujú gama žiarenie, ale aj
oblasti vesmíru širšieho merítka ako pozostatky po výbuchu Supernov alebo galaktické
jadro.
Vďaka nízkemu účinnému prierezu interakcie, môže gama žiarenie ľahko, bez
energetických strát, preniknúť medzihviezdnym médiom. Tento nízky účinný prierez je ale
taktiež príčinou zložitej detekcie. S nárastom citlivosti prístrojov je možné gama žiarenie
vznikajúce pri jadrových a časticových premenách úspešne detegovať. Tabuľka 1.1 nám
ukazuje izotopy prvkov nachádzajúcich sa vo vesmíre, ktoré pri rádioaktívnej premene
emitujú príslušné nami merateľné gama kvantá. Tieto prvky sú produkované vo vesmíre
spolu s mnohými ďalšími izotopmi v procese stále prebiehajúcej nukleosyntézy. K najvyššej
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produkcii dochádza v opticky hustých a horúcich miestach vesmíru (napríklad vnútro
hviezdy či hmloviny), kde gama žiarenie je absorbované okamžite. Nato, aby sme mohli
detegovať toto gama žiarenie, sa musia rádioaktívne jadrá dostať energetickým prúdením na
povrch a vychrlením do medzihviezdneho média. A to buď slnečným vetrom (Hviezdy typu
Wolf-Rayet a AGB), alebo mohutnou explóziou (Nova alebo Supernova).

Polčas rozpadu

Energia gama čiary [MeV]

Miesto

[roky]

(Pravdepodobnosť emisie)

vzniku

Be → 7Li

0.15

0.478 (0.10)

Nova

Ni → 56Co+ → 56Fe

0.02

Rozpadový rad
7

56

57

2.598 (0.17) 1.771 (0.15)

Supernova

Co → 57Fe

0.74

0.122 (0.86) 0.136 (0.11)

Supernova

Na+ → 22Ne

2.6

1.275 (1.00)

Nova

Ti → 44Sc+ → 44Ca

63

22

44

0.847 (1.00) 1.238 (0.68)

26

60

1.157 (1.00) 0.068 (0.95)
0.078 (0.96)

Supernova
WR, AGB

Al+ → 26Mg

7.17 x 105

1.809 (1.00)

Fe → 60Co → 60Ni

1.5 x 106

1.332 (1.00) 1.173 (1.00)

Supernova

105 - 107 *

0.511

SN Ia

e+

Nova, SN II

+ : Pozitrónový žiarič (Spojený s energiou 0.511 MeV)
* : Doba života [roky]

Tabuľka 1.1: Kozmické rádionuklidy dôležité pre astronómiu gama žiarenia [1]
Intenzita takéhoto unikajúceho žiarenia nám dáva mnoho dôležitých informácií
o produkcii odpovedajúcich izotopov, o fyzikálnych podmienkach (teplota, hustota, prebytok
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neutrónov, atď.) ich zrodu a o ďalších zaujímavostiach miesta ich produkcie (miera
konvekcie, strata hmoty, hydrodynamické nestability, atď.)

1.2 Medzihviezdne médium

Medzihviezdny priestor je priestor medzi hviezdami vo vnútri galaxie a medzi
jednotlivými galaxiami, nerovnomerne vyplnený absorbujúcou medzihviezdnou hmotou.
Medzihviezdna hmota predstavuje v našej Galaxii asi 10 % celkovej hmotnosti Galaxie,
zatiaľ čo asi 90 % hmotnosti je sústredených vo hviezdach. Extrémne riedka medzihviezdna
hmota pozostáva zo zmesi atómov, iónov, molekúl, väčších prachových zrniečok,
kozmického žiarenia1 a (galaktických) magnetických polí [2]. Medzihviezdnu hmotu tvorí
približne 99 % z celkovej hmoty medzihviezdny plyn a 1 % medzihviezdny prach. Hustoty
častíc v medzihviezdnom priestore sa pohybujú rádovo od 103 až 108 častíc na cm3, pričom
stredná hodnota hustoty častíc v našej Galaxii je rádovo 106 častíc na cm3 [3].
Medzihviezdny plyn sa skladá z atómov, molekúl, atómových a molekulových iónov
a voľných

elektrónov.

Ako

výsledok

primordiálnej

nukleosyntézy

je

zloženie

medzihviezdneho plynu najmä z vodíka (70%), hélia (28%) a ostatných ťažších chemických
prvkov ako kyslík, uhlík, dusík, neón, síra a argón. Priemerná hustota medzihviezdneho
plynu je 1 atóm na cm3. V medzihviezdnych oblakoch, hmlovinách je hustota o niečo väčšia,
10 až 300 atómov na cm3, výnimočne až 1018 2. Pri zrážkach jednotlivých atómov medzi
sebou alebo pri asistencii prachových častíc vznikajú v medzihviezdnom prostredí aj rôzne
zložitejšie molekuly (Tabuľka 1.2). Rovnako ako v atómoch, tak aj v molekulách dochádza
k prechodom elektrónov medzi jednotlivými hladinami, čo je sprevádzané absorpciou alebo
emisiou fotónov spravidla viditeľného žiarenia. Medzihviezdne molekuly najčastejšie
nachádzame v neprehľadných, relatívne hustých a chladných molekulových mračnách. Tie
1

Primárne kozmické žiarenie je tvorené úplne ionizovanými atómami. Tvoria ho 90%-ným podielom jadrá
vodíka (protóny), 9%-ný podiel majú jadrá hélia (α častice) a zvyšok tvoria ťažšie jadrá až po jadrá s
protónovým číslom 92 a vysokoenergetické voľné elektróny. Kinetická energia častíc kozmického žiarenia sa
pohybuje od 109 eV po 1021 eV
2
Pre porovnanie: Hustota zemskej atmosféry je 1019 molekúl na cm3
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sú tvorené predovšetkým molekulárnym vodíkom, neutrálnym vodíkom, héliom a ďalšími
prvkami, spojenými občas do zložitých molekúl.

2-atomové

3-atomové

4-atomové

5-atomové

6-atomové

7-atomové

H2

C3,C2H,C2O,CH2,

C3N,C3O,C3S

C5

C5H

C6H

AlF,AlCl

HCN,HCO

C2H2

C4H,C4Si

C2H4

CH2CHCN

C2,CH,CN,CO

H2O,H2S

H3O+

CH2CN

CH3CN

HC5N

HCl,KCl,NaCl

HNC,HNO

NH3

CH4

CH3OH

HCOCH3

NH,NO,OH

MgCN,MgNC

SiC3

HCOOH

HC2CHO

NH2CH3

SiN,SiO,SiS

CO2,SO2

HNC3

C5N

CH2CHOH

HF,SH,FeO

NH2,SiCN,H3+

8-atomové

9-atomové

10-atomové

CH3C3N

CH3C4H

CH3C5N

HCOOCH3

CH3CH2CN

NH2CH2COOH

CH3COOH

CH3CH2OH

CH3CH2CHO

C7H, H2C6

HC7N

CH2OHCHO

C8H

H2CO
(formaldehyd)

SiH4
11-

13-

atomové

atomové

HC9N

HC11N

Tabuľka 1.2: Pozorované rôzne druhy medzihviezdnych molekúl [4]
V roku 1969 Field, Goldsmith a Habing predložili statický rovnovážny dvojfázový
model na vysvetlenie pozorovaných vlastností medzihviezdneho média [5]. Podľa tohto
modelu medzihviezdne médium pozostáva z chladnej hustej fázy (T < 300 K) zloženej
z oblakov neutrálneho a molekulárneho vodíka, a z horúcej hmlovinnej fázy (T ~ 104 K)
zloženej zo zriedeného neutrálneho a ionizovaného plynu. V roku 1977 McKee a Ostriker
pridali dynamickú tretiu fázu [6], veľmi horúci plyn (T ~ 106 K), ktorý vzniká prudkým
ohriatím pri výbuchu supernovy a tvorí väčšinu objemu medzihviezdneho plynu. Táto ich
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práca položila základy pre ďalšie štúdie

počas nasledujúcich troch desaťročí. Avšak,

vzájomný pomer fáz a ich delenie sú stále nejasné.
Fyzikálne podmienky medzihviezdneho plynu v rôznych oblastiach Galaxie sa
navzájom veľmi odlišujú. Kým v jednej oblasti je teplota len niekoľko kelvinov, v inej môže
dosahovať až milióny kelvinov. Hustoty v oblakoch medzihviezdneho plynu sú tiež rôzne,
od 10-4 častíc na 1 cm3 až po 106 častíc na 1 cm3 (Tabuľka 1.3).
Oblasť H I tvorí neutrálny vodík (H I označuje neutrálny vodík). V relatívne chladnej
oblasti s teplotou 50 až 100 K sa nachádzajú atómy vodíka v základnom stave. V tomto stave
sú opticky úplne neaktívne, čiže neemitujú a ani neabsorbujú žiarenie. K vyžiareniu však
predsa len občas dôjde pri zrážkach medzi jednotlivými atómami. V určitom časovom
intervale je vyžiarený fotón s vlnovou dĺžkou 21 cm (1.4GHz) v rádiovej oblasti spektra,
ktorý je potom zachytený rádioteleskopmi. Toto žiarenie potom preniká takmer bez strát
celou Galaxiou.
Oblasť H II tvoria svietiace medzihviezdne oblaky ionizovaného vodíka – emisné
hmloviny, s teplotou 8 000 K. Žiaria na základe fosforescencie3 po ionizácii a rekombinácii
atómov. K ionizácií dochádza ultrafialovým žiarením blízkych horúcich hviezd spektrálnych
tried O až B1 (Tabuľka 1.4). Najväčšie a najjasnejšie oblasti H II predstavujú z hľadiska
svojho svetelného výkonu v Galaxii absolútnu špičku. Dokonca môžu súperiť aj
s otvorenými hviezdokopami. I keď je väčšina ich viditeľného žiarenia sústredená do
niekoľkých emisných čiar, celkový výkon, ktorý je tu vyžiarený odpovedá žiarivému výkonu
desiatok tisíc Sĺnk. Sú neprehliadnuteľné aj čo sa týka ich veľkostí, dosahujú rozmery až
1000 svetelných rokov, avšak typicky sú ich rozmery menšie, zhruba 50 svetelných rokov4.
Oblasť H II v sebe zahŕňa plyn o celkovej hmotnosti od 1 do 1000 hmotností Slnka (M☼ =
1,9891 x 1030 kg). Nezriedka sa stretávame so situáciou, že hmotnosť budiacej hviezdy je
menšia než hmotnosť oblasti H II, ktorá ju obklopuje.

