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INTRODUCERE. OBIECTUL TEZEI.

Pentru anumiţi radionuclizi sînt necesare metode speciale

de etalonare absolută. Este cazul emiţătorilor beta puri de ener-

gie joasă(<500 kev) şi al emiţătorilor beta-gama care au o ramu-

ră de dezintegrare, cu o probabilitate mare, la nivelul funda-

mental sau la un nivel excitat de viaţă lungă al nuclldulul re-

zultat. Acestor radionuclizi nu l i se poate aplica metoda coin-

cidenţelor In forma sa clasică /2/, /6/. Ca metode foarte preci-

se de etalonare se folosesc: metoda trasoare şi metoda extrapo-

lării eficacităţii de detecţie, într-o formă diferită de cea

uzuală /16/f /18/, /20/.

Teza prezentată şi-a propus să contribuie la perfecţiona-

rea acestor metode si să ilustreze rezultatele obţinute de au- >

toare In apicarea lor.

Obiectivele urmărite sînt următoarele:

1. Prezentarea principiului metodei trasoare ş i a extrapo-

lării eficacităţii -de detecţie pentru cele două tipuri de radio-

nuclizi s i sublinierea echivalenţei fizice si matematice a untă-

toarelor situaţii: asaxtec emiţător beta-trasor, ş i emiţător

beta-gama cu dezintegrări la nivelul fundamental; tratarea uni-

tară a. celor două tipuri de radionuclizi, care au fost conside-

rate separat pînă în prezent.

2.Stabilirea formei adecvate a ecuaţiilor de coincidente

pentru aceste cazuri; prezentarea condiţiilor în care ele iau o

formă simplă.

3.Prezentarea relaţiilor teoretice care există intre efi-

cacităţi le de detecţie ale diverselor spectre beta şi a modului

în care aceste relaţii se pot verifica experimental.

4,Indicarea modului de prelucrare a datelor experimentale

şi prezentarea programelor de calcul elaborate de autoare.

5.Prezentarea rezultatelor obţinute :ţi a concordanţei lor

cu teoria dezvoltată, pentru următoarele sJ.tuaţil:

- aplicarea metodei trasoare la etalonarea absolută a solu-

ţi i lor radioactive de: 3 5 S , 147PIR, 14C, emiţători beta puri de

energie joas&( E

S n , a x

< 2 5 0
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- verificarea experimentală a relaţiilor ce se stabilesc
192Intre eficacităţi folosind radionuclidul Ir, care are schema

de dezintegrare complexă.
- aplicarea metodei trasoare şi extrapolarea eficacităţii

99pentru radionuclidul Mo, emiţător beta-aama cu schema de dezin-
gq

tegrare complexă ce suferă dezintegrări la nivelul excitat al Te.
Teza este organizată pe patru capitole:
1. Principiul metodei trasoare şi de extrapolare a eficacităţii.
2. Prelucrarea rezultatelor experimentale.
3. Modul de lucru. Rezultate experimentale.
4. Asupra rezultatelor obţinute.

CAPITOLUL I . PRINCIPIUL METODEI TRASOARE SI DE

EXTRAPOLARE A EFICACITĂŢII.

; . 7 . UETOVA TRASORULUI VE EFICACITATE

In cazul folosirii metodei trasoare la etalonarea emiţăto-
rilor beta puri, se amestecă o cantitate cunoscută din soluţia
de emiţător beta pur {de etalonat) cu o cantitate cunoscută de
soluţie de trasor (emiţător beta-aama avînd toate ramurile de
dezintegrare urmate de emisia cuantelor gama coincidente) etalo-
nată cu precizie.

In forma siirplă, pentru amestecul astfel realizat, ecuaţiile
de coincidenţe au forma:

N/i -N/» + N/iz"Noi $A1 +t^O2. £,32 +• t^nreni corec ţ i vi
Nr = Noi iţ\
"c —Noi £/3f£j'i 'h terrreni corectivi

In r e la ţ i i l e (1) cifra 1 se referă la trasor, i a r cifra 2
la emiţătorul beta pur; N s înt ac t iv i tă ţ i le celor doi consti-
tuenţi; Un, Ny- , N stnt vitezele de numărare pe canalele beta,
gama, coincidenţe, respectiv;£»»£ysînt e f lcacităţ i le de detecţie
beta şi gama respective. In aceste r e l a ţ i i se cunosc mflrimile N i ,

(1)

es te necesar a determina mărimile N
ş l

o 2

. Problema de bază a irqtortot es tq rtotermtnnre.a mflrlmli f.^.

1.2.ECHIVALENTA JHTPE HV EHJTATflP. ^FTA-^AAM CU VCZ1NTEOPAPJ
U NIVELUL FUMPAMFNTAf. r.I UU AHFSTEC VE TIVUL CHITATOR
BETA PUP-TPASOR.

Schemele de dezintegrare ale cftlor rioui t ipuri rt» radionu-

c l i z i au forma orezentata în f igur i le 2 ş l 3. »,
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Schema de dezintegrare
pentru un radionucli'd cu dezin-
tegrări la nivelul fundamental

FIG 3

Schema de dezintegrare
pentru un "radionuclid compus"
amestec emiţător beta-trasor.

