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THERM are ... some minds which can go on contemplating with satis-

faction pure quantities presented to the eye by symbols, and to the

mind in a form which none but mathematicians can conceive.

There are others who feel more enjoyment in following

geometrical forms which they draw on paper, or build up in the empty

space before them.

Others, again, are not content unless they can project

their whole physical energies into the scene which they conjure up.

They learn at what rate the planets rush through space, and they

experience a delightful feeling of exhilaration. They calculate

the forces with which the heavenly bodies pull on one another, and

they feel their own muscles straining with the effort.

To such men momentum, energy, mass are not mere ab-

stract expressions of the results of scientific enquiry. They are

words of power, which stir their» souls like the memories of child-

hood.

For the sake of persons of these different types,

scientific truth should be presented in d jerent forms, and should

be regarded as equally scientific, whether it appears in the robust

form and the vivid colouring of a physical illustration, or in the

tenuity and paleness of a symbolical expression.

JAMES CLERK MAXWELL



Resumo

Em nossa tese de mestrado tivemos a oportu

nidade de demonstrar as características e os detalhes de

construção de um novo tipo de cintilador gasoso, cujo fun

cionamento esta baseado no aumento do número de fõtons,

por ação do campo elétrico aplicado ao contador. 0

seguimento dessas pesquisas permitiu compreender melhor

o funcionamento da câmara de cintilação, bem como estudar

a influência do gás na respiŜ ta do cintilador.

Noste trabalho aprc5ontam&sM)s resultados

de novas pesquisas que, além de confirmarem os dados an-

teriores, permitiram também estudar o comportamento do

cintilador na região de pro"-1 -nalidade limitada,

f A influência do campo elétrico na cintila-

ção é também estudada, verificando-se que, com o uso de

um campo elétrico adequado, a resolução do espectro é sen

sivelmente melhorada, podendo-se atingir valores de até

0,9%.

)s dados apresentados estabelecem a nature_

za do fenômeno de multiplicação de fõtons numa descarga

gasosa e delimitam as principais características do cin-

tilador proporcional. 0 alto poder resolutivo que se ob

tém com esse novo tipo de detector recomenda o seu empre

go em varias medidas nucleares.



Abstract

In a previous paper (H.J. Khoury - thesis -

1978) the author has described a new type of a gas scin-

tillating chamber, in which the light emitted by excita-

tion of the gas, due to the passage of a charged incoming

particle, has its intensity increased by the action of

an applied electric field.

New experiments are described which contrai

bute to a deeper understanding of the phenomena involved

in the scintillating chamber due to the nature of the

gas, the electric field and spatial distribution, etc.

The behaviour of the gas scintillation

counter is studied both in the proportional region and

in the region of limited proportionality. It is shown

that by the use of a suitable gas mixture and applied

electric field, the resolution of an alpha particle spe£

trum is considerably increased and values up to 0,9% can

be attained.
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I. Introdução

Em nossa dissertação de mestrado tivemos a

oportunidade de descrever as propriedades de um novo ti-

po de cintilador gasoso destinado a detecção e ao estudo

de espectrometria de partículas pesadas.

Esse detector constava de um contador pro-

porcional cuja extremidade inferior era aberta e acopla-

da à janela de uma válvula fotomultiplicadora. Verifi-

cou-se, nestas condições, que ao se submeter o gas cintji

lante â ação de um campo elétrico intenso, de modo a prçj

duzir uma descarga multiplicativa na região proporciona],

o numero de fõtons produzidos no cintilador era conside-

ravelmente aumentado; simultaneamente observou-se uma n£

tãvel melhoria na resolução dos espectros de partículas

alfa. [H-l]

Os resultados obtidos mostraram a conve-

niência de se proceder a um estudo mais aprofundado das

propriedades da câmara de cintilação, dos gases utiliza-

dos como meio cintilante, e dos circuitos eletrônicos pai

ra ampliação dos impulsos. Os novos resultados confirma,

ram os dados anteriores.

Procuramos estudar também o comportamento

do cintilador gasoso quando se aplica ao contador um cam



po elétrico de intensidade superior à da região propor-

cional. Os dados obtidos demonstraram que na região de

proporcionalidade limitada obtém-se uma notável melhoria

na resolução do espectro alfa do Po-210 utilizado nessas

experiências.

