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Nesto trabalho- são -discutrteiOTs "aspectos fundamentais pa

ra a implantação do método de análise quantitativa por raios-X

induzidos por prõtons. A calibração do sistema foi realizada p_e

Ia determinação dos coeficientes de resposta de diversos elemen

tos, tanto através da irradiação de massas conhecidas, quanto-

por meio da utilização de parâmetros teóricos e experimentais .

Os resultados obtidos pelos dois métodos diferem de cerca de

5% para os elementos analisados. Uma técnica de decomposição de

espectros com auxílio de computador foi desenvolvida para faci-

litar análises de rotina. Finalmente como exemplo de aplicação

do método, foram realizadas medidas de aerossóis e os resulta -

dos são discutidos.

ABSTRACT

In this work fundamental aspects for the implementa -

tion of the method of quantitative analysis by proton induced

X-ray spectroscopy are discussed. The calibration of the system

was made by determining a response coefficient for selected ele-

ments, both by irradiating known amounts of these elements as

well as by the use of theoretical and experimental parameters .

The results obtained by these two methods agree within 5% for

the analysed elements. A computer based technique of spectrum

decomposition was developed to facilitate routine analysis. Final-

ly, aerosol samples were measured as an example of a possible

application of the method, and the results are discussed.
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CAPITULO I

INTRODUÇÃO

Em 1970, Johansson e colaboradores (Jo 70) propuseram

um método de analise de amostras baseado no espectro de raios-X •

induzido por particulas_cjarregadas (PIXE) . A publicação de mais

de duzentos trabalhos sobre o assunto em sete anos demonstra a

aceitação que o método proposto teve entre os grupos de física

atômica.

0 estudo das amostras é realizado através da análise

dos espectros de raios-X obtidos em um detector de semicondutor

de grande resolução, pela irradiação das amostras com um feixe

de partículas com energia tipicamente da ordem de 1.5-10 MeV. Os

espectros apresentam picos característicos, devidos aos elemen-

tos contidos na amostra estudada.

As maiores vantagens que o método apresenta são a gran

de sensibilidade (pode-se medir concentrações ̂ 0,1-1 ppm), a possi.

bilidade de realizar medidas de muitos elementos simultaneamen-

te (-v 20) e das massas necessárias para a análise serem reduzi-

das (< 1 mg). Como aplicação do método, já se publicaram traba

lhos descrevendo a irradiação de alimentos (Ru 77), amostras

geológicas (Wa 74), sangue (Be 77), cabelo (Va 74), aerossol

(Ha 76, We 76, Fo 76) e uma sucessão muito grande de tipos de a-

mostra..

Por abrir um vasto campo para estudos aplicados de

grande interesse, decidiu-se implantar no laboratório do acele-

rador Van de Graaff da PUC/RJ o método de análise por PIXE. Este

trabalho visa a implantação do método e a criação de condições para que

seja possível realizar-se medidas de rotina.

As diferentes informações que se obtém com a irradia-

ção de amostras, as fontes de incerteza nas medidas, e a apare-

lhagem por nós empregada nas análises se encontram descritas no

Capítulo II.

Para que se pudesse realizar medidas absolutas de mas

sas foi necessário calibrar o sistema de análise. Para isto dois

procedimentos independentes foram adotados, e a comparação dos

resultados obtidos permitiu verificar a acurácia da calibração

feita, conforme se encontra discutido no Capítulo III.

Para que a análise de espectros fosse rápida e confia

vel, facilitando a utilização do método em análises de rotina,

fizemos um programa de computador baseado numa técnica de decom

posição de espectros descrito no Capítulo IV.

Finalmente, no Capítulo V damos um exemplo de aplica-

ção do método de análise por PIXE, estudando um conjunto de a-

mostras de aerossol colhido no Rio de Janeiro. Além do interejà

se específico que o estudo do aerossol apresenta na determina -

ção dos níveis de poluição do ar, torna-se possível com este es;

tudo avaliar a capacidade do sistema implantado de realizar anã

lises de rotina.



CAPITULO I I

O MÉTODO PIXE

I I . 1 . A Indução de Raios-X

Quando uma partícula carregada incide sobre um alvo ,

existe uma certa probabilidade de que um elétron de uma camada

interna seja ejetado como resultado da colisão da partícula com

um átomo da amostra- A ejeção do elétron resulta na criação de

uma vacância, e deixa o átomo num estado excitado.

Quando um elétron de uma camada ou subcarnada superior

àquela onde existe a vacância original, preenche a vacância, o ãtano se de-

sexcita, liberando energia. Esta energia liberada pode ser cedida a um elé-

tron ou emitida na forma de um fóton de raios-X. A probabilidade de transição

ser radiativa é medida pelo rendimento de fluorescência (u) da

camada ou subcamada onde a vacância primária se localizava. Ca-

so a transição seja não radiativa, a energia liberada com a o-

cupação da vacância primária, é cedida a um segundo elétron que é

ejetado, resultando numa segunda vacância no átomo. Se o e lé-

tron que vem ocupar a vacância primária é de uma camada supe-

r io r , a transição ê chamada de Auger. Caso o elétron que vem

preencher a vacância primária seja proveniente de uma subcamada

superior da mesma camada da vacância primária, dá-se xa transi -

ção o nome transição Coster-Kroenig. A probabilidade deste ul-

timo processo ocorrer ê medida pelos coeficientes de Coster-

Kronig

A grandeza que mede a probabilidade de uma partícula de energia

E induzir a emissão de raios-X é a seção de choque para a produção de raios

X (a ), e ê dada pelo produto da seção de choque de ionização pelo rendimen

to de fluorescência da camada ou subcamada envolvida.

Chamamos neste trabalho de pioos de raios-X característicos aos

picos que os espectros de raios-X detectados apresentam devido a transições

características dos elementos irradiados.

Como em geral são muitas as camadas e subcamadas internas que po

dem ser ionizadas, existe um número apreciável de transições radiativas pos-

síveis. Neste caso, o espectro de cada elemento deve conter um número gran-

de de picos característicos, cxsrxespondendo ãs energias das diversas transi-

ções permitidas. O detector àe raios X,- entretanto, rnuitas vezes não apre-

senta resolução suficiente para separar transições com energias

próximas. Nestes casos, o pico de raioc-X característ icos ob-

servado ê composto por uma soma de picos. As transições K e
a i

K , por exemplo, comooe o que consideramos neste trabalho como
a2

a transição K .

Na seção que se segue discutimos os tipos de medida

que se pode realizar utilizando o método PIXE, e na seção II .3

apresentamos as principais fontes de incerteza encontradas nas

análises.

I I . 2 . Tipos de Medida

Para que se possa determinar quais são os cjemenios

presentes nas amostras irradiadas utilizando o método PIXE, de-

ve-se saber identificar os picos característicos dos Jivc-rsos

elementos no espectro de raios-X emitidos pela amostra, TÍ .̂O é

conseguido através da relação existente entre as energias dos

fõtons detectados e os canais do analisador multicanal que ;;rna_

zena o espectro de raios-X. Uma vez conhecida a relação canai-

energia, pode-se facilmente identificar os elementos irrac'i i .-dos

pela posição dos picos do espectro.

Para que se possa realizar medidas absolutas da v_;san-

tidade de cada elemento presente na amostra, deve-se deter;-;.-!!-ir

a contribuição de cada elemento ao espectro de raios-X resultan

te . É necessário que se associe as áreas dos picos do -^vi^ctro

de raios-X âs massas dos elementos que produziram estes pi -os.

Para isto se determina o número de contagens de raios-X quo s.ío

detectados quando se irradia uma massa conhecida de cada <-le-

mento de interesse com uma carga total conhecida. Este prooodi_

mento constitui-se na calibraçao do sistema e é discutido cr; -Jx-.

talhes no capítulo I I I . Apresentamos a seguir, uma brr-ve c\-àa-

ção da expressão que relaciona as massas dos elementos e o nume

ro de contagens de raios-X característicos destes elementos. É

a existência de uma relação desta natureza que permite a real i -



zação de medidas absolutas por PIXE.

Seja um elemento de volume dxdydz de uma amostra con

tendo n(x,y,z) átomos por unidade de volume de um elenento estudado. Esco-

lhendo o eixo z como direção dos protons incidentes, e sendo P(x,y) a distri

buiçao espacial da intensidade do feixe normalizada para um número total de

P protons, o número de partículas que atingem o elemento de volume é dado

por P(x,y)dxdy. Sendo a (E) a seção de choque para produção de raios-X por

protons com energia E, o número de fõtons emitidos pelos átomos contidos no

elemento de volume é:

dN (produzidos) = cr (E) x P(x,y) n(x,y,z) dxdydz

Para se calcular a fração destes fõtons que é detecta

da deve-se considerar a probabilidade destes fõtons serem emiti^

dos numa direção compreendida pelo ângulo sólido do detector

(Q/4TT) , e de serem registrados pelo sistema de detecção (e). A-

lém disto deve-se levar em conta a probabilidade de um fõton e-

mitido na direção do detector não ser absorvido pela própria a-

mostra, que é dada por e onde í ê a distância percorrida n&

amostra pelos fõtons de raios-X, e u o chamado coeficiente de

absorção linaar. Desta forma, o número de fõtons detectados

provenientes do elemento de volume dxdydz e dado por

dNx = e ax ( E ) n(x,y/Z) dxdydz

A seção de choque para produção de raios-X depende da

energia dos prõtons incidentes. Como os prôtons perdem energia

ao atravessarem a amostra, a energia E com a qual chegam ao ele

mento de volume considerado não é necessariamente igual à ener-

gia original Eo das partículas do feixe.

O numero total de raios-X detectados associados ã tran

sição, quando se irradia uma amostra com urna distribuição n(x,y,z)

de átomos do elemento estudado, é dado por

Nx =
cí°x Í E > dxdydz (D

onde o valor da seção de choque é mantido dentro da integral u-

ma vez que ele depende da posição do elemento de volume conside

rado. Entretanto, se a amostra irradiada é suficientemente fi-

na, pode-se desprezar tanto o efeito de auto-absorção de fótons

pela amostra, como a perda de energia dos protons ao penetrarem

no alvo. Com estas duas aproximações, obtem-se

N « J L
X 4 TF

eo (Eo) P(x,y) n(x,y,z) dxdydzx <
Í2)

Estamos procurando uma relação unívoca entre o número

de raios-X detectados N e o número total de átomos N do elemen

to estudado que estão presentes na amostra. Esta relação perini

te determinar o número de átomos (e consequentemente a m.asscO ,

em função do número de raios-X característicos detectados-

Uma vez que

N ~ dxdydz ,

observa-se que se o feixe de partículas tem. uma distribuição re

tangular, isto é, se o feixe é uniforme, tem-se que:

P(x,y) = |

onde P é o número total de prótons incidindo sobre o alvo e S é

a área do feixe definida pelo colimador. Meste caso, indepen -

dentemente da distribuição dos átomos sobre a amostra, teir.-se:

Nx = dxdydz

e portanto

(3)

A expressão acima permite que se calcule a quantidade de um ele

mento ex is ten te em uma amostra suficientemente f ina, dosde que

se i r r a d i e o alvo com um feixe uniforme.

Por outro lado, caso o feixe u t i l i zado não seja uni-

forme, para que se possa resolver a in tegra l da expressão (2N é

necessário que a d i s t r ibu ição n(x,y,z) seja constante sobre t o -



da a amostra. Sento t a espessura da. amostra, e considerando a área de inci-

dência do feixe totalmente coberta pela área da amostra, tem-se

e portanto

que fornece

N x =

n{x,y,z) = ~

'y) dxdydz

I N

A equivalência de se u t i l i zar , para amostras f inas, distribui -

ções de massa homogêneas sobre os alvos, ou irradiar as amostras

com feixes uniformes é util izada na elaboração da tabela 11,1.

A condição de que os alvos sejam suficientemente f i -

nos para que se possa desprezar a variação da seção de choque ,

e a auto-absorção pela amostra dos raios-X, é discutida por bbr.tene

gro (Mo 77). Chega-se a conclusão de que para alvos de espessura in

ferior a 300 pg/cm2, as correções devido a efe i tos de absorção a

serem fe i tas no resultado previsto pela Eq. (3) são menores ou

da ordem de 5%.

A Eq. (3) pode ser colocada numa forma mais convenien

te para o emprego em aplicações de PIXE. Sendo A a massa atõnú

ca do elemento, M a massa contida na amostra, e Q a corrente do

feixe integrada, obtem-se que

= ~ eo (Eo)4 ir x b

Q x

x 4 ir x
A x 2 , 6 6 x 1 0 ~ 9

e portanto

M = 2,66 x 10 9
A x S x

(4)

onde: A é a massa atômica do elemento ;

S é a área do colimador em milímetros quadrados;

N é o número de contagens de raios-X característicos do

elemento no pico do espectro ;

ü é o ângulo sólido definido pelo detector em sterodianos;

e é a ef ic iência rl<_- detecção ;

o (EQ) é a seção de choque para produção de raios-X pr=ra

protons de energia Eüfmedida em barns»

Q é a corrente do feixe i níegrada, em microcoulombs ; c
-92,66 x 10 ê o fator de transformação de unidades.

I I . 2 . 1 . Medidas Relativas

Em alguns casos de interesse a grandeza procurada na

análise é a percentages, de diversos elementos em relação a um

padrão, como no estudo de amostras geológicas, por exemplo, quan

do freqüentemente se normaliza a quantidade de zinco, cobre e

manganês em relação â quantidade de ferro da amostra. O proce-

dimento a ser adotado nestes casos se simplifica muito, pois nãc

é necessário que sejam determinados os valores da carga t o t a l

incidente sobre a amostra, do ângulo sólido do detector e de terr.

po morto do sistema de análise. Além d i s to bastam que sejarr co

nhecidas as relações entre as seções de choque para produção ie

raios-X dos diversos elementos em relação ã do padrão, ao ^rves

dos valores absolutos das seções de choque de cada elein-nto. ••is

te procedimento implica em simplificações que tomam o? rf-Mi-lta

dos das análises mais acurados. É desejável portanto que .-.c ir_a

balhe com medidas re lat ivas , sempre que seja possível . Pí-rõrn

para que se obtenha medidas re lat ivas , uma vez tendo sido feita

a calibração que permita realizar medidas absolutas para ::;.(ns

quer elementos, basta que se divida os valores obtidos par:- as

massas dos elementos de interesse pela massa do eloirienLO de re-

ferência. Como nesta divisão elimina-se toda a influênvia dos

fatores acima enumerados, no resultado f i na l , a cal.ibr.ijão úbso

luta inclue a possibilidade de se realizar medidas relativa;;.

sem perda de acurácia.

II . 2.2. Medidas absolutas por dopagem

Una técnica simples de se realizar medidas quantitativas de mas-

sas consiste em dopar-se as amostras a serem analisadas com quantidades co-

nhecidas de um elemento padrão. A resposta deste elemento padrão ao processo

de raios-X induzidos por protons deve ser previamente determinada. Para isto é
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necessário que se conheça o numero de contagens de raios-X que

se detecta quando se irradia uma massa determinada do elemento

padrão. As quantidades dos vários elementos encontrados na a-

mostra são obtidas em relação ã massa irradiada do elemento pa-

drão dopante» Denotando-se por p o Índice relativo ao padrão

e î  o índice relativo ao elemento de interessef tem-se para al-

vos finos:

i i . Mp t
X i p X

onde: in e a massa,
if P ~av e a seção de choque para produção de raios-X,

e é a eficiência de detecção,

A é o peso atômico, e

N ê o número de contagens de raios-X detectados.