Cele dou& schemade dezintegrare sSnt echivalente, cu urmă-
toarele precizări privind "radlonuclldul compus"

' 0 2 12)
Factorii de schemă"a£ " stnt legaţ i de factori i de schemă "a " ai
celor doi const i tuienţ i , a s t f e l :
- pentru trasor, ramurile 1 . . . n - 1

- nentru emiţătorul beta nur, ramura n

( 3 )

( 4 )
ci,, -•- —T- -—

Cu aceste precizări, se poate considera stabilită echivalen-
ta dintre cele două tipuri de radionuclisi, deci ele vor fi tratate
în cele ce urmează, ca un radionuclid de tipul prezentat tn flqura 2.

i . 3 . ECUAŢII PF

tipul de radionuclid prezentat, forma cea mal oene-
ral.1 A ecuaţ i i lor da coincidente es te i



"c =

n-1

n
n-i

r=i
it-i

r=i

ar
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r]+N0 n
(5)

cr

s £ n t eficacităţlle detectorului beta la radlafcil-
le /3 , electroni de conversie, radiaţii 5", ce-1 traversează.
£yr sînt eficacităţile detectorului gama la radiaţiile J ,£
reprezintă probabilitatea înregistrării coincidentelor Compton.

Dacă se aranjează condiţiile experimentale pe canalul gama
astfel îneît:

)

(1- 7-f-ac •)r

ecuaţiile (5) se mai scriu:

Na[N0 ~1-K(1-N.

n-1 (1-
unde

7 + o t

(6)
~~n-i

(7)

(8)

Mărimea "K" reprezintă acţionarea detectorului beta de
către cuantele if. e a e s te constantă în raport cu efica-
cităţile £nj • • • £.nn 4 î Nc /ALeste eficacitatea medie a ramurilor
1 . . . n-1.

In relaţia (7) intervine mărimea Mc/
N>.) direct măsurabilă

şi mărimea £nn ne accesibilă experiirental.
Problema de bază a teoriei revine la găsirea relaţiei ce

ex i s tă Intre C/3/7 ş i N

c/
Njf*

Relaţia (7) este adecvată centru un radionuclid care are schema
de dezintegrare "triunghiulară echivalentă" cu numai două ramuri de
dezintegrare. Pe scurt, se poate scrie:
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1.4. RELAŢIILE PINTRE EFICACITATUE BETA

Este necesar a determina forma anal i t ica a funcţiei

(16)

Experimental se determină i n i ţ i a l forma r e l a ţ i e i Npz"ff
Valoarea extrapolată a lui N 2̂ pentru £ ^ ; _ ^ este ec t lv i ta tea
N o 2 , de unde rezultă că re laţ ia N/3z//\fff2=fO-£/3f ) e s te etdilva-
lentă cu re laţ ia (10). Acest mod de a lucra se bazează pe presupune-

rea că £-pţ=1 ?*• = ? î n a c e l a ? i timp. Astfel se impun* ca re-
l a ţ i a (10) să albă urnătoarea formă:

(t-£ /3, Cz (1- (11)

Coeficienţii c^ şi c2 se determină prin aplicarea metodei de extra-
polare .

O exprimare teoretică a relaţiei (11) a fost făcută de
A.Williams /28/. Luînd tn considerare teoria lui Fermi asupra formei
spectrelor beta, autorel a obţinut următoarea formă analitică.

"k" stnt mărimi.ce deipind de forma si enercfia maximă a spectrelor
beta, "e" este energia mini»» detectabilă, E ^ şi E Q 2 stnt energiile
beta maxime ale spectrelor considerate.

Relaţia (12) este un polinom de oradul doi tn mărimea
(1- £nj ) şi evidenţiază faptul că se abate cu atlt mai wult de la
forma liniară, cu ctt spectrele beta slnt mal diferite.

G.C.Lowenthal /30/ a precizat In plus că pentru o aceeaşi
pereche de spectre beta, curbura se accentuiază pe m'istiră ce se fo-
losesc tn determinări valori mal mici ale efleacita»;ii,£,3;.

In teză au fost calculate relaţiile dintre eficacităţi,
conform relaţiei (12) s i au fost determinate expe?:imental aceste re-
laţ i i , pentru mal multe perechi de spectre beta. Rezultatei* expert.-
mentale au evidenţiat si accentuarea curburii pe măsură ce se coboară
înspre eficacităţi beta mici; tn plus, a fost evidenţiat modul diferit
des variaţie a vitezelor de numărare beta pentru Pin şl °Co. A
fost dată ?i o Interpretare fizică a fenomenului.
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Posibilităţi de liniarizare a relaţiilor de eficacitate

O posibilitate de liniarizare pentru cazul trasorului de

eficacitate este folosirea unui trasor cu schema de dezintegrare

complexă, avînd ramuri de dezintegrare cu energii beta ce înca-

drează spectrul beta trasat.

Pentru emiţătorii beta-gaina consideraţi, sau pentru tra-

sorii cu schema de dezintegrare simpla, se poate alege un al doilea

trasor, care să facă posibilă încadrarea spectrului trasat.

O altă posibilitate se referă la măsurarea unor porţiuni l i-

mitate din spectrele beta. Se pot alege "ferestre de lucru" astfel

încît variaţia eficacităţii de detecţie pentru cele două spectre

să aibă loc în acelaşi mod. Metoda are unele neajunsuri legate de

lărgimea mare a domeniului pe care se face extrapolarea şi lucrul

în afara palierului caracteristicii de numărare beta.

T . 5 . VERIFICAREA EXPERIMENTALA A RELAŢIILOR TEORETICE

Pentru a verifica experimental că relaţia dintre eficacităţi

este bine aleasă, şi mai ales afirmaţia de bază: "ambele eficacităţi

de detecţie au în acelaşi timp valoarea unu", este necesar să existe

valori ale ambelor eficacităţi, Snj si <Sfiz accesibile experimental.

Prin metoda extrapolării, din datele de măsură, se pot potrivi re-

la ţ i i analitice care pot confirma, sau nu, tipul de relaţie de efi-

cacităţi ales.

Se poate proceda în două moduri:

I.Se trasează un emiţător fi-lf cu un alt emiţătorp-^/23/,

/26/. Din aceste lucrări, calitativ, se poate vedea că £/ij =1 şi<f/32

=1 în acelaşi timp, dar nu a fost făcută o exprimare cantitativă.