Neste trabalho descrevemos os resultados

das pesquisas que vem sendo realizadas nos últimos três

anos e procuramos demonstrar que o novo tipo de cintila-

dor, descrito no nosso trabalho anterior e no presente,

apresenta características de eficiência e de resolução

que superam a dos cintiladores convencionais, o que reco

menda o seu uso em pesquisas nucleares.

0 nosso cintilador diferencia-se dos cintî

ladores convencionais por apresentar um sistema intríns£

co de multiplicação do número de fótons primários, atra-

vés da ação de um campo elétrico que provoca uma descar-

ga multiplicativa na qual são produzidos novos fótons em

adição aos primários. Deste modo, como veremos a seguir,

os inconvenientes dos cintiladores gasosos são elimina-

dos neste novo tipo de cintilador.

De fato, nos cintiladores gasosos conven-

cionais há uma produção de fótons qüe contribuem para a

formação do impulso em decorrência da desexcitação dos

átomos de gás que adquiriram energia de excitação em co-

lisões com a partícula carregada que atravessou o meio.

Há, portanto, emissão de fótons pela passagem da partícu

Ia carregada e o número de fótons emitidos é proporcional



ao numero de átomos excitados e, portanto, proporcional

ã energia perdida pela partícula no meio. Parte desses

fõtons é coletada pela válvula fotomultiplicadora e con-

vertida em impulsos de corrente, cuja amplitude é propor

cional ao número de fotons que incide na fotomultiplica-

dora e portanto a energia da partícula. Cintiladores ga

sosos baseados nessas propriedades vem sendo objeto de

estudo há vários anos; apresentam, porém o inconveniente

de possuirem baixa luminescência - o que torna a relação

sinal/ruído desfavorável, requerendo o emprego de válvu-

las fotomultiplicadoras e de um sistema de ampliação de

elevada sensibilidade. Mesmo com estas precauções, sabe

-se que pequenas porcentagens de impurezas presentes no

gás, tais como 02, H~ e CH« conseguem aniquilar o impul-

so tornando-se necessária a utilização de sistemas de pu

rificação contínua. [N,N-l]

Todos esses inconvenientes são eliminados

no nosso cintilador, cujo princípio de funcionamento ba-

seia-se no fato de que a diferença de potencial aplicada

ao contador, operando na região proporcional, aumenta o

número de fotons que atingem a janela da fotomultiplica-

dora, uma vez que o campo elétrico atua nos elétrons pr£

duzidos pela passagem da partícula acelerando-os na dir£

ção do ânodo. Durante ?ste ...(; c to os elétrons podem ad

quirir energia suficiente para produzir ionização e excî

tação de átomos do gás. Aumenta-se, assim, o número de

átomos excitados que ao se desexcitarem emitirão fotons

que atingirão a janela da fotomultiplicadora. Cresce,



portanto, o numero de fõtons coletados aumentando a am-

plitude do impulso na saída da fotomultiplicadora, redu-

zindo-se, assim, a complexidade do sistema eletrônico ne_

cessãrio para a medida do espectro e melhorando a rela-

ção sinal/ruído. Com este cintilador o efeito das impu-

rezas presentes no gás se torna menos significativo pois

o número de fõtons é suficientemente grande para tornar

desprezível a influência de pequenas porcentagens de im-

purezas.

Quando o contador opera no regime propor-

cional a amplitude do impulso é uma função linear da ene:r

gia da partícula incidente, pois nessa condição o número

de elétrons secundários produzidos na avalanche Townsend

c proporcional ao número de elétrons primários e portan-

to a energia da partícula. Desta forma o número de fo-

t o ^ coletados pela fotomultiplicadora é proporcional ao

dos ztomos excitados, que depende das interações sofridas

pelos elétrons. A amplitude do impulso será proporcio-

nal ao número total de elétrons produzidos e portanto a

energia da partícula incidente.

Em nossa dissertação de mestrado demonstra

mos as características do cintilador gasoso operando com

um campo elétrico na região proporcional. No presente

trabalho procuramos analisar de maneira sistemática o e-

feito da geometria do ânodo no funcionamento do cintila-

dor, bem como a influência da natureza do gás cintilante

utilizado. Com esse propósito, realizamos medidas utili.
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zando ânodos de tungstênio e aço inoxidável com diferen-

tes formas e empregamos como gãs cintilante o argônio com

99,9991 de pureza e também com a mistura de 90% de argônio

com 10$ de met ana.