Há duas grandes desvantagens de se adotar este proce-

dimento :

1) Apesar de para alvos preparados a partir de amostras líquidas

a dopagem em geral não apresentar grandes problemas, para amostras s ó l i -

das e la é freqüentemente impraticável.

2) Este procedimento exige uma preparação espacial de

cada amostra a ser irradiada, o que deve ser evitado quando

deseja fazer analises de rotina.
s e

A fim de tornar o nosso sistema de análise F3is \or?-n

til, obtivemos a curva de calibração para um grande número de

elementos da tabela periódica, permitindo com isto que .~c reali

ze tanto medidas relativas quanto medidas absolutas de .--.acsas .

Uma descrição dos processos empregados na calibração e ̂ los re-

sultados obtidos se encontra no capítulo III.

São muitas as maneiras de se extrair informações sobro

a constituição de amostras utilizando PIXE. Urna vez reali/cda a

calibração, pode-se medir quantidades absolutas de massas de. c~

lementos presentes em amostras. Entretanto, para que haja uni-

vocidade e reprodutibilidade nas medidas, devem ser satisfeitas

condições quanto à homogeneidade das amostras, uniformidade do
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feixe de partículas incidente, e a manutençcío da configuração

geométrica da experiência. Na tabela 3 1.1 expomos as divex-sas

possibilidades de se medir mansas absolutas, densidades superfi

ciais de massa, e massas relativas utilizando o método FIXE,

Passamos em seguida a descrever as incertezas que a-

xistem na análise de amostras, devidas ã espessura não nula dos

alvos, à irripossibilidade de se obte feixes 100% uniformes, c ã

não homogeneidade das amostras estudadas.

i .

I •

II.2.3. Incertezas

Freqüentemente os elementos de interesse estão distri

bviídos pela amostra estudada de uma maneira desconhecida e em

geral não homogênea. Nestes casos é impossível se deterrrnnar e~

xatamente a massa dos elementos irradiada, pelo fato do duas mas

sas diferentes poderem dar origem sob certas condições a espec-

tros de raios-X idênticos. Assim, pela simples análise do es-

pectro de raios-X não se pode, em princípio, assegurar qual a

massa do elemento presente na amostra. Os dois fatores determi-

nantes desta incerteza inerente ao processo PIXE são a não s:n.i-

formidade do feixe e a espessura não nula das amostras. 7idotan

do-se porém um procedimento adequado, pode-se não apenas minimi

zar os efeitos desta incerteza, mas também quantificá-la, ar se-

gurando resultados com uma confiabilidade conhecida.

Pode-se obter o mesmo número do contagens de raic=-X,

irradiando-se duas amostras contendo massas diferentes de uni

elemento com um feixe não uniforme. É necessário para isco -jue

a amostra contendo o menor número de átoroos do elemento apre ;on

te estes átomos expostos a região mais intensa do feixe, enquan

to a amostra contendo maior massa do elemento tiver esta ::-.assã

exposta a regiões menos intensas do feixe.

Uma segunda fonte de incerteza em análises qnantítati

vas pelo método PIXE ê a espessura não desprezível dos nívea ir

radiados. São dois os efeitos importantes que decorrem dessa

fonte de incerteza: primeiramente, como os protons perdem ener-

gia ao atravessar a amostra, e a seção de choque de ionização djL

minue ã medida que a partícula incidente perde energia, a proba

bilidade de prótons induzirem emissão de raios-X é menor na su-

perfície posterior do alvo; o outro efeito importante que gera

incerteza na determinação da massa irradiada ê a auto-absorção

de parte dos raios-X produzidos no interior da amostra. Tanto

a perda de energia dos protons como a possível absorção de raios

X ao atravessarem a amostra tendem a reduzir o número de raios-X

detectados. Por outro lado, a ionização múltipla de átomos da

amostra pelos prótons, a produção de raios-X induzidos pelos fi-

lé trons secundários, e a produção de raios-X por fõtons mais e-

nergéticos tendem a aumentar o número de raios-X que se observa.

Estes três últimos efeitos, por serem muito menos importantes

que os anteriores foram considerados desprezíveis.

II.3. Aparelhagem Utilizada

Um feixe de protons de 2 MeV foi utilizado nas irra -

diações de amostras, e obtido com o acelerador do tipo Van de

Graaff existente na PUC/RJ.

Para que as curvas de calibração permanecessem inaltera-

das, foi necessário que se mantivesse inalterado, durante todo

o período das experiências (cerca de 12 meses), o arranjo expe-

rimental utilizado. A figura II.1 apresenta um esquema da cama

ra de irradiação e a figura II.2 ilustra o diagrama em blocos

da aparelhagem eletrônica empregada durante as irradiações,

O detector de raios-X utilizado é de Germânio dopado íffe-Li)

da ORTEC modelo 8113-10250 com 10 mm de diâmetro ativo e apresen

ta uma resolução de 360 ev a 5,9 Kev. Para os alvos não homogê

neos foi necessário o emprego de um difusor a fim de liniformi -

zar o feixe. 0 difusor usado para este fim é de ouro, de

150 yg/cm2 de espessura e dista 1,2 m da câmara. A área do fejL

xe é definida por um colimador de tanta Io de 4 ram, seguido de

um anticolirnador de 5 mm. A coleta das partículas do feixe in-

cidente depois de atravessar o alvo, é realizada por um copo de

Faraday, isolado eletricamente da câmara, e que está ligado a

um medidor de corrente. Esta corrente, depois de integrada, fo£

nece a carga total incidente utilizada na experiência.
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A mor;tageín eletrônica e convencional. Os espectros de

raios-X foram armazenados em um ana lis-rulcr rnulticanal, e o em-

prego de um "scalrr" para realizar a contagem CGS raios-X detec

tados permitiu que corrigíssemos o tempo iriorto do ntultleanalrcar

reção esta que raramente excedeu 3%.
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S- 1 . _'"
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"igura I I . 1 - Diagrama esquem.ãtico da carneira de
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1 - Detector de Ge-Li , j a n e l a de B e r í l i o

2 - Prê -ampl i f i cador acoplado ao d e t e t o r

3 - Amplificador ORTEC - MODELO 739

4 - Anal isador Mul t icanal ORTEC - MODELO 624 0

5 - "SCALER" ORTEC - MODELO 431

6 - "SCALER" ORTEC - MODELO 431

7 - "SCALER" ORTEC - MODELO 431

8 - "CURRENT DIGITIZER" ORTEC - MODELO 439

9 - "DIGITAL RATEMETER" ORTEC - MODELO 4 34

10 - "CURRENT DIGITIZER" ORTEC - MODELO 439
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CAPÍTULO I I I

:ALIBRAÇAÜ

m.l. Tnfrodução

Existem duas maneiras distintas de se calibrar o sis-

tema, relacionando as áreas dos picos dos espectros de raios-X

ãs massas dos elementos que compõem a amostra: irradiando mas-

sas conhecidas dos diversos e3,ementos de interesse e medindo o

número de contagens de raios-X que se obtsm para cada massa; o

fazendo uso da expressão que fornece o jnújuero de raios-X obser-

vados ern função da seção de choque paxá produção de raios-X e

eficiência de detecção para cada elemento.

A acurãcia de todas as medidas posteriores dependera

da calibração. Sempre que possível, portanto, deve-se utilizar

ambos os processos, de maneira a verificar se não estão sendo co

metidos erros sistemáticos.

A literatura sobre PIXE, conforme pode ser verificado

na recente revisão efetuada por Johanssoix. (Jo 76) , é abundante .

Entretanto, são raros os trabalhos que discutem a possibilidade

de se realizar a calibração de duas maneiras distintas e inde -

pendentes, ambas podendo utilizar valores experimentais para os

parâmetros envolvidos.

Uma das formas de se calibrar o sistema é fa::er usa

da expressão abaixo que fornece a massa de um elemento irradia-

do em função do número de raios-X característicos detectados,

Tem-se para alvos finos, conforme visto na seção II.1:

M = 2,66 x 10~9
A S x N

X

ax(E0)
'A)

onde os símbolos tem o mesmo significado que anteriormente. Es-

ta expressão pode ser reescrita na forma:

N
R = — — (5)

M y. Q
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onde R é dado por:

"47 C >' O
x

R =
2.66 * I0~3

xmtaaens

ug uc

(8)

e caracteriza o coeficiente de resposta do sistema para um ele-

mento, ao processo de indução de raios-X por protons. A calibra

ção consiste essencialmente em determinar para cada elemento o

valor de R, daqui por diante chamado de coeficiente de resposta

do elemento. As equações { 5) e {6 ) representam os dois proce

dimentos experimentais independentes citados acima, para a de-

terminação dos coeficientes de resposta. A calibração pelo mé-

todo direto consiste em se determinar o valor de R irradiando -

se massas conhecidas dos diversos elementos, e fazendo uso da

equação ( 5 ) e é discutida na seção 111,4. A calibração pr-lo "ié

todo indireto faz uso da expressão ( 6 5 e é apresentada na se-

ção seguinte. Uma vez calibrado o sistema, isto ê, conheci dos

os valores de R para os elementos de interesse, obteir.-se a mas-

sa de um elemento irradiada em uma amostra fina de composição

desconhecida por:

M =
N

R * Q
(7)

bastando portanto realizar a análise dos espectros de rait

a coleta das cargas incidentes.

-X e

HE.2. Método Indireto

O método indireto de calibração basnia-se no esr.progo

da expressão ( 6 ) para a determinação dos coeficientes de res-

posta R. Como se observa, é necessário que se conheçam os \/alo

res da seção de choque para a produção de raios-X e da ofid 'Vi-

cia de detecção absoluta do sistema. Uma discussão Je como fo-

ram obtidos os valores destes parâmetros 5 apresentada a seguir.



HJ.2.1. Eficiência de detecção

A curva de eficiência de detecção foi levantada fazen

do-se uso de fontes radioativas e através da irradiação de al-

vos coin um feixe de protons. Tanto os alvos irradiados como as

fontes radioativas apresentavam dimensões semelhantes ao das a-

mostras analisadas e foram colocados na câmara de irradiação de

forma que a configuração experimental fosse a mesma das análx -

ses realizadas. Com este procedimento evita-se medir o ângulo

sólido segundo o qual os raios-X emitidos pelas amostras atin -

gem o detector, uma vez que o ângulo sólido está incluído no va

lor obtido para a eficiência de detecção.

O emprego de fontes radioativas calibradas permite a

determinação da eficiência absoluta de detecção para as energia;

dos fótons por elas emitidas

Estendemos a calibração do sistema de detecção, utili-

zando as eficiências relativas ent: transições radioati-

vas de ura mesmo elemento (Go 75}- conforme descrito a

seguir.

Determina-se a relação experimentai entre as interssi-

de duas transições características de um elemento, coisc por e-

xemplo as transições K e K do ferro. Conhecendo-se a relação

teórica entre as intensidades das duas transições, que é (Sc 745

= 0,1391 ,
Kfi(Fe)
P

K {Fe)
a • u

e comparando com o valor experimental medido com o detocúor

[K (Fe)/K (Fe)3 , obtem-se a razão entre as eficiências de

detecção para as energias das duas transições- Em outras pala-

vras, como as intensidades medidas experimentalmente estão modu

ladas pelo valor da eficiência do detector, obtem-se, a partir

de dados experimentais, a seguinte relação:

K K
N N

N

K exp

x

K, teor
N r-(E
x

K

onde e(Ej, ) e c (EL } são as eficiências de detecção para as
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gias E v da transição K ü e E,, da transição K_ do elemeiito ettuft.a ^ Kg g ~
dado. Esta relação permite calcular o coeficiente angular

[c(EK )]/[e(E }] de uma secante ã curva de eficiência do detec

tor em dois pontos conhecidos (ET. e Ev ) . No caso do ferro,
fc a K 0

Ce(E n / C e í E ^ )] = 0,72. Repete-se o procedimento para váriosK a Kg c

elementos. A partir das secantes obtidas ajusta-se unia curva de

eficiência contínua. A eficiência de detecção absoluta, que de

ve ser obtida por meio de fontes calibradas, completa o levantei

mento da curva de eficiência do sistema de detecção.

Na figura III.1 está mostrada a curva de eficiência ob

tida, e na tabela III.1 são dados os valores da eficiência para

algumas transições selecionadas. A queda acentuada na eficiên-

cia de detecção para energias abaixo de 4 KeV {veja Fig. III.1) é

devida principalmente ao emprego de um absorvedor de alumínio pjs

ra reduzir a taxa de contagens em baixets energias, iriinimizan-do

assim os picos soma de raios-X M e as correções do tempo morto

do sistema de detecção. A descontinuidade da curva em. 10,5 KeV

ê devida ao pico de escape do germânio.

HE.2.2. Seção de choque para produção de raios-X

A fim de estendermos a curva de calibração para os e-

lementos da tabela periódica mais pesados do que o cloro, fez-

se um breve estudo de algumas das teorias existentes para a se-

ção de choque de ionização. A comparação dos valores previstos

pelas teorias examinadas com os resultados experimentais obti -

dos, permitiu não só escolher a que melhor reprodu2 os valores

medidos, como também estimar a qualidade das aproximações fei-

tas para todos elementos de interesse. Isto só foi realizado p_a

ra a camada K porque as teorias selecionadas reproduzem muito

bem os resultados experimentais. Para a camada L não adotamos

valores teóricos para a seção de choque de produção de raios-X,

uma vez que estes não reproduzem bem os valores obtidos experi-

mentalmente (Ba 77).

A aproximação semiclâssica (SCA) (Ha 7 0 ) , na qual se

considera o átomo inicialmente no seu estado fundamental e, no

final da colisão ele está ionizado, foi uma das teorias examina
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17

18

19

20

22

23

"24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

37

38

39

40

41

42

Tran-
sição

Ka
Ka
Ka
Ka
Ka
K
a

Ka
Ka
K

ot
K
aK
ot

Ka
K
aK
ct

K
otK
aK
aKa

Ka
Ka

Ka
Ka
Ka

ener-
qia

2

2

3

3

4

4

5

5

6

6

7

8

8

9

9

10

11

11

13

14

15

15

16

17

,62

,96

,31

,69

,51

,95

,4

,90

,40

,93

,47

,05

,64

,25

,89

,5

,2

,9

,4

,2

,0

,8

,6

,5

Eficiêncí

3

1

6

2

3

6

1

1

2

2

3

3

4

4

4

4

3

4

4

5

5
5
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,23* 10"
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,14*
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a

•9

•8

7

6

6

5

5

5

5

C

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

Z

47

48

49
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56

**64

72

73

74

76

77
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79
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L

OL
L
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L
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L
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L

Lo.
L
0.L
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L
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L
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L
ctL
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3,13

3,29

3,44
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8,39
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1,67^10"
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4,46x10"
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4,96>;10~

3,66x10"

3,75x10"

4,10^10"

4,36x10"

4,64x10"

4,86x10"
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-7

-7

-6

-6
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5

r
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5
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Tabela III.1 - Valores da eficiência de detecção para transi-

ções selecionadas de diversos elementos da ta-

bela Periódica.
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Fig. III.1 - Curva de eficiência de detecção.
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das. A SCA fornece bons resultados apenas para elementos de nu

mero atômico baixo {Z < 19) ef portanto, não nos foi particular^

mente útil.

