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ETALONAREA RADIONUCLIZILOR
CU CAPTURA DE ELECTRONI SI CU SCHEMA BETA-GAMA COMPLEXA

PRIN METODA EXTRAPOLĂRII EFICACITĂŢII

INTRODUCERE . OBIECTUL TEZEI

Metrologia radlonuclizilor /l/, /2/, /3/, /4/, /14/, ştiin-
ţă metodologică care studiază realizarea şi transmiterea etaloane-
lor de radiaţii, s-a dezvoltat In ultimele două decenii* odată cu
aplicarea pe scară largă a substanţelor radioactive In diferite do-
menii. Lărgirea gamei de radionuclizi folosiţi a făcut necesară
producerea de surse şi soluţii radioactive-etalon pentru noi radio-
nuclizi, adesea cu schemă de dezintegrare complicată. 0 sursă sau
o soluţie radioactivă este considerată "etalon" atunci clnd activi-
tatea sursei, N (număr de dezintegrări In unitatea de timp)» sau
- respectiv - concentraţia radioactivă a soluţiei, A (număr de de-
zintegrări In unitatea de timp per gram de soluţie), este cunoscu-
tă cu o inexactitate de numai 1-2% - In unele cazuri chiar mai mică
declt 1% - . Trebuie menţionat că nu se poate realiza un etalon
"universal" de activitate, valabil pentru orice radionuclid, deoa-
rece dezintegrările ce se petrec într-o sursă radioactivă slnt
"numărate" prin detectarea radiaţiilor emise iar detectoarele de
radiaţii au eficacităţi de detectare diferite pentru radiaţii di-
ferite ca natură sau energie.

Ca urmare, trebuie produse surse şi soluţii radioactive-eta-
lon pentru fiecare radicnuclid.

Măsurarea absolută a activităţii surselor ce urmează să de-
vină etaloane se face In mod frecvent cu ajutorul metodei coinci-
dentelor. Această metodă se aplică radionuclizilor care emit
cel puţin două radiaţii "In cascadă" iar majoritatea radionuclizi-
lor cunoscuţi intră In această categorie. Metoda foloseşte două
detectoare de radiaţii furnizlnd pulsuri electrice şi o schemă
electronică "de coincidenţă" care furnizează un puls de fiecare
dată clnd pulsurile celor două detectoare slnt coincidente Xn timp.
In limita unui interval de timp mic T, numit timp de rezoluţie (va-
loarea uzuală este de aproximativ 1 us).

Pentru un emiţător beta-gasa simplu, fără conversie interni,
presupunlnd că un detector este acţionat numai de radiaţia beta si
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celălalt numai de radiaţia gama, ecuaţiile metodei coincidentelor

se scriu:

unde N_ este activitatea sursei măsurate iar N a, N şi N_ slnt vi-

tezele de numărare (pulsuri In unitatea de timp) pe canalele beta,

gama şi de coincidenţă, corectate pentru fond, timp mort şi timp

de rezoluţie (vezi capitolul II). eo, e slnt eficacităţile de

detectare.'Sistemul de ecuaţii (1) reprezintă un sistem de trei

ecuaţii cu trei necunoscute, a cărui rezolvare furnizează atlt va-

loarea activităţii, N n, cit şi valorile eficacităţilor c& , e :

(2)

In cazul real detectorul beta este acţionat şi de radiaţia gama(£n

mai mică măsură) iar fenomenul de conversie internă la tranziţia

gama poate fi neneglijabil. Sistemul de ecuaţii se scrie:

N,=M

unde s-au folosit, ca şi In sistemul (1), reguli de sumare a pro-

babilităţilor. Cu a s-a notat coeficientul de conversie internă,'

e c e şi e« reprezintă eficacităţile detectorului beta faţă de elec-

tronii de conversie împreună cu fotonii X şi electronii Auger aso-

ciaţi şi - respectiv - faţă de fotonii gama. Mărimea e reprezintă

probabilitatea de acţionare simultană a ambelor detectoare de că-

tre un singur foton gama, prin proces Compton (In cazul clnd exis-

tă «ai multe radiaţii gama In cascadă, e include şi coincidenţele

gaaa-gama). Eficacitatea gama a fost notată In ec.(3) cu e' , In

vederea simplificării ulterioare a notaţiei. Dacă se folosesc no-

taţiile:

sistemul de ecuaţii (3) devine:

Din (5) se poate obţine:

(6)

Termenul care se adaugă unităţii In paranteza mare reprezintă
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corecţia pentru acţionarea detectorului beta de către radiaţia

gama şi electronii de conversie ("fond gama" în detectorul beta).

Corecţia este importantă numai pentru valori apreciabile ale coe-

ficientului de conversie, a. Oricum, pentru reducerea corecţiei -

se preferă detectoare de tip 4K (geometrie de măsurare de aprox.