Com o propósito de analisarmos a eventual

contribuição devida a novas avalanches iniciadas por efeji

to fotoelétrico ou pelo bombardeio de íons positivos no

cátodo, utilizamos cãtodos de diferentes materiais, tais

como: alumínio, latão e duralumínio.

Procuramos estudar, também, as caracterís-

ticas deste novo detector quando opera com o campo elé-

trico na região de proporcionalidade limitada e os resul

tados experimentais conduziram a uma melhor compreensão

dos fenômenos que ocorrem nessa região e demonstraram a

alta eficiência deste detector. Nessas condições foi poj>

sível obter-se espectros com elevada resolução, atingin-

do o valor de 0,9% para o espectro alfa do Po-210.



II. Dispositivo experimental

0 cintilador gasoso é constituído por um

contador cilíndrico, cuja extremidade inferior é aberta

e acoplada à janela da fotomultiplicadora através de um

anel de lucite destinado a manter a estanquiedade do srs

tema.

0 contador ê formado por um cilindro metá-

lico de 9 cm de altura por 5,1 cm de diâmetro, com um â-

nodo central isolado de sua parede por uma bucha de te-

flon. Como cátodo foram utilizados cilindros de latao,

de alumínio e de duralumínio. As experiências realiza-

das mostraram que a natureza química do metal ê pouco im

portante e que os melhores resultados se obtém quando as

superfícies internas são altamente polidas, pois assim re

fletirão com maior eficiência os fotons emitidos no int£

rior do contador.

Para ânodo usamos fios de tungstênio e de

aço inoxidável com diferentes geometrias (fio axial, es-

piras circulares e elípticas).

A parte inferior do contador ê aberta e a-

coplada à janela da fotomultiplicadora através de um anel

de lucite. Várias experiências foram feitas introduzin-

do-se blocos de lucite aderentes ao cátodo da fotomulti-



plicadora com a finalidade de servir de guia de luz para

os fõtons emitidos na vizinhança do ânodo. As experiên-

cias mostraram que estes guias de luz apresentaram uma

forte influência na amplitude dos impulsos e na resolu-

ção do espectro, podendo-se concluir que a radiação lumi

nosa responsável pela emissão de elétrons do fotocátodo

sofre uma absorção no gás do cintuador devido ao seu lon

go trajeto até a janela da fotomultiplicadora.

Em sua parte superior, o contador é provi-

do de uma rosca na qual se encaixa um cilindro metálico

C (fig. 1), cuja finalidade é a de evitar que a luz am-

biente penetre no contador através do isolador e de per-

mitir a montagem da resistência de extinção da descarga

e do condensador de acoplamento com o pré-amplificador,

tornando assim, o sistema de saída do contador imune a

fenômenos de interferência provocados por impulsos elé-

tricos espúrios.

A ligação de alta tensão, bem como a saída

dos impulsos do contador é feita através de conectores

BNC acoplados ao cilindro C.



COMCCTOM O» H.r.
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FIG. i - ESQUEMA DO CONTADOR PROPORCIONAL
DE CINTILAÇÃO
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A fonte radioativa é inserida num colima-

dor, rosqueado na parte lateral do cilindro,e provido de

uma tampa que mantêm o sistema estanque a fim de evitar

a perda ou contaminação do gás. A experiência mostrou

que a contador pode trabalhar durante intervalos de tem-

po superiores a uma hora sem necessidade de haver recir-

culação do gás, o que prova a estanquiedade dp sistema.

Em condições normais, o gás é introduzido no contador a-

través de um orifício na sua parte superior e após circu

lar no seu interior, emerge pelo orifício situado na pair

te inferior. Trabalhou-se com o gás em fluxo contínuo

mantendo-o a pressão constante pelo seu borbulhamento em

um recipiente contendo óleo apiezon, no qual o tubo de

saída estava mergulhado a uma profundidade de 2 cm, a fim

de assegurar que a pressão interna do contador seja li-

geiramente superior â pressão atmosférica, evitando-se a£

sim qualquer possibilidade de contaminação com o meio ex

terior,

Antes de penetrar no contador o gás atra-

vessa um tubo contendo sílica-gel no seu interior com o

objetivo de absorver eventuais traços de umidade e nas

suas extremidades são colocadas buchas de algodão de vi-

dro para evitar que partículas de sílica-gel possam ser

introduzidas no contador.