A aproximação do encontro binãrio (BEA) sugerida por

Garcia (Ga 73), que trata classicamente a colisão do práton com

um elétron livre, também foi examinada. Considera-se que este

elétron apresenta uma distribuição de velocidades semelhante ã

que teria no átomo em seu estado não excitado. Para a energia

empregada (2 MeV) a seção de choque de ionização da camada K da

BEA apresenta boa concordância com valores experimentais (̂ 10%)

para elementos entre cloro e prata (17 < Z < 47).

A teoria PWBA {Plane Wave Born Approximation) de

Merzbacher e Lewis (He 58), trata os protons como ondas pla-

nas. Novamente se considera que o átomo se encontra inicialmen

te em seu estado fundamental e a colisão com o prõton ê tratada

como uma perturbação que deixa o átomo num estado excitado, com

uma vacância interna. Os resultados previstes pela PWBA para a

camada K são, em geral, maiores do que os valores medidos para

elementos de número atômico entre 23 e Al.

Examinamos também a teoria PWBA modificada (PWBAbt) que

se obtém levando em conta a alteração da energia de ligação de-

vido â presença do proton, e considerando a defiexão da partícu

Ia incidente de\rido ã repulsão do núcleo (Ba 73) . A introdução

destas duas modificações melhora sensivelmente os resultados pre

vistos para elementos de número atômico entre 30 e 47. No en-

tanto, a PWBAbt prevê valores inferiores aos obtidos experimen-

talmente para elementos mais leves do que o zinco.

Para a camada L, tentamos inicialmente utilizar valo-

res teóricos para as .seções de choque de ionização, uma vez que

são poucos os resultados experimentais disponíveis na literatu-

ra para elementos pesados. Desta forma procuramos empregar no-

vamente as quatro teorias: BEA/ PWBA, PWBAbt e SCA. O problema

da seção de choque de ionização de elementos pesados foi discu-

tido em detalhe por Barros Leite (Ba 77). Observa-se que ne-

nhuma das teorias citadas da resultados tão bons para a seção

de choque de ionização da camada L quanto os obtidos para a ca-

mada K. Além disto, tendo em vista que os demais parâmetros en
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volvidos no cálculo do coeficiente de resposta usando parâmetros

teóricos para a camada L {rendimento de £luorescência, coefi-

ciente de Coster-Kronig e razões entre as intensidades relativas

das diversas transições) não são extensiva e acuradamente conhe

cidos, abandonamos as tentativas para obter as seções de choque

de ionização para a camada L, adotando diretamente valores dis-

poníveis da seção de choque para a produção de raios-x.

A probabilidade de um proton induzir a emissão de

raios-X da camada K é dada pelo produto das probabilidades dele
* K

produzir uma vacância na camada K (aT"5 pelo rendimento de fluo-
rescência desta camada, isto ê,

K K
°x = 0I K

Por ser mais conveniente trabalhar-se apenas coir: o pi

co mais intenso de cada camada, utilizamos os picos K e L na

determinação da contribuição de cada elemento ao espectro de

raios-X, abandonando as transições K , Lf, L , etc.

Para a camada K então tem-se
Y

K

x
K

onde K./K indica a razão entre as intensidades das linhas K_ e

K . Os valores dos rendimentos de fluorescincia utilizados são

os recomendados por Bambineck (Ba 72). Para a relação entre as

intensidades das linhas K /K utilizamos os valores teóricos pu

blicados por Scofield (Sc 74). Para o cobalto que não figura

na tabela publicada por Scofield, utilizamos o valor 0,1396 ob-

tido por interpelação linear entre os valores do ferro e do ni-

quel.

A expressão semi-empírica sugerida por Johansson {J/o 76)

foi a maneira alternativa adotada para obtermos o valor da ne-

ção de choque para a produção de raios-X dos diversos elementos

de interesse. Seja U, a energia de ionização do átomo, ü a e~

nergia de ionização do átomo de hidrogênio, or a seção de choque

de ionização do átomo, E a energia dos protons incidentes e A a

razão entre as massas do prõton e do elétron. A aproximação do

encontro binãrio prevê que a seção de choque reduzida, o , defi

nida por:



R
T

U.H

é uma função apenas de E/U/ de forma q

U 2 2

a =
R

= f í
«H

Neste caso, o gráfico de oü^ como função de E/U fornece uma

curva universal para todos elementos. Johansson (Jo 76} sugere

uma expansão de ln(ü£ o_) em um polinômio de quinto grau da for

ma:

5

n=0

- n
ln(-

Os coeficientes b são obtidos ajustando ernpiricamente a seção

de choque por uma coleção de 316 valores experimentais para a

camada K e 158 para a camada L. Uma discussão mais completa so

bre os limites de validade da aproximação feita ao se adotar o

polinômio de quinto grau se encontra no trabalho de Johansson.

Observa-se boa concordância quando se compara os re-

sultados calculados através da expressão semi-empxrica com os

resultados experimentais por nós obtidos (vide tabela III,2). Na

tabela III.2 também são mostradas as seções de choque para a

produção de raios-X para prôtons de 2 MeV, obtidas coir. o empre-

go das teorias BEA, SCA, PWBA e PWBAbt, para elementos de ná.T.e-

ro atômico compreendido entre 17 e 42.

As figuras III.2 e III.3 permitem visualizar o compor

tamento das diversas -aproximações examinadas para o cálculo da

seção de choque para produção de raios-X. Uma descrição deta-

lhada de como foram obtidos os valores experimentais para o cal

cio, ferro, cobalto, níquel, cobre e zinco ê apresentada na se-

ção III.4.

A tabela III.3 mostra as seções de choque para produ-

ção de raios-X L obtidas com o emprego da expressão semi-enipx-

rica, e as medidas neste laboratório (Ba 77) para alguns elenu-.-n

tos selecionados. Para elementos entre o ouro e o urânio, o va

24

LU

O
O
X
ü

LU
Q

O

O-
LU

X
I

(f)
o

cc
LU
Q

O-

Q
O

a.

o. / /

03
< <

ra ca cc <
X UJ 5 5* X O
LU LIT D. Q. LU CO

to
ti <

(SNHYS)
Cio o

o
o

o
1-

CO
CO

(O
CO

«tf
CO

O4
CO

o
05

CO
CM

<N
J

O

C'J

o

Fig. III.2 - Comparação entre os valores previstos para a seção

de choque para produção de raios-X K para protons

de 2 Mev segundo as diversas teorias examinadas.



25
26

M
180 -

160 -

140 -

120 -

100 -

SEÇÃO DE CHOQUE

PARA A PRODUÇÃO DE RAÍOS-X

—- BEA
PWBA BT

— PWBA
— EXP. SEMÍ-EMPIR.

! I I I I L

20 -

Fig. III.3 - Comparação dos valores previstos para a seção de

choque para produção de raios-X K com os resulta-

dos experimentais obtidos.

M II!

í

tX)

,8
2

; 1

r-1

VD

CN~

CM
CM

I M

CD

t -

i n

CO! X'OX;

CO

CM
""*

vo

i n

s\
o

rí

t n

«o"
•<»

R

o

3

i n

3
i n

<n

7,
49

r<

. H

uí

O I

o
C4

0 0

i n

in

o £3 S

o
o
mr-

en

o
(Ti

8

s a

CD

CO

CD

• 8

o»

K
in

1 1

o?

ir.

CD

à
t o

ro

á
CO

ai

o
rsl

VO

c*l
C l

O i

'Ò
CNJ

o
cn

cri

CO

o
co
U

a.
uo
a,
O
•o

N
3
•o

c
-H

»
cn
O
• H

CO

.8
n ! o-

Ou
c

ma

01
IO
o
Cl

OI



27

lor adotado para o a foi obtido usando interpelação pelos valo-

res experimentais obtidos de um polinômio de 49 grau. Como a

razão entre as intensidades entre os picos L e para 5 dos

6 elementos estudados vale entre 0,56 e 0,58, tomamos esta ra-

zão como sendo constante e igual a 0,57 para todos os elementos

de número atômico maior do que 47.

3H.3. A Preparação de Alvos

Para se calibrar o sistema de análise, irradiamos uma

série de alvos com massas conhecidas de elementos selecionados=

Para isto, foi necessária a preparação de um grande numero de

amostras calibradas. Descreveremos a seguir as técnicas usadas

e as características mais importantes do material empregado.

nr.3.1. Deposição de massas conhecidas

As amostras a serem irradiadas em geral não são auto-

suportáveis.

Consequentemente, guando necessário realiza-se a depo

sição de um composto do elemento de interesse sobre um substra-

to neutro. A determinação àas massas depositadas nos alvos a

serem irradiados depende do processo empregado na deposição.

A técnica mais simples para se preparar alvos de um.

elemento é, sem dúvida, a deposição direta de uma certa massa so

bre um substrato. A determinação da massa pode ser realizada

gravimetrieamente. Uma fonts de erro importante associada ã pe

sagem do composto é a umidade absorvida pelo mesmo. Além disto,

quando se deposita diretamente o elemento err. fonw metálica so-

bre os substratos, os alvos tornam-se inadequados por serem rnui.

to espessos em alguns pontos, nlo satisfazendo assim a condição

de pouca espessura. Além disto, por serem extremamente hetero-

gêneos, tornam o sistema de análise fortemente dependente da u-

niformidade do feixe. Portanto, este procedimento, apesar de

pouco trabalhoso quase nunca ê empregado.

A evaporação de elementos é uma técnica utilizada fre

quentemente. Os alvos formados por evaporação podem ser bem
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homogêneos e ter tamanho e forma ajustados com o emprego de mãs_

caras que limitam a área de deposição do filme. A principal fqn

te de erro na determinação das massas das amostras é a incerte-

za na densidade do filme formado, em geral, muito diferente da

densidade apresentada pelo elemento em sua forma metálica.

Além disto, para que os alvos formados sejam razoável,

mente homogêneos, as câmaras de evaporação são geralmente gran-

des, exigindo árduo trabalho de limpeza para evitar contamina -

ção. Por estes motivos reservamos o processo de evaporação co-

mo técnica alternativa para a preparação de alvos.

As amostras para calibração foram preparadas por mi-

cropipetagem de soluções tituladas sobre substratos neutros. Pa

ra isto empregamos soluções de sais puros de ferro (FeCl3) , cá_l

cio (CaCO3), cobalto (CoCl2)# níquel (NiCl2)r zinco (2n(NO3)2)

e cobre (Cu(NO3)2) tituladas volumetricamente. Estas soluções

foram diluídas em água bidistilada, obtendo-se assim concentra-

ções decrescentes. Para que os volumes líquidos depositados so

bre os substratos fossem conhecidos utilizamos uma micropipeta

digital para depositar volumes prefixados.

Apesar do volume depositado pela pipeta poder ser a-

justado por meio de um parafuso micrométrico, optamos por fixar

o volume das gotas em 3 p£, a fim de garantir uma rnaior reprodu

tibilidade.

Este volume ê suficientemente pequeno para que a área

da amostra depositada depois de seca seja menor que a área co-

berta pelo feixe de partículas. Desta forma, a amostra irradia

da, é totalmente coberta pelo feixe. Um levantamento experimen

tal das características da pipeta empregada foi realizado e es-

tá descrito no apêndice I. Os resultados demonstraram que se

pode esperar uma acurãeia melhor que 0,5% na media, e um desvio pa

drão menor que 3%, para um número grande de pipetagens.

m.3.2. Substratos

Os substratos que são usados para suportar o composto

do elemento de interesse devem ser limpos e finos. Além disto,

devem ser bons condutores térmicos a fim de suportar correntes



razoáveis do feixe de protons.

Existem em uso diversos tipos de materiais para supo£

te. Infelizmente nenhum deles apresenta simultaneamente as três

características citadas.

O material mais fino e limpo com o qual trabalhamos

foi o Formvar. As maiores desvantagens do Formvar são a fragi-

lidade que apresenta, e por não conduzir calor e carga elétrica,

rompem-se guando expostos a feixes de 6 nA/nun2. Valkovik (Va 74}

sugere que se trabalhe com Pormvar coberto com urna fina camada

de alumínio evaporado. Este procedimento aumenta em muito a capa

cidade de dissipação dos alvos, permitindo o emprego de corren-

tes elevadas (i> 300 nA) .

Outro tipo de material empregado é o Mylar r que pode

ser adquirido em folhas de espessura conhecida. Por ser nsuito

mais resistente, o Mylar é de mais fácil manuseio que o Fomryar.

Como o Mylar irradiado apresentou picos de raios~X de zinco e

de ferro consideráveis, preferimos não empregá-lo como substrato.

Filmes de metal ou de carbono apresentam excelente

condutividade elétrica e térmica. Entretanto, é muito difícil

preparar tais filmes livres de impurezas.

O material por nós utilizado como substrato para a pre

paração de amostras foi o Nuclepore. Este material é mecanica-

mente resistente, suficientemente fino para provocar baixo

breemsstrahlung e não apresentar picos apreciáveis de raios-X ca

racterísticos. O mesmo material foi empregado como filtro de

ar nas amostras de aerossol irradiadas posteriormente. O uso do

Nuclepore como substrato para amostras de calibração e coleta cie

aerossol constitue uma vantagem adicional, porque é sempre con-

veniente realizar a calibração em condições semelhantes às de a-

nálise.

A técnica desenvolvida para a preparação de alvos é

bastante simples: coloca-se uma membrana de Nuclepore sobre o

separador espesso que acompanha os filtros. A seguir colam-se

sobre o Nuclepore anéis de alumínio de 1,2 cm de diâmetro que

se ajustam ao suporte da câmara de irradiação (vide Fig. III.4).
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. (3)

Preparação dos alvos:

Coloca-se uma membrana de Nuclepore sobre o separador espesso

que acompanha os filtros (1). A seguir, cola-se sobre o Nucle-

pore anéis de alumínio que servem de suporte para os alvos (2).

Separam-se os anéis descartando-se do material restante (3).

Fig. III.4

A cola empregada foi escolhida de maneira a não contaminar os

alvos. Para isto uso~u-se a propriedade de aderência e secagens

rápida de Formvar, que funciona bem como adesivo neste caso. 0

tempo gasto na preparação de 7 alvos é de cerca de 15 minutos ,

que é suficientemente curto para aplicações práticas. Esta técnica

mostrou-se adequada para evitar a contaminação das amostras ir-

radiadas.
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m . 4 . Retas de Calibração

A fim da testar a linearicade do numero de contagens

de raios-X em função da massa e de determinar os coeficientes de

resposta dos ele/nentos ao processo ãa indução de raios-X por pró

tons, irradiamos uira coleção de diversos alvos com massas conhe_

cidas de 6 elementos selecionados. Verificou-se que o número de

contagens de raios-X característicos é uma função linear da mas

sa para todos os elementos estudados,, com grande precisão. Este

resultado já era esperado, uma vez que todas as amostras eram

suficientemente finas para que não houvesse problemas de absor-

ção, e o feixe suficientemente uni ferine para que não houvesse

problemas com a não homogeneidade das amostras irradiadas. Por

tanto, construindo-se o gráfico da variação do número de conta-

gens de raios-X em função da massa obtem-se uma reta para cada

elemento. 0 coeficiente angular de cada reta, dá o coeficiente

de resposta do elemento, que pode ser expresso da seguinte ma-

neira (Eq. ( 5))

N
R = (contagens/ygyc)

M

As figuras III.5 a,b,c,d,e,f apresentam os gráficos

que permitem obter o coeficiente de resposta para o cálcio, fer_

ro, cobalto, níquel, cobre e zinco.

