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RESUMO

PÒ&-JC
uma análise crítica do pro

cesso de determinação de massa através da medida dos raios

X induzidos por prótons. são considerados os problemas de

univocidade, reprodutibilidade, precisão, acurãcia e sensi-

bilidade, bem como os possíveis efeitos de absorção na amos»

tra.i -'lu' *i
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ABSTRACT

In thic work; we pawísefí^a-^ritical analysis of the

process for tine mass determination using proton induced X-

Ray/ problems such as univocity, reproducibility, precision,

acuracy and sensibility, as wellVpòssibles efects of absor£

tion in the sample are considered^ :JJ'.C".9'\
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INTRODUÇÃO GERAL

O desenvolvimento de detetores semicondutores de

raios X aliando uma boa resolução a uma boa eficiência de

deteção, permitiu, ã partir de 1970 com o trabalho de

JOHANSSON (*), o desenvolvimento de uma nova técnica de anjá

lise de elementos baseada na medida de raios X característi

i cos induzidos por prõtons. A resolução desses detetores ê

suficiente para permitir a medida de raios X de elementos

de número atômico vizinhos, tornando possível uma análise

simultânea de uma grande quantidade de elementos componen-

tes da amostra. Por outro lado, a eficiência desses deteto

res ê muito maior que a dos espectômetros de difração,o que

torna possível a deteção de radiação de pequena intensidade,

permitindo decidir sobre a presença de um determinado ele-

mento na amostra irradiada, mesmo que ele nela se apresente

em pequenas quantidades.

Os primeiros esforços no desenvolvimento dessa téc

nica recaíram sobre a otimização de parâmetros físicos, co-

mo a escolha do tipo e energia da partícula (22), maximiza-

:J * ção da sensibilidade (23), e efeitos do ruído de fundo (2*).

Durante esses últimos anos, poucos trabalhos se detiveram em

fatores importantes do ponto de vista analítico como cali-v

bração, precisão, acurãcia e reprodutibilidade (2S) a (27),

mas tiveram uma natureza mais ilustrativa, focalizada na de

monstração das capacidades de analise desta técnica nas mais

variadas espécies de amostras biológicas, geológicas, de

meio ambiente, etc (2 8 ) a (3 2 ) . .

Tt; z. „- ^s



A essência deste método de analise ê a relação e-

xistente entre o número de contagens registradas no detetor

e a massa de elementos na amostra, relação esta que, para

alvos suficientemente finos, ê linear. Não ê do nosso co-

nhecimento nenhum trabalho que criticasse a unicidade dessa

relação. A suposição, em geral aceita, de que uma mesma mas

sa produz sempre um mesmo número de contagens ê realmente

satisfeita no caso de alvos finos, se dispuzermos de um fei.

xe de protons uniforme ou uma amostra homogênea. Entretan-

to, no caso geral, uma mesma massa pode produzir quantida-

des diferentes de raios X, dependendo da forma como ela es-

teja distribuída na amostra. Assim, a relação unívoca en-

tre o número de contagens e a massa não ê naturalmente con-

seguida, mas ê necessário que a experiência seja conduzida

de modo que esta relação seja a mais bem definida possível.

Ê importante termos então um perfeito entendimento do pro-

cesso de medida como um todo, para que possamos determinar

qual a influência da não uniformidade da amostra nos resul-

tados e, se essa influência for realmente relevante, quanti^

fica-la, sob a forma de um erro que apareceria naturalmente

no processo, devido ã impossibilidade de conhecermos a dis-

tribuição de elementos no alvo.

Com esta motivação, procuraremos no capítulo I de

terminar em que condições uma relação unívoca entre o núme-

ro de contagens e a massa pode ser obtida, obter essa rela-

ção è determinar o erro associado ao nosso desconhecimento

da distribuição de elementos na amostra. Conduzidos por es_

ses resultados, descreveremos no capítulo II como fizemos a



montagem experimental do sistema, preocupando-nos em conse-

guir condições não somente apropriadas para a boa aplicação

do método mas que fossem ainda suficientemente reprodutí-

veis para que o sistema tivesse um mínimo de confiabilida-

de. No capitulo III descreveremos como foi feita a calibra

ção do sistema por dois métodos independentes,, afim de tes-

tarmos, além da linearidade, sua precisão e acurãcia.

No capitulo IV analisaremos os efeitos de absor-

ção, testando algumas relações desenvolvidas no capítulo I

para corrigir esses efeitos. Finalmente, no capítulo V fa-

remos a comparação deste método de análise com outros nor-

malmente utilizados atualmente.



CAPÍTULO I

INFLUÊNCIA DA DISTRIBUIÇÃO DE ELEMENTOS NA AMOSTRA NA PRODU

ÇÂO DE RAIOS X

INTRODUÇÃO

A possibilidade de determinarmos quais elementos

e em que quantidades eles estão presentes numa amostra está

diretamente vinculada a nossa capacidade de extrair, da a-

mostra, informações de natureza tanto qualitativa quanto quan

titativa. A identificação dos elementos só será possível

se cada um deles nos fornecer uma informação que lhe seja

característica, diferente da dos demais. Além disso, para

que possa ser feita uma determinação quantitativa, ê neces-

sário que haja uma relação unívoca entre a quantidade de e-

lementos presentes na. amostra e a quantidade de informações

por ela fornecida. Um método conveniente de análise deverá

então satisfazer a esses dois requisitos.

IDÉIA GERAL DO MÉTODO

O método que passaremos a investigar foi proposto,

em 1970, por T.B. JOHANSSON e colaboradores (*). A idéia é

utilizar um feixe de protons com a finalidade de produzir

vacâncias nas camadas internas dos átomos da amostra.

Os protons do feixe, ao incidirem na amostra, in-

teragem com seus átomos constituintes. A interação Coulom-

biana entre o prôton e os elétrons do átomo, pode perturbar

suficientemente os estados atômicos e provocar a ejeção de



um elétron pertencente a uma camada interna.

Um átomo com uma vacância numa camada interna es-

tá num estado excitado e o processo de desexcitação pode se

dar de três maneiras independentes e competitivas: por tran

sições radiativas. Auger e Coster-Kronig. Quando a transi-

ção é radiativa, a vacância numa camada ou subcamada ê pre-

enchida por um elétron de uma camada superior seguindo-se a

emissão de um fóton. As transições Auger e Coster-Kronig

são não radiativas, isto ê, a vacância ê preenchida por um

elétron de uma camada ou subcamada superior e a energia dis_

ponível ê cedida a um outro elétron que ê ejetado, de modo

que o átomo fica, finalmente, com duas vacâncias. 0 que di-

ferencia a transição Auger da Coster-Kronig ê que o elétron

que vai ocupar a vacância primária, no primeiro caso, vem

de uma camada superior aquela onde se encontra a vacância o

riginal, enquanto que no segundo caso, o elétron vem de. uma

subcamada superior pertencente â própria camada onde se en-

contra a vacância original. Para a camada K só serão possí-

veis transições radiativas ou Auger.

No caso da transição ser radiativa, o fóton emiti

do tem uma energia que depende do número atômico do elemen-

to e dos estados atômicos envolvidos na transição. A figu-

ra (1) mostra as transições radiativas mais prováveis para

vacâncias criadas nas camadas K e L.

0 fato importante para a análise qualitativa êque,

para uma determinada transição, a energia do fõton associa-

do a essa transição cresce â medida que o número atônico crês

ce. A figura (2) ilustra esse relacionamento para as li-



nhas K e L . A energia de uma transição particular é uma

característica de cada alemento, e este poderá ser identifi

cado por seu espectro de emissão. A informação-energia dos

fótons emitidos pela amostra nos permite, em princípio, i-

dentificar os elementos nela presentes.

Seria conveniente se, com uma única experiência ,

pudéssemos identificar os elementos e determinar em que quan

tidades eles estão presentes na amostra. Como foi visto, o

espectro de raios X nos permite fazer a identificação. Va-

mos investigar agora, em que condições esse mesmo espectro

poderia nos fornecer também informações quantitativas.

Uma quantidade mensurável num espectro de raios X

ê o número de contagens nos fotopicos, isto é, o número de

fótons registrados durante um intervalo de tempo e que ce-

dem toda sua energia para elétrons que acabam parando den-

tro do detetor. A informação quantitativa deverá vir então

através de um relacionamento entre esse número de contagens,

e a quantidade de elementos presentes; na amostra.

Ã primeira vista, pode parecer que este relaciona

mento é facilmente conseguido. Deve-se esperar que, por e-

xemplo, dobrando-se a quantidade do elemento, o número de

contagens também dobre. A relação seria linear e o coefici^

ente angular da reta poderia ser obtido com a utilização de

padrões. Infelizmente este resultado só pode ser consegui-

do se o alvo for suficientemente fino e se o feixe for uni-

forme .

A não uniformidade do feixe, a perda de energia

dos protons ao atravessarem a amostra e a absorção dos raios
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X emitidos na própria amostra, não vão permitir um relacio-

namento unívoco entre a quantidade de elementos e o número

de contagens. Uma mesma quantidade de elementos pode produ

zir diferentes contagens de raios X, dependendo do modo co-

mo esses elementos estão distribuidos na amostra. 0 número

de contagens, de um modo geral, depende da distribuição de

elementos na amostra.

Como no caso geral a uriivocidade não e conseguida,

devemos procurar estabelecer critérios a partir dos quais

poderemos considerar a relação procurada aproximadamente tu-

nica, com pequeno erro. Em outras palavras, devemos procu-

rar estabelecer as condições experimentais nas quais a de-

pendência do número de raios X produzidos cor* a distribui-

ção dos elementos na amostra seja pequena.

O objetivo das próximas seções deste capítulo se-

rá vei'ificar de que forma a não uniformidade do feixe influ

encia no número de contagens e qual a máxima espessura que

deve ser permitida ao alvo para que a análise quantitativa,

utilizando-se este método, tenha sentido.

RELAÇÕES FUNDAMENTAIS

Vamos procurar, inicialmente, estabelecer uma re-

lação entre o número de contagens e as quantidades que ca-

racterizam o feixe de protons, a produção e a absorção de

raios X.

Como o feixe, no* caso geral, não é uniforme, va-

mos caracterizá-lo por uma distribuição P(x,y),onde P(x,y)dxdy

representa a probabilidade de um próton do feixe atravessar
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um retângulo de área dxdy situado em torno do ponto (x,y) e

normal ã direção de incidência. Dessa forma, P{x,y) descre

ve a distribuição espacial do feixe.

A amostra pode não ser homogênea, devendo também

ser caracterizada por uma distribuição n(x,y,z), onde

n(x,y,z)dxdydz fornece o número de átomos de um determinado e

lemento contidos num volume elementar dxdydz.

Como ãx e dy podem sempre ser escolhidos muito me

nores que as dimensões típicas do feixe, podemos considerã-

-lo uniforme nesta pequena região. Nessas condições a pro-

babilidade de um fóton de raios X ser produzido neste ele-

mento de volume é:

àpv » (P(x,y)dxdy) (— ) (n(x,y,z)dxdydz) =
x dxdy

P(x,y)ax(E) n(x,y,z)dxdydz (1)

onde a (E) ê a seção de choque de produção de um fôton de

raios X, correspondente a uma determinada transição, por um

próton de energia E.

Os efeitos da perda de energia dos prõtons ao a-

travessarem o material e da absorção dos raios X pela amos-

tra dependerão da geometria do sistema. Para levarmos em

conta esses efeitos, vamos considerar a disposição mostrada

na figura (3).

Primeiramente, o fóton deve ser emitido na dire-

ção do detetor. Como a meia vida dos estados com vacâncias

nas camadas internas é cerca de 100-vezes maior que o tempo
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gasto pelo prõton para atravessar o átomo (2), este está pra

ticamente livre da perturbação causada pelo prõton no ins-

tante da emissão do fõton. 0 fõton pode então ser emitido

em qualquer direção com igual probabilidade. Assim, a pro-

babilidade dele ser emitido na direção do detetor será dada

por Í2/4II onde Q ê o ângulo sólido definido pelo detetor.

FEIXE INCIDENTE

figura 3

0 fõton emitido, antes de atingir o detetor, inte

rage com o material do alvo, podendo ser absorvido (efeito

fotoelêtrico) ou espalhado (efeito Compton). Estes ,dois prò

cessos fazem com que apenas uma fração dos fõtons emitidos

pelo elemento de volume atinja o detetor. Esta fração ê ãa

—uí - ~
da por eM onde u e o coeficiente de absorção linear e ü. e

a distância percorrida pelo fõton dentro do material (3).

Para a disposição mostrada na figura (3), J&=(t-z)/cos8

de modo que a probabilidade do fõton chegar ao detetor é
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- w(HoTT) - a(t " z)

e = e onde

COo 0

Finalmente, devemos considerar a probabilidade e

do fõton ser registrado pelo sistema de análise, probabili^

i dade esta que leva em conta a. eficiência do detetor e da e

letrônica.

i A probabilidade de um fõton ser produzido num e-

lemento de volume G detetado serã dada então por

i SI -

o a(t-z)
= -~- £ p(x,y)n(x,y,z)o (E) e dxdydz (3)

de modo que a probabilidade de observarmos um fõL a, corres-

pondente a una determinada transição, produzido por um ãt£'

mo qualquer da amostra S

n Í . a(tr2)
Px = -gf- e P(:i,y)n(x,y,2)ax(E) e dxdydz (4)

Supondo que cada prõton do feixe incidente possa

produzir , no máximo, im fõton associado a uma determinada

transição de um elemento particular, a probabilidade acima

(equação (4)) serã igual ao número de fõtons detetados, N',
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dividido pelo numero de fõtons possíveis de serem detetados,

que ê igual ao número de protons, P, que foram lançados so-

bre o alvo durante a experiência.