4«sr - sursa este "înconjurată" de detector), caz In care e- « 1

şi deci şi (N/N ) = 1. Corecţia poate fi măsurată fie prin raăsu-
c y *

rărea separată. In anumite condiţii a mărimilor e Q şi .e_ (măsu-
BT C

rare destul de imprecisă), fie prin "extrapolarea eficacităţii

beta". In acest din urmă caz se "trasează" mărimea (N.N / N ) In

funcţie de I(1-N /N )/(N,/N )l. Variaţia mărimii (N/N ) se reali-
c Y c Y • c

 T

zează prin acoperirea sursei, succesiv, cu filme absorbante sub-

ţiri care scad valoarea eficacităţii beta, e„, fără a afecta va-

lorile mărimilor e. şi e . Trasarea graficului furnizează o dreap-

tă a cărei ordonată la origine este char mărimea căutată, N , şi

a cărei pantă are valoarea:
(7)

/£r

In cazul radionuclizilor cu schemă de dezintegrare complexă,

corecţia de "fond gama" se înlocuieşte cu corecţia de schemă de de-

zintegrare care are aproape întotdeauna ponderea principală faţă

de celelalte corecţii uzuale ale metodei coincidenţelor (fond,

timp mort, timp de rezoluţie, corelaţie unghiulară, radiaţie de

frlnare, extensia sursei). Prin analogie cu ecuaţia (6) se poate

(3)

unde Insă mărimea K nu depinde numai de valorile o, c . ea , c ,
ce BY c

pentru diferitele branşamente ale schemei de dezintegrare ci şi de

ineficacităţile (1 - e g l ) , (1 - e 8 2) ... etc. Curba care se obţine

dacă se aplică metoda extrapolării eficacităţii /li/. /12/ - nu

mai este. In general, o dreaptă şi acest fapt poate introduce o

eroare sistematică apreciabilă In determinarea activităţii N ca

ordonata la origine.

Dată fiind ponderea In utilizare a emiţătorilor (radionucli-

zilor) cu schemă complexă şi necesitatea îmbunătăţirii metodolo-

giei de măsurare a corecţiei de schemă. In vederea obţinerii unei

inexactităţi minime, autorul tezei şi-a propus să îmbunătăţească

"metoda extrapolării eficacităţii" sub clteva aspecte:

Astfel, obiectul tezei II constituie:

1. Clarificarea condiţiilor teoretice si experimentale In
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care se poate obţine o "extrapolare lineară".
2. Precizarea influentei geometriei de măsurare asupra

erorii sistematice proprii metodei extrapolării efica-
cităţii.

3. Aplicarea "extrapolării lineare" unor radionuclizi cu
captură de electroni» prezentînd unele complicaţii (e-
lectroni de conversie de mică energie, emisie de pozi-
troni).

Pentru exemplificarea punctelor 1 şi 2 a fost folosit radio-
nuclidul Cesiu-134. Pentru punctul 3 au fost folosiţi radionucli-
zii Cobalt-57. Bariu-133 şi Zlnc-65.

0 parte din rezultate au fost prezentate de autor In cadrul
unei lecţii ţinute la "1-a Scoală de vară de Metrologia Radionu-
clizilor", 1972, Herceg-Novi, R.S.F.Jugoslavia /18/~.

CAPITOLUL I. TEORIA METODEI EXTRAPOLĂRII EFICACITĂŢII

1.1. - Principiul metodei

Se pleacă de la sistemul de ecuaţii:

(9)

unde sumele se extind la cele n branşamente (ramificaţii) ale sche-
mei de dezintegrare, a r fiind factorii de ramificare. Eficacitatea
detectorului gama faţă, de radiaţia gama asociată branşamentului r,
e ' , este legată de e prin relaţiat

(10)

(11)

(12)

Se vede că mărimea X nu depinde de eficacitâţile e B r, ci de inefi-
cacităţile (1 - c 0 r>* Dacă se notează cu C r raportul acestor ine-
ficacităţi : '

(13)

unde a este coeficientul de conversie corespunzător.
Din ec.(8) din Introducere, se obţine pentru K:

şi folosind ec.(9) rezultă în final:

K=

se obţine pentru Kt
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.IaCLrE.tr

La absorbţia radiaţiei beta, C variază mai lent decît ( eR r/
cg s)*

La grosimi mici de absorbant se obţin grafice aproximativ lineare,
la grosimi mai mari se obţin curbe ce pot fi reprezentate de poli-
noame în (Nc/N ) de grad nu prea mare.

Aprecierea erorilor sistematice se face uzual prin mai mul-
te trasări, cu discriminări gama diferite. Variaţia intercepţiei
(valoarea N ) este considerată o măsură a erorilor sistematice.

Avantajele unei valori riguros constante a lui K, obţinută
printr-o discriminare gama adecuată, au fost subliniate de autor.
In paralel cu A.P.Be erg, in 1972 /4/.

Trebuie menţionat că unii autori preferă să traseze mărimea
N. în funcţie de (1-N /N ) conform relaţiei:

(15)

obţinută din (8) prin înmulţire cu (Nc/N ).