As barras de erro horizontal e vertical correspondem

respectivamente aos erros na massa depositada e no número de

contagens que se obtém para uma dada massa. Admitindo que o

erro na titulação seja 0,5% (Oh 75), e estimado o erro no volu

me das gotas pipetada-s em 2,9% .{desvio padrão de 100 pipetagens

- vide Apêndice 1), obtem-se um erro menor do que 3,0 na massa

depositada (vide Figura III.6a).

Para obtermos a barra de erro vertical levamos em con

ta o erro na determinação da carga e a imprecisão na medida do

numero de contagens no pico de raios-X característicos estudado.

Para este último concorrem três efeitos: a flutuação estatísti-

ca, o erro introduzido na análise dos espectros e a incerteza in

trínseca do processo devida ao desconhecimento da distribuição
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de massas no alvo {vide Figura III.6b). Tanto o erro na deter-

minação da carga quanto a flutuação estatística são pequenos

{< 1%). Entretanto, a incerteza que é introduzida na determina

ção da área do pico pode ser considerável. No caso dos alvos u-

tilizados no processo de calibração, a analise do espectro é

simples. Isto se deve ao fato de que os alvos contém no máximo

dois elementos que contribuem para o espectro e os picos de

raios-X característicos destes elementos estão suficientemente

afastados para permitir uma decomposição do espectro sem proble

mas. O Nuclepore apresenta um ruído de fundo pequeno quando com

parado com as intensidades dos picos de raios-X característicos

observados para alvos de calibraçãr. Desta forma, não aumenta

substancialmente o erro na determinação das áreas dos picos, que

é estimado em 2,5%. Finalmente, apesar das amostras de calibra

ção serem finas e o feixe empregado ser quase uniforme, existe

uma incerteza intrínseca no número de raios-X que são detecta -

dos quando se irradia uma massa determinada de um elemento. Co-

mo já foi citado no capítulo II, o número de raios-X caracteríjs

ticos de um elemento que são detectados depende de como os áto-

mos deste elemento se distribuem sobre o alvo. O erro devdo

ã não uniformidade do feixe é estimado em 2,4% e o devido aos

efeitos de absorção estimado em 3,0%. Compondo as diferentes

fontes de erro estimamos a barra de erro vertical era 4,8%. Des-

ta forma, sendo o erro na massa depositada de 3,0% e o erro no

número de contagens obtido para uma dada massa de 4,8%, obteíii-

se um erro total de 5,7% nas medidas feitas durante a calibra -

ção.
A fim de aumentar ainda mais a precisão dos resulta -

dos da calibraçHo, adotou-se o seguinte procedimento: inicial -

mente calibrou-se o sistema para um elemento escolhido como pa-

drão, o cobalto.

Assegurando-se de que não haveria reações químicas, a~

dicionamos ãs soluções dos demais elementos quantidades conheci

das de uma solução titulada de cobalto. As misturas assim for-

madas continham dois elementos de interesse em concentrações co

nhecidas. A seguir preparamos alvos destas misturas da maneira

habitual que,quando irradiados, forneceram espectros com picos

de raios-X característicos dos dois elementos. Pudemos desta
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forma medir o coeficiente de rcspcsta de dois elementos simulta

naamente. Um conjunto de alvos irradiados previamente permitiu

determinar um coeficiente de resposta néclio para o padrão. A

confiabilidade deste valor médio esperado 5 maior do que a de

cada medida individual.

Titulação 0,5%

erro na massa f barra .
depositada 'horizontal

3,0%

erro no nurrero
de contagens
para uma massa
determinada

volume depositado 2,9%

Fig. 111.6a

Carga _1%

- barra .
vertical

4,8

Flut. estai:.

n? de con-
tagens 4_,_7%| análise de esn.

F i g . 111.6b
3,83 I

A relação entre os coeficientes de resposta do elemento e do pa

drão ê determinada, experimentalmente, através da seguinte relação:

R wH^< e l e m ) _ Nx(elem) M(pad)Rmedido

M ( e l e m )

O c o e f i c i e n t e de r e s p o s t a adotado para o elemento nes t a medida

é então calculada através da relação

Radotada { e l e m ) =

adotada

N (eiem) M(pad)

( p a d ) M(elem)

que pode ser escrita como
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(elem) = R(pad)
(elero) Q * Mipad)

QxM(elem) N (pad)
X

onde Q ton o inesno significado que na Bq. (5). Assim, podanos reescrever:

Radotado { e l e i r i > =

R(pad)

R(pad)
x Rm9dido(elem)

A razão entre o coeficiente de resposta médio e aquele obtido

com uma medida individual âo padrão, constitue um fator de nor-

malização para o coeficiente de resposta do elemento medido.

A precisão da calibração é melhorada com este procedJL

mento. Isto se deve ao fato de que a razão entre os valores me

didos para os coeficientes de resposta dos dois elementos inde-

pende da carga incidente, do volume da gota pipetada e da uni-

formidade do feixe.

Este procedimento ainda possibilitou testarmos a re-

produtibilidade do sistema para o elemento escolhido como pa-

drão um número grande de vezes, sem trabalho extra de prepara -

ção e irradiação de alvos. O número de medidas utilizado para

obtermos o valor médio do coeficiente de resposta do padrão foi

cerca de 60.

nt.5. Resultados

33E.5.1. Calibração P.elativa

Consideramos o coeficiente de resposta de cada eleroen

to como a média dos valores obtidos em todas as experiências de

calibração, e o erro experimental foi tomado como sendo o des-

vio padrão das diversas medidas.

Para evitar problemas na análise dos espectros de

raios-X dos alvos de calibração, preferimos não utilizar a caĵ L

bração relativa para os elementos vizinhos ao padrão na tabela

periódica (ferro26 e níquel28), a fim de facilitar a analise de

espectros. A tabela III.4 mostra os coeficientes de resposta R
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do cá lc io , cobre e zinco obtidos por calibração absoluta e por

calibração em relação ao cobal to . Observa-se que o valor médio

de R se mantém quase ina l t e rado , porém a precisão melhora sens_i

velmente na cal ibração r e l a t i v a , como era esperado.

Cálcio
Cobre

Zinco

63
604

527

+

+

7 ,
42
25

4 60
605

526

, 7 +
+

-f

4
18

15

Elemento Calibraçãb absoluta Calibração relativa número de medidas

4

23

17

Tabela III.4 - Comparação entre calibração absoluta e calibra-

ção relativa, e o número de medidas relativas.

A tabela III.5a mostra os valores dos parâmetros uti-

lizados no cálculo do coeficiente de resposta R através da ex-

pressão ( 6 ) , para alguns elementos de numero atômico entre 17

e 42.

Na tabela III.5b são mostrados os valores de R para

alguns elementos selecionados mais pesados do que a prata (Z=47).

Nas Figuras III.6a,b,c,d,e,f apresentamos uma compa-

ração entre os resultados previstos pelas teorias e os valores

medidos experimentalmente para os coeficientes de resposta de

seis elementos.

Finalmente, explicitando-se a seção de choque em fun-

ção de R obtém-se da expressão (6 ):

K 2,66 x 10~9 x A

Q/4iI
(barns)

Os resultados assim obtidos estão mostrados na Tabela

111.5c.

A figura III.7 permite visualizar a variação do coefici-

ente de resposta com o número atômico dos elementos estudados -

(camada K).
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z

17
18

19

20

22

23

24

25

26

27
28

29

30

31

32

33

34
35
37

38

39

40

41

42

4TT
 e

3,35xlO"3

l,42xlO"8

6,85xlO"8

2,95xlO~7

3,10xl0~6

6,23xlO"6

l,01xl0-5

l,49xlO-5

2,06xl0"5

2,65xlO"5

3,14xlO-5

3,61x10-5

4,02xl0"5

4,40x10-5

4,64xlO"5

4,89x10-5

3,91xlO"5

4,27xlO-5

4,79xlO"5

5,46x10-5

5,53xlO"5

5,53x10-5

5,69x10-5

5,89xlO"5

WK

0,094

0,115

0,138

0,163

0,219

0,250

0,282

0,314

0,347

0,381

0,414

0,445

0,479

0,510

0,540

0,567

0,596

0,622

0,669

0,691

0,711

0,730

0,748

0,764

VK«
0,0862

0,1088

0,1211

0,1315

0,1355

0,1367

0,1337

0,1385

0,1391

0,1396

0,1401

0,1379

0,1410

0,1457

0,1504

0,1560

0,1624

0,1683

0,1780

0,1831

0,1870

0,1913

0,1947

0,1981

K
a adot (barns)

585
481

393
320

212

171

136.

108

85,2

67,2

52,9

41,5

32,2

25,0

19,6

15,3

12,0

9,47

5,85

4,61

3,63

2,87

2,27

1,80

R We'
1,52

4,61

18,4

62,3

362

549

697

769

825

792

743

619

519

412

326

259

153

130

83,3

68,5

56,9

43,7

34,8

27,6

Tabela m.5a - Coeficientes de resposta adotados para elementos

selecionados (transição K).
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z

47
48

49
50

56

64

74

76

77
78

79
80

81

82

83

84

86

88

90

92

1

3

6

1

2

1
3
4

4

4

4

4

4

4

3

3

4
4
4
4

4TT
 e

,53xlO"8

,14xlO"7

,4CxlO"7

,14xlO"6

,92xlO"6

,67*10-5

,84*10-5

,17*10-5

,35*10-5

,34*10-5

,45*10-5

,73*10-5

,81x10-5

,96x10-5

,66x10-5

,75xlO-5

,10*10-5

,36xlO-5

,64xlO-5

,86x10-5

0,061

0,066

0,072

0,078

0,121

0,190

0,280

0,305

0,317

0,329

0,341

0,354

0,366

0,379

0,392

0,404

0,429

0,454

0,477

0,500

L
a a adot (barns)

451

411

375

344

227

88,2

31,9
26,9

23,6

20,9

18,6

16,6

15,1

13,8

12,8

11,9

10,5

9,30

7,78

5,56

1,90

34,3

62,5

98,8

144,3

280,0

199,0

176,0

160,0

139,0

126,0

117,0

106,0

99,0

67,0

63,6

58,0

53,7

46,5

34,0

Tabela Ht.5b - Coeficientes de resposta adotados para ele-

mentos selecionados (transiçlo L)

Elemento

Ca

Fe

Co

Ni

Cu

Zn

K
a experimental

283 +

74,8 ±

59,0 +

46,4 +

36,5 +

28,2 +

18

1,
2,

1,

1,

1,

4

6

7
1

1

Tabela HE.5c - Valores obtidos experimentalmente para a se-

ção de choque de produção de raios-X.
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Hr.6. Testes Finais

A fim de testarmos a acurácia do sistema de análise ,

comparamos os resultados obtidos segundo os dois processos inde

pendentes de se realizar a calibração. Para isto irradiamos um

alvo fino de cobre (^ 1000 A°) de maneira a medir a seção de cho

que de produção de raios-X por espalhamento de Rutherford, e ir

radiamos cinco alvos contendo 2,83 pg de chumbo sobre Nuclepore.

A seção de choque para produção de raios-X do chumbo foi deter-

minada previamente (Ba 77). Os coeficientes de resposta para o

cobre e para o chumbo foram portanto determinados pelos dois

processos independentes, e utilizando apenas valores experimen-

tais para os diversos parâmetros envolvidos. A Tabela III.6 a-

presenta uma comparação dos resultados obtidos.

R obtido com
Elemento a irradiação

de alvos
calibrados

R obtido com
a expressão

(6)
Diferença Diferença

Percentual

Cu

Pb

602,1

100,6

573,6

96,7

28,5

3,9

4,8 %

4,0

Tabela III.6

Finalmente, irradiamos uma amostra fornecida pela IAEA

(International Atomic Energy Agency) de níquel. O resultado mais

uma vez é bom e o desvio observado é da ordem de 5%.

Elemento
Espessura
segundo a

agência (+5%)

Espessura D i f e r e n ç a Diferença
Medida uirerença percentual

Ni 49 yg/cm2 51,1 lag/on2 2,1 yg/cm2 4,2%

Tabela III.7
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CAPÍTULO IV

O SISTEMA DE ANALISE DE ESPECTROS

IV.1. Introdução

A determinação quantitativa de massas pelo método PIXE

baseia-se na análise dos espectros de raios-X emitidos pelas a-

mostras irradiadas por um feixe de partículas. Os espectros

apresentam picos devido ã emissão de raios-X característicos dos

elementos irradiados. A identificação dos diversos elementos ê

conseguida pela posição que os picos ocupam nos espectros com-

postos, com a utilização da relação canal-energia determinada

previamente. Para se realizar medidas quantitativas, deve-se

considerar ainda as áreas dos picos, pois quanto maior é o nume

ro de contagens sob o pico de raios-X característicos de um ele

mento, maior é a massa deste elemento encontrada na amostra, pa.

ra um número determinado de partículas incidentes.

Os espectros de raios-X induzidos por protons apresen -

tam um ruído de fundo que varia com a energia. Para baixas ener-

gias (í 10 keV) ele é devido principalmente ao "breemstrahlung"

de elétrons secundários produzidos nas amostras, enquanto para

energias mais altas os efeitos predominantes são o "breemstrahlung"

dos prõtons incidentes e o espalhamento Compton. Para que seja

possível efetuar uma análise quantitativa precisa de um espec -

tro de raios-X, deve-se distinguir os picos de raios-X caracte-

rísticos dos elementos presentes na amostra estudada, do ruído

de fundo que o espectro apresenta. Além disto, é necessário que

haja uma maneira de distinguir os picos característicos de dife

rentes elementos, que muitas vezes estão superpostos, principal

mente se a resolução do detector não é suficiente para uma iden

tificação visual desses picos no espectro.

Sempre que elementos de número atômico vizinho se encon

tram presentes na amostra, seus picos se superpõem no espectro

de raios-X. Este ê o caso das amostras com manganês e ferro ,

cobre e zinco ou titânio e vanádio, quando o pico corresponden-
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do ã transição K de elemento de número atômico inferior se su-

perpõe com o pico correspondente a transição K do elemento da
Cl

número atômico superior. Outro caso em que pode haver superpo-

sição de picos característicos é quando um dos elementos estudai

dos tem número atômico elevado, como o chumbo, e são detectados

não os raios-X K, mas cs raios-X L. Freqüentemente acontece da

transição L do elemento pesado ter energia próxima a da transi-

ção K de um elemento mais leve. No caso do chumbo, por exemplo,

os raios-X L tem energia 10.5 KeV, aproximadamente igual â da

transição K do arsênico (10.55 KeV). O mesmo acontece com as

transições L do ouro e K do zinco. A separação dos espectros

característicos dos elementos, nestes casos exige um grande cui.

dado na analise do espectro composto.

IV.2. Métodos Usuais de Análise

IV.2.1. Método gráfico

O método mais simples -3e se realizar a análise de espe£

tros compostos é o método grafico. Neste método, a separação

dos picos ê realizada manualmente, com o emprego de espectros ga

drão. Os espectros padrão são obtidos utilizando-se fontes ra

dioativas adequadas ou irradiando-se amostras com um feixe de

partículas em condições semelhantes ãs utilizadas em todas as

experiências. Estes espectros servem de modelo para o processo

de decomposição grafica dos espectros compostos a serem analisa

dos.