Combinando as equações (4) é (5) obtemos:

P(x/y)n(jt/y,2)ox(E) e dxdydz (6)

que fornece o número de raios X produzidos, associados a u-

ma determinada transição de um elemento particular, quando

P prõtons incidem sobre a amostra.

Devemos observar que a seção de choque de produ-

ção de raios X foi deixada dentro da integral na equação (6).

Isso porque os prõtons áò atravessarem o material perdem e-

nergia, e como a energia dos prõtons vai depender da ordena

da z, a seção de cheque de produção de raios X será uma fun

ção de z. Pcdcrr.os escrever essa dependência de uma forma

mais explícita:

O (E) =ax(E(z)) = 0x(z) r.f ::r: • (7)

O f _a(t-z)- • .
N =^-~-eP P(x,y)n(x,y,z)a (z) e dxdydz <8J
2± '-u I 31

Para obtermos a equação (8), fizemos implícitamen

te algumas hipóteses que merecem ser discutidas com mais dè

talhes. A primeira delas é referente ao ângulo solido, que
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foi considerado constante. Isso sõ é verdade se as dimen-

sões do alvo forem muito menores que a distância do alvo ao

detetor. De um modo geral, ê possível fazer-se um arranjo

experimental que satisfaça a esta condição sem maiores pro

blemas. Esta limitação não é muito severa.

As restrições mais fortes referem-se â perda de e

nergia dos protons e à" absorção dos raios X pela amostra.

Se estamos considerando uma amostra não homogênea, a ener-

gia do proton é, em principio, uma função do ponto (isto ê,

de x, y e z) e não somente de z. Da mesma forma, a absor-

ção dos raios X também deverá ser função do ponto, não po-

dendo ser representada pela função e M , que sõ descreve

corretamente a absorção dos raios X em amostras homogêneas.

Entretanto, para um grande número de casos de interesse, a

amostra ê constituída de alguns poucos elementos preponde-

rantes que caracterizam o meio onde os demais elementos, .

que aparecem em menor quantidade, estão distribuídos. Co-

mo a perda de energia dos prõtons e a absorção dos raios X

ê devida principalmente a esses elementos que aparecem em

maior quantidade, basta garantir que esses poucos elemen-

tos estejam uniformemente distribuídos. Os resultados que

obteremos limitar-se-ão, portanto, ao caso em que temos um

certo número de elementos, que podem estar distribuídos de

um modo não uniforme, em um meio homogêneo.

INFLUENCIA DO FEIXE

Como foi dito anteriormente, nosso objetivo ê de-



terminar em gue condições podemos obter uma relação unívoca

entre o número de contagens de raios X e o número de átomos,

N, do elemento em questão. A dificuldade em obtermos tal

relação pode ser vista pela equação (8) onde a única quanti

dade relacionada com o número de átomos é a distribuição

n(x,y,z). A relação entre essas duas quantidades ê dada pe

Ia integral

n(x,yfz)dxdydz = N (9)

Naturalmente, existe uma infinidade de distribui-
' • "' '••-'.•'* i '•'•••' ' • • ' I V . . - ; o • ', -•'.• a o ' ' i r i n ..•j.r\r|TC!-rQ-+

çoes para as quais a equação (9) ê satisfeita. Como a cada

uma dessas distribuições corresponderá um valor para a inte

gral que aparece na equação (8), vemos que pára um dado N,

em geral, temos uma infinidade de valores para N .

Uma observação mais detalhada da equação (8)nos per

mitira tirar algumas sugestões para resolver esse problema.

Vemos que para a solução da integral temos du-as contribui-

ções mais ou menos distintas: a integração no plano (x,y),

da qual participam a distribuição dos átomos no plano (x,y)

e a distribuição do feixe, e a integração no eixo z,da. qual

participam a,distribuição dos átomos no eixo z, a seção de

c^qqweod§..,^nizaç.^o.e a..absorção dos rai,os X. , .,

. „ v,v, . .Assim, a influência da distribuição dos átomos no

plano (x,y) está diretamente associada â distribuição do fei
•.'. • / . u - i - ' O . j i-'fino.'. r :•;•• . v r i ' T • "•••. .• -i.r>i--.,-?r •-;& \ • ' • • ) . . • " —
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• I.--.J!;

i a equação (8) se simplifica:
.:": •>• ,--: •• '- b O'i'rí::\:_ •-. ,;•• •• " •.-•...

N = -gr- ~- In(x,y,z)a (z) e dxsdydz (11)

• \ ' ~ > ,• i' •

Mas equações acima, S ê a área coberta pelo feixe, que nor-

malmente ê definida por um colimador colocado antes do alvo.

Definindo a distribuição no eixo z por

n(z)dz = n(x,y,z) dxdydz (12)

teremos que o número de raios X produzidos será dado por

rt
o E P , „ a(t-z) • i . :. : .

onde a condição de vínculo ê agora:

• i •' •- \ j i •

n ( Z ) d Z . ^ N • • - . V •• ., • •-...•>:.; .; ;.:-r ; «i.r- ( 1 * 1

Vemos então que, pára úm feixe uniforme, o número

de raios X obtidos independe da distribuição dos ãtidmbs -nó

plano (x,y). ' Este resultado nos propórcíôiía ümá !ínélhòria

considerável no problema ~? ao mesmo tempo qué su§éréf o procé

dimento experimental â sér^sèguiáó. :0 feixe dévè ser prepa

rado de modo a ser o mais üníioríie póssivèl. írí " : ;

Na seção anteriòr;/fizémòs uma observação ãrespei

to da homogeneidade do meio. A perda de energia dos pro-

tons e a absorção dos raios X so podem ser levadas em conta
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facilmente se o melo for homogêneo. Esta restrição pode ser

relaxada se a espessura do alvo for suficientemente pequena

de modo que a perda de energia dos protons e a absorção dos

raios X sejam desprezíveis. De fato, se o alvo for sufici-

entemente fino:

ax(z) *

_ a(t-z)
e - 1

a equação (13) torna-se

e usando (14) obtemos

1 N

Assim, se o feixe for uniforme e o alvo suficien-

temente fino, ê possível obtermos uma redação,^Linear única

entre o número de elementos na amostra e o número de corita-

gen$,, indjepeíídentq. d^ 1£pr̂ â  como os diversos elementos es-

tão, distribuídos na amostra., . . .. .,,r...:..-=

DIMENSIONAMENTO DO ALVO

1 A equação (13) ainda não nos fornece uma relação

unívoca entre o número de contagens e o número de elementos

••-' y ; m s ( s ) ;:• ' .-. ,'-• • .••__ • , . . - r ; •• . ..;. . ; . : « - . / • ? . ; • . r : . . . .
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presentes na amostra. Ê preciso determinarmos em que condi,

ções esta equação será independente da distribuição n(z).

Para isso, vamos escrever a equação (13) na for-

ma:

SI eP
N'x ~ TfiT "s" Kt) (16)

onde

n(z)ax(z) e
„ a(t-2)

dz (17)

Como a seção de choque a (z) é uma função da co-

ordenada z que varia suavemente, podemos expressã-la por u-

ma série de potências:

0 < z < t

Consideremos agora a função a (z) definida como

a (t - z) = cr (z) (18)

As figuras (4): e. (5) ilustraat o comportamento das

funções a (z) e õ (z). Podemos desenvolver também a fun-

ção ã (z) em série de potências

õv(z) -
n

0 < z < t (19)

e usando (18) e (19), obtemos uma expansão de o (z) em poten



cias de (t-z):

19

(20)

figura 4

<rx(o>

crxrt)

^ X

i

t z

figura 5

A substituição da expressão acima na equação (17)

fornece:



20

rt
a(t-z)

~n -_ n(z)(t-z)n e dz (21)
n=0 n

o

Observando a equação (21), vemos que a integral

que aparece nesta expressão ê do tipo

j f<T)g(t-r)dT

o

' isto é, uma integral de convòlução. Ó resultado dessa inte

gral pode ser expresso como a transformada de Fourier inver

sa do produto das transformadas 3e Fourier f(t) e g(t).

Seja então a transformada de Fourier de n(z) igual

a n(o) : ' •

_ n — az
A transformada de Fourier da função z e e

(a + iw)

Consequentemente,~a equação (21) pode ser escrita

como

(22)

>.V1 A^ forma da! equação ('22) é bastante èònhècida na

teoria de circuitos elétricos. Ela € característica: dè^ um
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~ I n+1"filtro passa-baixa". A função jn!/(a+ii.o) ' | tem o cora

portamento ilustrado na figura (6) de modo que, ao multiply

carmos essa função por n (w) , as componentes de 11 («} para

ou > a serão fortemente atenuadas e terão pouca importância

na obtenção do resultado da expressão (22).

V mi

\

figura 6

Dessa forma, se separarmos a distribuição n(z) nu

ma distribuição uniforme de valor

JL
t

ãz = N
t

„, o

e numa componente de média zero (figura (7)), esta última

figura. 7
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contribuirá de um modo desprezível se a componente de menor

"freqüência" do desenvolvimento em série de Fourier de n(z)
2JT

(= -r-) for maior, ou no mínimo igual ã "freqüência de corte

do filtro" (=a) . Em outras palavras, se

- ~ > a (23)

a distribuição n(z) pode ser substituída por uma distribui-

ção uniforme:

n(z) = -— (24)

A condição (23) é, na verdade, uma limitação para.

a espessura do alvo. Usando (2), vemos facilmente que ela

é equivalente a

cos (25)

Se a condição acima for satisfeita teremos, subs-

tituindo (24) em (13), que o número de contagens obtido é

dado por

Nx - TH" -T- IT : V z > êa(t~2)dZ - (26)
J o

e independente da distribuição dos elementos na amostra.

A equação (26) é a relação procurada. A univoci-

dade entre o número de contagens e o número de elementos po
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de ser obtida, desde que o feixe seja uniforme e a amostra

2"iT c o s "
suficientemente fina (t € — -) . Na verdade, esta se-

i i

gunda condição não e muito difícil de ser obtida.

Para energias de raios X usuais (5 a 20 keV), o

coeficiente de absorção de massa (u = —- onde p e a densi-

dade do meio) fica compreendido entre 10 '"'cm /g e 10 "cm""' '

(4). Usando 9 = 45° podemos obter, através de (25) , uma esti-

mativa para os valores das espessuras máximas nessas duas

situações:

, . •. 211 cos v 211 vi/2 . . 2
d ~ pt :• = ir- ~ 4 mg/cm

U/P io"-3

j. 2r\ cos f! 2R v'T/2

Estes valores mostram que a condição (25) é bem

pouco restritiva. Por exemplo, para protons de 2 MeV, o ai

2 2

cance varia de 2,89 mg/cm " (Hidrogênio) a 33,7 mg/cm'" (Urâ-

nio) ('+). Isso mostra que, para um grande número de casos,-

a equação (25) nem chega a ser uma restrição, ft espc?Bsu~o

máxima permitida é maior gae o alcance dos prõtons, cora e-

nergia da ordem de MeV, no meio.

APROXIMAÇÕES - UM EXEMPLO

Além da condição (25), existe uma limitação de na

ture2a prática para a espessura do alvo. Para aplicar-mos a

equação (26) ê necessário conhecermos o número de protons

que participaram da experiência. Esta medida ê feita, usu-
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almente, por meio de um copo de Faraday colocado por trás

do alvo (figura (8). Entretanto, esta medida de carga só

e correta se o número de protons absorvidos ou espalhados

pelo alvo for desprezível em comparação com o número total

de prótons incidentes. Isso indica que a espessura do al-

vo deverá ser necessariunente menor que o alcance dos pró-

tons no maio, se a experiência for conduzida da maneira des

crita acima.

rBUÍ

ALVO
g—
u

COPO DE

(Vi EDI DOR
CA SIGA

FARÁ

DE

n\
)
i

DAY

)

r-r

fiçurr. 8

Pare olvcr* ejer. não satisfazem a esta condição, a

medida do núrr.ero cie raios X de um determinado elemento de-

verá ser relativa a um outro elemento presente na amostra.

Este procedimento ê justificado porque a razão entre o nú-

mero de raios X e:iitidos pelos dois elementos é independen

te do número de protons incidantes.

Se considerariaos que o erro na coleta de carga é

desprezível para alvors coivi eãpessura menor que a metade do

alcance dos prótons no meio, podemos obter uma expressão a

proximada para a integral que aparece na equação (26). E£



ta aproximação nos dará uma idéia da influência da espessu-

ra do alvo na produção de raios X, além de fornecer uma es-

timativa da espessura abaixo da qual poderão ser despreza-

dos os efeitos de absorção dos fótons e perda de energia dos

prótons.