Com o intuito de estudar a influência do

gás no funcionamento do cintilador trabalhamos com o ar-

gônio 99,9991 de pureza e com a mistura de argônio com
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10$ de metana. Os resultados serão discutidos no decor-

rer do trabalho. Antes de quaisquer medidas eram feitas

análises espectrometricas do gás utilizando-se o espec-

trômetro de quadripolo para gases - Varian . Verifi-

cou-se que as porcentagens de Oj, N^ e vapor de água pre

sentes na mistura gasosa de argônio-metana e no tubo de

gás de argônio puro eram desprezíveis.

A fotomultiplicadora foi envolvida com uin

cilindro do metal Mu evitando assim, que o campo magnêtji

co terrestre e o campo magnético dos núcleos dos trans-

formadores do sistema eletrônico interferissem no movi-

mento dos elétrons durante o seu trajeto entre o fotocá-

todo e os dínodos.

A fim de impedir a incidência da luz ambien

te na fotomultiplicadora revestimos todo o sistema com

três invólucros pretos. Realizamos as medidas com a sa-

la escura e com a sala iluminada, não se tendo observado

nenhuma alteração, o que permite concluir que o sistema

de vedação era perfeito.
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III. Circuitos Eletrônicos Associados

Os impulsos provenientes do contador eram

analisados e registrados em um analisador multicanal

ORTEC, modelo 6240, que exige na sua entrada impulsos

com amplitude máxima de 10 V. Como os impulsos prove-

C; nientes do contador e da fotomultiplicadora, nps diferen

Ji tes regimes de funcionamento do contador, variavam desde

h) fração de mV até cerca de 1 V, havia necessidade de ampli.

íí\ á-los antes de injetá-los no multianalisador. Com esta

\f. finalidade, pesquisamos vários circuitos empregando vál-

p vulas e outros utilizando amplificadores operacionais, a

I fim de poder obter um pré-amplificador e um amplificador

|;; lineares.

te Vários circuitos foram projetados e cons-

F? truídos, tendo-se finalmente optado por um circuito ele-

| trônico empregando o integrado LM-301 que é um amplifica

ff dor operacional diferencial com resposta linear em altas

vi freqüências.

Este amplificador possui grande estabilida.

de contra oscilações espúrias e pode ser compensado com

um simples capacitor de 30 pF. Seu sistema de compensa-

ção é externo, o que representa vantagens definidas so-

bre outros amplificadores operacionais, uma vez que a com

pensação pode ser ajustada para casos particulares. Po£

sui também proteção interna na entrada, contra sinais de
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amplitude excessiva. A sua corrente de ajuste na entra-

da (offset) varia de 3 a 50 nA e apresenta um efeito de

temperatura desprezível para a corrente.

0 circuito adotado, cujo esquema está na

fig. 2, foi utilizado associado à saída da fotomultipli-

cadora, funcionando como amplificador linear, ou acoplado

â saída do contador, como seu pré-amplificador. Neste ca

so sua saída era ligada a um amplificador Franklin mode-

lo 346.

27 pF

180 p F _

I-V

L
OUT

FIG. 2 - ESQUEMA DO CIRCUITO DO AMRLIFICADOR
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Empregou-se a entrada inversora, pois deses

java-se obter impulsos positivos na saída do ampliador,

a fim de injetá-los no multianalisador que sõ opera com

impulsos positivos na sua entrada. 0 ganho deste pré-am

plificador e ajustãvel e dado pela relação entre os va-

lores da resistência de "feedback" (R?) e a resistência

de entrada (Rj)«

Para verificar a linearidade da resposta

do circuito, injetou-se na sua entrada, impulsos obtidos

através de um gerador de impulsos, construído no labora-

tório, o qual simula os impulsos do cintilador. Medimos

roni o osciloscôpio a amplitude dos impulsos na saída do

amplificador, com ganho fixo, obtendo os resultados da

fig. 3. Este gráfico representa a curva típica de linea

ridade de seu funcionamento com as constantes usadas na

fig. 2.