2.Se utilizează un radionuclid avînd minimum două ramuri de

dezintegrare beta urmate de emisia unor cuante gama coincidente. Se

aleg ferestre de lucru pe canalul de detecţie gama, astfel încît să

se detecteze selectiv numai cuantele succesive unei singure ramuri

de dezintegrare. In acest cSLZt£p,= N

c l/' I,r1 pentru ramura 1 şi

£<32a N /*' ti? P e n t r u ramura 2. Din şirurile de valori experimentale

&•« (fel
Aco3t lucru a fost realizat în fcez.1 centru radionuclidul 192

I r .



1.6. ALEGEREA COWP7TÎU0R EXPERIMENTALE

Condiţiile experimentale ce trebuie îndeplinite pentru obţi-

nerea unei bune precizii în etalonare se referă la următoarele as-

pecte :

- Sursele trebuie să fie foarte subţiri pentru a asigura o

eficacitate beta ridicată, reducînd astfel domeniul de extrapolare;

deasemeni trebuie să fie foarte uniforme, pentru a evita apariţia

unor erori sistematice /35/.

- Activităţile celor doi constituienţi trebuie să se afle

într-un raport optim, astfel încît erorile statistice să fie reduse

la minimum. In teză este prezentată analiza detaliată a acestor si-

tuaţii şi valoax^a raportului optim recomandat.

- Modul de variaţie a eficacităţii beta.

Ineficacitatea de detecţie în contorul 4 •»' proporţional se

datoreşte autoabsorbţiei în masa sursei, absorbţiei în suport,

pragului de detecţie diferit de zero, şi unor pierderi de geometrie

însoţite de împrăştierea radiaţiilor în suportul sursei şi pereţii

contorului. Pentru diminuarea eficacităţii beta în procesul de tra-

sare a graficelor de extrapolare se măreşte în mod artificial, de

către experimentator, efectul unuia dintre fenomenele susmenţionate.

A.P.Baerg /16/ a sugerat folosirea foliilor absorbante şi variaţia

pragului de discriminare beta. Variaţia pragului, deşi este comodă,

impune folosirea unui contor cu presiunea ridicată pentru ca particu-

lele beta să-şi piardă întreaga energie în gazul contorului. In tezS

se propune folosirea variaţiei pragului de discriminare la presiunea

atmosferică, dar într-un mod diferit de cel uzual, care constă în ri-

dicarea treptată a pragului inferior, şi anume: sau se menţine limita

inferioară şi se coboară treptat limita superioară, sau se aleg por-

ţiuni din spectrul de impulsuri care dau diferite valori ale eficaci-

tăţi i beta. Acest din urmă caz este ilustrat printr-un exemplu In

cap.III,

- Domeniul de variaţie a eficacităţii £-

Valoarea minimă a mărimii (.1 ~£pj ) este limitată de calităţile

sursei preparate, la îndemîna experimentatorului este mărimea interva-

~ £lului (1 - £,p)

cesar a optimiza între două tendinţe opuse.
/3i

I n P r i v i n f r a alegerii sale, este ne-
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a) Alegerea unui interval prea întins duce la accentuarea
curburii graficului de extrapolare. A.Williams /28/ a calculat
eroarea sistematică ce se face la neconsiderarea mărimii curburii,

b) Pentru un interval prea îngust, calculul mărimii extrapo-
late, NQ, este cu atît Mai imprecis cu cît domeniul pe care se face
extrapolarea este mai substanţial faţă de domeniul pentru care s-au
determinat puncte experimentale. Această eroare, (̂ N ) fe, a fost
calculata în lucrarea de faţă pentru o dreaptă. In teză se propune a
alege domeniul de eficacităţi astfel încît erorile introduse în am-
bele caasri să f ie egale. Notînâ (l-£/3/ ^„"^x'* * 1 -

se poate scrie egal i tatea (°N } =(°N ). , a s t f e l :
max=x2

?ţ ş i y 2 s înt v i teze le de numărare beta corespunzătoare valori lor
K, ş i x- respectiv.

CAPITOLUL I I . PRELUCRAREA REZULTATELOR EXPERIMENTALE

2 . 1 . CORECŢII APUCATE REZULTATELOR PE MĂSURA

Corecţiile datorate timpului mort (0), coincidenţelor
accidentale ce apar pe durata timpului de rezoluţie (3) şi vitezelor
de numărare a fondului (F_, F̂ ., Fc) au fost efectuate conform rela-
ţ i i lor deduse de L.Gxigorescu /45/.

Corecţiile de dezintegrare se referă la:
- dezintegrarea unei surse pe durata etalonarii sale."3"1.
- dezintegrarea ce are loc între momentele de începere a

măsurărilor.
In cazul trasării, corecţiile de dezintegrare trebuie efec-

tuate separat pentru cei doi radionuclizi care au durata de înjumă-
tăţiră diferit*. . .. . . . . . .

2.2. PROGRAMELE PE CALCUL FOLOSITE

Etalonarea unei s o l u ţ i i radioactive constă din două etape:

- Trasarea graf icelor de extrapolare pentru determinarea

r e l a ţ i e i dintre e f i c a c i t ă ţ i l e beta, sau a unor corecţ i i datorat*
schemei de dezintegrat*.
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- Folosirea rezultatelor pentru etalonarea un«l mare nu-
măr de surse; cunoscînd activităţile ş i masele lor, se determină
concentraţia radioactivă a soluţiei de etalonat.

Au fost elaborate, cu ajutorul lui R.Dumitrescu /50/./55/
programe de calcul în limbajul FORTRAN IV, pentru calculatorul
IBM 370/135, intitulate SAHARA 1,2,3,4,5. Programul SAHARA 1 efec-
tuează corecţiile 2.1.