Com o objetivo de tornar metódico o estudo do e-

feito da espessura, faremos a aproximação da equação (26) a.

nalisando um caso concreto. A figura (9) mostra o espectro

do tecido hepático de um rato (5). Vamos focalizar nossa a

tenção nos elementos K, Fe, Cu e Zn, analisando de que for-

ma a espessura do meio, formado essencialmente de Carbono,

que suporemos homogeneamente distribuído, influenciará na

produção de raios X desses elementos.

;•

: ?: /.li

Cí' K . Cl

C r " ' / - ^ í-ói

100 20P 30TJ <00 600 Cl)ü 700 60J

figura 9



A figura (10), que mostra as representações grá

ficas da tabela I, ilustra como varia a relação o (z)/a (0)
X X

com z para esses quatro elementos (G). Como pode ser vis-

to, a aproximação linear ê bastante razoável para espessu-
2

ras menores que 4 mg/cm (cerca da metade do alcance de pró
tons de 2 MeV no carbono).

Nessas condições podemos aproximar a seção de

choque aT (z) por:

ov(Q) - a (t)
a..(z) = ay(0) - (-£ *• ) z (27)

Ê conveniente expressarmos a equação (26) na for

ma

o (0) P (28)
x

onde

í* a (z) - a(t-z)
F - j p

X
( Q ) dz (29)

-'" o

pode ser considerado um fator de correção para a espessura.

Se a perda de energia dos prõtons na amostra e a • absorção

dos raios X forem insignificantes, F=l e a equação (28) se

reduz a equação (15).

Substituindo (27)iem (29) e resolvendo a inte-

gral obtemos para o fator de correção

•rt.tr ~^ .-
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PROTONS DE 2 MeV NO CARBONO

EttfcSV)

2,0

1,9

1,8

1,7

1,6

1,5

1,4

1,3

1,2

1,1

1,0

0 , 9 i

0,8

0,7

0,6

0,5

tffpg/aa?)

0

; 0,69

1,35

1,99

2,60

3,18

3,73

4,26

4,76

5,22

5,66

6,07

6,45

6,80

7,12

7,41

K(19>

1 ffX(t)

B « w j 3^T0T
362 ; 1,00

336 ; 0,93

3U 0,86

286 ' 0,79

262 i 0,72

235 I 0,65

208 ' 0,57

182 ' 0,50

158 0,44

132 ; 0,36

109 ! 0,30

87,5 0,24

66,9 0,18

48,6 ; 0,13

33,1 j 0,09

20,6 i 0,06

Fe(26)

ax(t)

87,0

78,2

70,0

62,0

53,7

46,0

39,0

32,7

26,7

21,3

16,6

12,5

8,95

6,15

3,88

2,26

ax(t>

VRST

1,00

0,90

0,80

0,71

0,62

0,53

0,45

0,38

0,31

0,24

0,19

0,14

0,10

0,07

0,04

0,02

CU(29)

ax(t)

42,2

37,3

32,8

28,6

24,7

20,9

17,5

14,4

11,7

9,18

7,00

5,21

3,67

2,48

1,55

0,88

°X ( t )

1,00

0,88

0,77

! 0,68

0,59

0,50

0,41

0,34

0,28

0,22

0,17

0,12

0,09 ]

0,06

0,04

0,02

Zn(30)

ax(t>

33,0

29,2

25,7

22,3

19,0

16,1

13,4

11,1

8,89

6,94

5,30

3,91

2,75

1,86

1,15

0,65

! a x < «
Í 5 x Í Ü 3 r

: i,oo
i

: 0,88

; 0,78 i

0,68 ;

0,58

0,49

0,41 i

0,34

0,27 |

0,21- :

0,16 !

0,12

0,08

0,06 !

0,03 j

0,02 |

Tabela I

OOEETCIEJTE DE ABSOBÇfo CE MASSA, CE RAIDS X NO OfflBCND ( a n 2 / ? ) .

1 K

73,29

Pe

9,51

Cu

4,29

Zn

3,68

Tabela II
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F a Fx - F2 (30)

onde

_ a t

1 at

As tabelas III e IV mostram os fatores de corre-

ção F,, F« e F, e a figura (11) as respectivas representa-

ções gráficas para os quatro elementos. Separamos o fator

F em dois termos porque é comum fazer-se a correção somente

com o fator F,, que considera apenas a absorção de raios X

no meio. Este termo ê realmente importante para o Potássio,

que tem um coeficiente de absorção de massa elevado (tabela

II). Para o Zinco, entretanto, podemos ver que este termo é

praticamente igual a um, sendo a correção devida principal-

mente ao termo F~ que leva em conta a perda de energia dos

protons ao atravessarem o alvo. De um modo geral, a express

são (30) deve ser considerada integralmente.
o

Para espessuras menores que 500 yg/cm o , fator

de correção e, em todos os casos, menor que 5%. Nesta fai-

xa, a expressão (30) pode ser desenvolvida em série de po-

tências e, se desprezarmos os termos lineares em t obtemos:

c (t/2)
F = - X
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FATORES DE CORREÇÃO

j F (19)

1 t (mg/cm )j F 1
1 i

; o I 1,00

0,69

1,35

1,99

2,60

3,18

! 3,73

4,26

0,97

F2

0,00

0,03

0,93 i 0,07

0,90 j 0,10

0,88 | 0,13

0,85 1 0,16

0,83

0,81

0,19

0,22

Fe (26) Cu

' Fl P2 Fl

1,00 0,00 1,00

1,00 0,05 1,00

0,99 0,10 1,00

(29) ' Zn

h ; h

0,00 1,00

(30) j

F2 !

j

0,00

0,06 1,00 0,06

o,ii 1,00 : 0,11

0,99 0,14 '•• 0,99 0,16 0,99 j 0,16 :

0,98 0,19 0,99

0,98 0,23

0,98 i 0,27

0,97 j 0,30

0,99

0,99

0,99

0,20 • 0,99 | 0,20 ;

0,25 ' 0,99 I 0,25

0,29 0,99

0,33 1 0,99

•i

0,29 }

0,33 j

Tabela HI
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2
t(mg/cm )

0

0,69

1,35

! 1,99
i

2,60

3,18

3,73

4,26

! F

1,00

0,94

0,86

0,80

0,75

0,69

0,64

0,59

F
*Fe

1,00

0,95

0,89

0,85

0,79

0,75

0,71

0,67

PCu

1,00

0,94

0,89

0,83

0,79

0,74

0,70

0,56

FZn

1,00

0,94

0,89

0,83

0,79

0,74

0,70

0,66

FZx/PK

1,00

1,00

1,03

1 , 0 4 •

1,04

1,07

1,09

1,12

FZi/FCu

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

Tabela IV
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Nestas condições, a equação (28) torna-se

Nx - Hr> E "T"

Esses resultados mostram que se a espessura da a
2

mostra for menor que 500 yg/cm , que corresponde a 2,2 ym,

os efeitos de absorção e perda de energia serão bem peque-

nos. Tecidos hepáticos com espessuras dessa ordem podem ser

facilmente conseguidos com auxílio de um micrótomo.

Em algumas espécies de amostras biológicas ou em

alvos preparados por pipetagem, pode haver uma flutuação con

siderável na espessura do alvo. Nessas situações ou ainda,

quando o alvo é demasiadamente espesso, é conveniente tomar

mos a quantidade do elemento de interesse relativa a um pa-

drão conhecido, que ê introduzido na amostra. O número de

contagens relativas ao padrão é

J
Nx e

P
 NP °x<0) FP

Para que esta expressão seja independente da es-

pessura é necessário que o padrão seja convenientemente es-

colhido. A tabela IV e a figura (12)- nos indicam como o fia

tor de correção do Zinco varia quando tomado em relação ao

Cobre e ao Potássio. Embora para o padrão deva ser escolhido

um elemento que não esteja presente na amostra, tomamos o fa

tor de correção do Zinco em relação ao Cobre e ao potássio

para evidenciar que o padrão deve ter um número atômico o
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t(mg/cm2}

figura 12

mais próximo possível do elemento de interesse.

EXPRESSÃO PARAMETRIZADA PARA O FATOR DE CORREÇÃO

A determinação do fator de correção conforme defà.

nido pela equação (30) exige o conhecimento da espessura do

alvo, o que nem sempre é desejável jã que, para sua deterirâ

nação, necessitamos fazer uma experiência suplementar. Além

disso, o coeficiente de absorção de massa aparece na equa-

ção (30) através do parâmetro a, depende da composição dos

elementos majoritários, em geral de número atômico baixo,

que compõem a amostra, e dos quais desconhecemos tanto suas

quantidades quanto suas proporções. Estes dois fatos fazem

com que a relação obtida para o fator de correção seja bas-

tante ineficiente em aplicações rotineiras. Vamos procurar
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uma expressão que nos informe, de uma maneira mais direta,

os efeitos de absorção na determinação da massa dos elemen-

tos na amostra.

A observação da figura (10) nos mostra que a rela

ção entre a (t) e a (0) é aproximadamente a mesma para os
X X

quatro elementos nela ilustrados. Isso nos indica que, co-

mo aproximação, podemos considerar a relação 1 --av(t)/a (0)
X 3C

como sendo uma característica da amostra, isto ê, dos ele-

mentos de baixo número atômico (no caso o Carbono) que par-

ticipam de sua composição majoritária. Em outras palavras,

estamos supondo que a forma da seção de choque de produção

de raios X como função da energia do prõton incidente é in-

dependente do número atômico do átomo ionizado. Dentro des_

ta aproximação podemos escrever
o,At)

onde a é uma constante multiplicativa. Os fatores de corre/

ção F~ e F podem então ser escritos como:

- F

F = (1 + -2L-)F, - _«-
a x a

Por outro lado, a expressão para F, pode ser bem

aproximada por

Fl = ãt ~ 1 + at/2
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de modo que o -fator de correção F pode ser escrito como (u-

sando (2)),

Ptv) =

2cos e

onde v é a freqüência do raio X característico do elemento

em estudo.

Vamos fazer uma pequena análise do comportamento

do coeficiente de absorção de massa com a freqüência. A fi-

gura (13) ilustra seu comportamento (33) para fõtons com e-

nergias entre 2 KeV e 10 KeV em Carbono (•) e Silício (X)

que são, de um modo geral ps dois elementos que limitam, em

termos de número atômico, a maioria dos meios em amostras

biológicas e geológicas. Os coeficientes de absorção de mas

sa são apresentados nessa figura normalizados em 10 KeV. Cç>

mo podemos observar, a forma da curva não é muito dependen-

te do número atômico para elementos compreendidos entre o

Carbono e o Silício. Tendo em vista este comportamento va-

mos aproximar o coeficiente de absorção de massa pelo valor

médio desses dois elementos (curva cheia) de modo que, nes-

ta aproximação, podemos escrever:

y(v) = A f (v)

onde a função f(v) para as linhasK de alguns elementos en-

contra-se na tabela (V); a expressão para o fator de corre-

ção torna-se
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f 10

figura 13

í z

i 1 9

20

21

i 2 2

! 23

I 24

: 25

1 26

27

28

29

30

' Elen.

K

Ca

Sc

Ti

V

Cr

Mn

Fe

Co

Ni

Cu,,;, .

i "•• i

f(v)

1180

770

620

470

360

270

220

170

140

112

90

72

Tabela V
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F(v> = 1 - ctt/2

1 + A t f (v)
2 cos 6

Como a função f(v) decresce quando a freqüência

aumenta, o fator de correção tende a um valor limite F

igual a (1 - a t/2} que só depende de parâmetros ligados ã

perda de energia dos protons no meio, enfatizando que, pa-

ra elementos de número atômico elevado, o fator de corre-

ção ê devido predominantemente a perda de energia. Este ócm

portamento assintõtico pode ser observado na tabela (IV)•

A expressão de F pode ser finalmente escrita como

F(v) = "max
1 + K f (v>

{32)

onde K ê um parâmetro que depende da amostra analisada e

que, como é proporcional â espessura, é tanto maior quanto

maiores forem os efeitos de absorção.

Em medidas relativas, K é o único parâmetro que

necessita ser determinado para que sejam feitas as corre-

ções de absorção. Pela equação (31) temos:

"Ç
N

a (0) 1 + K f (v_)

aP(0) 1 + K f(v)
P P

e, por esta última relação, podemos observar que o valor

de K pode ser determinado se a relação entre as quantidades

de dois elementos na amostra for conhecida.
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ERRO DEVIDO A NÃO UNIFORMIDADE DO FEIXE

Nas seções anteriores, obtivemos uma relação uní-

voca entre a quantidade de elementos da amostra e a quanti-

dade de raios X por ela emitida, partindo do pressuposto que

a distribuição do feixe era uniforme. Infelizmente, um fe±

xe uniforme não é muito simples de ser conseguido na práti-

ca. O que podemos obter é um feixe muito aproximadamente u

niforme e, neste caso, é importante analisarmos as conse-

qüências que o desvio na uniformidade provoca no número de

contagens.