3

Fosforescencia je druh luminiscencie, pri ktorom dochádza k emisii svetla aj po ukončení budenia
Svetelný rok je vedľajšia jednotka dĺžky v sústave SI, jednotka dĺžky v astronómii. Označuje sa skratkou ly
(z angl. light year). 1 ly = 9,4605 × 1015 m = 0,3068 pc

4
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Fázy medzihviezdneho plynu

Komponent

Molekulové mračná

Hustota

Rozdelenie

Rozmer

Teplota

objemu

[pc*]

[K]

<1%

70

10 -20

102 - 106

1-5%

100 - 300

50 - 100

1 – 102

10-20%

300 - 400

6000 - 104

10-1 - 10

20-50%

103

8000

10-2

ionizovaný vodík

~10%

70

8000

102 - 104

ionizovaný vodík

[atómy/cm

Stav

³]
molekuly vodíka
(H2)

Oblasť H I
Chladné neutrálne
médium (Cold Neutral

neutrálne atómy
vodíka

Medium)
Horúce neutrálne
médium (Warm

neutrálne atómy
vodíka

Neutral Medium)
Horúce ionizované
médium (Warm
Ionized Medium)
Oblasť H II
(Emisné hmloviny)
Horúci ionizovaný
koronálny plyn
(Coronal gas

vysoko
3

30-70%

10 –
3x103

Hot Ionized Medium)

106 - 107

10-4 - 10-2

ionizovaný
vodík a stopové
množstvá kovov

* : 1 Pc (Parsec) = 3.08568025 × 1016 m

Tabuľka 1.3: Prehľad vlastností komponentov fáz medzihviezdneho plynu [7]

Podmienky v rôznych formách medzihviezdnej hmoty sa od seba značne líšia.
V priestore však objekty rôzneho typu existujú pohromade, bez toho aby sa nejako viditeľne
ovplyvňovali. Husté a chladné molekulové oblaky koexistujú s oblasťou H I, ktorá ich
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obklopuje, tá zase susedí s jednou alebo niekoľkými oblasťami H II, či s oblasťami
s horúcim koronálnym plynom. Možné je to len tak, že tlaky pôsobiace na hranici medzi
nimi sú vo vzájomnej rovnováhe. Keby tam existoval tlakový rozdiel, potom by sa tá hranica
začala so zrýchlením pohybovať proti smeru tlakového gradientu, a to tak dlho, kým by sa
tlaky znovu nevyrovnali. Vzhľadom k tomu, že tlak v ideálnom plyne je daný súčinom
hustoty a teploty, platí pre podmienky na styku dvoch prostredí v dynamickej rovnováhe, že
pomery hustôt sú v opačnom pomere než pomery teplôt.

Typ

Hmotnosť (M☼)

Teplota povrchu [K]

Doba života [roky]

O

50

30.000-60.000

107

B

10

10.000-30.000

108

A

2

7.500-10.000

109

F

.

6.000-10.000

.

G (Slnko)

1

5.000-6.000

1010

K

0.5

3.500-5.000

.

M

0.4

<3.500

.

Tabuľka 1.4 : Vlastnosti spektrálnych typov hviezd [8]
V zložito štruktúrovaných mikroskopických čiastočkách, zrniečkach medzihviezdnej
hmoty pevného skupenstva, čiže v medzihviezdnom prachu je obsiahnuté asi 1 % celkovej
hmotnosti medzihviezdnej hmoty. Po chemickej stránke v ňom prevládajú prvky ťažšie než
hélium, ktoré sa tu vyskytujú ako v čistej forme (uhlík), tak aj v zlúčeninách.
Aj keď medzihviezdny prach hmotnostne predstavuje len malý príspevok
v medzihviezdnej hmote, jeho úloha v súčasnom vesmíre je veľmi významná. Bez jeho
príspevku by napríklad ťažšie mohli vznikať nové generácie hviezd spolu s ich planetárnymi
systémami. I keď je koncentrácia prachových zŕn z pozemského hľadiska nepredstaviteľne
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malá (aj v tých najzaprášenejších častiach Galaxie, v globulách5 tvorí priemerná vzdialenosť
susedných prachových častíc desiatky metrov), je to tiež práve medzihviezdny prach, ktorý
v rozhodujúcej miere zoslabuje svetlo hviezd a ďalších svietiacich objektov, ktorý je
príčinou tzv. medzihviezdnej extinkcie6.
Medzihviezdny prach je tvorený drobnými, najčastejšie kremičitanovými alebo
uhlíkovými zrniečkami amorfného tvaru, s rozmermi 10-5 až 10-9 m, taktiež polycyklickými
aromatickými uhľovodíkmi a grafitom [9]. Rovnako majú obal z pórovitého ľadu alebo zo
zamrznutých plynov (metán, formaldehyd). V zrnách môžu byť zamrznuté organické
molekuly či molekuly plynov.
Rozmery zŕn sú blízke vlnovej dĺžke viditeľného svetla, preto medzihviezdny prach
absorbuje viditeľné svetlo hviezd, ktoré prachom prechádza. Úplnejšie informácie o
rozložení prachu v Galaxii nám poskytujú infračervené pozorovania. Zatiaľ čo optické
prístroje sú schopné odhaliť prach len vtedy, keď tienia vzdialenejšie objekty alebo keď je
osvetlený blízkymi hviezdami, infračervené ďalekohľady sú schopné registrovať vlastné
dlhovlnové žiarenie, ktoré prach (s teplotou niekedy len niekoľko kelvinov) sám vyžaruje.
Medzihviezdny prach v Galaxii pohltí celkom asi 30 % žiarivého výkonu Galaxie, aby ho
potom znovu vyžiaril v dlhovlnovej oblasti spektra. Hustota prachových častíc v
medzihviezdnom priestore je 10-13 častíc na 1 cm3. V hustejších mrakoch dosahuje hodnotu
10-9 na 1 cm3 [3]. Percentuálne zloženie elementov medzihviezdneho média je v tabuľke 1.5.
Medzihviezdny prach najskôr nevzniká samovoľnou kondenzáciou atómov vo
voľnom kozmickom priestore. Hmota je tam totiž príliš riedko rozptýlená a pružné či
nepružné zrážky, po ktorých by atómy zostali pohromade, sú príliš vzácne. Vhodné
podmienky pre rast zŕn sú v atmosférach chladných obrích hviezd spektrálneho typu M,
a rovnako aj uhlíkových hviezd typu C. Tam sa môžu kondenzovať pary uhlíka do podoby
zrniečok amorfného uhlíka, ktorý je potom tlakom žiarenia vymrštený z atmosféry do
okolitého priestoru. Ďalším možným zdrojom medzihviezdneho prachu sú výbuchy supernov
všetkých typov.

5
6

Globula je tmavá, guľovitá oblasť medzihviezdnej hmoty
Extinkcia je úbytok svetla hviezd zapríčinený rozptylom a absorpciou žiarenia
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Molekulové oblaky, zhluky medzihviezdnej hmoty sú najhmotnejšími gravitačne
viazanými súvislými objektmi vo vesmíre o hmotnosti až milión sĺnk a charakteristickým
rozmerom niekoľko parsekov. Molekulové oblaky majú svoj vlastný vývojový cyklus, za
priaznivých okolností tu vznikajú nové hviezdy i ich planetárne sústavy.

Zloženie ( % z hmoty )
Atómové

Medzihviezdne médium

Medzihviezdny atomárny

číslo

(celkovo)

plyn

H

1

78.3

~ 78

He

2

19.8

~ 20

O

8

0.8

0.2

C

6

0.3

0.02

N

7

0.2

0.03

Ne

10

0.2

0.2

Ni

28

0.2

0.1 ?