1.2. - Extrapolarea lineară

Discriminarea optimă pe canalul gama este aceea care asi-
gură egalităţile:

(16)
f-2«i: W 1 1 - £tfr

unde E este o constantă definită de oricare din egalităţile din
şirul (16). Dacă condiţiile (16) sint îndeplinite, coeficienţii
mărimilor C f de la numărătorul şi numitorul relaţiei (14) sînt
proporţionali şi expresia pentru K devine:•

sau, mai departe:

(8) devinet

(17)

(18)

(19)

Analogia cu ec.(6f valabilă pentru emiţători simpli, «iste evidentă.
In cazul tn care nu există conversie condiţii (16) se pot înlocui

£|4 = ... s £|T s . > • « £ . ; 120)

In general, desexdtarea nivelelor âm «n<trgi« ale nucleului»
rszultat prin txanzlţii beta, alfa sau captura Am electroni, s« i
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petrece prin emisia mai multor cuante gama în cascadă sau chiar

pe mai multe căi, în paralel. Astfel, valorile e' din (20) tre-

buie înlocuite cu sumari probabilistice ale eficacităţilor de în-

registrare ale diferitelor cuante din schemă (vezi cap. III). Este

necesară, desigur, cunoaşterea abundentelor relative ale acestor

cuante. Se obţine un sistem de (n-1) ecuaţii cu un număr excesiv

de variabile. In general, este greu să se realizeze condiţii de în-

registrare a radiaţiei gama astfel ca toate cele (n-1) ecuaţii să

fie satisfăcute. Este important să fie satisfăcute acele condiţii

(20) care se referă la branşamente beta, alfa sau de captură, cu

coeficienţi de ramificare mari. Din relaţia (17) pentru KQ rezultă

că, în cazul unor valorice neglijabile, condiţiile (16) conduc la:

K ^ l (21)
Trebuie menţionat faptul că impurităţile "beta-gama" decelabile

pot fi tratate ca branşamente suplimentare ale schemei de dezin-

tegrare.

Pentru emiţătorii cu captură de electroni, dacă energia de

tranziţie este suficient de mare faţă de energiile de legătură

(cazul uzual), raportul probabilităţilor de captură în păturile K

şi L este acelaşi pentru toate branşamentele; ca urmare, eficaci-

tatea contorului 4* pentru radiaţiile X şi electronii Auger emişi,

ty ., are aceeaşi valoare pentru toate branşamentele.

Dacă însă energia de tranziţie este de valoare apropiată

cu energiile de legătură, se impune folosirea condiţiilor (16). Un

exemplu de acest tip, tratat în teză, îl constituie Ba-133. Con-

diţii de linearitate mai pot fi impuse de conversia intensă a unei

tranziţii gama de mică energie, caz în care absorbţia în filme

subţiri modifică nu numai eficacitatea cv . ci şi valoarea "c'„ ".

Un astfel de exemplu îl constituie Co-57, de asemenea tratat în

teză. Condiţii ăe linearitate sînt cerute şi de o schemă mixtă

captură-pozitroni, ca în cazul Zn-65, caz tratat în lucrare. Re-

venind la cazul general al emiţătorilor cu schemă complexă, se

poate afirma că extrapolarea lineară pune experimentatorului două

probleme: una - specifică - se referă la posibilitatea de realiza-

re practică a condiţiilor (16); cea de a doua - cu caracter gene-

ral - se referă la eroarea sistematică introdusă prin procedeul

extrapolării. Această eroare depinde, după cum se va arăta, tocmai

de "îndemînarea" cu care s-a ales discriminarea optimă pe canalul

gama. Se pot folosi discriminări integrale sau diferenţiale, ecrane

absorbante, cristale de diferite dimensiuni şi chiar ferestre



de discriminare multiple.

1.3. - Sistemul de ecuaţii In cazul îndeplinirii
condiţiilor de linearitate

Dacă se consideră sistemul de ecuaţii (9) si i se aplică
condiţiile de linearitate se ajunge la următorul sistem:

(22Î

r
unde pentru analogia cu emiţătorii simpli, s-a folosit notaţia:

Rezultă deci că condiţiile (16) nu reprezintă altceva tleclt condi-
ţiile pe care trebuie să le îndeplinească eficadtăţile gama pen-
tru ca sistemul de ecuaţii (9) cu (2n+l) variabile, să se reducă Ic
un sistem cu numai trei variabile, e , E şi N_. ca In cazul emi-ts o
ţătorilor simpli.

1.4. - Efectul geometriei de măsurare

In teoria generală a extrapolării eficacităţii, faptul că
e„ conţine efectul a trei'factori de pierdere de particule (auto-
absorbţia, absorbţia şi pierderea de geometrie), iar In extrapola-
re se variază numai factorul de"absorbţie", sugerează existenţa
unor erori sistematice /19/, /20/. Pentru a separa analitic fac-
torii de pierdere menţionaţi In teză s-a folosit descompunerea:

(24)

unde c este probabilitatea ca particula să scape de autoabsorb-
ţie şi să fie emisa In direcţia volumului sensibil al contorului
iar c s este probabilitatea ca particula să scape de absorbţie
In suport sau In filmele absorbante (numite şi folii absorbant*)..
Cu AS. r «-au notat ineficacităţile (l-eg ) fi (1-c

'fblosind notaţiile ajutătoare: r

se poate pune expresia (12) pentru X sub forma

Zi
rvi—c»)

şi, folosind descompunerea (24), se obţine:

£fc6r(W*) + £ &

(25)

(2«>

«7)
IV,
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Se poate arăta că această expresie de descompune după rela-

(28)
următoare:

unde K" are ia:
(1 (29)

iar g este de forma:

Dacă se introduce (28) In (15) se obţine:

(30)

unde o reprezintă eroarea sistematică relativă. Dacă se înmulţeş-
te (30) cu (N„/N„) se ajunge la:

\—Ne/Nf
*/N, (31>

unde g intervine attt la intercepţia graficului cu axa ordonate-
lor cit şi Sn valoarea pantei. Se poate arăta mai departe că, de
fapt, ineficacităţile (l-cs ) sint cele introduse suplimentar de
experimentator iar ineficacităţile U-e ) conţin şi pierderea de
particule In suportul sursei. Eroarea sistematică a se datorează
în mai mare măsură autoabsorbtiei si absorbţiei în suport si In
mal mică măsură pierderii de geometrie (unghi solid mai mic de
4t steradiani).