Posicionando os padrões sob os diversos picos caracte -

rísticos do espactro com o emprego da relação canal-energia, e

através de uma normalização conveniente, subtrai-se sucessiva -

mente as contribuições dos diversos elementos da direita para

a esquerda. Este. técnica é usualmente conhecida pela sua desicj

nação em inglês* "stripping".

Apesar de simples, o método gráfico apresenta duas des-

vantagens fundamentais: o critério adotado na normalização dos

picos a serem subtraídos não á necessariamente invariável, uma
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vez que ela é feita visualmente; e o tempo necessário para se analjL

sar um espectro complexo é extremamente longo. Portanto, para

se realizar análises de rotina, não ê conveniente o emprego des

te método.

IV.2.2. Métodos teóricos

Encontra-se freqüentemente na literatura a decomposição

dos espectros feita através de uma descrição teórica das curvas

dos picos de que são compostos (Va 74, Es 77, Va 77, Ro 69, Ha 74 ).

Isto permite o emprego de computadores, o que torna a decompôs^

ção de espectros mais reprodutiva, e diminue significativamente

o tempo gasto na análise.

Por ser difícil expressar analiticamente as formas exa-

tas dos picos característicos dos espectros de raios-X (como os

da fig. IV.1), utilizam-se curvas que descrevem aproximadamente

as formas dos picos.

A aproximação mais usual é aquela que trata os picos do

espectro como gaussianas exatas (Va 74, Wi 77, Es 77, Ka 77), ou

conforme sugerido por Routti e Prussin (Ro 69), como gaussianas

combinadas com exponenciais, de forma a levar em conta a cauda

que existe â esquerda dos picos.

Estas caudas para raios-X de baixa energia podem se a-

fastar bastante do comportamento exponencial (Fig. IV.1, ref.

Go 77).

Outra grande desvantagem das aproximações teorizas para

a descrição da forma dos diversos picos ê a excessiva complexi-

dade dos espectros de raios-X L. Para os espectros da camada K,

compostos de poucas linhas, o problema não ê grande. Entretan-

to, para os espectros da camada L exicte um numero muito gran-

de de transições, como mostra a figura IV.2, que apresenta um

espectro de urânio decomposto (Ba 77).

Para realizar a análise do espectro obtido com PIXE utî

lizando gaussianas, deve-se portanto levar em conta um grande rui

mero de picos para cada elemento, se os raios-X estudados são

da camada L. Isto complica muito a análise do espectro, pois ao

invés de se deter na identificação das contribuições de cada e-
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lemento, decompõe-se também os espectros de cada elemento. Como

conseqüência, a acurácia da análise diminue, urna vez que as in-

tensidades relativas dos vários picos não são extensiva e acura

damente conhecidas.

IV.3. O Método Adotado

No método adotado procuramos aliar as vantagens da sim-

plicidade do método gráfico, com a rapidez e reprodutibilidade

que apresenta a utilização de um computador. Além disto, evita

mos descrever teoricamente a forma dos picos, de maneira que a

análise é toda baseada em espectros experimentais.

Um conjunto de espectros padrão com boa estatística foi

obtido irradiando-se alvos que continham, cada um apenas um ele

mento de interesse. A energia das partículas incidentes, bem

como as demais condições experimentais em que obtivemos cs es-

pectros padrão, foram as mesmas em que as amostras foram anali-

sadas. Desta forma supoe-se que o espectro padrão de um elerneii

to represente a contribuição do elemento no espectro composto .

A Fig. IV.3 mostra o espectro padrão de chumbo.
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Para se analisar o espectro de uma amostra, deve-se go

sicionar e normalizar os espectros padrão/ ajustando suas inten

sidades para que sejam subtraídos em bloco do espectro composto

estudado. Assim, em apenas uma operação se extrai toda a con -

tribuição de um elemento ao espectro da amostra. Este procedi-

mento é repetido para cada elemento de interesse. Com este mé-

todo garante-se que a forma da curva usada para a subtração

é muito semelhante ã da contribuição do elemento no espectro com

posto, uma vez que os espectros padrão foram obtidos em condi -

ções análogas as de análise. Como no método gráfico, a subtra-

ção das contribuições dos vários elementos ao espectro composto

deve ser feita da direita para a esquerda.

IV.3.1. 0 ruído de fundo

Em geral, os picos característicos dos espectros de

raios-X por PIXE estão superpostos a um ruído de fundo contínuo,

originário principalmente do "breemstrahlung" produzido por prõ

tons e elétrons secundários freados na amostra, e do espalhamen

to Compton de fõtons de alta energia (Ha 75). Para amostras fi-

nas, o fundo é pequeno, podendo muitas vezes ser desprezível

diante da intensidade dos picos de raios-X característicos.

0 ruído de fundo depende de muitos fatores, tais como

o material de que i feita a amostra, a espessura do alvo, a e-

nergia das partículas incidentes e a geometria da experiência .

Por este motivo, ê em geral difícil prever-se a forma que ele

apresenta.

Por serem finos todos os alvos irradiados (<300pg/cm2),

consideramos o ruído de fundo como sendo igual ao espectro de

raios-X emitidos pelo substrato limpo, somado a um fundo constante f

que representa aproximadamente a contribuição do efeito Compton

de fotons de alta energia. Em outras palavras, desprezamos a

alteração na forma do fundo devido ã presença do material anali^

sac*o sobre o substrato. Esta aproximação se justifica por ser

o substrato cerca de dez vezes mais espesso do que as amostras

analisadas. Um procedimento semelhante é descrito por Harrisson

(Ha 74). A Figura IV.4a apresenta o espectro de uma amostra de

aerossol analisada.

A curva tracejada representa a contribuição do substrato do es-

pectro composto. A Figura IV.4b mostra o espectro resultante

da subtração que representa, portanto, a soma dos espectros dos

diversos elementos presentes na amostra.
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IV.3.2. Posicionamento dos picos - Relação canal-energia

Na análise de uma amostra, para cada elemento deve-se

posicionar o pico característico do espectro padrão escolhido ,

a fim de realizar a subtração. O posicionamento ê feito atra -
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vês de uma calibraçao em energia. Irradiando antes de cada sé-

rie de amostras u:n alvo contendo vários elementos conhecidos, ob

tem-se a relação canal-energia. ^sta relação é aproximadamente

linear e foi determinada ajustando-se uma reta por mínimos qua-

drados pelos pontos conhecidos. A relação canal-energia não va

riou mais do que 35 ev era todo espectro, num período de cerca

de um ano. Tal constância se deve principalmente ao cuidado de

manter inalterado durante todo o período da experiência o ganho

do amplificador utilizado.

0 alvo que permite determinar a relação canal-energia

irradiado previamente deve ser sempre o mesmo, pois assim tam-

bém se verifica se o sistema está funcionando de uma forma re-

produtível. Com uma carga total fixa, o número de contagem de

raios-X nos diversos picos não deve mudar substancialmente, o

que garance o posicionamento correto do detector, o isolamento

elétrico do copo de Faraday para a coleta de carga, e o funcio

namento regular da aparelhagem eletrônica.

IV.3.3. Normalização

Uma vez conhecida a posição do pico característico de

cada elemento estudado no espectro de raios-X, deve-se ajustar a

intensidade do padrão ã do pico obtido na análise da amostra.

Para reproduzir a intensidade do pico característico do elemen-

to no espectro composto, reduz-se o padrão, multiplicando o nú-

mero de contagens em cada canal por um fator de normalização

constante. Evidentemente, devido â flutuação estatística a di-

ferença entre o padrão normalizado e o pico a ser subtraído não

é, em geral, nula. Se são somados os erros nos diversos canais

do pico, obtem-se uma medida da precisão do fator de normaliza-

ção escolhido. Os erros devera ser tornados em módulo para que

diferenças positivas não anulem diferenças negativas.

Sendo N o número de contagens de raios-X em um canal,

e /N a flutuação estatística neste canal, a relação sinal-ruído

cresce com o número de contagens, proporcionalmente a /N. Desta

forma, na determinação do fator de normalização, devemos atri-

buir um peso maior a canais com maior número de contagens. Pro-
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curamos então minimizar o erro médio quadrático entre dois lixni

tes, atribuindo um peso i/N a cada canal. Desta forma determina

mos o fator de normalização pelo qual deve ser multiplicado o

padrão para reproduzir a altura do pico característico no espeç

tro composto.

Quando o pico estudado esta suficientemente afastado

dos demais, de forma que se possa desprezar a superposição, os

limites escolhidos devem englobar todo o pico. Porem quando e-

xiste superposição, os limites devem ser tomados na região onde

ela ê mínima. Isto é ilustrado nas figuras IV-5(a) e (b). Os

traços verticais indicam os limites do ajuste por mínimos qua -

arados do fator de normalização em dois casos, quando não há su

perposição, e quando ela não pode ser desprezada.
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IV.3.4. A determinação de massas absolutas

Para a determinação do número de contagens de raios-X

(N ) do pico subtraído, multiplicamos o número de contagens do

padrão pelo fator de normalização calculado anteriormente. En-

tende-se por número de contagens do padrão, a área compreendida
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entre os canais situados a um terço da intensidade máxima do pî

co mais intenso do padrão (K ou L ). Este critério foi adota-

ão em todas as determinações de ares de picos, quer seja nos e£

pectros de amostras de calibração, no levantamento da curva de

eficiência de detecção ou nas análises de amostras desconheci -

das. Esta escolha permite uma determinação precisa dos canais

que limitam o pico, e a largura é suficiente para englobar uma

grande parte da área total (v85%).

Finalmente, para obtermos a massa irradiada basta di-

vidir o número de contagens de raios-X N pela carga total incî

dente Q(yC), e pelo coeficiente de resposta R (\ig~\vC~1) do ele

mento (conforme descrito na seção III.4}:

IV.4. Resultados

Antes de analisarmos espectros desconhecidos com auxí

lio do computador, testamos em algumas situações o método de a-

nãlise proposto, comparando os resultados obtidos com o método

gráfico. Para isto examinamos duas situações, uma quando a

superposição de picos ê desprezível, e a outra quando esta su-

perposição deve ser considerada. A Figura IV.6 mostra uma com-

paração feita para 19 alvos contendo apenas níquel,que foram a-

nalisados por computador e graficamente. As abcissas represen-

tam o desvio percentual entre os resultados N (gráfico) e

N (computador) obtidos pelos dois métodos, definido conforme a

expressão abaixo:

N (gráf.) - N (comp.)
desvio percentual = — x 100%

N (gráfico)

O desvio percentual médio para as 19 medidas é de -0.4%, isto é,

valor medido pelo método gráfico excede o valor obtido com o me

todo proposto de 0.4%, o que demonstra a acurãeia do método pro
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posto, enquanto que a dispersão dos desvios percentuais ê de

0.46%, o que demonstra a precisão da análise por computador.

0 tempo gasto na análise dos 19 espectros de níquel,

utilizando-se o programa descrito no apêndice II, foi cerca de

1 h, incluindo o tempo necessário para a leitura dos espectros,

enquanto para a análise pelo método gráfico foi cerca de 10 ve-

zes maior.

O segundo teste que realizamos foi com uma amostra cqn

tendo cromo, ferro, níquel e zinco. A tabela IV.2 mostra os re

sultados obtidos pelos dois métodos e o desvio percentual para

cada elemento.

Finalmente, nas figuras IV.7(a-d> apresentamos um e-

xemplo da seqüência seguida na subtração dos diversos picos de

um espectro composto. Por ser o ruído de fundo muito pequeno ,

foi considerado constante em todo o espectro.

MASSAS (yg)

Cr Fe Ni Zn

Método Gráfico 0,818

Método Proposto 0,836

Desvio Percentual -2,1 %

1.23 0,463 0,557

1.24 0,468 0,557

-0,7% 0,6% 0,0 %

Tabela IV.2
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IV.5. Conclusões
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Fig. IV.7 - Etapas seguidas na decomposição do espec-

tro de raios-X provenientes da irradiação de

uma amostra contendo ferro, cobalto e níquel.

Pela comparação dos resultados obtidos com o método

gráfico, concluimos que o método de análise proposto funciona

muito bem, pelo menos para alvos finos. Para alvos espessos,con

tudo, é necessário introduzir no programa de análise a possibi-

lidade de subtrair um fundo com uma forma ajustável. Como as

operações de decomposição realizadas pelo computador podem ser

mostradas num osciloscópio, podemos escolher os pontos pelos

quais um pollnômio que reproduzir o fundo deve ser ajustado, e

verificar se a escolha é razoável pela forma do polinômio inter-

pelado .

Para os casos em que os alvos são finos e são muitas

as amostras a serem analisadas em condições idênticas, o progra

ma substitui com vantagem o método gráfico, uma vez que torna a

analise reprodutível e rápida, sem perda de acurácia. Por ser

totalmente baseado em formas experimentais de picos, o programa

também substitui com vantagem os métodos de análise que empre-

gam curvas teóricas para descrever a forma destes picos.

A maior desvantagem do programa utilizado, em sua for

ma atual, é que ele não permite a subtração sucessiva dos vários

picos do espectro. Ê necessário, portanto, que se empregue o

programa algumas vezes para cada espectro. Esta limitação ê de

vido â pequena capacidade do computador usado. Como o tempo e-

xigido para se processar o programa é curto, isto não cheya a

constituir uma limitação considerável.

No apêndice II são dadas informações a respeito do

programa utilizado.
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CAPÍTULO V

APLICAÇÃO DE PIXE NA CEDIDA DE POLÜIÇJHO DE AR

V.l. Introdução

A atmosfera que nos envolve recebe diariamente uma

grande quantidade da matéria residual não aproveitada pelo ho-

mem. Todo dia muitas toneladas de partículas são lançadas ao

ar para que se dispersem. As partículas menores do que 0,5 ura ,

que podem passar longos períodos em suspensão são, em geral, as

mais perigosas no que diz respeito a saúde humana. Isto accnte

ce, por serem suficientemente pequenas para que os filtros natu

rais do corpo humano, como os pelos no interior do nariz, não se

jam capazes de impedir, senão parcialmente, a sua entrada nos

pulmões (Ta 66).

Evidentemente, tanto o tamanho das partículas quanto

a sua composição são fundamentais no estudo dos efeitos da po-

luição do ar sobre o homem.

Desde o primeiro trabalho sobre PIXE (Jo 70} foi suoe

rido que se utilizasse este método para análises de aerossol cie

naneira a determinar os elementos constituintes do material par

ticulado no ar. A capacidade de medir simultaneamente muitos e

lementos e a grande sensibilidade tornam o método Pixn adequado

para este tipo de estudo.

A fim de ilustrar uma aplicação prática de análise

quantitativa pelo nétodo PIXE implantado, realizamos o estudo

de 21 amostras de aerossol, coletadas desde 19 até 21 ce maio de

1977, no Rio de Janeiro. A analise destas amostras portanto,se

justifica não apenas pelo interesse específico en rtedir a polui_

ção do ar num determinado local, mas também para verificarmos a

qualidade do nosso sistera de analise, e de que maneira ele po-

de ser melhorado. Kas seções que se seguem, apresentamos as ca

racterísticas do sistema de coleta de aerossol empregado, os da-

dos obtidos com a analise das amostras e uma breve discussão dos

resultados.
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V.2. O Sistema de Coleta de Aerossol

A coleta de aerossóis foi feita por intermédio de fil-

tros de ar, que possibilitaram uma preparação simples de alvos

a serem irradiados pelo feixe de protons conforme ficou descri-

to na seção III.3.