0 diagrama de bloco apresentado na fig. 4

representa o sistema utilizado em nossas medidas.

Antes de realizarmos as medidas com o cin-

tilador estudamos cuidadosamente o funcionamento do con-

tador, através da sua curva característica e da análise

oscilogrãfica dos impulsos, uma vez que o funcionamento

do cintilador é intimamente relacionado com as caracte-

rísticas do contador.
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IV. Estudo do Funcionamento do Contador Proporcional

íV.l. Contador com ãnodo circular

Trabalhamos inicialmente com um ânodo na

forma de espira circular de diâmetro 1,1cm, obtida enro

lando-se um fio de aço inoxidável de espessura 0,056 mm

a um cilindro de 1,1cm de diâmetro. As extremidades da

espira foram enroladas a um fio de cobre, que por sua vez

foi introduzido por pressão no orifício central de uma a

gulha de injeção de níquel. O ânodo era isolado da pare

de do contador por uma bucha de teflon. A haste de su-

porte da espira ocupava a posição axial.

A fim de se construir a curva característi^

ca do contador acoplamos na sua saída o pré-amplificador

descrito anteriormente e o amplificador Franklin modelo

346, cuja saída foi ligada ao osciloscopio Philips-PM3232.

Para as medidas utilizou-se a fonte de Po-

-210, que é" emissor alfa, que foi preparada a partir de

uma solução de RaD em equilíbrio.

Esta fonte tem uma espessura desprezível e

foi obtida empregando-se a técnica de deposição eletro-

química separando-a a partir de uma solução de RaD em
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equilíbrio. Com este propósito preparou-se uma lâmina

circular de prata com 0,1 mm de espessura e 4 mm de diâ-

metro que foi colocada sobre um cilindro de latão e cola.

da com araldite rápida. A superfície lateral do cilin-

dro de latão foi recoberta com um tubo de latex que atin

gia a borda do disco de prata o qual em seguida foi mer-

gulhado na solução de RaD-E-F, em um meio levemente aci-

dulado com ácido clorídrico. A placa de prata que foi

mergulhada na solução mãe, proveniente do laboratório de

Amersham, foi agitada continuamente durante 15 minutos,

empregando-se a técnica descrita por Rutherford, Chadwick

e Ellis, [R,C,E-l]. Obteve-se, assim, uma fonte de Po-

-210, emissora alfa, fina e uniforme que foi utilizada du

rante as experiências realizadas.

Como desejava-se analisar a influência do

gás no funcionamento do contador trabalhou-se inicialinen

te com a mistura gasosa de 90% de argonio com 10% de me-

tana. Nestas condições, determinamos a curva caracterís

tica fixando o ganho do amplificador e variando a tensão

aplicada no ânodo. Para cada valor de tensão medimos,

no osciloscopio, a amplitude do impulso na saída do am-

pliador. Os resultados estão representados no gráfico

da fig. 5. Através desses dados verifica-se que o conta,

dor opera na região proporcional a partir da tensão de

1000 V.
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Como dispúnhamos de uma fonte de tensão es_

tabilizada até 3000V reduzimos, para evitar a saturação

do impulso, o ganho do amplificador e medimos a sua am-

plitude quando a tensão aplicada era superior a 1800 V.

Os resultados obtidos estão na fig. 6.

Para delimitar com precisão a região de pro

porcionalidade limitada repetimos as medidas mantendo as

mesmas condições anteriores utilizando, porém, uma fonte

de UX-I que é emissora beta. Essa fonte foi obtida a par

tir de nitrato de uranila dissolvido em éter. O nitrato

de uranila é solúvel no éter e os produtos radioativos

em equilíbrio com o urânio permanecem numa pequena gota

de água proveniente da água de cristalização. Essa gota

foi separada da solução etérea e a ela foi adicionado

mais éter a fim de se obter uma fonte totalmente isenta

de urânio. Repetiu-se o processo várias vezes e final-

mente a gota foi depositada sobre um pedaço de papel de

filtro de 4 mm de diâmetro. Este disco foi colocado dian

te de uma lâmpada de infravermelho para evaporar a água.