In cazul îndeplinirii condiţiilor de linearitate se obţine

K'«Kfl . -^=-~ (32)
decit

% = 0 (33)
Rezultă aşadar că, deşi au apărut din dorinţa de a elimina

erorile sistematice legate de extrapolarea unui grafic curb, condi-
ţiile de linearitate elimină tocmai eroarea sistematică proprie
"metodei de extrapolare a eficacităţii", reprezentată prin mărimea
"9"* ?! acest lucru este deosebit de important.

1.5. - îndeplinirea cu aproximaţie a condiţiilor
de linearitate

Deşi îndeplinirea condiţiilor de linearitate prezintă avan-
taj* evidente» realizarea practică a acestei cerinţe este destul
de dificilă. In mod uzual se obţine o îndeplinire aproximativă
astfel ca so fioat^ r.cr:':-
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(34)

Mărimile 6 sînt abaterile relative iar constanta E poate fi subs-
tituită cu una din valorile E sau cu orice altă valoare (se poate
arăta că alegerea valorii E nu este esenţială).

Dacă se folosesc relaţiile (34) , ec. (30) se rescrie sub
forma: „ •? T* T.

(35)

unde 6, 6', 6 , sînt medii ale abaterii 6 calculate cu diferite

4 = iLCt <k ', 6 - ~ * ̂  ,, c v ', \~ -> „ A^ (36)

Mărimile 6 şi 6 sînt constante pe cînd mărimea 6' este
slab variabilă la variaţia mărimii (N /N ).

Mărimea (TT ) reprezintă ineficacitatea medie, proprie sur-
sei, fără folii absorbante:

(37)

Prin înmulţirea ec. (35) cu (N /Nc) şi regruparea termenilor se

(38)
Ecuaţia (38) se pretează mai bine decît ec.(35) la studiul

experimental al erorii sistematice de intercepţie cu axa ordona-
telor, deoarece conţine valoarea acestei erori şi în valoarea pan-
tei. Dacă se ia pentru E valoarea care anulează pe 6 , eroarea
sistematică de intercepţie are valoarea:

(39)

Ea este cu atît mai mică cu cît ineficacitatea medie intrinseca a
sursei radioactive, (Â7 ), este mai mică.

1.6. - Controlul condiţiilor do linearitate

Expresia (39) pentru eroarea sistematică sugerează ideea de
a se repeta extrapolarea cu o altă ineficacitate medie (St„)• Pen-
tru varierea acestei Ineficacităţi, se impune prin simplitate va-
rierea geometriei de măsurare de la 4» sr la 2i ar.

Se poate scrie în acest caz:
(40)
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are valoarea de aprox. 0,5. Ineficacităţile .) seunde TI
scriu:

Se poate arăta că mediile 6 şi 5' rămîn neschimbate, dar mărimile
(ÂeT) şi 6 capătă noi valori.

In final se arată că diferenţa de eroare sistematică, Ag,
are valoarea: _ «.

unde s-a notat:

(42)

(43)

Se vede că Ag se anulează odată cu 6 şi 6', pentru 6 = 0(r=l...n)
Diferenţa Ag se mai poate anula pentru condiţia specială:

l=^.<iy (44)
Pentru eliminarea oricărui dubiu privind cauza care duce

la o valoare ag nulă, se poate reface comparaţia 4«sr - 2nsr eli-
minînd primele puncte, astfel că mărimea c din relaţia (42) să
aibă o valoare apreciabil mai mică (mărimea 6' are şi ea, în acest
caz, o altă valoare). Dacă şi în acest caz Ag are o valoare nulă,
se poate trage concluzia că nu este vorba de îndeplinirea fortuită
a condiţiei (44), ci de îndeplinirea suficient de exactă a condi-
ţiilor de linearitate.

Rezultă că, prin compararea intersecţiilor obţinute în
geometria 4nsr şi 2«sr, se poate alege situaţia experimentală în
care condiţiile de linearitate sînt îndeplinite cu suficientă exac-
titate. Acest lucru constituie un rezultat deosebit al tezei.

1.7. - Principiul schemei echivalente

Metoda extrapolării eficacităţii se bazează pe presupunerea

că se poate modifica "eficacitatea beta medie", N /N , fără a afec-
ta valorile e c e r»c p Y r deci Pyr* Acest lucru nu este realizabil în