A principal conseqüência ê que o número de conta-

gens será dependente da distribuição dos elementos na amos-

tra. Uma mesma quantidade de elementos pode produzir um nú

mero diferente de contagens, dependendo da maneira como es-

ses elementos estão distribuídos no alvo. Este fato é bas-

tante inconveniente para uma análise quantitativa porque,

nesta situação, o número de contagens não nos fornece mais

uma informação precisa sobre a quantidade de elementos pre-

sentes na amostra.

É possível, entretanto, determinarmos o número má

ximo e o número mínimo de raios X emitidos por um alvo. Pa

ra uma determinada configuração do feixe e uma determinada

quantidade de elementos, existe uma maneira como esses ele-

mentos podem se distribuir na amostra de modo que o número

de contagens detetados seja máximo. Da mesma forma, existe

também uma distribuição que fornece um número mínimo de con

tagens. A diferença entre o número máximo e o número míni-

mo de contagens está diretamente associada à incerteza que
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temos na determinação quantitativa dos elementos. É impor-

tante sabermos determinar esses dois valores limites para u

ma determinada configuração do feixe, afim de avaliarmos o

erro cometido quando associamos, a um número de contagens,

a quantidade de elementos irradiados.

Para isso vamos considerar uma distribuição gené-

rica do feixe, como a ilustrada na figura (14). Podemos, sem

perda de generalidade, colocar a origem do sistema de coor-

denadas no ponto onde a distribuição é máxima e, fixar o ei

xo y, de modo que ele passe pelo ponto no qual a distribui-

ção ê mínima. O número de átomos contidos numa fatia com

coordenada z e espessura dz é dado por

n(z)dz = ! n(x,y,z)dxdydz

J

figura *14
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Esses n(z)dz átomos podem se distribuir de uma in

finidade de maneiras na fatia. Naturalmente, de todas as

distribuições possíveis, a que fornece o maior número de

contagens é aguela em que todos os n(z)dz átomos estão con-

centrados na região onde o feixe ê mais intenso. O limite

superior de contagens deverá ser dado então por uma distri-

buição filiforme na origem:

nmax(x,y,z) = Ó(x,y) n(z) (33)

onde <S (x,y) é a função delta de Dirac.

Da mesma forma, a distribuição que fornece um nú-

mero mínimo de contagens é aquela em que todos os n(z)dz á-

tomos estão concentrados na região onde o feixe é menos in-

tenso. Chamando o ponto no eixo y onde ocorre o mínimo da

distribuição de y Q, teremos que o linite inferior de conta-

gens será dado por uma distribuição filiforme no eixo (0,yQ)

nmin(x'y'z) = ô(x'y " y 0 } n(z) (34)

Substituindo (33) e (34) na equação (8) obtemos

para o número máximo e mínimo de contagens:

v ) _ , n _ fl e P P . n(z)av(z) i
a(t"z)dz (36)x min = ~Tff- min | x
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Se a espessura do alvo satisfizer a condição (25),

as equações (35) e (36) não dependerão da distribuição na

coordenada z, podendo ser reescritas na forma:

<37)

<Vmin - -W e P *x<°>F N Pmin " <38>

onde P é o fator de correção definido por (29).

Estas últimas considerações mostram que, qualquer

que seja a distribuição de átomos na amostra, o número de

raios X detetados estará compreendido entre (Nv) „ e (N ) ._.

É evidente que se o feixe for uniforme, P = P . F l/S,.* max min

íNv)m=v = (N) ._ e a relação entre a quantidade de elemen

tos e o número de contagens ê unívoca.

O problema da determinação de elementos torna-se

agora um pouco mais complicado. Na situação de interesse,

não dispomos de uma amostra com uma quantidade conhecida de

elementos para determinarmos a quantidade de raios X. 0 pro

blema ê exatamente o oposto. Fazemos uma medida da quanti-

dade de raios X emitidos pela amostra, obtemos um resultado

experimental, e queremos associar a este resultado o número

de elementos que contribuíram para a emissão destes raios X.

Embora a determinação precisa do numero de elementos não se

ja possível, podemos determinar uma faixa de valores possí-

veis para esse número.

A situação é ilustrada na figura (15) . Podemos as_

sociar ao número de contagens experimental ((N ) ) qual-
X 6Ap
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quer quantidade de N elementos compreendida entre dois valo

res limites Nj e Nj. 0 valor limite superior T31 ê tal que

figura 15

o número mínimo de contagens que ele é capaz de produzir

coincide com ( N v ) o v n . 0 valor limite inferior N, ê tal que

o número máximo de contagens que ele é capaz de produzir

coincide com (N,)_,,_.
x • exp

mites

Usando (37) e (38) podemos definir esses dois li-

<Nx>exP
N

ou
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Nl "
<Vx'exp i 1

T F e P °x<°> F Pmin
(39)

N2 * (
(Nx>exp

- j j - £ P ax(0) F P.max

(40)

< N <

Estes últimos resultados mostram a importância de

termos um feixe uniforme e como a não uniformidade do feixe

provoca, uma incerteza na determinação do número de elemen-

tos da amostra. Ê interessante observar que esta incerteza,

embora medida por parâmetros que caracterizam a não unifor-

midade do feixe, está diretamente associada ã ignorância que

temos a respeito da distribuição dos elementos na amostra.

Esta indeterminação pode ser melhor caracterizada se atribuir ,

mos a N o valor médio de N, e L e associarmos a este valor

um erro igual ã semi-diferença de N, e N

N, +i
N. - N

N (41)

Substi tuindo-se (39) e (40) em (41), obtemos

- (-
(N x )

SI
"3T

P v + P P — P
exp . , max min + max min.

e P CJ ( 0 ) F 2 P , P
max min max min
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Definindo

Pmax + Pmin e & =
 Pmax " Pmin

a equação (42) pode ser reescrita, em termos destas quanti-

dades , na forma

x'exp > , <P> . 6 . IA~SK ) ( _ _ + _ _) (43)
e P ax(0)F ^ * ^ ^

A equação (43) é muito geral para ter interesse

prático. Queremos que a indeterminação no número de elemen

tos seja a menor possível e, portanto, devemos procurar tor

nar o feixe o mais uniforme possível. Nesta situação, quan

do o feixe estiver bem próximo da uniformidade, podemos fa-

zer uma estimativa do erro associado a N supondo <P> =*i/s »6.

A equação (43) assume, nestas condições, uma forma mais sim

pies:

S (N) evri
N =(-^ ±-Ç*E ) (i ± Ç) (44)

onde

P — P
_ max min • • f45\

2<p> '

Podemos observar, comparando a equação (28) com a

equação (44), que esta ultima tem a mesma forma que seria ob

tida se o feixe fosse uniforme. • 0 erro causado pela não u-
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niformidade do feixe ê independente da maneira como o alvo

ê preparado. Se uma sondagem preliminar do sistema for feJL

ta, a distribuição do feixe for conhecida, e o sistema uni-

formizador do feixe for suficientemente reprodutível, a es-

timativa deste erro poderá ser fixada independentemente da

amostra analisada. Ela será uma característica do sistema

de focalização do acelerador. O mapeamento do feixe é a es_

timativa deste erro serão os objetivos do próximo capítulo.

Finalmente, é conveniente obtermos, a partir da e

quação (44), uma expressão para a massa total irradiada em

função de quantidades diretamente mensuráveis. Isso pode

ser feito facilmente relacionando-se o número de átomos com

a massa total desses átomos e o número de protons com a car

ga total coletada. O resultado ê a relação própria para a

análise quantitativa:

_9 A S(N
M = 2,66 x 10 y x-e^2 (i ± £ ) y g (46)

-gr e °
onde

A = massa atômica do elemento
2S = area do colimador em mm

(Nv)_,-_ = Número de contagens do f o tópicox exp

ü = ângulo sólido definido pelo detetor

e = eficiência do detetor

a (0) = cr (EQ) = seção de choque de produção de
raios X por protons com energia
E» em barns

Q = carga total coletada em yC

F = fator de correção da espessura (equação (29))

£ = erro devido a não uniformidade do feixe (equa
ção (45))
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CAPITULO II

ESTUDO DO FEIXE

INTRODUÇÃO

A preparação de um sistema de análise quantitativa

por raios X induzidos por protons exige, para que tenhamos

uma idéia da precisão do método e da qualidade da"análise, um

conhecimento preciso do feixe de prótons. Nos aceleradores

do tipo Van de Graaff o feixe ê usualmente focalizado no al-

vo por intermédio de um sistema de duas lentes quadrupolares,

conforme ilustra a figura (16), que mostra esquematicamente

os diversos pontos de foco do feixe. Pelos resultados obti-

dos no capítulo anterior, esse tipo de focalização não ê o

mais conveniente para aplicações em análise quantitativa.

(1) T.onto elotrostãt.ica

(2) CefleLor oletrostático

(3) 1'onda bfojoto

(4) Ircã doClctor

(5) Fonda cstabilii.icior?.

(6)

(7) Cansra de en'.nlrv.ront

figura 16

I
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Algumas soluções simples podem ser tentadas com o objetivo

de uniformizar o feixe como, por exemplo, a anulação do sis

tema de focalização. Esta solução não é muito eficiente por

que a corrente produzida no alvo pelo acelerador, com as

lentes quadrupolares desligadas, é muito pequena, fi conve-

niente, para que o tempo de análise não seja muito longo,que

além de um feixe uniforme tenhamos uma corrente suficiente-

mente alta no alvo. Torna-se então necessária a introdução

de dispositivos auxiliares que localizem convenientemente a

posição do foco e uniformizem o feixe fornecendo ainda uma

corrente suficiente para uma análise rápida.

DISPOSITIVO MAPEADOR

Qualquer que seja o método usado com o objetivo de

tornar o feixe próprio para uma análise quantitativa, ê con

veniente termos uma idéia precisa das condições do feixe,

já que essas condições influenciarão de uma forma decisiva

no preparo das amostras (principalmente quanto ao dimensio-

namento) e na precisão do método. Passaremos a descrever um

dispositivo capaz de fazer um mapeamento do feixe, mapeamen

to este que, como foi dito acima, é necessário para termos

um conhecimento confiável das condições do sistema de análi^

se. . . .

Para efetuarmos o mapeamento, ê necessário termos

um dispositivo que forneça uma resposta proporcional â den-

sidade do feixe em cada ponto.- A sugestão para este dispo-

sitivo ê dada pela equação (8). Se dispusemos de um alvo



filiforme passando pelo ponto (xo,yo), o número de conta-

gens será dado, de acordo com a equação (8), por:

r
c- B P(x,y) 6<x-xo,y-yo) n(z) ox(z) e 'dxdydz •

a í _a(t-2)eP p(xy) ' n(z) ° ( z ) e

J o

e ê, portanto, proporcional â densidade do feixe no ponto

onde se encontra o alvo.

Na realidade, para obtermos este resultado, não

necessitamos de um alvo filiforme. Basta que o alvo seja

suficientemente pequeno de modo que o feixe possa ser con-

siderado uniforme na região onde ele se encontra'.

A idéia ê então fazer um alvo suficientemente pe-

queno acoplado a um sistema mecânico que lhe dê liberdade

para fazer uma varredura ponto a ponto do feixe. O conjun

to do número de contagens medidos em cada ponto será, des-

sa forma, proporcional â distribuição espacial do feixe (7).

Cano a varredura requer que façamos contagens em

vários pontos, o critério que usamos para a escolha do ma-

terial do alvo-sonda foi a alta relação sinal-ruído> de mo

do a tornar o tempo total de medida o- menor possível. Den

tro desse espírito, preparamos o alvo-sonda evaporando Man
2

ganes num suporte de Carbono de 40 yg/cm de espessura, a-

través de uma máscara de Alumínio com um orifício circular

em seu centro de 0,3 mm de diâmetro (figura (17)). A foto

grafia do alvo evaporado ê mostrada na figura (18) , * ilus-
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SUPORTE DEC

W - Á N E L D E A I

^MASCARA A l

j f { | Í
1 1

EVAPORAÇÃO

figura 17

o o;i 0,2 0,3 0,4 0,5 0,fl 0,7 0̂ 8 0,9

nm

figura 18



51

trando a boa definição do "ponto" de Manganês. Escolhemos

o Manganês porque este material tem vim alto rendimento pa-

ra produção de raios X K induzidos por protons com energi-

as da ordem do MeV. O suporte de Carbono mostrou-se bas-

tante conveniente, primeiramente por apresentar um baixo

ruído de fundo na região onde se encontra o pico do Manga-

nês e segundo, por suportar correntes altas permitindo que

a análise do feixe fosse feita mais rapidamente.

Colocamos o alvo assim preparado num anel de Alu-

mínio de 12 mm de diâmetro que foi fixado no mecanismo que

fazia a varredura. Este mecanismo é mostrado na figura (19).

0 movimento do alvo ê efetuado de fora da câmara, por meio

de dois parafusos milimétricos de 0,8 mm de passo que lhe

permitem percorrer o plano perpendicular ao feixe. Todo o

conjunto funciona como uma base para a câmara de espalhamen

to (8), base esta que pode ser facilmente retirada e subs-

tituída por aquela usada normalmente em outras experiênci-

as, não tirando a versatilidade da câmara.

A corrente usada nas sondagens foi tipicamente da

ordem de 60 nA e o tempo, para cada medida, de 20 minutos.