Os filtros Nuclepore foram utilizados para a coleta de

aerossóis. Tais filtros são constituídos de membranas plásticas

lisas que durante o processo de fabricação são expostas a um

feixe de íons colimados (ângulo máximo =30°) tornando-as micro-

porosas após um tratamento de imersão em uma solução ácida. Os

filtros utilizados apresentam ainda as seguintes caracterlsti -

cas: espessura: 10 um (1 mg/cm2), diâmetro dos poros: 0,4 um ,

número de poros: ̂ 1 x 10a poros/cm2. Apesar de não ser boir> con

dutor de calor ou eletricidade, o Nuclepore apresenta urna resis

tência razoável ao feixe de partículas, podendo suportar conti-

nuamente correntes de atê. 8 nA/nm2 para protons de 2 >'eV. A for

ma característica de um espectro típico de Fuclepore é mostrada

na Fig. IV.4a. Para o nosso sistema de análise, o ferro é o

principal elemento que se observa no espectro de um filtro pure,

com uma concentração estimada, em aproximadamente 12 ppm.

Utilizamos um impactador em cascata {"cascade impac-

tor") de maneira a impedir que partículas grandes {> 5 pm) fos-

sem coletadas no filtro de ar. O aparelho completo é constitute

do de quatro estágios independentes, e coleta aerossóis por irr-

pactação de um jato de ar sobre discos de metal, como nostra a

Fig. V.I. Os discos podem ser cobertos com uma camada de graxa

neutra ou revestidos com uma membrana que retenha as partículas

incidentes. A eficiência de impactação cresce ã cada estágio .

Partículas grandes são coletadas no primeiro estágio, cartícu -

Ias um pouco menores são coletadas no segundo, e assim por dian

te, devido à inércia. Apesar do instrumento permitir que se se

pare seletivamente as partículas pelo tamanho, utilizamos o im-

pactador apenas como pré-filtro, para impedir que partículas

naiores que 5 ym atingissem o filtro de Nuclepore a ser irradiai

do.

A eficiência de retenção do Nuclepore ê da ordem de

100% para partículas de diâmetro maiores que os poros (i.e. ,
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FIG V-1 saída de ar

Desenho esquemático do impactador completo (cs 45)

LU
O

<

—

z
US

o.
Ul

O
í<
(0

i

<t

100

80

60

40

20

0

i

\

14° disco

Vi

k
\1 \

It
\

\
\\\

V
\

S í

- - - L „ . . . .

\

\

\

L-Í1...1-\ r
.3 .5 1.0 2.0 3.0 5.0 10 20

DIÂMETRO DAS PART ÍCU LAS {jJ m )

FIG V - 2

Curvas de eficiência dos estágios do impactador (Ca 45)
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0,4 pm) . As partículas nenores do que 0,4 pn são em parte, de-

vido ã inércia, coletadas por inpactação contra a superfície do

filtro, e em parte por difusão ao longo dos poros.

O ar amostrado é colhido r?iretamente da atnosfera por

meio de uma pequena boHt>a de vácuo. O fluxo de ar aue passa a-

través do filtro é de 17.5 £/^in, e sinula aproxinadaraente a mé

dia diária de respiração de ur? ho~em adulto normal, que é de

16 8,/m (?JTI 75) . O controle do volume de ar amostrado ê feite

com o auxilio de um manõnetro e da medida do tempo de amostra -

gero (% 25 min).

0 filtro de Kuclepore é colocado no impactador colado

sobre um disco fino de aço inoxidável com um orifício no centro,

por onde passa o ar. Desta forma a parte central do filtro a

ser irradiada não se apoia sobre suportes que impeçam a passa -

gem de ar, e portanto a região ô.o filtro que coleta aerossol tem

uma área bem definida. Pelo' fato do Nticlepore ser uniforne, aci

mitiinos que a deposição de aerossol sobre o filtro é também uni-

forme, suposição esta verificada através de inspeção visual de

cada amostra colhida. A unifoEítfidade dos alvos assegura que a

fração irradiada das amostras ê representativa do conteúdo to-

tal coletado. A área irradiada-e.cerca de un terço da área ex-

posta ao fluxo de ar. ,'r ^

A deposição progressiva de^aerossol•no filtro pode re-

duzir o fluxo de ar que o atravessa,. "~r P?i$ri£ 'rdgpater̂  o-:f luxo cie ar

constante de 17,5, £/mifj . a^s^gurand© que o inpa'$|tap65?- (tipo Ca-

pactador por

rossol,

nalteradas,

t ro era ajustada','. n&ÁáBéo^onseqnetiiômente a eficiência d"è re-

tenção do f i l t r o jJ&rra part ículas menores d^.que.0^4 nn. No en-

tanto, conforme ficou dito anteriormente, a" efiífSancia de reten

ção do f i l t r o gpra part ículas ^ic^fçs que 0,4 wm é pjantída em

aproximadamentejlOOli. r'"
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V.3. Análise do Aerossol

V.3.1. Local e Condições de Coleta de Ar

O local escolhido para a coleta das amostras de aeros

sol foi a agência de Copacabana da Empresa Prasileira dos Cor -

reios e Telégrafos/ que se situa aproximadamente no centro des-

te bairro de cerca de 400.000 habitantes e de Srea de 10 km2. O

impactador contendo o filtro de ar era colocado a janela, a ce:r

ca de 3,5 ir, acima do nível do solo. A agência se situa muna a-

venida de grande movimento de veículos e ônibus, principalmente

na hora escolhida para a coleta ("- 19h). Em frente ao edifício

onâe realizamos a coleta existe uma praça arborizada, e distan-

do uma quadra (̂  100 m> ercontra-se a praia de Copacabana. O

aerossol anostrado, portanto, continha contribuições importantes

devido ao solo, oceano e queima de combustível.

O tenpo médio das co'etas foi de cerca de 25 minutos

e o volume médio de ar anostrado cerca de 0,44 v?'

mo de 0,204 m3 e um mãximo <3e 0,53 ra3.

oir- um míni

v.3.2. Condições de feixe

Como os alvos de aerossol são uniformes, não é necessá-

rio utilizarmos o difusor para uniformizar o "eixe de protons a

fim de realizarmos análises quantitativas. No entanto, desfoca

lizamos o feixe de partículas para evitar que partes cos alvos

ficassem expostas a regiões muito intensas do feixe. /•.s.c;e<jura~

mos com este procediirícmto, tamben adotado em outros laboratórios

(Be 77), uma uniformidade razoável do feixe de protons, verifi-

cado visualmente.

As correntes médias do feixe utilizado variaram do

24 nh atê 109 nA. Para os cinco primeiros alvos utili SWÜTIOS o

difusor que tornava o feixe homogêneo. A corrente assi^. conse-

guida raramente excedeu 30 nA. Corno os alvos eram nuito finos,

o tempo de irradiação necessário para obtermos espectros ce boa

estatística foi cerca de 12 horas quo é nuito lonao para anali-

ses de rotina. Com a retirada do difusor e desfocalrt znção ao

sistema para que os alvos não se rompessem, as correntes rédias

obtidas foram 3 a 4 vezes naiores, o que reduziu o terno das a-

nálises para aproximadamente 3 horas e meia. A conseqüência do

uso de correntes elevadas é discutida na seção V.5.

Deve ser ressaltado que, apesar de alvos mais espes -

sos produzirem espectros de boa estatística mais rapidamente, os

efeitos de absorção podem se tornar significativos. Nestes ca-

sos, a correção destes efeitos exige que se conheça a espessura

da amostra, o que é dificilmente conseguido na prática. O tem-

po de analise deve ser reduzido, portanto, através de mudanças

no arranjo experimental, conforme discutido no capítulo VI.

V.3.3. Espessura dos alvos

Para que os efeitos de auto-abserçao de raios-X e per

da de energia dos prõtons ao atravessarem a amostra sejam des ~

prezíveis, é necessário que os alvos sejam suficientemente fi-

nos. A estimativa da espessura dos alvos foi realizada de três

maneiras independentes. A primeira delas consistiu em pesar um

filtro antes e depois da coleta, e considerar a massa deposita-

da de aerosol como sendo igual S diferença dos valores obtidos

com as duas pesagens. O valor da espessura assim obtido foi de

cerca de 300 ug/cm2, mas apresenta uma incerteza grande devido

ã imprecisão da balança e devido â unidade absorvida da atmosfe

ra pelo aerossol. Estimamos também a espessura dos alvos irra -

diados considerando a massa total de aerossol existente na atinois

fera. Esta quantidade é de cerca de 1,8 * IO2 pg/m3, que é a mé_

dia aritmética obtida para cidades de mais de 3 milhões de habi

tantes nos Estados Unidos (Co 73). Como o maior volume de ar

amostrado foi de 0,53 m3 e a deposição de aerossol se realiza so

bre uma ãrea de 0,54 .cm2, estimamos que a espessura dos alvos -

não exceda 180 yg/cm2, uma vez que as partículas de diâmetro

maior que 5 um não são coletadas nos filtros, ficando retidas

no impactador. A espessura dos alvos foi ainda esticada levan-

do em conta a composição aproximada do aerossol. Conforme suge-

rido num estudo da Danish Atomic Energy Commission (Fl 76), a

percentagem que a massa de ferro representa na massa total de

aerossol urbano ê de cerca de 1,7%. Supondo valida esta estima-

tiva para o aerosol por nos.coletado, como a maior quantidade de

ferro observada nos alvos de aerossol irradiados foi 238 ng, a



66

massa total da amostra na área irradiada ê estinada em cerca de

15 yg, correspondendo a uma espessura cios alvos de aproxinada ~

mente 30 ug/crri2-. Com um calculo ^nãlogo, supondo conforme suge

rido na P.ef. Fl 76 que a massa percentual de zinco no aerossol

urbano é de 0,5%, obtern-se uma espessura dos alvos de 21 vá/cm2.

Ainda que a percentaaen de ferro e zinco no aerossol coletado se

ja 4 vezes inferior â sugerida na ref. Fl 75, a espessura esti^

mada dos alvos nao chega a 150 ug/crr:2.

Considerando, baseado nas estimativas realizadas, que

a espessura máxina dos alvos de aerossol irradiados ê inferior

a 300 pg/cm2, podemos considerar desprezíveis tanto a auto-

absorçao de raios-X nas amostras como a perda de energia dos

prótons ao atravessarem as amostras, com conseqüente redução

na seção de choque de ionizaçio. O erro cometido com esta apro

ximação nao excede 5% para qualquer dos elementos estudados.

V.3.4. A análise dos espectros

A análise dos espectros de raios-X foi realizada cor

auxílio do programa de computador PIXE descrito no capítulo TV

e no apêndice II. O tenpo usado na análise de cada espectro foi

de cerca de 20 minutos. As etapas de decomposição dos espec-

tros foram mostradas numa tela de osciloscopio. Este procedi -

mento aumenta consideravelmente o tenpo de analise, porém perm

te acompanhar o desenvolvinento das operações efetuadas. A

r? V-3 apresenta um espectro típico de aerossol analisado.

V.4. Resultados

Os resultados obtidos com a analise de 21 filtros, cor

respondendo â coleta de amostras desde o dia 1/5/77 até o dia

21/5/77 estão mostrados na tabela V.l. A análise quantitativa

foi realizada para seis elementos: cálcio, f eírro, cobre, zinco,

bromo e chuinho. A presença de titânio e níquel foi detectada em

grande parte das amostras. Traços de potássio, rsanganÔs e vaná

dio foram observados em poucos casos. Por estarem abaixo do Ijl

mite de detecção do sistema (?'o 77) , as quantidades destes cin-

INTENSIDADE RELATIVA

O, O O

Fig. V.3 - Espectro típico de aerossol



co elementos nao foram nedidas- Uir intenso pico característico

de cloro foi observado na maioria dos espectros. Entretanto as

quantidades absolutas õe cloro não foram determinadas por ser

este um elemento muito volátil, podendo evaporar em quantidades

desconhecidas durante a irradiação, além de ter raios-X caracte

rlsticos particularmente sujeitos a efeitos de absorção. A pro-

vável origem da grande quantidade de cloro existente nos aero-

sols sao as gotículas carregadas de ííaCl provenientes do mar.

Na tabela V.2 e na figura V.4 rrostrarnos as snêdias, pâ

ra cada dia da semana, das massas iredidas dos vários elementos.

Na tabela V.3 apresentamos a relação entre as nassas de chunbo

e bromo medidas nos diversos alvos. TTa tabela v.4 apresentamos

as relações entre as quantidades de alguns dos elementos anali-

sados, comparando com as medidas er uma pequena cidade no inte-

rior da Suécia, e as relações encontradas no solo e en pedras

como o granito. E, finalmente,, na tabela V.5 comparamos a mê-.

dia dos valores obtidos para as nassas dos diversos elementos es

tudados durante as três semanas de análise, com os resultados de

medidas efetuadas em algumas regiões do mundo.

v.5. Discussão

Como se verifica na tabela V.l, as quantidades dos d_i

versos elementos no aerossol amostrado variam significativamente

a cada dia. Entretanto, a quantidade máxima medida de un ele -

mento não ultrapassa a seis vezes a massa mínima observada des-

te mesmo elemento, ao contrario dos resultados de medidas annli

sadas em outros lugares (Fl 76) gue variara até em ordens de

grandeza.

Dentre os elementos analisados quantitativamente, o

chumbo apresentou maior concentração (*v» 2 uç/m3), seguindo-se o

cálcio, ferro e bromo em concentrações inferiores {̂ 0/4 y<j/m3} ,

vindo a seguir zinco (̂  70 ng/ms) e cobre (̂  20 ng/m3).

A tabela V.2 e a figura V.4 a-á mostram as nassas IUQ-

dias destes elementos obtidas por dia da semana. Ao contrário

dos resultados de medidas equivalentes realizadas em São Paulo

(Or 77), o nível de poluição (concentração de elementos em par-
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Tabela V.
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sab

dom
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Ca

422

380

551

558

573

363

194

Ca

568

456

460

342

251

321

230

419

477

411

364

138

377

455

684

640

848

383

Fe

293

652

384

206

461

203

708

637

670

362

289

447

442

202

487

159

289

552

557

427

724

Concentrações

Fe

494

345

349

488

358

545

472

Cu

28

41

30

31

18

14

29

27

29

13

13

13

25

23

17

12

11

18

22

14

33

,6

,9

,2

,2

,8

,6

,6

,6

,9

,4

,5

,3

,9

,8

,2

.2

,5

,7

,2

,9

,1

Zn

44,4

103,4

91,4

48,3

52,4

35,2

107

59,8

92,7

61,6

69,1

56,7

84,5

86,4

53,8

37,1

51,2

42,2

102

70,6

38,0

Br

227

669

347

194

240

731

755

987

417

426

262

419

494

205

148

195

536

600

248

744

Pb

1101

2340

1238

871

1094

872

3208

3370

4092

2154

2697

1390

2233

2477

1348

1412

1330

2937

3065

1855

3783

absolutas analisadas (ng/m3)

Cu

28

18,

21,

18,

18,

29,

24,

r0

,4

ri

ri

,5

,0

.5

Zn

77,7

68,1

53,2

70,5

63,4

77,3

52,7

Br

601

320

385

367

333

656

412

Pb

2614

1574

2168

1849

1653

3156

1940

Tabela V.2 - Concentrações médias por dia da semana (ng/m3)
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Fig. V.4 - Variação das concentrações médias dos elementos estu

dados por dia da semana.
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tículas <5 \im) ão ar em Copacabana nos fins de ser*ana {em espe

ciai aos sábados) é superior ao nível encontrado nos dias úteis.