cazul unor tranziţii gama de mică energie, cu atît mai mult cu cît
tranziţia prezintă o conversie mai intensă. Foliile absorbante suc-
cesive scad valorile c__ pentru astfel de tranziţii şi cresc valo-
rile c- . Cele două efecte nu se anulează în cazul general. Se
poate arăta că, dacă se evit? înregistrarea pe canalul gama a ra-
diaţiei gama respective, acţionarea contorului 4» datorită radia-
ţiilor produse de tranziţia în cauză poate fi cumulată în ecuaţii
cu acţionarea de către radiaţia beta (sau x şi electroni Auger)
respectivă. Se obţine astfel o "schemă echivalcnt/î" ân
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dezintegrare, în care mărimea e corespunzătoare tranziţiei con-
siderate, are voie să se modifice odată cu mărimile e._, iar cana-
Iul gama este acţionat numai de radiaţii gama sau electroni de con-
versie de suficientă energie. In teză se pleacă de la schema de '
dezintegrare "model" din figura 1. Tranziţia gama de mică energie
este notată cu Y,. Prin y, şi y~ trebuie înţelese fie tranziţii
simple fie cascade de tranziţii. Cele două branşamente beta consi-
derate sînt suficiente pentru calcul, deoarece alte branşamente
suplimentare ar fi tratate la fel ca branşamentul (BJ-YJK Astfel,*
schema "model" prezentată este de maximă generalitate. Schema e-
chivalentă de dezintegrare este reprezentată în figura 2. Prin
spectrul beta fictiv 6-4 se înţelege ansamblul radiaţiilor spectru-
lui &2> cuantelor şi electronilor de conversie ai tranziţiei jy
Modul acesta de grupare este posibil datorită legii generale de
sumare a probabilităţilor de acţionare a contorului 4% . Principiul
schemei echivalente este si el un rezultat original important al
tezei.

1.8. - Schema de dezintegrare mixtă captură-pozitroni

In figura 3 este reprezentată o schemă de dezintegrare mix-
tă captură-pozitroni. Condiţiile de linearitate se referă, în acest
caz, la tranziţia yx şi la cascada Y 2 ~ radiaţia de anihilare. In
cazul în care dezintegrarea eţ duce la nivelul fundamental al nu-
cleului rezultat, condiţiile de linearitate se scriu:

sferă
$1 ~~ i-tfa ( 4 5 )

unde indicele "a" se referă la radiaţia de anihilare.
Dacă în schemă există şi o tranziţie prin captură la nivel

fundamental (linia înreruptă din figura 3), condiţiile de lineari-
tate capătă forma:

"" -£TT (46)
unde intervin fotonii de ramificare a^, a2, iar indicele 2 se re-
feră fie la cascada y- ~ radiaţia de anihilare, fie numai la ra-
diaţia de anihilare, după caz. O astfel de condiţie specială a
fost aplicată în lucrare la etalonarea Zn-65.

1.9. - Compararea celor două formule de extrapolare

Graficul de extrapolare se poate trasa fie folosind formula
(8):

!'*/'



p (8)

fie formula (15):

(15)

In lucrare se analizează în amănunt erorile statistice şi,

în deosebi, cele sistematice şi se arată că formula (8) este de

preferat deoarece:

- este mai utilă în controlul îndeplinirii condiţiilor de

linearitate,

~ permite neglijarea erorilor abscisei x în formulele de

calcul ale metodei celor mai mici pătrate,

- este insensibilă la fluctuaţiile în timp ale eficacită-

ţii de înregistrare pe canalul beta.

CAPITOLUL II. APARATURA SI FORMULE FOLOSITE

2.1. - Instalaţia de coincidenţă

Schema generală a instalaţiei este reprezentată în figura 4.

Partea electronică este de tip modular "Nuclear Enterprises",

cu excepţia alimentării cu tensiune înaltă a detectoarelor şi a e-

tajului de coincidenţă (realizat de ing. Cr.Lazarovici) /31/.Acest

etaj asigură un timp de rezoluţie, T, de 2,7 us şi timpi morţi im-

puşi pe canale, 0 de 10 us.

Contorul 4x proporţional, cu curgere de gaz metan, a fost

realizat în I.F.A. (proiect E.Blănaru) conform temei de proiectare

elaborate de autor /28/. Detectorul gama a fost constituit dintr-o

sondă "N.E." cu cristal de Nai(TI) de 7,5 x 7,5 cm. Detectoarele

au fost ecranate cu un castel de plumb de 5 cm grosime. Valoarea

amplificării în gaz în contorul 4i a fost de ^ 10 . Amplificările

electronice pe cele 2 canale au avut valori între 128-512. Debitul

gazului a fost de •»< 0,5 cm /s. Timpul de numărare a fost măsurat

cu un cronometru electronic NE 4624, cu oscilator de 100 kHz, sta-

bilizat cu cristal de cuarţ.

2.2. - Corecţiile de timp mort şi coincidente întîmplătonre

Vitezele de numărare efectiv înregistrate, N', N' şi N'

diferă de vitezele de numărare reale N , N şi N folosite în prima

parte a tezei, datorită "fondurilor" f , f şi f c pe cele trei ca-

nale de numărare, pierderilor de pulsuri datorită timpilor morţi,
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6, şi coincidenţelor întîmplătoare
Dacă se notează cu No., N

PX Tft

totale, incluzînd şi fondurile, se poate scrie:

Dacă se notează cu N„. , N . şi C vitezele de numărare reale

(47)
ia le:

(48)

Trecerea de la N', N' la N.. şi N . se face cu formulele uzuale:
;e Y Bt , yt

şi C este:Relaţia de legătură între N c

Jîc=îC+(î; («)
unde P este probabilitatea ca la un moment oarecare, ambele canale
(beta şi gama) să fie libere. Există în literatură mai multe lu-
crări conţinînd calculul mărimilor P şi C,. Cele mai importante
sînt cele ale lui Campion /5/, Gandy /6/, /7/, Bryant /8/ şi
Grigorescu /13/. Folosind pentru P şi C^, expresiile calculate de
Grigorescu, se obţine pentru C

(50)

Cu ajutorul formulelor (48), (50) şi (47) se obţin valorile pen-
tru N„, N , N . Timpul mort © a fost măsurat prin vizualizarea pu
surilor la sincroscop; T- prin metoda celor 2 surse independente.
Pentru a compensa întîrzierea între canale s-au trasat curbe de
întîrziere.