Como ilustração, a figura (20) mostra o resultado de uma

varredura com o feixe focalizado a cerca de 1,20 m do alvo

(o posicionamento do foco será discutido mais adiante),sem

difusor, e com o colimador de 2 mm de diâmetro. Os espec-

tros correspondentes aos pontos (1) e (2) na figura (20)

são mostrados na figura (2J.).
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figura 20

LOCALIZADOR DO FOCO E DO DIFUSOR

A sondagem do feixe só fornecerá um resultado con-

clusivo do ponto de vista de confiança no sistema, se este

for suficientemente reprodutível. Assim, se quizermos ter

alguma garantia com respeito a reprodutibilidade do sistema,

devemos dispor de meios para localizar com segurança a posî

ção do foco, garantindo que o sistema trabalhe nas mesmas

condições de operação existentes no momento da sondagem.

Primeiramente, devemos escolher a posição mais con

veniente para o foco. A melhor delas é a que o coloca mais

afastado possível do alvo, porque nessas condições o feixe

aparecera no alvo jã desfocalizado, facilitando assim o pro

cesso de uniformização.
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Posicionamos então o foco a cerca de 1,20 m do al-

vo obtendo neste um feixe com dimensões da ordem de 1 mm,

conforme ilustrado na figura (20). Para fixar a posição do

foco, utilizamos um colimador cilíndrico, de aço inoxidável,

com um orifício de 6 mm de diâmetro no seu eixo de simetria,

isolado do tubo da linha com Plexiglass (resistividade a

30°C da ordem de 10 ohms-cm).

0 funcionamento do localizador é ilustrado na figu

ra (22). Se o foco estiver antes ou depois do colimador ob

teremos uma certa medida de corrente. Esta medida será mí-

nima guando o foco estiver na região interna do colimador.

Assim, o procedimento para localizar o foco se restringe a

figura 22

variar a corrente das lentes quadrupolares até que a corren

te no colimador seja mínima. Com esse processo conseguimos

uma corrente no colimador menor que 0,1 nA para uma corren



te no alvo de 100 nA, sendo esta última medida feita após um

segundo colimador, de 2 mm de diâmetro, situado a cerca de

5 cm do alvo. Esta relação de 1 para 1000 garante com pre-

cisão suficiente a posição do foco, tornando o sistema con

fiável, pelo menos do ponto de vista de reprodutibilidade

das condições do feixe.

0 posicionamento correto do foco, embora facilite o

problema da uniformização do feixe, não o resolve. A maneai

ra que escolhemos para uniformizar o feixe foi interpor, en

tre o foco e o alvo e o mais próximo possível do foco, um

difusor. 0 difusor ê simplesmente um alvo espesso. Os pró

tons do feixe, ao atravessarem o difusor, sofrem um proces-

so de espalhamento múltiplo resultando num feixe emergente

que tem uma distribuição aproximadamente Gaussiana. Esco-

lhendo convenientemente a espessura do difusor é possível

obtermos uma distribuição aproximadamente uniforme no alvo.

Com a preocupação de não tirar a maleabilidade da

câmara, fixamos o difusor num suporte cilíndrico de aço ino

xidável que, dependendo da conveniência, poderia interpor o

difusor ou deixar uma passagem livre para o feixe. Em uma

terceira posição colocamos ainda um cristal de quartzo, que

se mostrou muito útil para a visualização da forma do feixe

na região do difusor. A figura (23) mostra esquematicamen-

te uma vista superior do cilindro que serve de suporte para

o difusor. A vista lateral do conjunto composto pelo difu-

sor e localizador do foco ê mostrada na figura (24). Na par

te inferior efetuamos a rotação do cilindro e na parte supe_

rior existe umá tampa de Plexiglass- que permite visualizar
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CRISTAL DE QUARTZO

PASSAGEM

LIVRE DIFUSOR

figura 23

a posição correta do difusor, do quartzo e da passagem li-

vre, bem como a forma do feixe quando interpomos o cristal.

Nessa tampa foi colocado um "micro-dot", responsável pelo a

coplamento entre o colimador e o cabo coaxial que, poste-

riormente, é ligado a um digitalizador de corrente. Final-

mente, a figura (25) mostra o esquema geral da linha experi

mental utilizada na sondagem do feixe.

DIMENSIONAMENTO DO DIFUSOR

Com o arranjo experimental discutido acima, prati-

camente toda a corrente da linha incide focalizada no difu-

sor. Esta condição de trabalho vai exigir que.o material

do difusor tenha uma alta condutividade elétrica. Dentro des

se critério, os elementos mais convenientes seriam Al, Cu,

Ag e Au. Escolhemos o Ouro por ser o mais pesado dessa sé-

rie sendo, portanto, o que necessita ter menor espessura e
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.-.
lnull

figura 24

J

1 - Colimador

2 - Isolante

3 - Difusor

4 - Cristal de quartzo

5 - Fio Condutor

6 - Janela de plexiglass

7 - "Micro-Dot"
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figura 25

pode ser mais facilmente feito por evaporação. Esta esco-

lha entretanto, não é muito crítica.

Fixado o elemento, devemos determinar a espessura

do difusor. Afim de evitar uma perda de energia excessiva

e um efeito de "straggling" muito acentuado, devemos procu-

rar tornar a espessura do difusor a menor possível. Entre-

tanto, para cada espessura correspondera uma distribuição

para o feixe no alvo e, consequentemente, um erro na deter-

minação da massa, conforme definido pela equação (45). Na-

turalmente quanto menor a espessura maior será este erro. £

então conveniente obtermos uma relação entre o erro na de-

terminação da massa 3 a espessura do difusor, relação esta

que nos permitirá obter um critério para o dimensionamento.

Para obtermos esta relação, vamos supor que o difu

sor produza no alvo uma distribuição Gaussiana de variância
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A, da forma:

_ (x2 + y2)/2A2

P(x,y) = -^ 2 g_ (47)

2HA2(1 - i D / 8 A )

Na expressão acima, D e o diâmetro do último colimador, si-

tuado imediatamente antes do alvo, e a normalização é,feita

de modo que a probabilidade do feixe que atinge o alvo pas-

sar por este colimador seja igual a unidade:

P(x,y)dxdy = 1

área do colimador

Nessas condições, P ocorre para x=y=0 e P_-_ pa

ra x2+y2 = (D/2)2, isto é

Pmin

Os limites superior e inferior do número de elemen

tos é dado então, de acordo com (39) e (40) por

8 2 D2/8A2

N, - N(2%-) (e - 1)
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onde

N -
(nD2/4)

e P ax(0) F

é o número de átomos associados a um feixe uniforme. A fi-

gura (26) ilustra como variam N,/N e N-/N como função de A/D,

mostrando claramente que, quando A é suficientemente grande,

o que corresponde a um feixe bastante difundido, o limite

superior e inferior do número de elementos tendem para o va

lor do número de elementos associados a um feixe uniforme.

figura 26
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Observamos ainda que, guando A ->• 0, a distribuição

do feixe torna-se pontual. Pode,portanto, existir uma par-

te do alvo que não esteja sendo irradiada e da qual não re-

cebemos nenhuma informação. A quantidade de elementos nes-

ta região fica assim completamente indeterminada.

0 erro devido a não uniformidade do feixe pode ser

determinado pelas equações (45), (48) e (49)

(50)
1 + 5 D 4A

e sua dependência com A/D é ilustrada na figura (27).

e
I 100%

50%-

6%--

0.5 1.0 1.5 2.0. A
D

figura 27

Para erros menores que 10%, que correspondem aos

casos de interesse, podemos aproximar a tangente hiperbõM

ca pelo primeiro termo do seu desenvolvimento em série de
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potências:

(51)

Preci

racterísticas

teorias de esj

qual a intens:

mo. Se a dis-

mos supondo, <
o

quando (x + j

tância do difi

•amos relacionar agora a variância com as ca-

lo difusor. Em geral, é possível obtermos das

.ilhamento múltiplo o ângulo de difusão para o

lade do feixe cai ã metade do seu valor máxi-

ribuição no alvo for Gaussiana, conforme esta

intensidade cai â metade do seu valor máximo

' 2 —
•) = (1,17A) . Nessas condições, se R ê a dis

^or ao alvo, e R>>A, obtemos (figura(28)):

1,17A

R

DIFUSOR

117A

figura 28
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e o erro pode ser escrito como:

(
4R8 1 / 2

(52)

A relação entre 9, ,- e o s parâmetros do difusor po

de ser obtida pela teoria de Meyer (3 s) que se aplica. para

espalhamento múltiplo de partículas cuja energia satisfaça

ã desigualdade:

E < A1 zj Zj x 25(keV)

onde A ê a massa atômica da partícula incidente e Z, e Z-

são, respectivamente, o número atômico da partícula inciden

te e do alvo.

Para prótons com energias menores que 4 MeV, a teo

ria de Meyer pode então ser aplicada para qualquer difusor

com número atômico maior que 13.

Segundo esssa teoria, o ângulo para o qual a inten

sidade cai ã metade do seu valor máximo pode ser obtido em

função do número atômico do difusor Z, da massa atômica A,

da espessura t, e da energia do próton incidente E, de açor

do com a relação

, _ n . 72/3.
9, = 6,15 x 10 5 M 1 + ó 1 g(x) (53)
i E (MeV)

onde
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T = 41,45 t(yg/cm )

+ Z2/3)

e a função g(x) ê tabelada por Meyer, estando reproduzida

na tabela (VI) para facilidade de referência. No apêndice

I mostramos como foram obtidas as equações (53) e (54)a par

tir das relações definidas por Meyer.

T

g

T

g

T

g

o,

o,

2,

0,

8,

1,

,2

,050

0

575

0

70

0

0

2

0

9

1

,4

,115

,5

,689

,0

,85

0

0

3

0

10

1

,6

,183

,0

,799

,99

0

0

3

0

12

2,

,8

,245

,5

,905

,27

1

0

4

1

14

2

,0

,305

,0

,01

,54

i

1

0

4

1

16

2,

,2

,363

,5

>io

,80

1

0

5

1

18

3,

,4

,419

,0

,19

,05

H

0

6

1

20

3

,6

,473

,0

,37

,29

1,

0,

7,

1,

8

525

0

54

Tabela VI

A substituição de (53) em (52) fornece:



2,26 x 10 /DEv2
2 <"=

R

Esta última equação ê bastante útil do ponto de vis_

ta operacional porque, além de nos fornecer uma estimativa

do erro associado â não uniformidade do feixe, ela nos indi

ca como alguns parâmetros da disposição experimental podem

ser variados, sem prejuízo da precisão da análise. Por e-

xemplo, pode ocorrer que um certo tipo de alvo seja difícil

de ser preparado de modo a ser completamente coberto pelo

feixe. Nesse caso, devemos, se possível, aumentar o diâme-

tro do colimador. Se esse diâmetro for dobrado, podemos ou

dobrar a distância do alvo ao difusor (procedimento qüe, em'

geral, ê impraticável) ou simplesmente reduzir â metade a e

nergia do feixe. A produção de raios X ficará, neste caso,

reduzida (para protons com energias da ordem do MeV) e o tem

po de análise deverá aumentar. Entretanto, a precisão da

medida não ficará prejudicada.

A equação (55) fornece ainda uma indicação para to£

nar a sondagem do feixe mais rápida. Podemos fazer a varre

dura com uma energia mais alta que a usada nas condições nor

mais de trabalho (aumentando a seção de choque de produção

de raios X) e um colimador de menor diâmetro (diminuindo o

número de pontos amostrados). Determinando o erro experi-

mental nas condições da sondagem, caracterizadas por D , £
s s

e R . e mantido o mesmo difusor, podemos estimar o erro des

uma medida feita com outra energia ou outro colimador pela



relação
D E

Devemos acrescentar ainda que o uso de um colima-

dor de pequeno diâmetro, além de diminuir o tempo de sonda-

gem, evita correções de ângulo sólido que, para o processo

de varredura discutido, podem ser significativas se o diâme

tro do colimador for muito, grande.

Afim de visualizarmos como o erro varia com a es-

pessura do difusor, para qualquer valor da espessura, vamos

escrever a expressão mais geral para esse erro. Lembrando

que a expressão (55) corresponde ao primeiro termo da expan

são da tangente hiperbólica em série de potências'teremos:

= tgh
2,26 x IO7

 ( DE )
2

Z2(l
(57)

Usando um difusor de Ouro, um feixe com energia i-

gual a 3 MeV, um colimador de 2 mm de diâmetro e a distânci

a do difusor ao alvo de 1,20 m obtemos, a partir das equa-

ções (54), (55) e (57) e da tabela VI, o resultado ilustra-

do na figura (29).

Podemos agora determinar a espessura do difusor.

Basta estipularmos um erro associado â não uniformidade . do

feixe e tomar a espessura .correspondente. Entretanto, a es

colha de um erro muito pequeno ocasiona alguns problemas de

natureza pratica. O principal relaciona-se com o tempo de



68

D i f u s o r - Au
E = 3 MeV

R = 1 ,20 m
D = 2 mm

t&jg/an2)

18,43

36,87

55,30

73,74

92,17

110,61

129,04

147,48

Ç

9 5 %

34 %

14 %

7,7%

5 , 0 %

3 , 5 %

2,6%

2 , 1 %

figura 29

medida. Um erro muito pequeno corresponde a um feixe muito

difundido, que por sua vez vai produzir uma corrente muito

baixa no alvo, aumentando consideravelmente o tempo de aná-

lise. Dessa forma, para estabelecermos um critério realis-

ta para o erro, devemos procurar obter uma relação entre o

erro e a corrente no alvo. Isso pode ser feito facilmente

a partir dos desenvolvimentos discutidos acima.