Si

14

0.06

0.03

S

16

0.04

0.03

Fe

26

0.04

0.001

Mg

12

0.015

0.0007

Ca

20

0.009

0.000002

Al

13

0.006

0.00003

Ar

18

0.006

0.001

Na

11

0.003

0.0006

99.979

~ 99.6

Prvok

Tabuľka 1.5: Percentuálne zastúpenie elementov medzihviezdnej hmoty vo vesmíre [10]
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1.3 Projekt INTEGRAL

Vedecké ciele tohto projektu úzko súvisia s očakávanou presnou spektroskopiou,
zobrazovaním a astrometriou7 zdrojov emisie gama žiarenia. Spektroskopia s vysokým
rozlíšením cez celý energetický rozsah družice umožňuje unikátnu identifikáciu spektrálnych
javov a následné štúdie fyzikálnych procesov odohrávajúcich sa v oblastiach zdrojov.
Zobrazenie s vysokým rozlíšením cez veľké zorné pole umožňuje pomerne presnú
astrometriu zdrojov žiarenia a teda ich identifikáciu s objektmi známymi z iných
spektrálnych oborov. V oblasti energií 15 keV až 10 MeV (viditeľné svetlo má energiu od 2
eV do 3 eV), teda v hlavnom obore práce družice INTEGRAL, sa stávajú významnými
procesy formovania spektrálnych čiar, akými sú excitácia jadier, rádioaktivita, anihilácia
pozitrónov, cyklotrónová emisia a absorpcia.
Vedecké oblasti a ciele misie INTEGRAL preto zahrňujú výskum kompaktných
objektov (bielych trpaslíkov, neutrónových hviezd, čiernych dier), hviezdnu nukleosyntézu
(supernovy, novy), vysokoenergetické transmisie, výskum galaktickej štruktúry spolu
s mapovaním čiarovej a kontinuálnej emisie, výskum galaktického centra, štúdium
časticových procesov a akcelerácií, výskum transrelativistickej párovej plazmy, radu oblastí
extragalaktickej astrofyziky (blízke galaxie, aktívne galaktické jadra (AGN), kopy galaxií),
výskum zábleskových zdrojov gama žiarenia (GRB), identifikáciu vysokoenergetických
zdrojov a štúdium neidentifikovaných zdrojov emisie gama žiarenia [11].

1.3.1 Družica INTEGRAL
Astrofyzikálnu družicu INTEGRAL vyniesla úspešne 17. októbra 2002 do vesmíru
ruská raketa Proton z kozmodrómu Bajkonur v Kazachstane [11].
Obežná dráha tejto družice je veľmi excentrická s apogeom vo vzdialenosti 153 000
km a perigeom 9 000 km od Zemského povrchu. Perióda obehu okolo Zeme sú tri dni.

7

Astrometria je odbor astronómie zaoberajúci sa určovaním polôh kozmických objektov, pozičná astronómia
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Takáto obežná dráha bola zvolená na minimalizovanie času, kedy je družica vystavená
časticiam kozmického žiarenia zachytených magnetickým poľom Zeme (Van Allenov
radiačný pás). Tento fenomén spôsobuje radiačnú aktiváciu prístrojov na palube družice a tá
zase zvýšenie pozadia od materiálov, z ktorých je táto štvortonová družica zhotovená.
Taktiež pri prechode družice týmto radiačným poľom v perigeu, sú prístroje ako napríklad
spektrometer na palube vypnuté.

1.3.1.1 Technická výbava
Pozorovanie

kozmického

gama

žiarenia

je

veľmi

náročná

úloha.

Tieto

vysokoenergetické fotóny totiž prenikajú pomerne jednoducho mnohými materiálmi, a preto
nemôžu byť zaostrené v ohniskovej rovine prístroja pomocou klasických optických zrkadiel
alebo šošoviek. Na ich zistenie slúžia špeciálne detektory, tzv. kódové masky a pomerne
zložité matematické postupy dekonvolúcie obrazu.
Technika kódovej masky (hardware) a dekonvolúcie obrazovej funkcie (matematický
postup) tvorí spolu riešenie ako zobraziť objekty, ktoré emitujú veľmi tvrdé röntgenové
alebo gama žiarenie. Na rozdiel od viditeľného žiarenia, ktoré je možné zaostriť
v ohniskovej rovine teleskopu, toto žiarenie prechádza optickou sústavou bez zmeny smeru
lúčov. Preto sa používa kódová maska – tabuľa zo špeciálnej zliatiny s vhodne
usporiadanými otvormi, ktorými pri pozorovaní prechádza žiarenie na detektory. Na nich sa
vytvorí obraz – tieň tej masky. Z daného tieňa a známeho rozmiestenia otvorov v maske sa
dá matematicky spätne vypočítať skutočný obraz objektu, ktorého žiarenie dopadlo do
teleskopu [12].
Na palube družice INTEGRAL sú štyri vedecké prístroje (Obrázok 1.1). Dva hlavné:
Spektrometer SPI (SPectrometer on INTEGRAL) a gama teleskop IBIS (Imager on Board
the INTEGRAL Satellite). Tie sú podporované dvomi monitorovacími systémami:
Röntgenový monitor JEM-X (Joint European X-ray Monitor) a Optická monitorovacia
kamera OMC (Optical Monitoring Camera).
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Obrázok 1.1: Schéma rozloženia vedeckých prístrojov na družici INTEGRAL
Spektrometer SPI je prístroj na spektrálnu analýzu bodových a plošných zdrojov
gama žiarenia v oblasti od 20 keV po 8 MeV s energetickým rozlíšením 2.2 keV (FWHM),
t.j. relatívne rozlíšenie 0,2% na 1.33 MeV. Ide o súbor 19 hexagonálnych veľmi čistých
germániových detektorov (HPGe – high purity germanium) chladených Stirlingovým
chladiacim systémom na teplotu 85 K (-188 °C). Celková detekčná plocha je 500 cm2. Na
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zobrazovanie veľkých oblastí na oblohe (so zorným poľom 16 stupňov a rozlíšením 2.5
stupňa) je 1.7 m pred detekčnou rovinou umiestnená hexagonálna aperturová maska. Pred
pozaďovým žiarením sú detektory chránené antikoincidenčným systémom tvoreným BGO
kryštálmi (Bismuth Germanate Oxide crystals). Celková hmotnosť zariadenia je 1300 Kg.
Gama teleskop IBIS je prístroj na zobrazovanie zdrojov gama žiarenia v oblasti od 15
keV do 10 MeV s vysokým rozlíšením (FWHM - 12 uhlových minút). Je schopný
identifikovať zdroje a má spektrálnu citlivosť voči kontinuu a širokým spektrálnym čiaram.
Technicky ide o detektor s dvomi detekčnými rovinami a aperturnou maskou. Prvú detekčnú
rovinu predstavuje súbor CdTe elementov, pixelov (pixels - picture elements – obrazové
body) s rozmermi každého z nich 4 x 4 x 2 mm, pokrývajúc plochu 2600 cm2. Druhá rovina
obsahuje 3100 cm2 pokrytých vrstvou CsI prvkov, každý o rozmere 9 x 9 x 30 mm. Roviny
sú od seba vzdialené 90 mm. Kódová apertúrna maska je z wolfrámu a je umiestená 3.2 m
nad prvou detekčnou rovinou. Celková hmotnosť zariadenia je 677 kg.
Röntgenový monitor JEM-X doplňuje oba hlavné palubné prístroje družice
o röntgenovú oblasť spektra od 3 do 35 keV, v ktorej poskytne zobrazenie s uhlovým
rozlíšením rádovo jednej uhlovej minúty a to súčasne s ostatnými experimentmi. Prístroj
predstavuje dve identické zobrazujúce mikrostripové plynové komory naplnené xenónom
a metánom (90% a 10%) pod tlakom 1.5 bar. Každý z detektorov je doplnený kódovou
aperturnou maskou umiestnenou vo vzdialenosti 3.2 m nad detekčnou rovinou. Celková
detekčná plocha je 1000 cm2 a celková hmotnosť zariadenia je 65 kg.
Optická monitorovacia kamera OMC predstavuje pasívne chladená CCD kamera
(Charge Coupled devices - nábojovo viazané prvky - ide o polovodičový obrazový snímač)
s čipom o rozmere 2048 x 1024 pixelov (aktívne zobrazujúca plocha 1024 x 1024 pixelov)
umiestnená v ohnisku vysoko kvalitného mnohošošovkového objektívu s priemerom 50 mm.
Systém je vybavený fotometrickým V (visible – viditeľný) filtrom a pracuje v oblasti 500 až
850 nm. Cieľom OMC je predovšetkým poskytnúť súbežne optické údaje pre objekty
pozorované vysokoenergetickými experimentmi na palube družice a doplniť tak komplexné
dáta na multispektrálne súbežné pokrytie pozorovaných zdrojov v rozsahu plných 7
magnitúd. OMC tiež poskytuje dlhodobé optické monitorovanie objektov ležiacich vo vnútri
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zorného poľa 5 x 5 stupňov behom jednotlivých pozorovaní. Celková hmotnosť zariadenia je
17 kg.

1.3.2 Analýza dát
Táto kapitola nám viac priblíži spektrálnu analýzu anihilačného gama žiarenia
z centrálnej časti našej galaxie, vychádzajúcu z meraní vykonaných spektrometrom SPI na
palube družice INTEGRAL.
Na základe dát nameraných na SPI spektrometre sa vedci, pracujúci na tomto
projekte, pokúsia vyvodiť zo spektrálnych charakteristík anihilačného žiarenia informácie
o čiastkových

procesoch

zahrnutých

pri

interakcii

kozmických

pozitrónov

s medzihviezdnym médiom. Tieto informácie by mali poskytnúť stopy týkajúce sa pôvodu
kozmických pozitrónov. Identifikácia fázy medzihviezdneho média, v ktorej anihilujú
pozitróny, spektrálnou analýzou by mohla umožniť určiť typ pozitrónových zdrojov za
čiastočných predpokladov, že vzdialenosť prejdená pozitrónmi je funkciou ich počiatočnej
kinetickej energie. V prípade, ak sa pozitróny šíria do blízkeho okolia svojho zdroja, je
potom pravdepodobné, že pozitrónové zdroje patria alebo sú špecificky zviazané s médiom,
v ktorom pozitróny anihilujú.
Publikácia, Celonebeské rozloženie elektrón-pozitrónovej anihilačnej čiary 511 keV
[14] nám poskytuje mapu elektrón-pozitrónovej anihilačnej čiary 511 keV pokrývajúcu
približne 95 % nebeskej oblohy, vychádzajúcu z údajov zhromaždených spektrometrom SPI
na palube gama družice INTEGRAL. V rámci pozorovateľnej nebeskej oblohy je čiara 511
keV zreteľne detegovaná