Pentru trasarea graficelor de extrapolare s-au folosit pro-
gramele SAHARA 2 şi SAHARA 4. Programul SAHARA 2 permite trasarea
graficelor de tipul:

unde (1-K) poate fi constant sau variabil în raport cu (Nc/Ny).
Pornind de la numerele de impulsuri ce se obţin pe cele trei căi
(/3,y, coincidenţe) în timpii de măsură J se efectuează iniţial
corecţiile 2.1. Ulterior, cu ajutorul unui program de potrivire prin
metoda minimelor pătrate (potrivire ponderată),din şirurile de valori

s e calculează parametrii N S

şi (1-K) +u(l-k) - Se aplică testul X şi testul Fisher pentru a alege
gradul de polinom cel mai adecvat pentru potrivire.

Programul SAHARA 4 a fost folosit la trasarea graficului de
extrapolare în cazul metodei trasoare şi pentru radionuclizl beta-gama
cu dezintegrări la nivelul fundamental. Se calculează relaţii de
tipul

A/a2 —T (1— <->y3/ ) Ş> £>f3Z—'(i~£'P1 I (15)

Pentru aceasta se aplică rezultatelor de măsură corectate metoda mini-
melor pătrate de potrivire, pentru şirurile de valori: (l-Epj^;
(NRZ)J. ?i <Nf3E>i* Abaterile (N^^)^ care stabilesc ponderile ce se
atribuie diverselor puncte sa calculează din următoarea relaţie

(16)

Aţ ş i M sînt respectiv concentraţia radioactivă şi masa de trasor,
este numărul total de coincidenţe obţinute. Se obţin relaţii de
tipul:
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Totodată se determină mărimea N Q - °N o . Analiza testelor X
2 şl

Fisher indică alegerea gradului de polinom adecvat.

Pentru calculul concentraţiei radioactive au fost elaborate

programele SAHARA 3 şi SAHARA 5. Programul SAHARA 3 permite deter-

minarea activităţii tuturor surselor măsurate, N ., folosind mărimea

(1-K) determinată în extrapolare. Ulterior se calculează concentraţia

radioactivă medie a soluţiei, A - (î̂ .

Programul SAHARA 5 permite determinarea concentraţiei radio-

active a emiţătorului beta pur. Se determină iniţial £ ̂ pentru

fiecare sursă, cu ajutorul coeficienţilor calculaţi, relaţia (17),

din programul SAHARA 4. Apoi se calculează activităţile surselor,

concentraţiile radioactive individuale A^, cît şi concentraţia radio-

activă medie A - (T .

2.3. CALCULUL ERORILOR

Erorile statistice se tratează separat de cele sistematice,

itatl&tlcz. Sursele de erori statistice s£nt: erorile

de numărare a impulsurilor, erorile de dnţărire, micile variaţii ale

coeficienţilor relaţiei de extrapolare de la sursă la sursă. Abaterea

standard se calculeaaă din relaţiile;

A este media a p rezultate individuale. A..

Zn.ohj.Le. iii tematice.. Contribuţia lor poate depăşi contribuţia

erorilor statistice. In teză este făcută o analiză detaliată a acestora

tora şi a modului de calcul al lor. In cele ce urmează sînt prezen-

tate relaţiile de calcul la care s-a ajuns:

- Eroarea asupra eficacităţii 6„ 2, atunci cînd relaţia (17)

este un polinom de gradul 2, este

- Eroarea relativă asupra activităţii trasorului

— ) Z 7 T (20)
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- Erori datorate corecţiilor de timp mort, timp de rezo-
luţie şi fond

7

Contribuţiile fondurilor beta şi coincidenţe sînt nesemni-
ficative.

E-tog-tea totala.. însumarea erorilor statistice şl a celor
sistematice se face conform /61/:

. £ -f (22)

"t" este factorul Student a cărui mărime depinde de nivelul de

încredere în rezultatul final şi de numărul gradelor de libertate.

CAPITOLUL III. MODUL DE LUCRU. REZULTATE EXPERIMENTALE

Precizia cu care se determină concentraţia radioactiva a

unei soluţii depinde de etalonare, dar în aceeaşi măsură de modul

de preparare a soluţiei şi surselor radioactive.

3./. PREPARAREA SOLUTULOK St SURSELOR FOLOSITE 7W ETAL0WARE

Soluţiile radioactive au fost preparate din compuşi chimici

solubili şi stabili, folosind pentru diluţie soluţii slab acide; în

scopul evitării adsorbţiei s-au adăugat cantităţi corespunzătoare de

purtător. Din soluţia de etalonat s-au preparat, prin gravimetrie de

precizie, numărul necesar de surse pentru etalonare.

3.2. INSTALAŢIA PE ETALONARE

S-a folosit instalaţia de coincidenţe 4*B-Y , care a fost

pe larg descrisă în lucrările /6/ şi /18/.
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CONTOR 417

FM I.T.

I.T.

P.A.

RA.J~ A D+AN T.M.

A.L. D+AN

S.C.
i„

T.M.

Ne

N*

FIG9 SCHEMA BLOC A INSTALAŢIEI DE COINCIDENŢE

Parametrii de lucru ai instalaţiei sînt âe două feluri:
parametrii constanţi {8,1,) şi parametri.' reglabili de la un radlo-
nuclld la altul (tensiuni de alimentare, amplificări electronice,
praguri de discriminare, timpi de lucru).

Buna funcţionare a instalaţiei, cît şi validitatea meto-
delor de preparare fi etalonare folosite au fost testate cu ocazia
participării la Compararea Internaţională a unei soluţii etalon

lin

de Ce organizată în anul 1976 de către BIPM, unde s-au obţinut

rezultate foarte bune /69/.