Obteve-se, assim, uma fonte fina e uniforme, que é emis-

sora beta.
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Os resultados com a fonte beta estão no

gráfico da fig. 6. Notemos que neste grafico verifica-

-se que o contador opera na região de proporcionalidade

limitada entre 2200 V e 2800 V. Acima de 2800 V o conta

dor opera na região geiger e abaixo de 2200V na região

proporcional. Na região de proporcionalidade limitada o

fator de multiplicação para as partículas alfa é menor

do que para as partículas beta e a amplitude do impulso

não ê função linear da energia da partícula incidente.

Determinada a curva característica realiza_

mos medidas do espectro do Po-210 empregando o contador

na região proporcional e na de proporcionalidade limita-

da. A fig. 7 mostra o espectro obtido no multianalisa-

dor ORTEC modelo 6240 quando fixamos o potencial do âno-

do em 1900V.

Para a medida do espectro do Po-210 na re-

• gião de proporcionalidade limitada, fixamos a diferença

! de potencial aplicada ao contador em 2500V, obtendo-se

os dados da fig. 8. A fig. 9 mostra a fotografia deste

espectro tirada do multianalisador.
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Todos estes dados foram obtidos circulando

no contador a mistura gasosa de argônio com 101 de meta-

na. Procuramos analisar o funcionamento do contador em-

pregando o gás argônio de 99,999% de pureza, uma vez que

estamos interessados em trabalhar com o cintilador nessa

condição.

Para isso, deixamos o gãs circular pelo con

tador através do seu sistema de desumificação durante um

tempo suficiente para a eliminação de gases residuais,

iniciando em seguida, a observação das amplitudes dos im

pulsos em função da tensão aplicada. A amplitude, medi-

da no osciloscõpio numa tensão fixa, aumenta inicialmen-

te e passa a atingir um valor constante quando os últimos

traços de impurezas do gãs são eliminados. Quando esse

estado é atingido pode-se assegurar que elementos eletr<)

negativos e vapores de ãgua residuais foram eliminados; do

contador. Passa-se em seguida à medida da curva caract£

rística, para uma fonte de partículas alfa monoenergêti-

cas, que exprime a variação da amplitude dos impulsos em

função da tensão aplicada.

Notamos que a amplitude do impulso cresce

enquanto se aumenta a tensão, começando a decrescer quan

do o potencial ê elevado acima de 1900V, como mostram

os dados da fig. 10.
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A falta de um elemento "quenching" neste

gás é nitidamente observada: a contribuição de novas ava

lanches, provocadas pelos fotoelêtrons emitidos pelo cã-

todo, ê muito significativa, principalmente na transição

da região proporcional para a região geiger acarretando

a queda observada no grafico da fig. 10.

Realizamos a medida do espectro alfa do

Am-241, mantendo fixa a tensão do contador em 1700V. Os

resultados obtidos estão na fig. 11 e 12, onde se verifi

ca que a resolução do espectro é de 281. A resolução

real do contador deve ser melhor do que o valor medido,

pois a fonte utilizada era uma fonte comercial destinada

ao emprego em pãra-raios, não emitindo, em conseqüência,

partículas alfa monoenergéticas devido a fenômenos de au

to-absorção.
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I V . 2 . C o n t a d o r com A n o d o R e t i l í n e o

Utilizamos como ânodo central um fio de

tungstênio de 0,5 mm de diâmetro e 7 cm de comprimento

com uma esfera de araldite misturada com prata coloidal

tv presa a sua extremidade, a fim de evitar o efeito das pon

| tas. O fio é isolado do corpo do contador por uma bucha

|: de teflon.

>i Com essa geometria de ânodo» o campo eletri

%;• co no interior do contador tem simetria cilíndrica.

£'. Com o mesmo dispositivo eletrônico anterior

| e com a mistura gasosa de 90% de argônio com 101 de meta

H na construímos a curva característica do contador. Para

V; isso fixamos o ganho do ampliador e ligamos o osciloscô-

f pio na sua saída a fim de medir a amplitude dos impulsos

f::. em função da diferença de potencial aplicada ao contador.

% O resultado das medidas está nas fig. 13 e 14.