z centrálnej oblasti Galaxie a na nižšej úrovni z galaktického

disku. Emisia gama kvánt z tzv. vydutiny Galaxie je značne symetrická a koncentrovaná
v galaktickom centre so šírkou ~ 8° (FWHM), (Obrázok 1.2).
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Obrázok 1.2: Mapa nebeskej oblohy v gama oblasti, anihilačnej čiary 511 keV
Tok anihilačných gama kvánt 511 keV z galaktickej vydutiny je (1.05 ± 0.06 ) x 10−3
fotónov na cm2 za sekundu a z galaktického disku (0.7 ± 0.4) x 10−3 fotónov na cm2 za
sekundu, respektíve odpovedajúci pomer toku vydutina – disk je v rozsahu 1 až 3. Za
predpokladu 93 % zastúpenia pozitrónia to vysvetľuje početnosť pozitrónov od vydutiny
(1.5 ± 0.1) x 1043 za sekundu a od disku (0.3 ± 0.2) x 1043 za sekundu, respektíve
svietivostný pomer vydutina – disk je v rozsahu 3 až 9. Nie je žiaden dôkaz pre bodový zdroj
okrem rozptýleného žiarenia, ktorého limit typického toku je 10−4 fotónov na cm2 za
sekundu. Emisia anihilačných gama kvánt z galaktického disku je prisudzovaná
rádioaktívnym β+ žiaričom, 26Al a 44Ti. Emisia 511 keV gama kvánt z galaktickej vydutiny je
spôsobená podobne ako u disku, tak aj inými rôznymi zdrojmi. Predpokladá sa, že hlavnými
zdrojomi kozmických pozitrónov v galaktickej vydutine sú Supernovy typu Ia a Röntgenové
dvojhviezdy.
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Obrázok 1.3: Elektrón – pozitrónová anihilačná čiara 511 keV zo spektrometra SPI na gama
družici INTEGRAL
Na základe údajov zo spektrometra SPI umiestneného na družici INTEGRAL sa nám
podarilo experimentálne hodnoty (Obrázok 1.3) ofitovať funkciou Gauss. Z tohto fitu
môžeme povedať, že ťažisko čiary 511 keV má hodnotu (510.9 ± 0.1) keV a k tomu
odpovedajúca hodnota FWHM je (2.9 ± 0.1) keV.
Anihilačné spektrum môžeme modelovať sumou úzkej, Dopplerovsky rozšírenej
čiary 511 keV a kontinua od orto-pozitrónia [13]. Rozšírená čiara je detegovaná tokom (0.35
± 0.11) x 10−3 fotónov na cm2 za sekundu. Meraná šírka tejto čiary, FWHM (5.4 ± 1.2) keV
je zhodou s očakávaním rozšírenej čiary 511 keV, vzniknutej pri anihilácii pozitrónia, ktoré
vzniklo spomalením pozitrónu pri procese výmeny náboja s atómami vodíku. Tok zúženej
čiary je (0.72 ± 0.12) x 10−3 fotónov na cm2 za sekundu a jej FWHM je (1.3 ± 0.4) keV. Tok
od kontinua orto-pozitrónia dáva podiel pozitrónia (96.7 ± 2.2 ) %.
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1.3.2.1 Modely anihilačných spektier
Na určenie fázy medzihviezdneho media, v ktorej pozitróny anihilujú, sa fitujú
anihilačné spektrá, ktorých parametre boli vypočítané pre každú danú fázu medzihviezdneho
média [13, 15]. Každá fáza je charakterizovaná konkrétnymi fyzikálnymi podmienkami:
množstvom, teplotou, stupňom ionizácie a hustotou.
Základné charakteristiky odlišných foriem anihilačného spektra, ktoré vyplývajú
z rôznych fáz medzihviezdneho média slúžia ako návod na určenie vzájomných príspevkov
týchto fáz. Anihilačné spektrá rozdielnych fáz môžeme charakterizovať sumou troch
komponent: úzka čiara vďaka anihilácii po termalizácii pozitrónov, Dopplerovsky rozšírená
čiara vďaka anihilácii pozitrónia tvoreného počas letu a kontinuum od orto-pozitrónia.
Na obrázku 1.4 sú jednotlivo znázornené anihilačné spektrá pre molekulárnu, chladnú
neutrálnu, horúcu neutrálnu, horúcu ionizovanú a veľmi horúcu fázu. V každom prípade,
plná čiara reprezentuje predpoklad „ štandardného zrniečkového modelu “ (množstvo,
rozloženie a zloženie zrniečok) v danej fáze. Prerušovaná čiara reprezentuje spektrá,
v prípade výrazného záchytu pozitrónov na zrniečkach. Bodkovaná krivka reprezentuje
spektrá, keď prach nie je súčasťou danej fázy [15].
Na základe teoretických modelov, kozmické pozitróny anihilujú väčšinou v horúcej
fáze medzihviezdneho média. Odhaduje sa, že ~ 50 % anihilačného žiarenia pochádza
z horúcej neutrálnej a ~ 50 % z horúcej ionizovanej fázy. Príspevok od molekulových
mračien je menej ako 8 % a od veľmi horúcej fázy zhruba 0.5 %. Taktiež nie je vylúčené, že
značný podiel, menej ako 23 % , je od chladných plynov. Avšak, z pohľadu množstva plynov
v galaktickej vydutine, je tento príspevok zanedbateľný [13].
Účinok zrniečok medzihviezdneho prachu na elektrón – pozitrónovú anihiláciu je
zanedbateľný pre chladné medzihviezdne mračná. Pre horúcu fázu, prítomnosť prachu môže
znížiť podiel tvorby pozitrónia. Pre veľmi horúcu fázu je podiel tvorby pozitrónia malý,
nezávislý od množstva prachu, ale jeho prítomnosť v tejto fáze zužuje anihilačnú čiaru. Keď
sú tieto fázy skombinované do jedného zmiešaného modelu, efekt zrniečok je zanedbateľný
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pre jednotný model medzihviezdneho média8, ale mohol by byť dôležitý pre vnútro chladnej
fázy [16].
Podobné projekty so spektroskopiou s vysokým rozlíšením, ako projekt INTEGRAL
by mohli poskytnúť nové informácie o prenikaní pozitrónov dovnútra rôznych mračien
a odtiaľ aj štruktúru medzihviezdnych magnetických polí.

Obrázok 1.4: Anihilačné spektrá pre 5 rôznych fáz medzihviezdneho média: a) chladné
médium (molekuly vodíka); b) chladné médium (atómy vodíka); c) horúce neutrálne médium;
d) horúce ionizované médium; e) veľmi horúce médium
8

Jednotný model medzihviezdneho média – rozdelenie a charakteristika (teplota, stupeň ionizácie) plynu
(H,H2,He) a prachu
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1.4 Pozitrónová anihilačná spektroskopia

Pozitrónová anihilačná spektroskopia (PAS) využíva proces anihilácie pozitrónu
s elektrónom v študovanom materiáli na analýzu lokálnych elektrónových hustôt
a konfiguráciu v látke. Touto metódou je možné pozorovať defekty štruktúry kryštálovej
mriežky s veľkosťou 0.1 až 1 nm. Tieto defekty spojené s voľným objemom ako dislokácie,
vakancie, zhluky vakancií, klastre a hranice zŕn predstavujú pre pozitrón potenciálnu jamu
a preto môže dôjsť k záchytu pozitrónu v týchto defektoch. Využíva sa pri pozorovaní
technológie prípravy rôznych materiálov (umelé hmoty, kovy, vodiče, izolanty, polovodiče)
a tiež pri sledovaní vplyvu prostredia a technológie na materiály („únava a starnutie”
materiálov, teplotné a radiačné vplyvy)
PAS zahŕňa niekoľko experimentálnych metód:
- meranie doby života pozitrónu v látke
- meranie Dopplerovského rozšírenia anihilačnej čiary
- uhlovo- korelačné merania
- stanovenie pravdepodobnosti trojfotónovej anihilácie
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1.4.1 Pozitrón
Teoretická existencia pozitrónu (e+) bola predpovedaná Paulom Diracom v roku 1929
a experimentálne z kozmického žiarenia potvrdená Carlom Andersonom v roku 1932.
Pozitrón patrí medzi základné elementárne častice. Je antičasticou elektrónu (e-), čiže je tiež
ľahký leptón. Jeho základné vlastnosti ako hmotnosť ( me  ), spin ( s e  ) a iné sú ekvivalentné
s vlastnosťami elektrónu, elektrický náboj ( q e ) má opačné znamienko.

me  me

se  se

qe  qe

1.4.2 Pozitrónová anihilácia
Vo vákuu sa pozitrón prejavuje ako stabilná častica. V hmotnom prostredí dochádza
k anihilácii pozitrónu s elektrónom prostredia, a teda elektromagnetickou interakciou
zanikajú. Elektrón - pozitrónová anihilácia je relativistický proces, pri ktorom sa hmota
častíc mení na elektromagnetickú energiu anihilačných fotónov, pričom veľkosť tejto energie
je popísaná vzťahom špeciálnej teórie relativity:

E 2  p2 c2  m2 c 4

(1.0)

Obrázok 1.5: Základné Feynmanove diagramy pre elektrón – pozitrónovú anihiláciu s
vyžiarením 1, 2 alebo 3 gama kvánt
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Na obrázku 1.5 sú znázornené základné Feynmanove diagramy pre anihiláciu
pozitrónu s elektrónom. S rastúcim počtom vertexov (n) v diagrame klesá pravdepodobnosť
javu o faktor konštanty jemnej štruktúry α = 1/137, takže pravdepodobnosť anihilácie s
vyžiarením viacerých fotónov rýchlo klesá (~ αn).