3.3. FOLOSIREA METODEI TRASORULUI PE EfICACITATE

3 . 3 . / . EtatongtLia fiadUonactiduttU.• S

S este un esnitător beta pur, E. _„ « 167 keV. In aplicarea
Dinax . _

metodei trasoare au fost fo los i ţ i ca trasor! radionuclizi i : Co sub95 35,
forma de CoCl2 ş i Co(N0 3) 2,şl "Nb. J s a fost sub forma de Ha2SO4
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3.3.1.1.

Co, emiţător beta-gama, are schema de dezintegrare simplă.

a) Soluţia de Co sub forma de CoCl» a fost etalonată cu o

prezizie de 0,09%. Pentru determinarea experimentală a relaţiei

dintre eficacităţi au fost trasate grafice de extrapolare unui nu-

măr de 4 surse. Eficacitatea beta a fost diminuată prin aplicarea

de folii absorbante. Rezultatele obţinute In extrapolare (prelucrate

cu programul SAHARA 4) au arătat că relaţia dintre eficacităţi este

un polinom de gradul 2. Argumentele în favoarea acestei alegeri

sînt:valorile coeficienţilor sînt mai reproductibile de la sursă la

sursă decît cele obţinute pentru gradul 1, mărimea A.» este reproduc-

tlbilă pentru cele 4 surse; testul X indică alegerea gradului doi;

pentru una din surse, folosind două domenii de eficacităţi diferite

se obţine aceeaşi formă a relaţiei de eficacitate pentru gradul 2

şi diferită pentru gradul 1. Din reprezentarea grafică a rezultatelor

(Fig.13 A şi 13 B ) se poate constata că punctele experimentale se

înscriu bine pe curba de gradul doi, curbura se accentuează pe mă-

sură ce se folosesc valori mai mici ale eficacităţii (Fig.l3A).

Valorile medii ale coeficienţilor relaţiei de eficacitate

sînt: Cţ = -2,04 - 0,07; c2 - 1,03 - 0,13. Valorile calculat*

teoretic pentru c, ş i c 2 pentru toţi radlonuclizii etalonaţi sînt

prezentate în tabelul. 1.

Folosind valorile de mai sus, a fost etalonată soluţia ra-

dioactivă de S; datele de măsură au fost prelucrate» cu progresul

SAHARA 5. Eroarea statistică a fost & s t a t - 0,77%. Erorile siste-

matice au avut respectiv valorile: $£»£* 0,79%; £Npl" 0,11%;

S(Np)e - 0,38%; £<NC)S« 0,009%; 5(Hj)^ - 0,03%. S -£îj« 1,32%.

Factorul Student pentru nivelul de încredere Xn rezultat de 99,7%

a avut valoarea t » 3,5. Eroarea totală este prezentată Xn tabelul 2.

b) Soluţia de 60Co sub forma de Co(N03)2a fost etalonată

cu o precizie de 0,25%. A fost găsită o relaţie Intre eficacităţi,

polinom de gradul 2, avlnd coeficienţii: ex - -2,01 * 0,02;

c 2 - 0,89 - 0,05. Aceştia concordă Xn limita erorilor statistice

(o abatere standard) cu cei determinaţi Xn cazul (a).

Pentru soluţia etalonată,£ stat"°»66%f ^ " °f9** t " 5r«
pentru nivelul de încredere de 99,7%.



Variaţia vitezei de numărare a 35R în funcţie de eficacitatea

de detecţie a 60Co.
A. Domeniul larg al eficacităţii

B. Domeniul încmst de eficacităţi.



5 . 3 . 7 . 2 .
IC

5
A ţ

95N

i

are

5Nb, emiţător beta-gama cu «chema de âezlntegrare simplă,
Ep»ax - 1 6 2

»ax
Ralatia dintre eficacităţi a fost determinată ridlcXnd gra-

fice de extrapolare pentru 3 surse. Ecuaţia este un polinon de gra-
dul 2, fapt relevat ş i tn Fig.17. In figură stnt prezentate prin
puncte valorile din lucrare, iar orln cercuri valorile obţinute de
A.P. Baerg /26/. Este de menţionat că punctele obţinute de acest autor
se înscriu perfect pe graficul trasat.

Q2 04 0,6
FIG 17

0.8 1JD

Variaţia eficacităţii beta a 3 5 S
In funcţie de eficacitatea 95Nb.

S-au obţinut următoarele valori ale coeficienţilor c, s i e , :
Cj—0,73 i 0,06; c 2 * - 0,32 - 0,05.

£ stat " °»89%* S - 2,61%; t • 4,6 pentru nivelul da încre-
dere de 99,7%2



- 16 -

3 . 3 . 2 . Etatonaxza Ms.dlonu.cJLJ.Au.luJL

Poi este un emiţător beta pur cu 225 keV. Pentru
60 * pmax

etalonare s-a folosit trasarea cu Co. Au fost ridicate spectrele
de impulsuri beta In contorul 4T pentru 1 4 7 Pm, 6 oCo şi l 4 7Pm +60Co.
Spectrul amestecului este bine situat Intre spectrele celor doi
constituienţi Fig. 20.

l

6

Np.imp.

xiO3

147
• Pm

60
o CO

Spectrele de impulsuri beta: 1 4 7Pir,6 0Co,1 4 7Pm+6 0Co.
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In urma trasării graficelor de extrapolare (4 surse) s-a
obţinut o relaţie de gradul doi între eficacităţi. Valorile medii
ale coeficienţilor relaţiei sînt: c± » - 1,60 - 0,02; e2 « 0,53
- 0,02. Argumentele pentru alegerea unui polinom de gradul 2 sînt
aceleaşi cu cele prezentate în cazul S. Termenul de gradul 1
concordă în limitele unei abateri standard cu cel teoretic, ter-
menul de gradul 2 experimental ea tas ceva mai mare datorită domeniu-
lui de eficacităţi considerat.