A densidade de corrente no alvo é da forma:

J = I, (58)
2IIA
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onde IQ ê a corrente total da linha.

JJessas condições, a corrente que atinge o alvo é:

_ D 2 / 8 Ú 2
2nrdr - I n ( l - e ' ) (59)

2 2
Se, D /8A for suficientemente pequeno, como e p ca

so de interesse, a expressão (59) pode ser aproximada por

I * In 2

• • •'••'.- '•?.• ••'
ou, usando (51)

• ••• • • " c b . f j r f i . r : < r

i para Ç < 10% (60)
- : " • - " • " • • • • • •

"i '.! •

Por. essa expressão, vemos que se I = 10% IQ, O er_

ro ê de 5%. Se I = 4% In o erro é de 2%. Diminuir o erro

abaixo desse último valor torna o sistema muito pouco efi-

ciente em termos de rendimento da corrente. Concluímos en

tão que, para o dimensionamento do difusor,. .a espessura de

ve ser escolhida de modo a corresponder um erro entre 5% e

2 % . : . . . . , , . . , . , - -. . . •. •- • ,-, ' ........ . ••

A expressão (60) é muito prática para uso emtes- ,c

te de confiança. Utilizando o sistema descrito na seção_

anterior, podemos focalizar o feixe, fazer a medida dé cor_

rente, interpor o difusor, fazer a nova medida de corrente .

e dessa forma, verificar facilmente se o erro está dentro
.-> o i ..:•;•" 6 ^ • r >•••-••• "=':"! '•• : r ' •:-'•-:••• •.: \:<i :n.'!-s ^ í - s r ' •.- B>--

do critério estabelecido.
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RESULTADOS .^ i cw ^ .

^ Pízèmosí;á âonáàgém do feixe 'com uni difusor de Ouro
2

de 110 yg/cm de espessura, nas mesmas condições discutidas

na seção anterior iE; = ,3 .MeV, sp = 2 nim, 5-= J,,20 m)... O dia

grama em bloco da eletrônica utilizada nas medidas esta i-

lustrado na figura (30). O numero de contagens para cada

ponto foi dèterràinâáo'€bmàndo-se a ãréá tostai do f o tópico

Ka do Manganêsapóstermos subtraído ò íundo, que foi cònsi^

derado constante na região onde se encontra o fotópico, e

fazendo-se a correção para o tempo morto, em geral muito pes

quena. o tempo, para cada medida, foi de cerca de 20 minu-

tos e as correntes utilizadas de aproximadamente 250 nA e

20 nA, sem difusor e com difusor, respectivamente. A rela-

ção Í/2IQ foi, portanto, da ordem de 4%, estando próxima do

valor previsto para a espessura do difusor utilizado, cerca

de 3,5%. A normalização foi feita pela carga total coleta-?

da, 20 yC para todas as medidas.

A varredura foi efetuada na direção horizontal è

nos dois sentidos, pára testarmos a reprodutibiíidàde dò sís

tema mecânico. A distância entre os pontos sondados fõi de

0,2 mm, de modo a dermos Í0 pontos era toda a extensão do co

limador. O resultado da varredura está ilustrado na figura

(31), onde os pontos cheios e os pontos vazios correspondem

a cada um dos sentidos de sondagem. A grande incerteza no

perfif do feixe1 na regiaò1 correspondente às bordas do coli- -

mador sé deve áò fato dá fonte* íiao ser pontual que, associa

da a grande variaçãodadensidade dò feixe nessa região, e

a uma pequena incerteza na determinação da posição (èrfò a^
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DETETOR

2 IPHE-AMP,

HI
^ AMP.
TIMP.

COINC,

COPO DE
FARADAY

CORRENTE
SCALER
MESTRE

TEMPO

C O U M AOOR
CONTROLADOR
DO FOCO

CONTROLE
1 0 too FOCO

figura 30

1 - Detetor de Si-Li, Modelo 7416, diâmetro ativo 4 mm,

janela de Berílio 2,54 x 10~ cm, resolução de 180

eV a 5,9 KeV

2 ~ Pré-amplificador acoplado ao detetor

3 - Amplificador ORTEC - MODELO 739

4 - Analisador Multicanal ORTEC - MODELO 6240

5 - "SCALER" ORTEC - MODELO 431

6 - "SCALER" ORTEC - MODELO 431

7 - "SCALER" ORTEC - MODELO 431

8 - "CURRENT DIZITIZER" ORTEC - MODELO 439

9 - "DIGITAL RATEMETER" ORTEC - MODELO 434

10 - "CURRENT DIZITIZER" ORTEC - MODELO 439
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figura 31

sociado ao sistema mecânico = 0,08 mm) não nos permite ob-

ter uma relação rnívoca entre o numero de contagens e a

distribuição do feixe.

Podemos determinar o erro experimental associado

â não uniformidade do feixe da maneira ilustrada na figura

(32). Traçamos a reta dos mínimos quadrados correspondente

aos pontos internos ao colimador, e duas retas paralelas a

esta, cujos coeficientes lineares diferem de mais ou menos

o erro médio quadrãtico mínimo. Os pontos (1) e (2)., sepa

rados por uma distância igual ao diâmetro do colimador, são

então tomados como os pontos onde a distribuição é máxima

e mínima, respectivamente, usando (45) obtemos

Ç =
2<y>

; ̂  + Db

2<y>
(61)
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ígo.-b

figura 32

onde Ç é o erro médio quadrãtico mínimo e b o coeficiente

angular da reta de mínimos quadrados. Com esse critério,o

erro experimental obtido, associado à não uniformidade do

feixe foi de 2,4%, para a varredura ilustrada na figura (31).

Devemos observar que a teoria apresentada na se-

ção anterior superestima o erro. Isto ocorre porque ela

supõe que o feixe incide perpendicularmente ao difusor, en

quanto que na disposição experimental, como o foco está an

tes do difusor, o feixe já incide no difusor com uma certa

abertura, facilitando a uniformização e fornecendo um erro

menor que o esperado.

Concluindo, acrescentamos ainda que ao erro deter

minado acima deve ser somado o erro estatístico do fotopjL

co. Assim, se no processo de análise de uma amostra tiver

mos o f otopico correspondente a "um determinado elemento com
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10000 contagens, o erro estatístico será da ordem de 1%, de

modo que o erro associado â determinação da massa seria, pa

ra este caso, de 2,6%. Estes resultados mostram que, com

uma boa estatística e mantendo o controle da uniformidade,

podemos obter valores; bastante precisos na determinação da

massa.
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CAPÍTULO III

LEVANTAMENTO EXPERIMENTAL DA RETA DE CALIBRAÇÃO

INTRODUÇÃO

No método de análise que estamos discutindo, a re-

gião de trabalho mais conveniente é aquela em que o fator

de correção devido ã espessura é muito pequeno, primeiramen

te devido â simplicidade e segundo devido ã maior precisão

que pode ser obtida na análise. Nesta região, a relação en

tre o número de contagens e a massa é linear. Vamos, com o

objetivo de fazer uma verificação experimental desta linea-

ridade, escrever a equação (46)(tomando F=l) na forma:

R = — — = (62)X

MQ

ft/411

2,66

e

X

_

10

(0)

-9AS
(62A)

Denominaremos a quantidade definida acima de coef.1

ciente de resposta do sistema de análise. Ela pode ser de-

terminada diretamente (equação (62)) , pela medida do número

de contagens e da carga, utilizando-se amostras padroniza-

das, ou de uma forma indireta (equação (62A)) pelo conheci-

mento da eficiência absoluta do sistema de deteção e da se-

ção de choque de produção de raios X. Neste capítulo vamos

confrontar esses dois processos de determinação do coefici-

ente de resposta afim de testarmos a consistência do siste-
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ma de análise e da teoria desenvolvida nos capítulos anteri

ores.

SEÇÃO DE CHOQUE

A faixa de energia dos raios X na qual o sistema a_

presenta maior rendimento ê a compreendida entre 2,5 keV e

20 keV. Isso indica que, para elementos com número atômico

compreendido entre 16 e 45, a transição mais conveniente a

ser analisada é a K e, para elementos com número atômico

maior que 45, a L . Como neste capitulo nos fixaremos no

comportamento do Fe, Co e Zn, analisaremos a seção de cho-

que para produção de raios X K . O procedimento para a ca-

mada L é idêntico, embora mais trabalhoso.

A seção de choque de produção de raios X Ka poda ser

escrita como o produto da seção de choque de ioniznção da

camada K, o., pelo rendimento de fluorescância desta camada,

<*>„, pela probabilidade dessa transição ser originaria do de

caimento de um elétron da camada L, 1/(1 + Ke/1'ç,), onde Ko/Ka

é a razão entre as taxas de emissão das transições KR e K :

ax " (63)

No cálculo da expressão (63) usaremos para o rendi^

mento de fluorescência e para as taxas de emissão os valo-

res teóricos de KOSTROUN (10) 'e SCOFIELD (1X) respectivamen

te. Para a seção de choque de ionização faremos a compara-
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ção das três teorias mais comumente testadas; a aproximação

do encontro binário (BEA) de GARCIA (12) , a aproximação de

B o m (PWBA) de MERZBACHER e LEWIS (*3) , e a aproximação de

B o m modificada (PWBABT) de BASBAS (x *) , que leva em conta

a deflexão do projétil pelo núcleo alvo e a perturbação dos

estados atômicos pelo projétil. Os valores da seção de cho

que foram obtidos com o auxílio do programa X-CODE (J 5 ) .

PROCEDIMENTO EXPERIMENTAL

O arranjo experimental da câmara de espalhamento

juntamente com a eletrônica ê essencialmente a mesma ilus-

trada nas figuras (25) e (30). Utilizamos um detetor de

Germânio (Lítio) ORTEC modelo 8113-10250 com 10 mm de diâme

tro ativo e resolução de 250 eV em 5,9 keV colocado de ma-

neira a formar 90° com o feixe. Os alvos, fixados em supor

tes circulares de 12 mm de diâmetro, são dispostos num dis-

co de aço inoxidável com capacidade de acomodar seis deles

e que os coloca orientados a 45° com o feixe (8).

A área do feixe foi fixada por um colimador de Tân

talo de 4 mm de diâmetro colocado a 5 cm do alvo. Em rela-

ção aos resultados obtidos no capítulo anterior, esse aumen

to do diâmetro do colimador resulta num aumento do erro as-

sociado ã não uniformidade do feixe. .Para atenuar este e-

2feito, utilizamos um difusor de Ouro de 150 yg/cm de espess

sura que, para a energia dos prõtons utilizada nas medidas,

2 MeV, fornece para este erro um valor de cerca de 2,8% (cor

rente sem difusor - 350 nA e com difusor « 20 nA).

A carga total incidente no alvo foi coletada atra-
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vês de um copo de Faraday, situado na parte posterior da câ

mara de espalhamento, e isolado elétricamente desta por um

anel de Teflon com resistência de isolamento da ordem de

1O12Í2.

Como neste tipo de experiência existe a produção

de uma grande quantidade de raios X de baixa energia, oriun

dos principalmente da radiação de freiamento de elétrons se

cundários, interpomos, entre o alvo e o detetor, um absor-

vente de Alumínio de 0,5 mm de espessura. O absorvente evî

ta que esses raios X atinjam o detetor diminuindo os efei-

tos de empilhamento e tempo morto e melhorando considerável,

mente a relação sinal-ruído em todo o espectro.

Tomando o cuidado de reproduzir as mesmas condi-

ções experimentais nas quais as amostras seriam irradiadas,

determinamos a eficiência do sistema de deteção utilizando

uma fonte calibrada de Co, depositada num suporte de

"Mylar", com aproximadamente as mesmas dimensões do feixe

e colocada na mesma posição dos alvos irradiados. Este pro

cedimento tem a vantagem de evitar uma medida suplementar

de ângulo sólido. Os outros pontos da curva de eficiência

foram determinados pelo método dos pares de pontos, descri

ta por GOMES (* 6) ; parte da curva foi feita usando-se fon-

tes de 109Cd e 210Pb e parte irradiando-se Cr, Mn., Co, Ni,

Cu, Zn, As e Y. A tabela VII mostra as relações de inten-

sidades das fontes utilizadas na determinação desta curva.