2.3. - Calculul erorilor

Pentru calculul erorilor statistice, se pleacă de la expre-
sia:

N tunde X şi Y reprezintă vitezele de numărare ale pulsurilor "singu-
lare" pe canalele beta şi gama. Mărimile X, Y şi N sînt statistic
independente şi se poate aplica formulei (51) teorema propagării '
erorilor. Calculul realizat de autor, independent de Campion, duce
la expresia:

(52)

unde e şi cN sînt abaterile standard relativ iar t este timpul
total de măsufare.

Studiul erorilor sistematice datorita fondurilor şi mărimi-
lor temporale 9, T arată că: . j

- fondul gama trebuie măsurat foarte exact,
- eroarea sistematică datorită fondurilor afectează valoarea



- 16 -

N Q nu. Insă valoarea (1-K),
- parametrul T trebuie măsurat cu o exactitate relativă
mai mare decît In cazul parametrului 9,

- erorile sistematice datorită T şi 9 afectează valoarea
N nu Insă valoarea (1-K),

- diferenţa de intercepţie, ag, nu este afectată de erori
sistematice asupra fondurilor, © sau T.

Rezultă că In cazul In care mărimea interesantă este
(1-K) - cazul măsurării concentraţiei radioactive a unei soluţii
folosind un set de surse depuse picuametric - nu se mai pune pro-
blema erorilor sistematice datorită f , 9 şi T. In schimb, valoa-
rea uzuală mică a pantei, IN (1-K)I, face ca metoda celor mai mici
pătrate să furnizeze o eroare statistică relativă apreciabil mai
mare pentru (1-K) declt pentru N Q.

2.4. Trasarea dreptelor da extrapolare prin metoda
celor mai mici pătrate

Se aplică metoda celor mai mici pătrate /37/ pentru trasa-
rea dreptei

y * a.+ bx (53)
unde:

(55)

Pentru realizarea numeroaselor calcule necesare In lucrare
s-au folosit programele de calcul "SAHARA-2" si "SAHARA-3" alcă-
tuite de cercetătorii Răzvan Dumitrescu si Mariana Sahagia /38/.

y=ap..*=tftf j
Mc

Se lucrează cu ponderi neegale calculate cu formula

CAPITOLUL III. REZULTATE EXPERIMENTALE

3.1. - Măsurarea radionuclldulul Cesiu - 134

Schema de dezintegrare a radionuclidului Cs-134, conţinlnd
trei spectre beta-minus si nouă tranziţii gama, este reprezentată
In figura 16 (notaţia din teză) /46/. Deşi, la prima vedere, o
fereastră de discriminare In jurul energiei de 605 keV pare optimăT

calculul şi experienţa au arătat că discriminarea optimă se obţine
cu o fereastră de (700 keV-900 keV). Se obţine o valoare (1-K) de
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(-0,012+30%). v_Jiaţia de intercepţie, eg, este de p.umaiQjll (fig.23)

S-a etalonat o soluţie de Cs-134 prin măsurarea unor surse

solide depuse gravimetric pe filme subţiri de VYNS metalizate cu

aur (masele picăturilor au fost cuprinse între 15-20 mg). Activi-

tatea surselor se obţine cu formula (8) scrisă sub forma:

(56)

unde valoarea (1-K) este cea măsurată anterior.

Prin împărţirea activităţii fiecărei surse la masa picătu-

rii din care a rezultat prin uscare» se obţine un set de valori

pentru concentraţia radioactivă a soluţiei şi o valoare medie Ă.

Combinarea erorii statistice relative e_ t cu eroarea sistematică

relativă Esist s-a făcut cu formula uzuală:

(57)

unde cef se numeşte "eroare relativă efectivă".

Rezultatul obţinut în lucrare pentru e - - 0,32% - se si-

tuează la nivel internaţional.

3.2. - Măsurarea radionuclidului Cobalt - 57

Schema de dezintegrare şi schema echivalentă sînt reprezen-

tate în figurile 24 şi 26. Conform schemei echivalente, condiţiile

de linearitate se scriu:

£\1\. - 2-G6 = £*» (58)

unde E
1 2 2 '

 Ei36f C692 s î n t eficacităţile de înregistrare pe canalul

gama pentru cuantele de 122, 136 şi 692 keV. Ultima condiţie poate

fi neglijată. Pe canalul gama s-a lucrat cu o sondă NE cu cristal

subţire ('v. lmm) de Nai (TI) cu fereastră de beriliu. Cu o fereastră

de discriminare axată pe picurile fotoelectrice confundate ale cuan-

telor de 122 şi 136 keV, s-a obţinut o valoare (1-K) de 0,036+2%,.

în concordanţă cu datele teoretice pentru coeficientul de conversie.

S-a obţinut în final pentru concentraţia radioactivă a so-

luţiei de Co-57 folosite o eroare efectivă de 0,74%, de asemenea

un rezultat la nivel internaţional.