Erorile care afectează concentraţia radioactiva a soluţiei
c!e 147Pm, sînt: £ g t a t = 0,64 %; $ - 0,53% ; t « 3,25 (nivel de în-
credere In rezultate 99,7%, 10 surse măsurate).

3.3.3. Irtce.tcH.ft-t de tinianJizan.e. a hzta.ţili dintie. zfsica.citS.fi

a). Folosirea unui domeniu restrîns din spectrul du impulsuri
beta, pentru amestecul 1 Pir + 60Co. A fost ales acel domeniu de
impulsuri pentru care relaţia de extrapolare a fost liniară. Datorită
motivelor expuse în secţiunea 1.4., precizia rezultatelor a fost nai
slabă decît în cazul folosirii întregului spectru beta.

b). Folosirea variaţiei pragului de discriminare pentru Pn+
60Co. S-au ales diverse domenii din spectrul de impulsuri beta, ob-
ţinîndu-se un domeniu larg de eficacităţi. Relaţia de extrapolare
este liniară, valoarea activităţii NQ diferă cu 2% faţă de cea
obţinută la folosirea foliilor absorbante. Rszultatul obţinut relevă.
faptul că atunci cînd nu se cere o precizie de etalonare prea mare,
metoda are avantajul comodităţii.

3.3.4. Htlafia dinUt tţicacit&ti ptntiu UC tiaiat cu ţ5Hb

C es te un emiţător beta pur eu EU-.* " 1 6° k* v« Pentru
trasare s-a folosit radionuclidul Mb. s-a ridicat graficul de ex-
trapolare pentru 4 surse, obţinlndu-se o relaţie liniari Intre efica-

; c i taţ i i ; coeficienţii relaţiei de gradul 2 sXnt nereproduetibllt ei
i . prost definiţi. Valoarea sedie a coeficientului c estet c * -0,B7 *

0,01.
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3.-*. VERIFICAREA EXPERIMENTAU A RELATIET PIWTRE EFICACITĂŢI

192A fost. f o l o s i t radionuclidul Ir , care are ramurile de

dezintegrare ^2^E6may. = 5 3 6 k e V ) ş i B4(EBmax ~ 6 7 2 k e V ) ^ c o i n c l "
denţă cu cuantele'gama de 306 keV ş i 468 kev resnectiv. Pentru de-
terminarea relaţiei dintre eficacităţi s-au folosit cele două foto-
piscuri succesiv. Au fost necesare corecţii asupra lui £p3, deoarece
fotopiscul care-1 succede conţine deasemeni contribuţia unor ramuri
succesive ramurei Jilţ . A rezultat următoarea relaţie între eficaci-
tăţl -.

± 0,009) - ( 1.081 ± 0.003)U-£/3il >

Relaţia obţinută relevă că într-adevăr cele două eficacităţi

au în acelaşi timp valoarea unu. Rezultatul este foarte bun, ţinînd

cont de condiţiile experimentale dificile (sursa a fost sub forma de

pulbere),

3 . 5 . ETALONAREA RAPIOWUCLIPULUI 9 ? M«

3 . 5 . 7. Vtte.n.nU.na.>iea con.ce.ntn.atA.ZJJ ftatf-t-oac-tcve a

an
Mo are schema de dezintegrare complexă, fiind un emiţător

beta-gama care are o probabilitate mare de dezintegrare la nivelul

excitat al 99Tc, 99lnTc (Tjy2= 6,03 ore, energia nivelului 142,6 keV,

ap * 81,8%). Schema de dezintegrare este prezentată în Fio.31.

A fost folosită metoda extrapolării eficacităţii de detecţie
Respectarea egalităţii (6) s-a realizat prin numărarea cuantelor
cu energii cuprinse între 300 si 1000 keV. A fost trasat graficul
de extrapolare de tipul: -J-&- = f (-^ C

f'NJ ) pentru fie-

care sursă din set. Calculele s-au eiectuat cu programul SAHARA 2.
Valoarea extrapolată are următoarea semnificaţie:



i-

t

T\,/2=66,Oh«

99
42 MO

T =6,031 h*
1 -î/2

T/J/,, = 2,14x10 a n i '

IQt

"SB
Jf6

•65 «2

99
43 tc

• 1142,1 KeV
• 1004,2 KeV
• 920,8 KeV

• 761,2 KeV
671,5 KeV

• 509,0 KeV

181,09 KeV
142,63 KeV

I P HO 51 KeV

FIG 31

Schema de dezintegrare a Mo + ""TC.

s-au obţinut relaţii liniare şi relaţii de orradul 2 ce au

o contribuţie foarte mică a termenului pătraţic. Valorile N obti-
o

nute pentru ambele tipuri de relaţii concordă Sn limita erorilor

statistice.

Concentraţia radioactivă a soluţiei a fost afectată deurmătoarele erori :£

dere 99,7%).
qfcat = 0,8%; 6= 6,03%. t • 3,7 (nivel de încre-

3.5.Î. Pftfcftmutftftga ictaţizi dintxz

Printr-o metoda de autotrasare a fost stabilită relaţia ce

există între eficaeltătile £«j - A/c /My &' Sp2 ~'~'ii2W I n «1ces t ""ô

*-a făcut o ilustrare practică a irodului de tratare matematică

imitară a celor două probleme nrezentate în teză. s-a obţinut o

relaţie de aradul doi între eficacităţi, .ivind urirătoarele valori
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ale c o e f i c i e n ţ i l o r î Cj « - 0,479 - 0,009; c 2 » - 0,26 ± 0,04.