1.4.2.1

2γ- anihilácia
Pravdepodobnosť 2γ anihilácií Γ vypočítal už Dirac v roku 1930 a popisuje ju

vzťah:

   r02 c e
kde r0 je klasický polomer elektrónu ( r0  e
a  e

2

me c 2

(1.1)

 2.8 x10 15 m), c je rýchlosť svetla

je hustota elektrónov v okolí pozitrónu [17]. Pravdepodobnosť anihilácie je

priamoúmerná

hustote

elektrónov

v mieste

anihilácie,

ktorú

efektívne

zvyšuje

Coulombovské pôsobenie medzi pozitrónom a elektrónmi prostredia. Účinný prierez
dvojfotónovej anihilácie  2  je nepriamoúmerný rýchlosti pozitrónov ve  :

 r02 c
 2  
ve

(1.2)



preto je anihilácia najpravdepodobnejšia pre spomalené, termalizované pozitróny nižších
energií.
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1.4.3 Zdroje kozmických pozitrónov
Mnoho balónových a družicových experimentov na základe detekcie anihilačnej
gama čiary 511 keV potvrdili, že kozmické pozitróny sú produkované v Galaxii
v obrovskom počte, každú sekundu až rádovo 1043 pozitrónov. Aj po mnohých rokoch
skúmania pôvodu takého obrovského množstva antičastíc a ich galaktickej produkcie je stále
nevyriešenou záhadou.
V prírode, môžu byť pozitróny produkované jedným z nasledovných základných
procesov [15]:
a) β+ rozpad rádioaktívneho jadra
b) π+ rozpad na μ+, ktorý sa tiež rozpadá a produktom je pozitrón
c) tvorba páru (elektrón – pozitrón) pri interakcii fotón – fotón
d) tvorba páru pri interakcii elektrónu so silným magnetickým poľom
Všetky tieto procesy môžeme nájsť v astrofyzikálnom prostredí za predpokladu, že
fyzikálne podmienky pre ne sú splnené. Napríklad, prvý proces (β+ rozpad rádioaktívneho
jadra – (X-p) → (X-n) + e+ + νe ) je rozšírený pri procese prudkej nukleosyntézy (Supernova,
Nova) a pri procese hydrostatickej nukleosyntézy (Hviezdy typu Wolf-Rayet a AGB
(Asymptotic Giant Branch – Asymptotická vetva obrích hviezd v H-R diagrame9)).
Rádioaktívne izotopy, z ktorých

56

Co je β+ žiarič, sú vytvorené prudkou

nukleosyntézou Supernovou typu Ia10. Pozitrónové žiariče

26

Al a 44Ti sú produkované

Supernovou typu II11 a hviezdou typu Wolf-Rayet12.

9

H-R diagram - V stelárnej astronómii Hertzsprungov-Russellov diagram zobrazuje matematický vzťah medzi
absolútnou hviezdnou veľkosťou, svietivosťou, hviezdnou klasifikáciou a povrchovou teplotou hviezdy
10
Supernova typu Ia - Záverečné vývojové štádium tesnej dvojhviezdy. Ak tvorí dvojhviezdu biely trpaslík
a obor alebo hviezda hlavnej postupnosti, môže dochádzať k prenosu látky na bieleho trpaslíka, ktorý tak
zväčšuje svoju hmotnosť. Po prekročení Chandrasekharovej medze (1.4 M☼) sa biely trpaslík zrúti do
neutrónovej hviezdy, dôjde k explozívnemu termonukleárnemu horeniu C, O na 56Ni v celom objeme trpaslíka
a uvoľnená potenciálna energia sa prejaví ako Supernova typu Ia
11
Supernova typu II - Veľmi hmotná, kolabujúca hviezda počas obdobia termonukleárnej syntézy.
Pozostatkom je neutrónová hviezda alebo čierna diera, zvyšok je rozmetaný do okolia
12
Wolf-Rayet - Masívna hviezda (50 M☼) vyznačujúca sa vysokou efektívnou teplotou (25 000-50 000 K),
ktorú tlakom žiarenia silný slnečný vietor dôkladne zbaví rôznych vrstiev, až sa dostane do oblasti hviezdy,
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Ďalším pozitrónovým žiaričom je 22Na, ktorý je produktom Novy13. Kinetická energia takto
vzniknutých pozitrónov sa pohybuje rádovo 1 MeV.
Druhý proces (π+→μ+→e+) je realizovaný tam, kde pióny sú produktmi zrážok
vysokoenergetického (~200 MeV) kozmického žiarenia s medzihviezdnou hmotou ( p + p
→ p + n + π+). Kinetická energia takto vzniknutých pozitrónov sa pohybuje od 10 do 100
MeV.
Tretí proces (tvorba páru γ + γ → e− + e+) si vyžaduje vysokoenergetické fotóny
produkované žiarivými kompaktnými objektmi (Čierne diery14, Röntgenové dvojhviezdy15,
Mikro-kvazary16, Aktívne jadrá galaxií17, GRB18). Rotujúca čiernej diery okolo seba vytvára
akréčny disk látky a v osi rotácie výtrysky vysoko urýchlených častíc. Paradoxne akréčne
disky a výtrysky hmoty vznikajúce v bezprostrednom okolí čiernej diery veľmi intenzívne
žiaria. Kinetická energia takto vzniknutých pozitrónov je menej ako 1 MeV.

ktorá obsahuje hélium a iné pozostatky predchádzajúceho vývoja hviezdy. Poznáme uhlíkové, kyslíkové
a dusíkové hviezdy tohto typu
13
Nova - Hviezda malej svietivosti. V tejto fáze hviezda stráca svoje obaly, odhadzuje vonkajšiu vrstvu (104
km/s). Hviezda prudko zvýši jas v priebehu niekoľkých hodín či dní až o 4 rady vplyvom termonukleárnej
rekcie na povrchu hviezdy. Potom pomaly jej svietivosť v priebehu niekoľko mesiacov klesá na pôvodnú
hodnotu. Zvyšky odhodenej vrstvy sa nazývajú planetárne hmloviny
14
Čierna diera - skolabovaný objekt natoľko hmotný, že jeho gravitačné pole je v istej oblasti priestoročasu
natoľko silné, že žiadny objekt vrátane svetla nemôže túto oblasť opustiť
15
Röntgenová dvojhviezda - dvojhviezda, kde je jednou zložkou degenerovaná hviezda (Biely trpaslík,
Neutrónová hviezda, Čierna diera) a druhou zložkou je normálna hviezda. Na degenerovanú hviezdu dopadá
veľkou rýchlosťou hviezdna látka z druhej hviezdy a pri tom vzniká intenzívne röntgenové žiarenie
16
Mikro-kvazár - Tento objekt sa vyznačuje kvázihvezdnym vzhľadom, veľmi intenzívnym žiarením v
ultrafialové a infračervené oblasti, zmenou intenzity žiarenia, širokými emisnými čiarami v spektre a veľkým
červeným posuvom spektrálnych čiar. Kvazary sú v priemere 100-násobne svietivejšie než najjasnejšie galaxie.
Pravdepodobne zárodky budúcich galaxií, často s obrovskou čiernou dierou v centre a s charakteristickým
výtryskom hmoty
17
AGN – aktívne jadrá galaxií. Tieto jadrá produkujú netepelné pulzné UV a RTG žiarenie, v centre sídli
veľmi hmotná čierna diera obklopená akréčnym diskom (n ~ 1016 cm-3, T ~ 105 K, B ~ 0,2 T). Prepojenie
siločiar magnetického poľa je sprevádzané ohrevom elektrónov až na 109 K a röntgenovým či gama zábleskom
18
GRB - Gamma Ray Bursts - záblesky gama. Náhle vzplanutia neznámej povahy v oblasti gama žiarenia.
Dnes je jasné, že bude existovať viac mechanizmov gama vzplanutí, ktoré sú pozorované ako
v kozmologických vzdialenostiach, tak aj priamo v našej Galaxií. Ku gama zábleskom dochádza približne raz
denne a majú trvanie od niekoľkých milisekúnd po niekoľko stoviek sekúnd. Môže ísť o vznik čiernej diery,
splynutie dvoch neutrónových hviezd alebo o ďalšie, doteraz neznáme mechanizmy
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Štvrtý proces (tvorba páru γ + γ → e− + e+) si zase na tvorbu vysokoenergetických
fotónov vyžaduje intenzívne magnetické polia hviezd (Pulzary19, Neutrónové hviezdy20).
Kinetická energia takto vzniknutých pozitrónov je v intervale od 1 až 1000 GeV.
Pravdepodobne najexotickejšími hypotetickými kandidátmi zdrojov kozmických
pozitrónov sú častice ľahkej tmavej hmoty (Light Dark Matter) [18], ktorých hmotnosť je
menej ako 100 MeV a hypotetická častica predpovedaná teóriou supersymetrie, neutralino
[19], ktorého hmotnosť je 0.1 až 1 TeV. Rozpad alebo anihilácia tmavej hmoty (dm + dm →
e+ + e−), či neutralina (χ + χ → e+ + e−) by mohli tiež prispievať do komponenty
kozmického anihilačného žiarenia.

1.4.4 Pozitrónium (Ps)
Pozitrón môže v niektorých materiáloch zachytiť elektrón z okolitého prostredia
a vytvoriť tak viazaný stav pozitrón - elektrónového páru, pozitrónium. Pozitrónium je
vodíku podobný atóm s hmotnosťou 2me  a priemerom 0,106 nm (Obrázok 1.6). Väzbová
energia pozitrónia (EPs) vo vákuu je EPs = 6,8 eV, v hmotnom prostredí môže byť nižšia.
Pozitrónium sa podľa vzájomnej orientácie spinov e+e− nachádza v dvoch základných
stavoch: para-pozitrónium (p-Ps) a orto-pozitrónium (o-Ps) (Obrázok 1.7). Pomer tvorby oPs ku p-Ps je rovný 3:1.