Uma explicação possível para esta diferença é o fato de que o ae:

rossol coletado recebe apenas uma pequena contribuição de fontes

industriais. A maior parte do chumbo e bromo observados são o-

riginários da queima de gasolina e a maior parte do ferro e do

cálcio medidos acreditamos ser de origem mineral (terra).

Como se observa da fig. V.4c, as quantidades de chum-

bo e bromo variam de forma análoga, o que confirma serem os

dois elementos originários da mesma fonte (queima de gasolina).

Entretanto, os valores medidos para a relação (Pb/Br) entre as

quantidades de chumbo e bromo variaram consideravelmente. O va

lor minimo'encontrado para a razão Pb/Br foi de 3,50, enquanto

que o valor máximo foi de 9,52. O motivo desta grande variação

parece ser a evaporação de bromo durante as irradiações. Para

verificar este efeito, grupamos os alvos de acordo com a corren

te media utilizada nas irradiações. Como já foi dito, os pri -

meiros alvos foram irradiados cont a utilização do difusor, e

consequentemente com uma baixa corrente {**» 25 nA). Com a su-

pressão do difusor passamos a trabalhar cor> correntes mais ele-

vadas, a fim de diminuir o tempo de análise, A tabela V.3 acre

senta os valores da relação Pb/Br e das correntes do feixe uti-

lizadas. Como se pode observar, ã medida que correntes mais e-

levadas foram utilizadas, os valores da razão Pb/Br cresceram .

Grupando, os alvos pelas correntes utilizadas (coluna da direi-

ta da tabela V.3), construimos o grafico da variação da razão

Pb/Br em função da corrente do feixe, mostrado na fig. v.5. A

forma do gráfico parece indicar que para baixas correntes, quan

do a evaporação de bromo ê desprezível, a relação Pb/Br é apro-

ximadamente 3,5. Este resultado ê um pouco superior ao encontra

do pelo grupo da Universidade de Pittsburgh (We 74), que é cer-

ca de 2,6. Deve-se lembrar entretanto que as quantidades de

chumbo e bromo encontradas na gasolina americana não são neces-

sariamente as mesmas das encontradas no Brasil. Finalmente, co

mo a corrente média do feixe utilizada foi de cerca de 70 nA, es

tinamos o erro modio na medida do brojno em aproximadamente 30%

devido â evaporação.

O crescinento da massa de chumbo na atmosfera aos sã-
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1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21

3
3
3
4
4
9
4
4
4
5
6
5
5
5
6
9
6

5
7
5

,98
,50
,57
,50
,56
,90
,39
,46
,15
,17
,33
,31
,33
,01
,59
,52
,81
,48
,11
,48
,08

25,5
36,7
24,1
32,6
25,6
60,2
68,4
70,9
72,7
61,3
82,4
87,6
-
87,0
95,6
93,6
100,8
101,2
109,7
92,9
88,2

A
A
A
A
A
-
B
B
B
B
C
C
-
C
D
D
D
D
D
D
C

Tabela V.3 - Variação da relação Pb/Br em função da corrente do
feixe empregada.
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nados, ãs 19 h {"nora, das coletas) , ê atribuído ao tato do ncvimentu de veícu

IOE no local da coleta ser mais int-r.so do que o movimento nos danais

dias da semana na rnr-sna hora. Er* particular, SH: 19 horas de

sextas-feiras, o tráfego é bastante nonos intenso do «us :ios

sábados, ã nesna hora.

A tabala V.4 rrostra as quantidades relativas dos di-

versos elementos cedidos. Como se observa, a relação riGdida en

tre o cálcio e o ferro assemelha-se muito àquele? encontrada em

oranitos, o que sugere que as na^sss destes elencritos no aero£

sol. sao originárias do solo. As quantidades de zinco, bromo s

chumbo em relação ao ferre, são alnarias ordens cie qrsndeza maio

res que aquelas encontradas no solo, indicando que estes eler-~r:

tos encontrados no aerossol são originários de ativicla-í.es hura -

nas.

Os níveis de poluição riedicos, a despeito de diferen-

ça nos tamanhos das partículas, .são comparados com OS de outros

lugares na tabela V.5 (La 77). Evidentemente os níveis de con-

taminação medidos no Polo Sul são significativamente inferiores

aqueles por nõs observados. A cidade de Velen, que fica no in-

terior da Suécia e dista mais de duzentos quilômetros de cida -

des grandes {* 500.000 habitantes), apresenta níveis bastante -

baixos de contaminação. As cidades de Landskrona, St. Louis e

são Paulo são industriais, fato que parece explicar a massa a-

preciável de zinco no ar. Nenhuma das cidades entretarsdo apre-

senta níveis tão altos de chumbo e bromo quanto aqtieles por r-.'s

cedidos. Deve-se ressaltar entretanto, que considerar-os os v,~-

lores médios da contaminação do ar como sendo os valores r«ci -

dos durante cerca de 25 minutos rle trafego intensfo. o nível de

contaminação do ar por chumbo assim estlrado ("« 2,1 IKV/P*) f

comparável com os valores máxiros propostos no r>iTfici?.2 Joi;rna3

of Eurooean Communities (Oj 75) de quantidades de ebur.ho no ir

para casos de exposição prolongada (*>- 5,0 vg/m3). Tar.bén 5 do

5 pg/m3 o valor recomendado para a concentração náxima de churn

bo no ar na URSS (Co 73).
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Ca/Fe

Cu/Fe

Zn/Fe

Br/Fe

Pb/Fe

Cu/Zn

Pb/Zn

Zn/Ca

Medido

0,96

0,049

0,15

0,98

4,70

0,34

32,3

0,15

Aerossol de

Velen (Suécia)

1 , 3

0,038

0,27

0,063

0,27

0,14

1,00

0,21

-Aerossol de

Chacaltaya (Boi.)

0,51

0,0012

0.0030

-

0,0044

0,60

2 , 4

0,0059

Granito

0 , 9

0,0010

0,0020

-

0,0051

0 f 5

0,25

0,0022

Solo

0,36

0,00053

0,0013.

0,00013

0,00026

4 , 1

0 , 2

0,0036

Tabela V.4 - Relação entre quantidades âe elementos em diver-

sos tipos de amostra. (La 77, Wi 77)

Ca

Fe

Cu

Zn

Br

Pb

Polo Sul

0 , 5

0,84

0,036

0,030

0,63

0,63

Velen

65

72

1 , 8

17

2 , 1

14

Landskrona

550

610

7 , 9

8 1

5 , 8

160

St. Louis

1300

630

-

250

-

590

S.P.

660

1400

55

970

130

760

R i o

435

455

22,5

66,1

445

2137

Tabela V.5 - Comparação com aerossol de outras cidades (I-a 77}

massas em ng/m3»
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V.6. Comentários e Conclusões

Uma série de informações ds interesse a respeito da

composição dos aerossóis analisados foram discutidas. As obser-

vações mais sionificativas â respeito das analises são as se-

guintes:

1. As análises de aerossol de\'en ser estendidas para o material

coletado nos estágios do inpactador anteriores ao fãltro.

2. A análise de Ca, Fe, Cu, Zn, Er e Fb pode ser realizada sem

maiores dificuldades, e a de Cl, K, Ti, V. Mn e Ni também ,

desde que se diminua o limite mínimo de detecção oestes ele-

mentos, conforme será descrito no capítulo VI.

3. Os fins de semana não apresentam necessariamente índices de

contaminação do ar mais baixos do que nos dias úteis, sendo

estes índices fortemente dependentes do local de amostraçeirs.

4. As quantidades relativas dos elementos presentes no aerosol

podem fornecer informações valiosas a respeito das fontes de

contaminação.

5. A análise cio bromo pode apresentar problemas de evaporação se

as correntes do feixe utilizadas são grandes {> 30 nA).

6. Os níveis nedidos de contaminação não diferem muito dos enccn

•trados em outras cidades grandes. Entretanto, a concentração

de chumbo no ar deve ser medida sistematicamente, uma vce cjue

os valores encontrados não estão muito distantes daqueles re-

comendados como limite em outras partes do mundo.



CAPITULO VI

CONCLUSÕES

Corn este trabalho visamos a implantação do método de

análise por PIXE procurando tornar possível a realização de anã

lises de rotina.

Através da calibração do sistema tornou-se possível a

realização de medidas quantitativas ele elementos. As respostas

dos diversos elementos foram obtidas de duas maneiras distintas

e independentes, o que nos possibilitou verificar a acurácia

dos resultados. As retas de calibração obtidas para seis ele-

mentos confirmaram a linearidade do sistena de análise para al-

vos pouco espessos. Verificou-se experimentalmente que dupli -

cando a massa de um elemento em uma amostra, o número ôa conta-

gens de raios-X duplica, para alvos suficientemente finos

(<\> 300 ug/cm2). Os coeficientes angulares das retas de calibra

ção caracterizam a resposta dos diversos elementos ac processo

de indução de raios-X por protons, e os valores experimentais ire

didos reproduziram os valores previstos com a utilização de pa-

râmetros teóricos e experimentais com um erro de aproximadamen-

te 5%.

Uma familiarização grande com a técnica de preparação

de alvos foi adquirida. Isto ê importante quando se deseja roa

lizar analises de rotina.

Igualmente importante para a realização de análises de

rotina é a utilização de um computador na análise de espectros

de raios-X. O método proposto para a decomposição de espectros

mostrou-se bastante satisfatório, tanto do ponto de vista de

acurácia quanto do ponto de vista de tempo de análise. 7\ utiJi_

zação de espectros padrão experimentais para reproduzir a forma

dos picos do espectro composto ê um procedimento que deve» ser a

dotado a fim òe evitar aproximações teóricas, desde que o núme-

ro de amostras a serem analisadas em condições idênticas soja

grande. A comparação dos resultados obtidos com a utilização do
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programa de corrutaõor PIXE :zor\ nr. resultados obtidos com o mé-

todo gráfico de análise indica que mesmo \isn programa simples irn

pintado nuT: computador de reniõria disponível pequena (16 K) é

suficiente para permitir a realização de análises rápidas iy 20

minutos) de espectros complexos, e com grande confiabilidade.

Como exemplo de aplicação do método PIXE implantado, rea

lizamos um estudo de aerossóis colhidos no Rio de Janeiro, que

serviu para avaliarmos até que ponto e possível realizar-se anã

lises de rotina com o sistema utilizado. várias informações de

interesse foram obtidas (Cap. V). Entretanto, verificamos que

apesar da decomposição de espectros ser efetuada sen grandes ã±_

ficuldades, o tempo necessário para se obter espectros de raios

X com boa estatística era muito grande 3 h). O emprego d

correntes elevadas {;> 30 nA) apresenta o risco de ocasionar a

evaporação de elementos voláteis. Duas fornas de se reduzir o

tempo de irradiação das amostras são o aumento da area coberta

pelo feixe e o aumento do ângulo sólido sob o qual os raiox-X a-

tingem o detector. Na configuração experimentai atualmente uti

lizada, o detector de raios-X se encontra a cerca de 10 cm das

amostras irradiadas. Além disto o colir.ador atualmente utili-

zado para o detector limita desnecessariamente a área sensível

exposta aos fõtons. A redução da distância do detector ao alvo,

e o aumento do diâmetro do colimador de raios-X pode reduzir cori

sideravelmente o tempo gasto para a obtenção de espectros de

boa estatística. Para que estas modificações possam ser imple-

mentadas é conveniente que se desenhe uma nova câmara de irra -

diação.
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APÊNDICE 1

CARACTERÍSTICAS DA MICROPIPETA UTILIZADA

Durante o processo de calihração depositamos sobre su

portes de Nuclepore gotas de soluções tituladas de vários ele -

mentos. A fim de determinar as massas destes elementos conti -

dos nas gotas foi necessário conhecer exatamente o volume de li

quido depositado. Utilizamos para isto uma inicropipeta que per

mitia recolher e depositar volumes até 20 M%, e por possuir um

parafuso micrométrico tinha sua capacidade ajustável continua -

mente. O volume usado era lido num dial e as graduações eram de

0,02 ii£.

Por termos limitações quanto ã espessura e quanto a

área do alvo formado com a deposição do conteúdo da gota, foi

necessário restringir o volume depositado a 3 vi. Para evitar

ajustes sucessivos, escolhemos este volume e o mantivemos até

o fim das pipetagens.

A verificação do conteúdo das gotas foi feita deposi-

tando sobre alvos de Nuclepore idênticos aos utilizados nas ex-

periências, gotas de água destilada. A imediata pesagem dos ai

vos com as gotas permitiu calcular a massa de água depositada ,

e consequentemente o volume. A balança empregada mede massas a

tê 0,00001 g e, portanto, possui sensibilidade suficiente para

medir massas da ordem de 0,00300 g com grande precisão. Na verda

de o erro devido ã balança é bastante menor do que o dev;do ã

rápida evaporação da gota, que ê estimado em 3%.

Foram feitas 96 deposições, e a distribuição das mas-

sas medidas são apresentadas no gráfico da Figura A.l. Na esca

Ia horizontal estão os desvios em % e na vertical a freqüência

com que ocorreram.

A curva contínua i a Gaussiana que melhor se ajusta

por mínimos quadrados aos valores obtidos nas pesagens. Dados re

levantes desta Gaussiana são:

- Valor médio da massa depositada: m - 3,01 yg
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- o{%) = 2,87%

- Distando menos que 5% da média (1,74 o) se encontram 91,8%

das medidas

- Erro provável (0,6745 a) - 1,94 %

Tomando então como barra de erro o valor de ar tem-se

como volume depositado 3,01 + 0,09 y£.
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APÊNDICE II

O PROGRAM DE COMPUTADOR

1. Apresentação

A fim de automatizar o processo de análise de espectros,

fizemos um programa (denominado PIXE) em linguagem Fortran, a-

daptado a um computador de 16 K de memória PDP-11/40, da Digi-

tal Equipment Co. A pequena memória disponível limitou conside

ravelmente as funções executadas, bem como o tamanho dos espec-

tros estudados. Porém, pela proximidade física a aparelhagem em

pregada na análise, e pela total disponibilidade, preferimos u-
fcllizaar o computador PDP-11 ao IBM—370, gue tem uma Bjemória rniJi

to maior. O programa é de qualquer forma, igualmente valido pa-

ra computadores maiores que trabalhem em Fortran.

As unidades periféricas por nõs utilizadas foram uma leî

tora de fita de papel perfurada, para entrada de espectros; um

disco magnético que armazena os espectros padrão e o programa ;

um teclado pelo gual se realiza o "diálogo" com o programa, is-

to ê, no qual são dados os comandos de entrada, e são definidos

os diversos limites a serem fixados; um osciloscõpio que permi-

te visualizar as etapas de decomposição do espectro; e finalrnen

te uma perfuradora de fita de papel.

O programa PIXE lê um espectro composto a ser estudado ,

subtrai toda a contribuição de um elemento escolhido utilizando

um espectro padrão deste elemento, fornece a área do pico sub -

traído, a massa irradiada do elemento, e se necessário, uma lis;

tagem do espectro resultante da subtração.

A fim de tornar o programa compreensível, procuramos di-

vidi-lo em blocos, cada uma com uma função executada por uma sub

rotina diferente. Este procedimento permitiu também que se eco

nomizasse espaço na memória do computador. Apresentamos abaixo

as diversas subrotinas de que se compõe o programa PIXE para a

análise de espectros, e na Fig. AII.l apresentamos um fluxograma.