La calculu l t e o r e t i c 3-a considerat £ ~ £fiu36'

CAPITOLUL IV. ASUPRA REZULTATELOR OBŢINUTE.

Princ ipale le rezultate experimentale obţinute se referă

l a următoarele aspecte:

- Determinarea relaţiilor ce există între eficacităţile de

detecţie a mai multor perechi de spectre şi confruntarea lor cu

cele calculate teoretic ş i cu cele determinate de alţi autori.

Acestea slnt rezumate tn tabelul 1.

1

x = l - £ p i
TABELOt J

Perechea dt
spectre

35S*60CO

3 5 S+ 9 5 Nb

X 4 Oi- 9 5 Hb

Autotrasare

Autotrasare
99Ko+

99n*c

Relaţii deter-
minate experi-
mental

Spi-1-2,04x+l ,03x2

l-2,01x-0,89x2

*„2-l-0,73x-0,32x2

^-=1-1,60x+0 ,53x2

a fU-l-0,87x

<Spl-l,02-l,08x

Pelaţii deduse
teoretic

l-l,88x-0,71x2

l-0,83x-0.01x2

l-l,57X+0,2Sx2

l-0,63x-0,003x2

l-l,29x+0,16x2

l-0,20x-0,06x2

Relaţii obţinute
de .alţi autori

l-2,05x+l,lx2 /31/

l-2,01x+l,01x2/30/

-

-

. •

-

-

-Etalonarea unei serii de radlonuclizi dificili, cu precizii

ce se încadrează In domeniul celor obţinute la scara internaţionala.

Tabelul 2 prezintă comparativ preciziile de etalonare din prezenta

lucrare si cele obţinute de alte laboratoare care livrează soluţii

•talon.
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TABELUL 2

Radionuclld

1 4 7Pm .

9 9Mo +

9 9 nVc

Eroarea totală %
R.P.O
/77/

5

-

-

R.S.C
/78/

4,5

•

7

4,5

R.C.C
/79/

3

2

4

L.M.R.I.
/80/

2,5-3

2-3

2-4,5

Prezenta
lucrare

4
4,7
6,7

2,6

3

c D < c t II n t

contribuţiile original»» ale lucrării se referă ia urmă-
toarele aspecte teoretice şi experimentale:

Aapec/e teonetice.

1. Tratarea unitara a emiţătorilor beta-aama si a oere-

chilor emiţător beta our-trasor.

a) Demonstrarea faptului că există o asemănare oro funds
fizică şi din punct de vedere al formalismului matematic, între
două orobeme tratate separat tn literatura de specialitate: amestec
emiţător beta pur-trasor şi emiţător beta-oama eu o nrobabilitate
irare de dezintegrare la nivelul fundamental, sau un nivel excitat
de viată lunoa al nuclidului rezultat, "\ceste nrobterre au fost
tratate tn irod unitar, prin folosirea aceloraşi relat.il matematice,
eu precizările necesare asuora mărimilor c© intră tn calcule: fac-
tori de schemă,activitlti nartlale, atc.

Trebuie menţionat, în acest ««na, modul orloinal de de-
terminare a relaţiei dintre eficacitătile beta ale nVo, considertnd
că s-* făcut o trasa-.- a "radt-mnelidului beta pur-rattsura /3„(1214
k«V)" cu "tranorul-ramurlle «, - ((S.(215-84B
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b) Scrierea adecvată a relaţiilor de coincidenţe si sta-
bilirea condiţiilor experimentale în care ele iau o formă simplă,
corespunzătoare unui radionuclid cu schema de dezintegrare "tri-
unghiulară"; aceasta implică faptul că tn ecuaţiile de coinci-
dente nu intervin In mod exnlicit eficacitătlle beta ale tuturor
ramurilor de dezintegrare.

2. Stabilirea relaţiilor dintre eficacltătile beta.

a) Studiul sistematic al relaţiilor ce există între eflca-

cităţile beta, pentru toţi radionuclizii abordaţi în lucrare.

Astfel de relaţii au fost erăslte în literatură numai nentru oerechea:
3 5 S trasat cu 60Co.

b) Precizarea modului de verificare, cu ajutorul datelor

de măsură, a afirmaţiei că eficacităţtle beta ale tuturor ramurilor

de dezintegrare au în acelaşi timo valoarea unu. Acest lucru a
192fost realizat în lucrare, folosind radionuclidul Ir.

c) Deducerea unei relaţii matematice originale (43),

din care se poate calcula cît de întins trebuie să fie domeniul de

eficacităţi pe care se fac determinări (oînă la ce valoare minimă

a eficacităţii este necesar să se coboare) .

3. Perfecţionarea modului de prelucrare a datelor exoe-

rimentale.

•) Elaborarea unor orograme de calcul coirolexe, scrise

în limbaj FORTRAN IV, pentru calculatorul IBM 370, cu ajutorul

cărora se prelucrează rapid datele experimentale.

Programele SAHARA 2 si SAHARA 4 permit efectuarea tu-

turor corecţiilor asuora datelor de măsură, cît şi aolicarea meto-

dei minimelor pătrate pentru ootrivirea datelor exoerlmentale sub

forma unor relaţii matematice: cu ajutorul procrramului SAHARA 2

sa determină relaţii de tloul ^Rjh.^f(4L-l) pentru eriţători

beta-gama, iar cu ajutorul programului SAHARA 4 relaţii de tioul

£ **-£(1~£tif ) P«ntru cazul trasorului rie eficacitate.