19

Pulzar – rýchle rotujúca neutrónová hviezda, ktorej magnetická a rotačná os nemajú zhodný smer. Žiariace
oblasti v magnetických póloch hviezdy vďaka rotácii vytvárajú pre pozorovateľa majákovým efektom pulzy,
spravidla rádiové, výnimočne až röntgenové či gama
20
Neutrónové hviezdy - stabilné hviezdy v hydrostatickej rovnováhe zložené degenerovaným neutrónovým
plynom s hmotnosťou menšou ako 3 M☼. Priemerná hustota neutrónovej hviezdy je 1011 kg.m−3. Vznikajú pri
gravitačnom kolapse veľmi hmotných červených obrov, pri výbuchu Supernovy typu II. Obrovský tlak
spôsobuje stlačenie elektrónov do protónov za vzniku neutrónov a neutrín
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Obrázok 1.6: “Atóm” pozitrónia
Para-pozitrónium je singletný stav 11S0 (celkový spin s aj orbitálny moment l je
rovný 0) anihilujúci cez dve γ- kvantá s dobou života ( τp-Ps ) vo vákuu 0.125 ns. Doba života
p-Ps je porovnateľná s dobou života voľného pozitrónu v kovoch.
Orto-pozitrónium je tripletný stav 13S1 (celkový spin s = 1 a orbitálny moment l = 0)
sa rozpadá prostredníctvom emisie troch γ- kvánt a jeho doba života ( τo-Ps ) vo vákuu je 142
ns. V materiáloch o-Ps interaguje s okolitými elektrónmi prostredia, čo vedie k skráteniu
jeho doby života nazývaného o-Ps – zhášanie.

Obrázok 1.7: Doby života Ps vo vákuu
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1.4.5 Pozitrón a pozitrónium v hmotnom prostredí
Z rádioaktívneho β+ žiariča sú emitované energetické pozitróny, ktoré vstupujú do
prostredia s relatívne veľkou kinetickou energiou (v prípade

22

Na je Emax = 545 keV).

Následne dochádza k ich termalizácii (v priebehu asi 1 ps), teda sú postupnými zrážkami
spomalené a to prostredníctvom ionizácie alebo excitácie molekúl prostredia. Oblasť,
v ktorej pozitrón stráca poslednú časť svojej kinetickej energie (Ek < 100 eV) sa nazýva
„blob“. Tu v závislosti od štruktúry vzorky môžu pozitróny interagovať s iónmi, radikálmi
alebo anihilovať s elektrónmi prostredia, alebo vytvoriť pozitrónium a po určitom časovom
intervale (100 až 500 ps) anihilovať, pričom sa emitujú  kvantá žiarenia s celkovou energiou
E = 1022 keV. Pravdepodobnosť interakcie pozitrónu s elektrónom ako aj charakter procesu
(anihilácia alebo ich viazaný stav) je závislý od vzájomnej orientácie spinov pozitrónu
a elektrónu a tiež od hustoty elektrónov.
Závislosť absorpcie pozitrónov vo vzorke v rôznych vzdialenostiach od zdroja
popisuje vzťah [20]:

I  x   I 0   e   x

(1.3)

kde x je vzdialenosť pozitrónu od zdroja, α+ je absorpčný koeficient, I(0) je počiatočná
intenzita pozitrónov a I(x) je intenzita pozitrónov vo vzdialenosti x od β+ zdroja.
Absorpčný koeficient α+ [cm-1] závisí na hustote materiálu ρ [g/cm3] a na
maximálnej energii pozitrónov Emax [MeV] podľa nasledujúceho vzťahu:
1, 43
   16  1  E max

(1.4)

Spojenie týchto dvoch rovníc (1.3 a 1.4) dáva vzdialenosť rx v ktorej anihiluje x %
pozitrónov. Pri hustote 2 g/cm3 (hustota elementov C a Si) a Emax = 0.545 MeV zo žiariča
22

Na je 99 % pozitrónov absorbovaných v hrúbke približne 0.5 mm (vo vzduchu to je 1 m).
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1.4.6 Pozitrón v medzihviezdnom prostredí
Transport kozmických pozitrónov v medzihviezdnom prostredí je stále slabo
pochopený, ale ako všetky nabité častice,

sú pozitróny citlivé na

galaktické

elektromagnetické pole, prúdy medzihviezdnej hmoty a interakcie s časticami plynov, či
prachom.
Pri počiatočnej energii kozmických pozitrónov približne 1 MeV, podľa očakávaní pre
väčšinu pozitrónových produkčných mechanizmov prebiehajú energetické straty výlučne cez
Coulomovskú interakciu. Pozitróny potom strácajú väčšinu svojej energie buď formovaním
pozitrónia počas letu, alebo termalizáciou s medzihviezdnou hmotou.
Termalizované pozitróny (doba života termalizovaných pozitrónov 10 až 106 rokov,
maximálna vzdialenosť prejdená termalizovanými pozitrónmi 10-3 až 102 pc [13]) sa môžu
podrobiť niekoľkým procesom (Obrázok 1.9). V plyne, môžu tieto pozitróny buď priamo
anihilovať (spolu s voľnými (e+ + e− → γ + γ) alebo viazanými elektrónmi (e+ + H → H+ + γ
+ γ, či e+ na H2 alebo na He)), a vytvoriť dve gama kvantá o energii 2-krát 511 keV, alebo
vytvoriť pozitrónium. Nábojová výmena s atómami vodíka (e+ + H → Ps + H+) a radiačná
kombinácia (e+ + e− → Ps + γ) s voľnými elektrónmi vedie k formácii pozitrónia v plyne a to
v orto- či para- stave.

- 30 -

E (e+ ) ≈ 1 MeV
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Obrázok 1.9: Diagram procesov vedúcich k produkcii gama kvánt pri anihilácii pozitrónov
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1.5 Charakteristiky PAS

1.5.1 Meranie Dopplerovského rozšírenia anihilačnej čiary
Metóda sa používa na sledovanie relatívnych zmien, ku ktorým dochádza vo vzorke
pri zmene vonkajších fyzikálnych parametrov.
Kinetická energia anihilujúceho páru e−e+ je rádovo niekoľko eV. V ťažiskovej
sústave sa e−e+ pár anihiláciou mení na dve kolineárne γ-kvantá s energiou 511 keV.
V laboratórnej sústave je nenulová hybnosť páru v dôsledku zákonu zachovania
hybnosti v anihilačnom procese odovzdaná fotónovému páru, čo v spektre energií γ- kvánt
pochádzajúcich od anihilácie spôsobí rozšírenie spektrálnej čiary 511 keV o ∆E.
Dopplerovské rozšírenie energie je

1
 E   c pl
2

(1.5)

kde pl je zložka hybnosti v smere šírenia γ- kvanta (Obrázok 1.10). Potom výsledná energia
γ-kvánt bude 511 keV ± ∆E.

Obrázok 1.10: Vektorový diagram zachovania hybnosti v procese 2γ anihilácie
( p- hybnosť anihilujúceho páru, pl - pozdĺžna zložka, pt - kolmá zložka hybnosti)
Meraním tvaru anihilačnej čiary tak môžeme zistiť rozdelenie pozdĺžnej zložky
hybnosti elektrónov v látke.
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2 EXPERIMENTÁLNA ČASŤ
V experimentálnej fyzike má z hľadiska výskumu rôznych vlastností prostredia,
v ktorom interagujú elektrón a jeho antičastica pozitrón, významné miesto pozitrónová
anihilačná spektroskopia. Nedeštruktívne metódy používané na štúdium pozitrónovej
anihilácie sú založené na detekcii gama žiarenia. Najčastejšie používané techniky
v pozitrónovej a pozitróniovej chémii sú meranie dôb života, meranie Dopplerovského
rozšírenia anihilačnej čiary a uhlovo korelačné merania. Z posledných dvoch typov meraní
získavame informáciu o hybnostnom rozložení elektrónov vo vzorke. Pre náš výskum sme
využili metódu Dopplerovského rozšírenia anihilačnej čiary.

2.1 Zdroj pozitrónového žiarenia

V našom experimente sme ako zdroj pozitrónového žiarenia použili izotop sodíka
22

Na. Izotop

22

Na →

22

Ne + β+ + νe + γ (Obrázok 2.1) má relatívne vysoký pozitrónový

výťažok (90.4 %), čo je dôležité na zabezpečenie dostatočného počtu pozitrónov na
ožarovanie vzoriek. Existuje ešte niekoľko ďalších výhod pre pozitrónovú anihilačnú
spektroskopiu. Prvou je emitovanie vhodného γ- kvanta v dcérskom jadre s energiou 1274.5
keV takmer súčasne s pozitrónom. Toto γ- kvantum slúži ako štartovací signál aparatúry na
meranie doby života pozitrónu. Ďalšími výhodami je ľahká príprava zdroja a tiež relatívne
dlhá doba polpremeny T1/2 = 2.6 roka, čo znamená, že žiarič je možné využiť pri viacerých
meraniach.
Stredná energia emitovaných pozitrónov je 215.5 keV a maximálna 545.5 keV, čo má
vplyv na absorpciu pozitrónov vo vzorke a ich anihiláciu v žiariči. Závislosť absorpcie
pozitrónov vo vzorke je opísaná v teoretickej časti (Strana -29-). Zdroj sa pripravuje
nakvapkaním roztoku soli

22

NaCl na nosnú kaptónovú fóliu hrúbky 8 m. Po následnom

vysušení naneseného roztoku sa žiarič prekryje rovnakou fóliou a zalepí epoxidovým
lepidlom. Okraj sa vystuží hliníkovým rámčekom. Priemer žiariča je 2 cm.
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Obrázok 2.1: Rozpadová schéma 22Na
Kaptónová fólia je polyimidový materiál s veľmi dobrými a stabilnými
elektroizolačnými a mechanickými vlastnosťami v širokom teplotnom rozsahu (-269 °C až
400°C). Okrem týchto výhod tento materiál disponuje tiež veľmi dôležitou vlastnosťou z
hľadiska pozitrónovej anihilácie a to tým, že spektrum dôb života v Kaptóne má len jednu
komponentu o veľkosti 0.383 ns a teda sa v ňom netvorí pozitrónium.