Para os elementos irradiados-utilizamos as relações de in-

tensidades de SCOPIELD (ll)'. A figura (33) mostra a cur-

va de eficiência obtida integrando-se os fotopicos a 1/3 da
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altura e a tabela VIII os valores da eficiência absoluta em

algumas energias

Fonte Linha i Energia Intensidade
: (keV) relativa

Ref

57
Co

Fe K
et

Fe Kr

14,4

6,4

7,1

5,3

0,69

109
Cd

Ag K
ot

Ag K,

89

22,1

25,0

1,46

1,52

i1

Y

BÍ

Bi L,

46,5

10,-8

9,4

2,25

0,09

Tabela VII

As amostras, previarrsnte citule.das e mantidas em

meio ácido, foram depositadas por micropipetagem (Micropipe

ta Digital PIPETMAN, RAINIM INSTRUMENT CO. INC.) num supor-

te de filtro "NUCLEPORE" de 10 ym de espessura. Escolhemos

o "NUCLEPORE" por ser o material normalmente utilizado em

medidas de poluição ambiental, além de ser bastante limpo.

Em termos de confiabilidade G sempre mais vantajoso fazer-

mos a calibraçio com o mesmo suporte utilizado em análises

de rotina. A figura (34) moctrfi, para fins comparativos, os
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Ml

C

m
z
m
o
>
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j

j Energia
; (KeV)

1 3,31

3,69
I

1 4,09

I
4,51

i 4,95

I 5,41

; 5,90

6,40

6,93

7,48

| 8,05

8,64

10,54

11,22
i

11,92

14,17

14,96

15,78

17,48

Z

19

: 20

21

22

23

: 24
I

! 2 5

i

26

27

28

29

30

33

34

35

38

39

40

42

Elemento

K

Ca

Sc

Ti

: v

Cr

Mn

Fe
j

Co

j Ni

cu

Zn

As

Se

Br

Sr

Y

Zr

MO

JL. e x in"
5

Transição 4H
( ±4%)

Kct 0,075

0,132

0,225

0,391

0,630

1,00

1,45

" 2,00

2,57

3,06

3,52

3,91

4,80

: 3,68

i

3,89

5,10

5,19

5,38

5,69 i

Tabela VIII
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figura 34

espectros do suporte limpo e com 5,9 yg de Zn depositados,

ambos irradiados com a mesma carga total, 20 yC.

Em cada alvo depositamos 3 \xl da solução que, a-

pós seca, seria irradiada, tomando o cuidado para que a de

posição fosse centralizada no alvo e confinada a uma .área

suficientemente pequena, de modo que, quando irradiada, fojs

se completamente coberta pelo feixe.

Finalmente, fizemos a análise dós dados tomando

para o número de contagens a área do fotopico K a 1/3 da

altura e fazendo a correção do fundo, suposto constante, e

do tempo morto, em geral pequena devido â baixa taxa de con

tagem com que trabalhamos. Em todas as medidas a carga to

tal foi de 20 yC que levou cerca de- 20 minutos para ser co



83

letada.

RESULTADOS

As figuras (35) a (40) ilustram, em duas escalas,

a linearidade entre o número de contagens e a massa para o

Fe, Co e Zn. Podemos observar a excelente concordância en

tre os pontos experimentais e a reta de calibraçãò obtida u

tilizando-se para a seção de choque de ionização a aproxima,

ção de encontro binario (BEA). Este resultado é de certa

forma esperado, já que medidas recentes de seção de choque

de ionização utilizando raios X e espalhamento de Rutherford

fornecem também uma boa concordância com esta aproximação.

Como ilustração, a tabela IX mostra os resultados experimen

tais de LEAR e GRAY (20) comparados com a BEA.

t

Elemento

Fe

Co

Zn

Energia

2 MeV

2 MeV

2 MeV

I a. (barn)

' ref.(20)

! 242

; 173

\ 70,9

± 2 3

± 15

±6,9

a.(barn)

BEA

243

174

65,9

Tabela IX

Os gráficos do coeficiente de resposta para esses

elementos encontram-se ilustrados nas figuras (41) a (43).

Ê importante observarmos que o coeficiente de resposta foi

obtido por duas maneiras distintas: utilizando-se a equação
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figura 39
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(62) e a equação (62A). Isto vai nos permitir analisar o

sistema sob dois pontos de vista: acurácia e precisão. A a

curácia pode ser determinada pela diferença entre os coefi-

cientes de resposta obtidos pelos dois métodos e a precisão

pela variância dos resultados obtidos por cada um dos dois

métodos (no caso da equação (62A) o erro ê devido basicamen

te a determinação da eficiência do sistema de deteção). A

tabela X ilustra os resultados obtidos. A precisão ê apro-

ximadamente a mesma nos dois métodos, cerca de 4%, e a dife

rença entre os dois resultados inferior a 1,5% para os ties

elementos estudados.

Elemento

Fe

Co

Zn

Eq

799

780

517

Rl
(62)

± 23

± 39

± 24

Eq

811

783

519

R2

(62A)

± 32

± 31

± 21

1 1 ~
(R1 + R

1

0

0

,5%

,4%

,3%

Tabela X

Por estes resultados concluímos que a determina-

ção da massa na amostra pode ser feita utilizando-se a apro

ximação de encontro binãrio com um erro inferior a 4,5%. Es_

te resultado é bastante útil porque a determianaçao da reta

de calibração por amostras padronizadas é sempre mais traba

lhosa. É conveniente, entretanto, termos sempre disponível

alguns alvos padrão afim de testarmos periodicamente o sis-
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tema de medida e verificarmos se está funcionando correta-

mente .

Uma observação importante é que estes resultados

são validos para elementos de número atômico baixo, nos

quais as transições mais convenientes de serem analisadas

são as originárias de vacâncias na camada K. No caso de e

lementos pesados, as transições mais convenientes-são aque

Ias originadas de vacâncias produzidas na camada L. Nesta

situação a aproximação de encontro binário não fornece bons

resultados (8) e o melhor procedimento ê utilizar seções

de choque experimentais.
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CAPÍTULO IV

INFLUÊNCIA DA ABSORÇÃO

INTRODUÇÃO

No capitulo precedente, fizemos a verificação ex

perimental da relação entre o número de contagens e a mas-

sa, no caso em que os efeitos de absorção são desprezíveis.

Resta-nos agora fazer a verificação experimental da expres_

são para o fator de correção desenvolvida no capítulo I..Pa

ra isso utilizaremos uma amostra padronizada de basalto

(USGS-BCR-1) (3lt) . Este tipo de material apresenta uma gran

de quantidade de elementos de baixo numero atômico (cerca

de 70% do material componente da amostra é SiO2 e Al^OO

que irão provocar efeitos de absorção consideráveis. As cor

reções devidas ã autoabsorção serão, nessas condições, ex-

tremamente importantes e servirão como teste de consistên-

cia para as relações estudadas anteriormente.

DISCUSSÃO PRELIMINAR

Combinando as equações (32), (46) e (62A) pode-

mos obter a relação entre as massas de dois elementos quais_

quer da amostra

H

2

(Nx)

( N X )

1

2

R2

R l

1

* 1

+

+

K

K

f

f

(v

(V 2^

(64)
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Se os efeitos de absorção forem desprezíveis, o

que corresponde fazer K tender a zero, a relação entre as

massas torna-se:

Ml *Nx* 1 R2
(i5r}sc ~ ( V 2 "*r . <6S>

onde o símbolo se significa "sem correção de absorção" e a

equação (64) pode ser reescrita na forma

M, M, 1 + K f(v,)
_^L) = (_i_) ( i_ , (66)
M2 M2 1 + K f (v2)

que evidencia melhor a correção devido a absorção.

Uma observação mais detalhada da equação (66) nos

indica que a teoria desenvolvida tem uma limitação natural

quando as correções são muito grandes. Se a amostra for es

pessa, o parâmetro K assume valores sificientemente altos

de modo a fazer com' que a relação entre as massas se aprox:L

me da forma assihtõtica

Ml _ M2 f ( vl }

Assim, o fator de correção dentro da aproximação que consi-

deramos fornece um valor limite para a absorção. Este re-

sultado não tem o comportamento assintõtico fisicamente cor

reto para grandes espessuras. Nesta situação limite, espe-
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raríamos que, como o número de contagens (digamos do elemen

to 1) tenderia a zero, o fator de correção que aparece na e

quação (66) deveria tender a infinito de modo a fornecer um

valor finito para a relação entre as massas. Como vere-

mos adiante, este fato limitará a utilização da equação (66)

na correção da absorção.

PROCEDIMENTO EXPERIMENTAL

Preparamos o alvo que foi irradiado fazendo uma

mistura da amostra de basalto (em forma de pó) com FORMVAR

e depositando-a num suporte também de FORMVAR, limitando a

área de deposição de modo que a amostra fosse completamente

coberta pelo feixe. Este tipo de mistura, embora aumente*

os efeitos de absorção, evita mudanças na composição da a-

mostra devido a possíveis perdas por volatização.

Irradiamos a amostra até que a carga total acumu-

lada fosse de 200 uC. 0 longo tempo de análise, cerca de 3

horas, foi necessário para obtermos uma boa estatística nos

fotopicos do Potássio e do Cálcio, cujos raios X caracterís_

ticos são os mais fortemente absorvidos, dentre os observa-

dos. A figura (44) ilustra o espectro finalmente obtido.

RESULTADOS

Primeiramente vamos testar a consistência da equa

ção (64) verificando se o parâmetro K ê independente da e-

nergia do fõton emitido. Podemos fazer esse teste substitu

indo na equação (64) a razão entre as massas pelos valores
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fornecidos pela referência (3 **) , a relação entre o número

de contagens obtida experimentalmente e a razão entre os co

eficientes de resposta determinados pela equação (62A), uti

lizando a aproximação de encontro binário.

A tabela XI apresenta os resultados obtidos. Os

valores de K apresentam uma dispersão de cerca de 20% em tor

no da média e não é visível nenhuma correlação aparente com

a energia dos raios X dos elementos apresentados, mostrando

que este parâmetro deve depender somente da composição e es

pessura do meio. A tabela mostra ainda os valores da razão

entre as massas obtidas com auxílio das equações (65) e (67 ).

Podemos verificar que os valores recomendados para a rela-

ção entre as massas estão, em todos os casos, compreendidos

entre os valores obtidos sem correção de absorção e com a

correção máxima.
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j

1

!

i

K/Ca

Ti/Mn

Mn/Fe

Ti/Fe

ref (3>*) j

: 0,28 !

; 9'01 Í
: o,oi5 i

j 0,13 ;

0

6

0

0

,21

,21

,014

,086

«Was

0,32

13,3

0,018

0,24

K

(x 10"3)

2,1

2,9

1,9

2,4

Tabela XI

Utilizando o valor médio do parâmetro K, podemos

determinar a massa do cada um dos elementos detetados em re

lação co Perro, tor-î nclo o valor recomendado do Ferro para

normalização. O? resultados encontram-se ilustrados na ta-

bela XII onde são ncr.trrãos ainda as massas mínimas (ML,̂  )

e as concentrações míniran (Sb) detetâveis, conceitos que

serão diccutidc- no prónino capítulo.

A nsll-.oria dos resultados, quando corrigidos, ê e

vidente. Devido a linitnçSo no fator de correção discutida

anteriormente, ar:te r.octrou-se insuficiente para levar os

valores obtidos para o Cálcio e Potássio aos valores reco-

mendados .

Afi-i cio os-'-.tibolGcermos um limite de validade para

a aplicação do f.?.tor de correção, mostramos na última colu-

na os valores percentuais das correções feitas. Esses re-

sultados indicara qua a teoria ̂ desenvolvida para a correção

devida ã r.utoaboorção ê satisfatória, desde que esta corre-

ção não ultrapasse um valor limite cjue, pelos resultados i-
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z

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

Elan.

K

Ca

Sc

31

V

Cr

Ml

Fe

Co

Ml

Cu

zn

! R
t

202

268

' 357

464

560

700

756

811

783

744

619

521

'Mmin
I (ng)

; 9,8

6,9

i *'3
3,5

2,8

2,6

2,4

2,5

2,7

3,2

•.3,8

j •
Sb
(ppn)

156

109

87

68

55

44 ;

41

38

40

43

51

60

ref (3»>

1,41 x 10*

A *

4,95 x 10
0

.33

*
1,27 x 10*

+
339

+
17,6

1,41 x 103

*
9,41 x 10*

o
38

+
15,8

+
18,4

+
120

ppn

(sen aarreçao)

0,15 x 10*

0,73 x 10*

~

0,81 x 10*

-

-

1,31 x 103

9,41 x 10*

-

-

-

165

ppn

(ocm oorroçao)

0,40 x 10*

1,45 x 10*

1,21 x 10*

-

-

1,42 x 103

9,41 x 10*

-

-

-

138

; Correção

<%)

I 91

66
1

;

: 40

—

• • - . - .

t

8 !
[
t

-

• -

18

Tabela XII

* Valores Recomendados

+ Valores Médios

o Ordens de Grandeza
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lustrados, pode ser fixado em cerca de 60%.

Como teste final destes resultados, vamos procu-

rar determinar a quantidade de Vanádio existente na amos-

tra. A energia da radiação K deste elemento é aproximada

mente igual a energia da radiação Kg do Titânio (a diferen

ça entre as duas linhas é cerca de 50 eV), e portanto, seu

fotopico K encontra-se completamente mascarado pelo foto-

pico Kg do Titânio.

Pela equação (64) , podemos determinar a relação

entre o número de contagens das radiações K e Kg do Titâ-

nio.