Inicialmente, o programa solicita que o operador

defina o número atômico do elemento estudado, as unidades do
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espectro composto, do espectro padrão do elemento a ser anali-

sado e do espectro composto sem a contribuição do elemento. A

definição do canal do máximo do pico do elemento no espectro

composto, que deve ter sido obtido previamente da relação ca-

nal-energia, permite posicionar o espectro padrão para se reali^

zar subtração.

A subrotina DADOS, chamada a seguir, tem armazenadas in-

formações sobre os espectros padrão que se encontram no disco..

O programa identifica o elemento através do seu número atômico

e fornece a posição do máximo do espectro padrão, a ãrea do pi-

co, e o coeficiente de resposta do elemento.

Caso haja uma variação nas características do detector

de raios-X, ou mudança considerável no ganho do amplificador de

sinais, os coeficientes de resposta dos diversos elementos de-

vem ser obtidos novamente. Neste caso é possível que a forma -

dos picos mude, e muito provavelmente os padrões tambéni deverão

ser trocados.

A leitura dos espectros ê realizada na subrotina LEITOR.

Os números de contagens de cada canal do espectro e do padrão

são armazenados em dois vetores. A subrotina ESPLOT desenha o

espectro composto numa tela de TV utilizando apenas a parte

superior do vídeo. O espectro aparece em escala logarítmica e

as abcissas são multiplicadas por um fator inteiro constante de

forma a ocupar o máximo possível da tela. A subrotina marca com

traços verticais os canais do máximo do pico a ser subtraído e

dos limites fixados para o ajuste por mínimos quadrados do pa-

drão para o cálculo do fator de normalização.

A subrotina AJUSTE permite modificar os limites do ajuis

te, que são inicialmente definidos como sendo 27 canais à es-

querda e ã direita do~canal do máximo do pico. Como a largura

característica dos picos K dos elementos estudados nos nosso ca

so ê da ordem de 54 canais, inicialmente optamos por tomar os

54 canais centrados no máximo como sendo os limites do ajuste.

Evidentemente, caso o pico de raios-X característicos estudado

seja o L , ou caso haja superposição de picos de outros elem.en

tos, o*, limives devem ser alterados.

A subrotina PLOTDP desenha o padrão escolhido, em escala

logarítmica, na parte inferior da tela, posicionado sob o pico
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do espectro que vai ser subtraído. O traço vertical gerado an-

teriormente no display do espectro serve para verificar o cor-

reto posicionamento do padrão, que ainda não está normalizado.

Calcula-se a seguir o fator de normalização do padrão

Como foi descrito no Cap. IV, obtem-se o fator de normalização

minimizando o erro

LIMSUP

I=LIMINF
{(E(I) - FNORMA X P{I)>

onde P(I) e E(I) ê o número de contagens no canal I do padrão e

no espectro respectivamente, LIMINF e LIMSUP são os limites in-

ferior e superior do ajuste e FKORMA ê o fator de normalização

procurado. Desta expressão obtem-se:

p1*5Cl)

FNORMA =
,2.5d)

A subrotina SUBPAD executa a subtração do pico de inte -

resse. O valor a ser subtraído do espectro em um canal ê o nú-

mero de contagens, no canal correspondente, do padrão depois de

posicionado, e multiplicado pelo fator de normalização. Foi in

troduzida uma correção no padrão normalizado de forma a similar

um deslocamento de fração de canal. O padrão a ser subtraído ê

desenhado sobre o espectro composto, que ainda teni a imagem na

tela, e a simples inspeção visual permite verificar se o fator

de normalização calculado está aproximadamente correto. Na re-

gião do pico do elemento em estudo os dois espectros se super-

põem, enquanto na região dos picos dos demais elementos o espec

tro padrão foi obtido com a irradiação de apenas um elemento ,

sobre ura fundo neutro, enquanto o espectro composto contem, era

geral, diversos picos característicos.

A subrotina WRIESP imprime a área do pico subtraído e se

o operador deseja, cria vim arçuivo ou fornece uma listagem do

espectro resultante da subtração.

Finalmente, a subrotina MASS fornece a rcassa irradiada do

elemento, levando em conta a corrente do feixe integrada, a cor

reção de tempo morto a ser feita e o coeficiente de resposta do
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elemento.

O programa desenha na tela o espectro resultante da sub-

tração e encerra a operação.

Apresentamos a seguir uma listagem do programa PIXE e

das subrotinas de que é composto.
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Ficjura All.2 - Fluxonrarado Pra-irara ?JXr.

D.ADOS - contém informações a respeito do elemento estudado.

LEITOR - leitura do espectro composto a ser analisado e do e£
pectro padrão.

ESPLOT - desenha na tela do osciloscopio o espectro ccnposto
a ser analisado.

AJUSTE - define^os limites do ajuste por mínimos quadrados pa
ra o calculo do fator de normalização para o espec-
tro padrão.

PLOTDP - desenha na tela do osciloscópio o espectro padrão.

SUBPAD - subtrai o espectro padrão nornalizado do espectro cora
posto.

WRIESP - fornece uma listagem ou cria um arquivo do espectro
resultante da subtração.

MASS - calcula a massa-irradiada do elenento eiti estudo.
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PROGRAMA PIXE

#KB:<PIXE1. ODL

p."
Q:
R:
V :
5:
T:
U:
W:

END :

. FCTR

. FCTR

. FCTR

. FCTR

. FCTR

. FCTR

. FCTR

. FCTR

. ROOT

. END

DADOS-FTNLZB
LEZTÜR-FTNLZB
ESPLO T-5COPLT-FTNLZ B
RJUSTE-FTNLIB
PLÜTPD-5CGPLT-FTNLIB
SUB-PfiD-SCOPLT-FTMLIB
MR2E5P-FTNLIS
HA55-FTNLIF;
PIXE-FTNLZB-*íP» &> R. V, 5, T, ü,

. FTN

DIMENSION E<l&e©>, P<960;• , KfiNftL<

FORMftTC DEFIHfl ftSSIÍifi ESP=4, FüD=5, E5P5UB*7 IHPRIMfii CnNftlS', .•
2 FINf t IS DD ESPECTRO E DO PADRÃO . El.EH, CANAL PICO .. />
PAUSE
READ<6, ?>IFIME5, IFIMPf>> t.F.MENT, PICE5P
F0RHRT<I4, /, 14, /, 12, /, F16. 3>
CALL DftD05<LEHEHT, PlCPftf>*R* PIC0H3>
CALL LEITOR <E,P> KftNAL*1F1MES, IFIMPD>
DESL0=PlCE5P-PICPfH>
CftLL ESPLOT-^E, IFIME5, LIMJNF, LIM5UP, JFíVAI, F1CESP, FMTORÍ'=
IF<JRVflI. E5. 1>GO TO 4
CALL ftJU5TEÍLIMJNF, LIMSUP, MUI>fi>
ZF<MUD'fí. EQ. 1>QO TO 2
CALL PLOTPD<P, JF2MPD* PE5L0, FfiTORl, PZCPRDJ.
CALL SUBPfirXE/ P, ZFIMPP/ DESLO, LJMINF, LZM5UP* FWORMft, FATOR1, FUNL-dE
CALL WRJE5P<E# KANAL, FUNDOE, LEMENT, FNORHfl, í>E51.ü. PJC0H2>
CftLL MR5S<PJC0H3í R, JRVfli:»
GO TO 3
CONTINUE
END

8?

#KB: O>RDQ5. FJli

±28

±22

124

125

126

12?

128

129

12B

125

1S2

SUBROUTINE DRDOSIL* PJCFR&, R, PICOH3>
IFÍL. NE. 20>GO TO 122
PZCPRD=251.
R=62.
PZCOH3-161230.
IF<L. HE. 22>G0 TO ±24
PICPAD=220.
R=150.

IF<L. NE. 24>G0 TO 125
PICPAD=229.
R=5Õ0.
PI COH2=101770.
1F<L. NE. 25>G0 TO 125
PICPRD=41S.
R=67S.

TO 127

IF<L. NE. 27>G0 TO
PICPAD=425.
R=774.

TO 129

IF<L. NE.

IF<L. NE. 2Bi

R=746.
P7C0H2=59CtS4S.
IF<L. NE. 25>G0 TO
PZCPAD=4B2.

P7C0H3»753S54.
IF<L. NE. '16>G0 TO

R=5S5.

IF<L. NE. 25>G0 TO
PICPAD=416.
R=125. 9
PJCOH3*C50535.
ZF<L. HE. 62>G0 TO
PICPRD»312.

136

13S

162

CONTINUE
RETURN
END
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8KB:<E5PLÜT. FTN

#KB.<LEITÜR. FTN

1
2

SUBROUTINE LEJTORCE, P, KRlifíU Ir IMES, IFZMPÍ»
DIMENSION E<.16&&, P<SõS>, K
IFINRL=<IFIME5-±>/ie+±
DO 2 L=i* IFINFlL

<K>> K=INI,REftD<4f
FORMAT<Z4# Í&F7. 8
.CONTINUE
IFINfiL=<1FIMPD-i
DO 4 L=l, IFINftL

IFI=INI+9
REftD<5, 3>
F0RMfiT<I4í 16F7.
CONTINUE
RETURN
END

K=INI,

s

4

5

6

e

SUBROUTINE E5PL0KE, IFIHE5* LIMIHF* LIHSÜP,
DIMENSION EO600>
ICESP=PICESP

,P3CESP, FfiTORi>

DO 2 IX*i
IV=0
CfiLL 5C0PLTÍIK, IV>

CRLL 5COPLT<IK/
CONTINUE
IFCLIMINF. EB. e>LIÍ-UNF=PJCF.5P-27
IF<LIM5UP. Efi.
DO 9 I=i,IFIME5

IX=I*FflTORl
IF<K. EG.
IF<X. LT.
1F<X. BT.
IFíJfiVflI. EG. i>GO TO S
IF<I.F.a. ICE5P>60 TO 4
ZF<Z. EG. LTH1NF>QO TO ?
1FO. ES. LIM5UP>G0 TO ?
CftLL 5COPLTÍIX, IV>
GO TO 9
MM=IV
DO 5 IV=1, MM, 15
CftLL 5C0PLTÍIX, IV>
DO 6 JV=HM, Z&4&
CfiLL 5C0PLTÍIX, IV>
60 TO 5»
MM«IV
NN^IV/i. £
DO 6 ZV»NNi MM
CftLL 5CGPLT<JX«IV>
CONTINUE
RETURN
END

#KB: <ftJU5TE. FTN

1

2

4
5

5UBR0UTI HE fi JUSTE < LI M.I NF, L J M5UP* MUDft"»
WRI TE< 6, 1 >L J MINF, LIM5UP
F O R H f i K ' L I M I T E S D O fi J U S T E : ' , 1 4 . ' E ' , 1 4 , ' . f ' t U D F í R = l ' , / >
RERP<6, 2)MUDft
FORMfiT<Ii>
IF<MUDfi. NE. 1>GO TO 5
WRZTE<6, TO
FORMftTí" DE 05 LIMITES PftRfl O fiJUSTE 2 1 4 ' , / >
REftD<6, 4/LIMINF» LI MS UP
F0RMflT<2I4>
CONTINUE
RETURN
END
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-1 R:; IPLOTPD. FTN

SUBROUTINE PLOTPDCP, IFIMF'D, DE5L0; FATOR±# PICPfiD}
DiHENSiOH p<9ee>
ÍCPRD=PJCPRD
DO 2 1=1, IFIWPD
X=P<I>
1FÍK. LE. B>X=1.
2X=<I+DE5LG>*FRTGR1
I¥=156*fiL0Gl0<K>-50
IFÍIV. LT. £OIV=0
IF<I. EC. ICPRD>GO TO 1
CfiLL SCOPLT<IX% IV>
GO TO 3
K=IV
DO 2 IV=1, K
CRLL 5C0PLT<IX,1V>
CONTINUE
RETURN
END

•=fK5:<SUBPflD. FTN

# •

SUBROUTINE SUBPfUXE* P. ZFTMPD* DE5L0* l.IMJHF, LIMSüFv FHORMR, FftTDRi, FUN
DIMENSION E<1660>/P<900>
DO i I=L IMINF, LZ-M5UP
J=I-DE5L0
PR0DUT«<E<I>*P<J>**1. 5>+PR0DUT
PftD£'Ufl=P<J>**2. 5+PfiDGUft

RE5T=DE5L0-IDE5U0
DO 2 L=l,IFIHPD

IF<K. LE. GOGÓ TO 2
L«EN01*L-i
PflD0Ks<RE5T*P<LMEN01> + <l. -RE5T>*P<L>>*FN0RMfl
IK*<L+IDESLÓ>*FRTOR1
K=PfiDOK

. LE.

CfiLL 5C0
E<K>=E<K>-PflDOK
CONTINUE
DO K=l, 5P
50MfiE=S0MRE+P<K>

IF<IDE5L0. LE. 6>fiO TO 4
DO 4 K = l , IDF.5L0

CONTINUE
RETURN
END
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#KB:<WRIE5P. FTN

1

2

4

5

8
9

SUBROUTINE WR7E5PÍE, KfiNftL, FUHÍ-OE, LEHENT. FNORMfi, T'ESLO, PICOHTO
DIMENSION E<16©0>, KfiNfti.'.:it.0>
WRITE<6, i>FUNDOE
FORMflT»;' FUNDÜE-', F7. 2>
WRITE<c., 2>LEMENT/ FHORHfi, DE5L0
FORMfifTi:' 0 PfiDRfiD DO ELEMENTO • , IS. - FOI SUBTRfilDO DO ESPECTRO
2 DEPOIS DE',/,' NORMALIZADO POR UM FfiTOR ' , F9. ?* ' E t>E5LQCfií>0
2 PE ',F£.. 1 , / , ' CRMftIS. SE DESEJA LISTAR'O ESPECTRO &ftTft<i>', /
RERD<6i 3>IFLI5T
FORMftTCI.l>
IF<IFLIST. NE. i>GO TO 7
WRITEÍÊ, 4>
FORMRT<X DE 0 5 LIMITES i>ft IHPRE55R0', />
KERb<6,5>INIPRÍIFIMPR
F0RHRT<2I4>
IFINRL=<IFIMPR-INIPR>/i&+i
DO ? L=INIPR/ ZFINíüL

, IF2>
FORMAT < 14, 10F7. 0>
CONTINUE
PIC0H2:=PI C0H3*FN0RHR
WRITE<6, SOLEMENT* PIC0H2
FORMRT</, ' RRER R 1/3; ALT DO PICO DC( ELEM ',12,
RETURN
END

', F?. &,/,/,/>

#KB: OJR55. FTN

5
6

SUBROUTINE MR55ÍPIC0H3, R>JftVftJ>
WRITE<6, 1>
FORMRT<' ftPftGÚE R TELR. SE QUER ft MR55A IRRADIADA BATA CR , .:•
RERD<6<2>MEDIDR
FORHRT<I1>
IF<Í1EDIDR. NE. &>G0 TO 6
WRITE<b, S>
FORMAT<' DE EM COLUNA 5CRLER, MULTZCAMRL* KARGA/,/O
RERD<6, 4>SCm.ER, TCRNRL, KfiRGA
F0RMRT<F7. 0, /, F7-. &, /, I?;>

.5>fiMfl5Sfl
FORMfiK' MfilSSfi IRRADIADA: ' , F i e . ? , ' MICROGRAMAS", /, / >

RETURN
END
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