Obrázok 2.2: Schéma sendvičového usporiadania vzorka – žiarič – vzorka (0 – rádioaktívny
žiarič 22Na, 1 – hliníkový rámček, 2 – kaptónová fólia, 3 – hliníková nádobka, 4 – vzorka)
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Aby sa zabezpečila takmer úplná anihilácia pozitrónov v určenom objeme, zdroj sa
umiestňuje medzi dve identické vzorky (sendvičové usporiadanie, Obrázok 2.2).

2.2 Meranie Dopplerovského rozšírenia anihilačnej čiary

Schéma zapojenia aparatúry pre meranie Dopplerovského rozšírenia anihilačnej čiary
je na obrázku 2.3. Aparatúra pozostáva z vysokoúčinného polovodičového detektora HPGe
chladeného tekutým dusíkom LN2. Elektrický náboj z germániového detektora je
upravovaný predzosilňovačom na napäťový impulz. Amplitúda výstupného impulzu je
úmerná energii zaregistrovaného γ-kvanta. Predzosilňovač je integrálnou súčasťou detektora.
Po

hlavnom

zosilnení

spektroskopickým

zosilňovačom

je

impulz

zaznamenaný

mnohokanálovým analyzátorom.

Obrázok 2.3: Schéma zapojenia aparatúry pre meranie Dopplerovského rozšírenia čiary 511
keV
Toto meranie sa používa hlavne na zistenie relatívnej zmeny tvaru anihilačnej čiary,
ku ktorej dochádza vo vzorke v závislosti od teploty a pod. Preto zavádzame S-parameter,
ktorý vyjadruje pomer anihilácií elektrónov s malou hybnosťou ku všekým zaznamenaným
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anihiláciám a je definovaný ako pomer plochy S1 centrálnej časti čiary 511 keV (interval
energií 509 keV – 513 keV) k celkovej ploche S0 (504 keV – 519 keV) (Obrázok 2.4).

Obrázok 2.4: Spektrum Dopplerovsky rozšírenej anihilačnej čiary a definícia S-parametra:
S = S1 /S0
Pretože efekt Dopplerovského rozšírenia anihilačnej čiary je malý, meranie je veľmi
citlivé aj na malé nestability meracej aparatúry, preto v snahe potlačiť vplyv týchto nestabilít
na spracovávané výsledky sa používa dekonvolúcia anihilačnej čiary 511 keV čiarou 1274.5
keV (použitá ako odozvová funkcia aparatúry). Keďže čiara prislúchajúca energii γ- kvánt
1274.5 keV je čiara z rádioaktívneho rozpadu

22

Na, jej tvar nie je závislý od stavu vzorky.

Preto akákoľvek zmena jej tvaru indikuje nestabilitu elektroniky meracieho systému. Na
spracovanie dopplerovských spektier pomocou dekonvolúcie sa používa Goldov algoritmus,
výsledná čiara je fitovaná gausiánmi a z fitu je numerickým integrovaním vo vhodne
vybraných hraniciach spočítaný S-parameter, ktorý už odráža len fyzikálny efekt zmeny
tvaru anihilačnej čiary [21].
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2.3 Charakteristika vzoriek

Na základe percentuálneho zloženia medzihviezdneho priestoru a dostupných
možností laboratória na Oddelení jadrovej fyziky Fyzikálneho ústavu SAV v Bratislave, sme
zvolili merania na vzorkách čistého uhlíka, drveného na jemný prášok z grafitových tyčiniek,
potom na nalámaných doštičkách vysoko čistého kremíka, používaného v rôznych
elektronických súčiastkach a taktiež na vzorke premytého piesku (98 % oxid kremičitý
(SiO2) a 2 % rôzne oxidy kovov).

2.4 Experimentálne zariadenia na meranie parametrov pozitrónovej
anihilácie

Na obrázku 2.3 je znázornená schéma zapojenia aparatúry pre meranie
Dopplerovského rozšírenia anihilačnej čiary 511 keV. Popis jednotlivých častí aparatúry
používaných v našom experimente na OJF FÚ SAV:
Používame vysokočistý germániový HPGe detektor, v pracovnom režime chladený
tekutým dusíkom. Aktívny objem detektora je ~100 cm3 a rozlíšenie 2.2 keV pri 1274.5 keV.
Jeho súčasťou je čiastočne chladený predzosilňovač. Spektroskopický zosilňovač vyrobený
na zákazku v Dubne 50x zosilňuje vstupný signál. Jeho výstup je vstupným signálom
amplitúdovo-digitálneho konvertora (ADC) mnohokanálového analyzátora (MCA) Canberra
model 1510, (ktorý je tiež sústavou zosilňovača, zdroja vysokého napätia aj konvertora
ADC) a pracuje v rozsahu 8k.
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2.5 Aparatúra na meranie teplotných závislostí anihilačných parametrov

Základ našich experimentov tvoria merania teplotných závislostí Dopplerovského
rozšírenia anihilačnej čiary. Aparatúra teplotných meraní pozostáva z chladiaceho zariadenia
a stabilizátora teploty.
Vzorka so žiaričom je umiestnená vo vákuovej komôrke, ktorá je prostredníctvom
medeného vodiča spojená s chladiacim okruhom héliového kryogenerátora, ktorý využíva
uzavretý héliový cyklus a umožňuje merania v teplotnom rozsahu 13-300 K [22]. Teplotný
stabilizátor pracuje v dvoch režimoch. Pre nízke teploty v rozsahu 13-70 K sa používa
uhlíkový odporový teplomer a pre vyššie teploty sa používa termistor RL. Prepínanie medzi
týmito dvoma režimami sa robí manuálne. Stabilizátor pracuje s presnosťou lepšou ako 1 K.
Všetky nízkoteplotné merania robíme vo vákuovej komôrke. Na dosiahnutie vákua sa
používa olejová rotačka VS 35A, pomocou ktorej získavame vákuum 0.133 Pa (10-3 torr).
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3 VÝSLEDKY A DISKUSIA
Metódou Dopplerovského rozšírenia anihilačnej čiary boli pre všetky tri vzorky
zmerané teplotné charakteristiky a súčasne bolo vyhodnotené aj ich správanie v čase. Ďalším
krokom v overovaní nášho predpokladu bola extrapolácia nami nameranej hodnoty Sparametra do teploty 2.7 K pre každú vzorku, čo predstavuje teplotu žiarenia kozmického
mikrovlnného pozadia [23] a porovnanie s hodnotou S-parametra vypočítaného z dát zo SPI
spektrometra.

3.1 Meranie Dopplerovského rozšírenia anihilačnej čiary

Charakteristikou metódy Dopplerovského rozšírenia anihilačnej čiary je S-parameter,
ktorý vo všeobecnosti hovorí o hybnostnom rozložení elektrónov prispievajúcich
k anihilácii. Je definovaný ako podiel plochy strednej časti čiary 511 keV k jeho celkovej
ploche. Do plochy v strednej časti anihilačnej čiary prispievajú γ-kvantá z vlastnej anihilácie
pozitrónu, ako aj anihilačné γ-kvantá obidvoch spinových stavov pozitrónia.
Zväčšovanie S-parametra znamená, že na anihilácii sa zvyšuje podiel elektrónov
s menšou hybnosťou. Toto vysvetlenie ale nie je úplne jednoznačné. Pri meraní teplotnej
závislosti S-parametra sa jeho výsledná hodnota môže výrazne meniť pri zmene hybnostnej
distribúcie anihilujúcich párov e+e-, ale aj pri zmene relatívneho zastúpenia čiastkových Sparametrov (Se+, Sp-Ps, So-Ps), teda napr. pri zmene pravdepodobnosti tvorby pozitrónia.