1 =

RK 1 + K f (VK )

Rv 1 + K f
. (68)

O número de contagens experimental pode ser es-

crito como:

= (NK3) K a)

de modo que, utilizando a equação (68), podemos determinar

o número de contagens associados ao Vanádio

K f.(v

SS£ * ) V - (Nx)x v x exp TI _ 1 + K
)

Naturalmente, este procedimento sõ tem sentido se

o número de contagens encontrado para o elemento procurado

-JBfSI
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for maior que a flutuação estatística do fotopico. Um cri-

tério que pode ser utilizado para considerar o fotopico si£

nificante ê estabelecer que seu número de contagens deve ser

maior, ou no mínimo igual, a três vezes a raiz quadrada do

número de contagens experimental. No nosso caso,

<Nxa)v * 3/(Nx>exp

Procedendo de modo idêntico ao que utilizamos pa-

ra obter a tabela XII, encontramos para o Vanádio a concen-

tração de 237 ppm.

Este último exemplo ilustra ainda uma outra manei^

ra de obtermos o valor experimental do parâmetro K. Se co-

nhecermos a concentração relativa de dois elementos, pode-

mos determinar este parâmetro utilizando a equação (64), co

mo foi feito anteriormente. Por outro lado, se soubermos a

priori que um elemento (preferencialmente com número atômi-

co compreendido entre 22 e 24) está isolado, isto ê, sem n£

nhum elemento com número atômico vizinho que provoque inter

ferência em seus fotopicos K e Kg, podemos determinar o pa

râmetro K utilizando a equação (68), que fornece a correção

a ser feita na relação K /Kfi devido a absorção.
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CAPITULO V

POTENCIALIDADES DO MÉTODO

INTRODUÇÃO

Do ponto de vista analítico, existe ainda um fa-

tor, além da precisão e da acurácia que vai nos indicar se

o método estudado tem possibilidade de ser competitivo com

outros métodos de análise atualmente utilizados. É impor-

tante procurarmos estabelecer os limites de deteção do sis-

tema, tanto com respeito ã menor massa que pode ser determj.

nada quanto ao menor porcentual de um determinado elemento

que pode ser detetado. Nest3 capítulo vamos procurar deter

minar esses limites e compará-los com os de outros métodos

mais usualmente utilizados.

LIMITES DE DETEÇÃO

O fator determinante do limite inferior de dete-

ção ê o ruído de fundo. Deve existir uma quantidade mínima

do elemento no alvo de modo que, quando irradiado, forneça

uma taxa de contagem suficiente para que o fotopico consiga

sobressair-se do fundo médio na região onde ele se encontra.

Ê comum usar-se como nível de decisão o critério

segundo o qual, podemos estabelecer a existência do fotopi-

co, se o número de contagens for maior ou no mínimo igual a

três vezes a raiz quadrada do fundo total sob o fotopico, N. :

N x = RQM >,
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Consequentemente, a massa irradiada deve ser maior

que uma certa massa mínima definida por

"min * <1T>

que depende das condições de operação do sistema, do elemen

to em estudo e do ruído de fundo. Observamos que para mini

mizar esta quantidade devemos procurar minimizar o ruído de

fundo e maximizar o coeficiente de resposta.

No nosso caso, podemos fazer uma estimativa do ljL

mite inferior de deteção utilizando os resultados ilustra-

dos na figura (34). Para o suporte de NUCLEPORE, o fundo

médio é de 2 contagens/canal com 20 yC e, considerando que

o fotopico do Zinco tem cerca de 87 canais a 1/3 da altura,

obtemos

M - 3 //2~ x 87,_ 1,98
Mmin = — ( 20 }~ - R -

Este resultado é para um fotopico isolado. Em es_

pectros complexos, como o estudado no capítulo anterior, ò

fundo mais alto em geral existente combinado aos efeitos de

interferência de elementos com número atômico vizinhos ten-

dem sempre a aumentar este valor.

Outra quantidade importante a ser determinada é o

porcentual mínimo de um determinado elemento que deve exis-

tir na amostra para que ele possa ser determinado. Este por

centual mínimo vai depender da maior massa pòssívéi de ser
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irradiada. A massa máxima que pode ser bem analisada é de

terminada principalmente por três fatores: primeiramente a

amostra deve ser restrita â região onde o feixe é uniforme,

isto é, deve ocupar uma área no máximo igual a área do co-

limador que define a geometria do feixe; segundo, se qui-

zermos manter a precisão, evitando correções de absorção e

perda de energia, devemos limitar a espessura da amostra em
2

cerca de 500 yg/cm ; terceiro, quando a massa irradiada e

grande, mesmo a baixas correntes do feixe, os efeitos de

empilhamento são consideráveis o que resulta numa deterio-

ra zação do espectro. Este fator também limita a quantida-

de de massa que pode ser amostrada. Faremos uma estimati-

va de limite superior da massa possível de ser analisada

multiplicando a espessura de 500 yg/cm pela área do coli-

mador que define a geometria do feixe (4mm);

Mmax * 6 3 (71)

0 porcentual mínimo pode ser expresso em termos

da sensibilidade do sistema, Sb, definida como sendo a ra-

zão entre a massa mínima e a massa máxima, determinadas

pelas equações (70) e (71) respectivamente. A tabela XIII

fornece uma comparação dos nossos resultados para os limi-

tes de deteção com outros métodos de análise (21), para ai

guns elementos.

Uma análise desta tabela mostra que o método es-

tudado ê, para esses elementos, superior à espectroscopia

de emissão e pelo menos comparável ã análise por ativação
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z

19

23

21

22

23

24

25

26

27

23

29

30

LIMITES

í

| par_
L1Í.IB:.LO i í.tivcção

I can
' tfcirfcrons

" j 5,0
i

Ca ; m

£~ i 1,0

íU : 5,0

V • 0,1

Cr ' 103

l-ii j 0,C0J

Co Í 0,5

vi j 5,0

Cu ( 0 , 1

zi • ic

INFERIORES

i
[ Espectrosoopia
' de
i Absorção
i Atônica

(T*3)

0,3

1,0

200

100

100

2.0

0,5

3,0

2,0

2,0

0,3

0,3

DE DETEÇÃO

Espectroscopia
de

Emissão

(ng)

100

5,0

30

20

20

80

10

30

100

80

100

300

Raios X
Induzidos,

jpor
Protons

(ng>

9,8

6,9

5,5

4,3

3,5

2,8

2,6

2,4

2,5

2,7

.3,2

3,8

Raios X
Induzidos

jor
. Protons

Sb(ppn)

156

109

87

68 ,

55 1
" !
41 .

38 j

40 1

« i
1

51 ;

60 j

Tabela XEII



com neutrons e espectroscopia de absorção. Um fato signify

cativo, é a regularidade apresentada no limite inferior de

deteção no método estudado. Embora para alguns elementos a

análise por ativação e a espectroscopia de absorção apresen

te um menor nível de deteção, nenhuma dessas duas técnicas

consegue um limite menor que 10 yg para o conjunto desses £

lementos.

POSSIBILIDADES DE MELHORA

Nosso estudo foi mais dirigido para os aspectos

de precisão e acurâcia. O sistema mostrou-se bastante sa-

tisfatório nesses dois pontos. 0 limite inferior de dete-

ção e a sensibilidade podem, entretanto, ser melhorados. A.1

gumas sugestões com a finalidade de melhorar esses limites

podem ser tentadas:

(a) Aumentar o diâmetro do colimador que define a â-

rea do feixe. Irso aumenta a massa máxima possível de ser

irradiada, melhorando a sensibilidade.

(b) Aumentar a distância do difusor no alvo, afim de

compensar o aumento do diâmetro do colimador e manter o er-

ro devido à não uniformidade do feixe baixo.

(c) Aumentar o diâmetro do colimador do detetor. O de

tetor usado tem 10 mm de diâmetro ativo e o colimador do de

tetor 4 mm, pcdendo ser aumentado de um fator 2. A conse-

qüência é um aumento do ângulo sólido e, portanto, da efici_

ência.

(d) Diminuir a distância do detetor ao alvo, também o
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casionando um aumento no ângulo sólido e na eficiência.

(e) Blindar o detetor. Como este detetor tem grande

eficiência, a contribuição do ruído ambiental para o fundo

é grande e a blindagem torna-se necessária se quizermos di-

minuir o limite inferior de deteção.

Com essas providências ê possível diminuirmos o

limite inferior de deteção e a sensibilidade de um fator da

ordem de 10.
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CONCLUSÕES

Os resultados apresentados indicam que a determi-

nação da massa de uma amostra por raios X induzidos por pró

tons pode ser feita de maneira bastante precisa e acurada.

As possíveis ambigüidades na determinação da massa, provoca

das pelo desconhecimento da distribuição de elementos-na a-

mostra, podem ser eliminadas com a utilização de um feixe u

niforme e pequenas restrições ha espessura do alvo. Corre-

ções devidas ã perda de energia dos prótons e a autoabsorção

dos fõtons, até da ordem de 60%, podem ser feitas a partir

de informações fornecidas pelo próprio espectro.

Embora a preparação das amostras e a análise de

dados limite em alguns casos as possibilidades de análise,os

fatores apontados acima, aliados ã pequena variação da sen

sibilidade com o número atômico permitindo a determinação

simultânea de vários elementos com aproximadamente o mesmo

limite inferior de deteção, fazem com que o método abordado

tenha possibilidades de ser empregado no estudo de uma sé-

rie de problemas interessantes, tanto de natureza prática

quanto fundamental,

A qualidade de análise ê reflexo de uma série de

precauções que devem ser tomadas e que foram discutidas ao

longo do trabalho: o feixe uniforme garante a univocidade

na determinação da massa; a localização do foco do feixe as_

segura que o acelerador ê posto em condições de fornecer re

sultados reprodutíveis; o conhecimento preciso da curva de
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eficiência e das seções de choque de produção de raios X são

necessários para a obtenção de um resultado preciso e acura

do; o baixo nível de ruído de fundo e um grande coeficiente

de resposta garantem uma sensibilidade alta. Além disso,

pela disposição do difusor em relação ao alvo, pode ser con-

trolado o erro devido â não uniformidade do feixe, erro es-

te que se reflete diretamente na precisão do método.

Como as relações de intensidades entre as diver-

sas linhas de raios X são razoavelmente bem conhecidas, ê

possível determinar simultaneamente a quantidade de vários

elementos com aproximadamente a mesma sensibilidade, mesmo

que haja algumas interferências no espectro experimental. Ê

esta possibilidade de análise múltipla o maior atrativo do

método, que motiva seu desenvolvimento para melhor aprovei-

tamento em aplicações analíticas.
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APÊNDICE I

Meyer define o ângulo reduzido 6\/2»
 n o qual a in

tensidade do feixe cai à* metade do seu valor máximo através

da relação:

onde

= 0 _ £ - (_i £) = g (T) + ^ g
1 1 2 m 2 1 r Q 2 2

0,885 a Q

m

g..(T) e

, = massa da partícula incidente

tabeladas

nu = massa do átomo alvo

—8
aQ = 0,529 x 10 cm = raio de Bohr

Z, = numero atômico da partícula incidente

CA2)

a = . 2/3 2/3 1/2 (A3)

1 2

b = 2 Z Z e z <-± Á (A4)
m l m 2 v

T = n a 2 N d (A5)

rn = — N~1/3 (A6)
0 2
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Z~ = número atômico do átomo alvo

N = número de átomos no alvo por unidade de volume

d = espessura do alvo

v = velocidade da partícula incidente

2
Segundo Meyer, o termo — 7 go(r) que aparece dor°

lado direito da expressão (Al) é uma pequena correção que

desprezaremos. Nessas condições, o ângulo para o qual a in

tensidade cai a metade do iseu valor máximo pode ser escrito

como:

m_ g
6 , = 2 t _fm) — (A7)

1 m, + m~ e

Usando (A2), (A3) e (A4) obtemos

1/2
I — 2 _ „ .„ 2/3 _ 2/3, /T_1~U\ r, tr\ —
' l - Õ7885 Z 1 Z 2 ( Z 1 + Z2 } { ~ E } g l ( T ) "
2

Z.Z 13,6)
, . + Z 2 ,

0 , 8 8 5 X l X l E(MsV)xlOb
( T ) ,

2/3 2/3 V 2

6,15 x IO"3 Z^- — = g7 (T) (A8)
X E(MeV)

1 2onde E = •j m,v é a energia da partícula incidente.

0 número de átomos por unidade de volume pode ser

escrito, em função da densidade do alvo p, do número de Avo

gadro N Q , e da massa atômica do alvo A, como:
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N = p A

de modo que a espessura reduzida T torna-se:

2
H aT - H a^ N d =

A

II a 2 NQ _6 2

(pd) = x 2.0 t(ug/cm )

usando (A3)

ITx (0,885) x 10~ 6

T =
A(Z 2 / 3

Substituindo os valores de aQ e N., obtemos

T

41.45 t

(Z.
(A9)

Z2 ) A

No caso da partícula incidente ser protons, Z, = 1

e as expressões (AS) e (A9) tornam-se finalmente

Q± = 6,15 :: 10

2

2/3 V 2

E (MeV)
g(T)

T ==: 41,45

(1 + Z

onde fizemos Z2 - S e 9T(T) =
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