Măsurarea unei soluţii etalon de Co-57 furnizată d«

Institutul fizico-tehnic din Braunschweig (R.F.Germania) a dus la

rezultate concordante în limita de 4°/ .
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3,3. - Măsurarea radionuclidului Bariu-133

Schema de dezintegrare şi schema echivalentă sînt reprezen-

tate în figurile 30 şi 32 (notaţia din teză)„ Conform schemei echi-

valente şi lucrînd cu un prag inferior mai mare de 161 keV, condi-

ţiile de linearitate se scriu:

°.3 î̂?6 + ^^27« - £j« = 5̂62 ~ ^<S (59)

unde s-a folosit aceiaşi notaţie ca mai sus. Se alege deci o fe-

reastră de discriminare pe canalul garna care să cuprindă fotopi-

curile acestor 4 energii gama. Ultima egalitate poate fi îndepli-

nită numai aproximativ; penultima egalitate poate fi realizată

dacă pragul inferior al ferestrei de discriminare nu se alege proa

jos (caz în care energiile mici sînt favorizate). Importantă este

prisna egalitate care se mai poate scrie:

Valoarea aproximativă pentru c,5g se obţine din raportul (N /N )

deoarece cuanta de 356 keV este majoritară. Valoarea aproximativă

a eficacităţii e,0, s-a măsurat folosind o sursă-etalon de Hg-203,

cu energia cuantei gama de 279 keV. In lucrare, s-au comparat va-

lorile pentru cele două eficacităţi,ţinînd constant pragul superior

(420 keV) şi variind pragul inferior al ferestrei de discriminare.

S-a găsit o valoare optimă de 220 keV, confirmată de coincidenţa

intercepţiilor graficelor de extrapolare în geometrie 4*sr şi 2«sr.

Valoarea finală pentru t e f, de 0,74%,este mai mică decît

valorile obţinute pe pian mondial.

3.4, - Măsurarea radionuclidului Zinc-C5

Schema de dezintegrare şi schema echivalentă sînt reprezen-

tate în figurile 36 şi 38. Aplicînd condiţia de linearitate de tip

special (46) menţionată în cap. I, rezultă:

£ y t 1=ill^ C6i,

Pentru realizarea condiţiei de linearitate (61) s-a folosit

o sursă de Na-22 care emite cuante de 311 keV şi 1274 keV.

Raportul dorit între eficacităţi , do 1/4, nu s-a putut rea-

liza decît folosind un absorbant de plumb do 0,9 cm grosime, pentru

atenuarea cu precădere a radiaţiei gnma do L>u kc-V.

Fereastra de discriminare a for.t cuprinsă între 315 keV-1240

keV. S-a obţinut o valoare (1-K) dn -0,0026 + 9% ceoa ce duce la o

corecţie de schemă de dezintegrare de numai 2,bl, cu mult mai nicâ
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declt cea mai modernă lucrareprivind etalcnarea Zn-65 /47/. Eroa-
rea efectivă obţinută a avut o valoare <Se 0,66%. Valorile corespun-
zătoare din prospectele centrelor de producţie radiochimică de la
Saclay (Franţa) si Amersham (Anglia) stnt de 0,5% si respectiv li.

C O N C L O Z I I

Scopul lucrării a fost acela de a perfecţiona metoda extra-
polării eficacităţii, folosită la etalonarea radionuclizilor cu
schemă de dezintegrare complexă.

S-a urmărit "linearitatea" graficelor de extrapolare, preci-
zarea influenţei geometriei de măsurare asupra erorilor sistematice
proprii metodei, aplicarea"extrapolării lineare " unor radionucli-
zi cu captură de electroni prezentlnd conversie intensă sau dezin-
tegrare beta plus.

Contribuţiile originale ale lucrării slnt enumerate în
continuare.

1.- S-au expus pentru prima oară tn literatură, simultan cu
A.P.Baerg, condiţiile de linearitate a graficelor de extrapolare,
condiţii care se referă la eficacităţile gama (Scoală de vara de
la Herceg-Novi 1972). Suplimentar faţă de A.P.Baerg s-au adus unei*
precizări. Astfel, s-a arătat că impurităţile radioactive pot fi
incluse In schema de dezintegrare a radionuclidului măsurat, ei
in cazuri speciale se poate obţine o falsă linearitate, că extrapo-
larea optimă nu coincide cu condiţia

(t-K)sO - (62) :

S-a arătat modul In care condiţiile de linearitate sXnt ne-
cesare şi se pot realiza la etalonarea radionuclizilor cu capturi
de electroni cu schemă complexă, s-a calculat valoarea pantei drep-
tei de extrapolare pentru cazul tn care condiţiile de linearitate
slnt numai aproximativ îndeplinite.

2.- m legătură cu geometria de măsurare s-a arătat» în pri*
mul rlnd, că condiţiile de linearitate elimină eroarea sistematici
datorită unei eficacităţi geometrice mal mici declt unitatea. In
plus, s-a arătat că există erori sistematice datorită pierderilor
de "particule" prin autoabsorbţie şi prin absorbţl* tn suport dar
că fi aceste erori stnt anulate de condiţiile de linearitate. Ast-
fel, deşi condiţiile de linearitate au apărut din dorinţa de •
elimina eroarea sistematică, legată de extrapolarea unul grafie
curb, el* elimină tn plus tocmai «toarcă sistematici propri* ••

• • • t !
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metodei extrapolării, eroare datorată pierderii de geometrie, au-
toabsorbţiei fi absorbţiei In suport. S-a dovedit că panta reală
a dreptei de extrapolare este determinată numai de ineficacităţile
produse suplimentar de experimentator şi nu de cele preexistente.