3.1.1 Časová závislosť S-parametra skúmaných vzoriek
Všetky vzorky boli merané niekoľko hodín v hodinových cykloch a vyhodnotené
pomocou programového vybavenia Oddelenia jadrovej fyziky Fyzikálneho ústavu SAV,
špecializovaného na spracovávanie anihilačných spektier.
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Na obrázku 3.1 je znázornené porovnanie časového priebehu S-parametra pre vzorku
uhlíku pri izbovej teplote (297 K) na vzduchu a pri nízkej teplote (18 K). Prvé tri hodiny,
resp. experimentálne hodnoty boli merané pri izbovej teplote vo vákuu a zvyšné hodnoty pri
teplote 18 K. V rámci neistôt experimentálnych hodnôt môžeme povedať, že S-parameter sa
v čase pre jednotlivé teploty chová konštantne.

izbova teplota, vzduch
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Obrázok 3.1: Porovnanie časového priebehu S-parametra pre rôzne teploty pri vzorke uhlíka
Na obrázku 3.2 je znázornené porovnanie časového priebehu S-parametra pre vzorku
kremíku pri izbovej teplote (297 K) na vzduchu a pri nízkej teplote (18 K). Prvé tri
experimentálne hodnoty boli merané pri izbovej teplote vo vákuu a zvyšné hodnoty pri
teplote 18 K. Výraznejší rozdiel v hodnote S-parametra pre izbovú teplotu na vzduchu a pre
nízku teplotu 18 K je spôsobený tým, že medzi jednotlivými meraniami bol dlhší časový
interval, pričom sa následne nezachovala geometria aparatúry. No v rámci neistôt
experimentálnych hodnôt môžeme taktiež povedať, že S-parameter je v čase pre jednotlivé
teploty konštantný.
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Obrázok 3.2: Porovnanie časového priebehu S-parametra pre rôzne teploty pri vzorke
kremíka
Na obrázku 3.3 je znovu znázornené porovnanie časového priebehu S-parametra pre
vzorku piesku pri izbovej teplote (297 K) na vzduchu a pri nízkej teplote (18 K). Prvé tri
experimentálne hodnoty boli merané pri izbovej teplote vo vákuu a zvyšné hodnoty pri
teplote 18 K. Komplikovanejší časový priebeh pre jednotlivé teploty môže byť spôsobený
tvorbou pozitrónia vo voľnom objeme medzi molekulami vzorky, keďže piesok je zložený
molekulou SiO2 (98 %). I v tomto prípade môžeme tvrdiť, že S-parameter je v čase pre
jednotlivé teploty konštantný.
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Obrázok 3.3: Porovnanie časového priebehu S-parametra pre rôzne teploty pri vzorke piesku
Z porovnania časového priebehu S-parametra pri izbovej teplote a pri teplote 18
K pre všetky vzorky (Obrázok 3.4) vidno, že medzi jednotlivými vzorkami sú rozdiely vo
veľkosti S-parametra, teda môžeme predpokladať, že porovnávaním hodnoty S-parametra
známej vzorky by sa dalo určiť zloženie neznámej vzorky.
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Obrázok 3.4: Porovnanie časového priebehu S-parametra pri izbovej teplote a pri teplote
18 K pre všetky vzorky
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Pri inom porovnaní sa môžeme pozrieť, ako sa mení šírka anihilačnej čiary pri našich
vzorkách v anihilačných zosumovaných spektrách pred dekonvolúciou. Na obrázku 3.5 sú
znázornené tri anihilačné gama čiary s pološírkami (FWHM) (2.775 ± 0.005) keV pre
kremík, čo odpovedá kanálu (15.82 ± 0.03), (2.845 ± 0.004) keV pre uhlík, čo odpovedá
kanálu (16.18 ± 0.02) a (2.983 ± 0.004) keV pre piesok, čo odpovedá kanálu (16.87 ± 0.02).
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Obrázok 3.5: Porovnanie anihilačných čiar pred dekonvolúciou
Zosumované anihilačné spektrá po dekonvolúcii majú podobný charakter (Obrázok
3.6). Pološíky teraz môžeme vyjadriť iba v kanáloch vzhľadom na dekonvolúciu čiarou
1274.5 keV (Strana -36-). Kremíku odpovedá kanál (9.80 ± 0.07), uhlíku odpovedá kanál
(10.95 ± 0.07) a piesku odpovedá kanál (11.90 ± 0.05).
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Obrázok 3.6: Porovnanie anihilačných čiar po dekonvolúcii
Z porovnaní je jasne vidno, že najširšia anihilačná gama čiara prislúcha piesku. Keď
si porovnáme odlišnosť jednotlivých gama čiar, tak najvýraznejšie rozdiely sú v tzv. krídlach
anihilačných čiar medzi pieskom a kremíkom a najmenšie medzi pieskom a uhlíkom
(Obrázok 3.7).
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Obrázok 3.7: Rozdiely anihilačných čiar medzi jednotlivými vzorkami
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200

Pri ďalšej analýze našich vzoriek sa merania zopakovali pri rôznych nízkych
teplotách. Na obrázku 3.8 je znázornený časový priebeh S-parametra pre uhlík pri rôznych
teplotách (18 K, 30 K a 72.5 K), na obrázku 3.9 máme časový priebeh S-parametra pre
kremík pri rôznych teplotách (18 K, 30 K a 50 K) a na obrázku 3.10 je časový priebeh Sparametra pre piesok pri rôznych teplotách (18 K, 27 K a 50 K).
Aj po týchto meraniach môžeme tvrdiť, že

S-parameter sa v čase správa ako

konštanta. Zložitejšia závislosť je u piesku, kde znovu môže byť príčinou tvorba pozitrónia
vo voľných objemoch medzi molekulami SiO2.
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Obrázok 3.8: Časový priebeh S-parametra pre nízke teploty pri vzorke uhlíka
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Obrázok 3.9: Časový priebeh S-parametra pre nízke teploty pri vzorke kremíka
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Obrázok 3.10: Časový priebeh S-parametra pre nízke teploty pri vzorke piesku
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3.1.2 Teplotná závislosť S-parametra skúmaných vzoriek
Na základe časového priebehu S-parametra pre všetky vzorky sme tvrdili, že
závislosť je konštantná a tak sme mohli vypočítať strednú hodnotu S-parametra pre
jednotlivé teploty pri každej vzorke. Následne sme nami vypočítanými strednými hodnotami
S-parametra preložili priamku (Y=A+B*X) a tak extrapolovali hodnotu S-parametra do
teploty 2.7 K, čo predstavuje teplotu žiarenia kozmického mikrovlnného pozadia, a teda
teplotu medzihviezdneho priestoru.
Na obrázku 3.11 je znázornená extrapolácia hodnoty S-parametra do teploty 2.7
K pre uhlík. Na obrázku 3.12 je znázornená extrapolácia hodnoty S-parametra do teploty 2.7
K pre kremík. Na obrázku 3.13 je znázornená extrapolácia hodnoty S-parametra do teploty
2.7 K pre piesok.
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Obrázok 3.11: Extrapolácia hodnoty S-parametra do teploty 2.7 K pre uhlík
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Obrázok 3.12: Extrapolácia hodnoty S-parametra do teploty 2.7 K pre kremík
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Obrázok 3.13: Extrapolácia hodnoty S-parametra do teploty 2.7 K pre piesok
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55

Z experimentálnych údajov zo spektrometra SPI umiestneného na družici
INTEGRAL sa nám podarilo spočítať a numerickým integrovaním vo vhodne vybraných
hraniciach určiť S-parameter (Tabuľka 3.1). Ak chceme porovnať naše experimentálne
hodnoty S-parametra a hodnotu S-parametra vypočítaného z anihilačnej gama čiary zo SPI
spektrometra je potrebné vedieť, že my sme pri spracovaní spektier použili ako odozvovú
funkciu aparatúry reálnu čiaru 1274.5 keV a vedecký tím z ISDC modelovú funkciu [13].
Výsledné hodnoty S-parametra extrapolovaného na teplotu 2.7 K sú zobrazené v tabuľke 3.1.

Vzorka

Teplota [K]

S-parameter

Neistota S-par

Uhlík

2.7

0.53848

0.00158

Kremík

2.7

0.58193

0.00233

SiO2

2.7

0.49373

0.00074

2.7

0.92866

0.02601

SPI data 2004
(medzihviezdne médium)

Tabuľka 3.1: Porovnanie hodnôt S-parametra pri teplote 2.7 K pre všetky vzorky
Ako si môžeme všimnúť z porovnania S-parametra vypočítaného z anihilačnej čiary
zo SPI spektrometra a S-parametrov z nášho experimentu (Obrázok 3.14), hodnota Sparameteru, ktorý prislúcha anihilačnej čiare 511 keV z medzihviezdneho priestoru je
výrazne nad hodnotami S-parametrov, ktoré prislúchajú anihilačným čiarám 511 keV
z anihilácie pozitrónov na rôznych vzorkách (uhlík, kremík a SiO2).
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Obrázok 3.14: Porovanie S-parametrov pre jednotlivé vzorky a S-parametra z údajov zo SPI
spektrometra
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4 ZÁVER

Cieľom tejto práce s názvom, Anihilácia pozitrónov v medzihviezdnom priestore
bolo hľadanie spôsobov anihilácie v rôznych zložkách medzihviezdnej hmoty, pre nás
najzaujímavejšej,

v medzihviezdnom

prachu.

Na

základe

percentuálneho

zloženia

medzihviezdneho prachu, sme si pripravili rôzne vzorky, ktoré by najlepšie imitovali túto
zložku medzihviezdnej hmoty.
Pomocou

jednej

z metód

Pozitrónovej

anihilačnej

spektroskopie,

merania

Dopplerovského rozšírenia anihilačného gama kvanta sme chceli taktiež zistiť, či by nám
táto metóda mohla niečo povedať o zložení medzihviezdneho média.
Na základe jedného z anihilačných parametrov, tzv. S-parametra sa nám podarilo
ukázať, že pre rôzne vzorky je jeho hodnota rôzna, teda môžeme predpokladať, že
porovnávaním hodnoty S-parametra známej vzorky by sa dalo určiť zloženie neznámej
vzorky.
Výrazný rozdiel hodnoty S-parametra vypočítaného z anihilačnej čiary zo SPI
spektrometra a hodnôt S-parametrov z nášho experimentu hovorí o tom, že medzihviezdny
prach je nepatrnou zložkou medzihviezneho média, čo sa týka príspevku anihilácie
v medzihviezdnom priestore.
Na záver možno konštatovať, že ciele stanovené v tejto práci sa nám podarilo splniť.
Hlbší výskum tejto problematiky by mohol odhaliť množstvo ďalších zaujímavých
informácií o zložení medzihviezdneho priestoru.
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