Programei»» SAHARA 3 si SAHAPA 5 se folosesc la deter-

minarea concentraţiilor radioactive ale soluţiilor rte etalonat,

pentru cazul etalon.iril «swltStorllor b'sta-rrama ni r*»snectlv al

folosirii trasorului d<! eficacitate.



- 23 -

Proqrairele se folosesc în mod curent în laborator; o
oarte din ele au fost utilizate de Dr. L.Crigorescu la orelucra-
-ea datelor exoerimentale orezentate în cadrul tezei de doctorat.

b) Prezentarea modului de calcul al erorilor sistematice
centru metodele de etalonare aboradate în lucrare.

4. Proounerea unor modalităţi c?e liniarizare a relaţiei

dintre eficaeităţile beta.

a) Folosirea unor porţiuni limitate din spectrul da ii"oul-

suri obţinute în contorul 4» . Acest lucru s-a realizat experimental

pentru Pm trasat cu Co,

b) Folosirea unui trasor cu dou3 ramuri de dezintegrare
beta urifate de emisia de cuante qaroa coincidente, avînd spectre cu
energii beta maxime ce încadrează energia maximă a spectrului
trasat.

Aspecte zxpz>vimzntatt:

• 1. Perfecţionarea condiţiilor de lucru

a) S-a arătat în ce mod se poate varia eficacitatea beta
folosind discriminatorul de iirpulsuri, atunci cînd se utilizează
un contor proporţional ce lucrează la presiunea atoroosferieă. S-a
realizat experiirental acest lucru pentru Pm trasat cu Co.

b) S-a analizat modul de variaţie a spectrului beta (coiroa-
ratlv pentru S şi Pm) pe parcursul diminuării eficacităţii
de detecţie, prin urmărirea irodului în care evoluiază spectrul de
impulsuri în contorul 4 ir proporţional.

2. îmbunătăţirea Dreciziei de etalonare.

a) Determinarea experiirentală a relaţiilor dintre eficaei-
tăţile beta pentru mai multe perechi de snscte beta. Dtn compara-
rea acestor ralaţll cu cele deduse teoretic oe do o parte, si
cu cele raportate în literatură, rezultă că ele concordă bine, faDt
relevat de rezultatele prezentate în Crtp.TII si rezumat» tn . tabe-
lul 1.



- 24 -

b) Obţinerea unor precizii sporite, situate la nivelul

celor atinse pe plan internaţional, în etalonsrea unui număr

de radionuclizi ce au fost trataţi în cadrul lucrării. Tabelul22

evidenţiază acest lucru.

Toate rezultatele prezentate în lucrare au fost obţinute

pentru rezolvarea unei probleme practice: căutarea acelor metode

prin care să se obţină maximul de precizie în etalonarea unor

radionuclizi ceraţi de diverşi utilizatori. De altfel, aceştia

fac parte din lista de radionuclizi oferiţi ca soluţii radioac-

tive etalon» listă inclusă în Catalogul de Produse Radioactive

/81/. Unii radionuclizi au fost etalonaţi la cererea expresă a

unor utilizatori. Metoda prezentată permite obţinerea unor rezul-

tate bune pentru radionuclizi care întotdeauna au ridicat pro-

bleme dificile . în etalonare, şi pentru care încă nu s-au obţinut

precizii de ordinul celor obţinute pentru emiţători beta-gama

obişnuiţi.

Odată puse la punct aceste metode, va fi posibil ca

în viitor să se îmbunătăţească precizia de etalonare a unor

radionuclizi ( Cs) şi să se abordeze la etalonare alţ i noi

radionuclizi care ridică probleme deosebite (55Pe, 63Ni, 185W,

etc.).

Totodată, se va facilita participarea Grupului de Me-

trologia RadionucUzilor la programele de comparări interanţionale
qq QQm

-\stfel, pentru anul 1978 a fost înscris radionuclidul ( MQ+" Te)

pentru comparare internaţională în cadrul CAER iar în viitor

radionuclidul Ni. In acelaşi timp. Grupul va participa în con-

tinuare la probranul de comparări internaţionale iniţiat de

?âtre BIPM, la care au fost obţinute bune rezultate în anul 1976

» ir

Autoarea prezentei teze de doctorat î ş i exprimă sen

timentele de profundă gratitudine pentru toţi cei care au aju-

tat-o la realizarea sa.

In primul rînd ea exprimă mulţumiri conducătorului

iti inţif lc, Conf.dr„Mircea Oncescu, care a urmărit cu multă
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atenţie şi răbdare elaborarea întregii lucrări şi a contribuit
la formarea autoarei ca cercetător pe parcursul mai multor ani.

Autoarea mulţumeşte Dr.Leon Grigorescu, care a ini-
ţiat-o în problemele etalonării absolute şi a ajutat-o în ?'»-
gerea subiectului tezei.

Se aduc mulţumiri referenţilor, în mod deosebit
Conf.dr. Alexandru Eerinde, care au acceptat să recenzeze teza
şi să-şi exprime observaţiile dumnealor, observaţii ce au fost
utile autoarei în prezentarea tezei şi î i vor fi deasemeni r
activitatea sa viitoare.

Se cuvin mulţumiri Ing. Georgeta Lateş.. pentru contri-
buţia sa la prepararea unor surse şi soluţii radioactive şi la
efectuarea unor măsurări şi Fiz. Răzvan Dunitrescu pentru cola-
borarea la elaborarea unor programe de calcul.

Autoarea mulţumeşte soţului său, Ing.Ion Sahagia pentru
ajutorul acordat în rezolvarea unor probleme tehnice în laborator
şi pentru solicitudinea cu care a înconjurat-o pe parcursul în-
tregului stagiu de doctorat.

Se aduc mulţumiri conducerii Institutului şi conducerii
Secţiei C.P.R. , care au creat condiţiile necesare efectuării
lucrării.
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