A rezultat că folosirea unei porţiuni de grafic - cit mai
linear posibil - pentru obţinerea valorii N Q, nu trebuie confunda-
tă cu trecerea la limită a expresiei analitice folosite.

3.- Ca urmare logică a afirmaţiilor de la punctul 2, s-a
stabilit o metodă de control a îndeplinirii condiţiilor de lineari-
tate; aceasta constă In compararea intercepţiilor N o, obţinute cu
extrapolări In geometrie 4«sr şi 2«sr (de preferinţă jumătatea de
sus a contorului 4t). Pentru o îndeplinire riguroasă a condiţiilor
de linearitate, intercepţiile coincid: acest lucru este cu atît
mai important cu cît nu întotdeauna este posibilă măsurarea cu pre-
cizie a diferitelor eficacităţi e In scopul dovedirii egalităţii
lor.

4. Pentru eliminarea dificultăţilor care apar în cazul con-
versiei intense a cuantelor gama de mică energie şi In cazul cap-
turii însoţite de emisia de pozltroni, ş-a enunţat In lucrare
"principiul schemei echivalente". Aplicarea acestui principiu la
schemele de dezintegrare ale Co-57, Ba-133 şi Zn-65 permite folosi-
rea metodei extrapolării şl pentru aceşti radionuclizi şi găsirea
In nod simplu a condiţiilor de linearitate.

5.- In lucrare s-a arătat, pentru prima oară, avantajul
trasării mărimii (N..N /til faţă de trasarea mărimii N o.

6.- S-au indicat metodele de modificare a eficacităţilor
gama (discriminări integrale sau diferenţiale, absorbanţi, crista-
le de diferite dimensiuni, ferestre de discriminare multiple etc.)
şi de Măsurare a lor folosind integrarea numerică de spectre şi
surse etalon (la Ba-133 şl Zn-65 s-au folosit surse etalon de
Hg-203 şi Na-22).

7.- S-a aplicat cu succes metoda de control a condiţiilor
de linearitate la etalonarea radionuclizilor cs-134 şi Ba-133.

8.- S-a aplicat principiul schemei echivalente la etalonarea
radlonuclizllor Co-57, Ba-133 şi Zn-65, ceea ce a simplificat. In
foarte mare Măsură, modul de lucru; cu această ocazie a-a folosit
un cristal subţire pentru Co-57 şl un absorbant de plumb pentru
Zn-65.

9.- S-au realizat extrapolări ea prag de discriminare beta
variabil pentru Co-57 şi Zn-65, (astfel de extrapolări s-au
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realizat pînă în prezent numai la contoare 4« cu presiune înalta).

Cu ajutorul acestor contribuţii originale, scopul urmărit

în lucrare a fost atins. Se poate afirma cu certitudine că publica-

rea în literatura de specialitate a rezultatelor obţinute va da un

imbold deosebit folosirii metodei extrapolării eficacităţii, în

dauna variantei clasice a metodei coincidenţelor; este de aşteptat

ca metoda de control a îndeplinirii condiţiilor de linearitate ca

şi principiul schemei echivalente să devină procedee uzuale de

lucru. Concluziile practice ale lucrării vor fi aplicate de către

Grupul de Metrologia Radionuclizilor din Secţia Radionuclizi şi

Compuşi Marcaţi atît la producerea soluţiilor şi surselor etalon

care se livrează în ţară, cît şi la lărgirea gamei de radionuclizi

etalonaţi /48/, /53/. In plus, aceste concluzii practice vor fi.

folosite în cadrul participării grupului la două programe de

comparări internaţionale de soluţii etalon, organizate, începînd

cu 1976 de către Biroul Internaţional de Măsuri şi Greutăţi şi pe

linie CAER.

Trebuie subliniat faptul că un rezultat direct al lucrării

îl constituie tocmai posibilitatea obţinerii unor erori efective

de etalonare, e ţ, foarte mici, comparabile cu cele mai bune re-

zultate la nivel internaţional.

De altfel, rezultatele bune obţinute de autor şi colabora-

torii săi, de-a lungul mai multor ani, au făcut ca Grupul de Me-

trologia Radionuclizilor să primească din partea Comitetului In-

ternaţional de Metrologia Radionuclizilor - recent înfiinţat -

oferta de aderare. <

Pentru realizarea tezei de doctorat, autorul ţine să

mulţumească în primul rînd, conducătorului ştiinţific. Acad.Prof.

Ion Ursu, pentru sprijinul acordat. Se aduc de asemeni mulţumiri

Dr.Mircea Oncescu, sub a cărui conducere ştiinţifică autorul s-a

format ca cercetător.

Dintre colegi autorul mulţumeşte în primul rînd colegilor

Mariana Sahagia, Georgeta Lateş şi Răzvan Dumitrescu. Autorul mul-

ţumeşte colegului Harius Negulici pentru efectuarea unora dintre

măsurări.

Tuturor celorlalţi, care l-au ajutat nai mult sau mai puţin,

autorul le mulţumeşte în mod sincer.
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