£ Através da medida dos impulsos devidos às

; partículas alfa do Po-210 verificamos que o contador ope_

ra em regime proporcional a partir de 1400 V, mantendo-

-se nesse regime até 2300 V. Para delimitar com preci-

são a região de proporcionalidade limitada repetimos a

medida da amplitude dos impulsos devidos às partículas

beta do UX-I, mantendo o sistema nas mesmas condições an

teriores. Os resultados estão no gráfico da fig. 14.
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Analisando os dados observamos que.com es-

ta geometria de ânodo, o contador começa a operar no regi.

me de proporcionalidade limitada a partir de 2400V, ne-

le permanecendo ate 3200V quando entra no regime Geiger.

Nota-se que com o ânodo retilíneo o contador opera na r£

gião proporcional e de proporcionalidade limitada com u-

ma diferença de potencial superior â observada com o âm>

do circular. Esse comportamento se explica pelo fato do

fio da espira ser de diâmetro menor do que o utilizado

para o ânodo retilíneo, devendo-se levar em conta ainda

que a distância do cãtodo ao bordo da espira ê menor do

que a do fio axial, devendo-se esperar portanto que a in

tensidade do campo elétrico seja maior neste caso. Em

conseqüência a avalanche Townsend deverá iniciar-se, no

ânodo retilíneo, com uma diferença de potencial mais ele

vada do que com ânodo circular.

Determinada a curva característica medimos

espectros do Po-210 utilizando o contador na região pro-

porcional e na de proporcionalidade limitada. As fig. 15

e 16 mostram os resultados experimentais obtidos com a

tensão de 1800V e 2800V.

Quando realizamos a medida do espectro ob-

servamos que se continuássemos elevando a tensão do con-

tador acima de 2800V, para estudar o regime de transi-

ção ara a descarga Geiger, aparecia um outro pico muito

fino que crescia com o aumento do potencial do ânodo, en

quanto o pico alfa diminuía de amplitude. Ã medida que
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se elevava o potencial não ocorria deslocamento deste S£

gundo pico, mas a sua amplitude aumentava. Pensou-se i-

nicialmente que o impulso estava saturado, e para confir̂

mar essa idéia ligamos o osciloscõpio na saída do conta-

dor verificando-se que não ocorria saturação dos impul-

sos. Observava-se, entretanto, a presença de impulsos

de grande amplitude que correspondiam aos impulsos Gei-

ger. De fato com a diferença de potencial de 2900 V o

contador opera no fim da região de proporcionalidade li-

mitada e portanto no início da região Geiger, aparecendo

esporadicamente impulsos de amplitude constante, É lóg^

co que à medida que se eleva a tensão o número desses im

pulsos de amplitude constante aumenta até que quando se

opera na região Geiger todos os impulsos terão essa am-

plitude, o que justifica o não deslocamento do segundo

pico. Esses dados estão nas fig. 17a e 17b.

Concluímos, portanto, que quando trabalhar

mos com o cintilador deveremos operar com o contador no

meio da região de proporcionalidade limitada ou propor-

cional para evitar a interferência da região Geiger.

Determinadas as características de funcio-

namento do contador com ânodo circular e retilíneo ini-

ciamos o estudo do cintilador proporcional.
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V. Cintilador Proporcional

V.I. Princípio de funcionamento

Como se sabe, se uma partícula carregada

incide num meio gasoso, perde sua energia ionizando e ex

citando os átomos do gás. 0 número de íons produzidos

pela partícula será proporcional â energia da partícula

incidente, desde que esta seja totalmente absorvida no

contador.

Aplicando-se uma diferença de potencial en

tre a parede do contador e o fio central os elétrons se-

rão acelerados, por ação do campo elétrico, na direção

do ânodo e os íons positivos caminharão em sentido con-

trário. Se a energia cinética que os elétrons adquirem

no seu trajeto ao ânodo for suficiente para produzir io-

nização ou excitação, haverá a formação de novos íons ou

de átomos excitados em decorrência da interação dos elé-

trons com os átomos do gás.

Trabalhando-se com o campo elétrico na re-

gião proporcional cada elétron atuará independentemente,

produzindo sua própria avalanche Townsend, de modo que o

fator de multiplicação será constante e proporcional ao
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número de elétrons primário e portanto, â energia da par

tícula incidente.

Quando se trabalha cora o campo elétrico na

região de proporcionalidade limitada a densidade de car-

ga é elevada, de modo que a descarga no contador começa

a se espalhar ao longo do tubo e ao redor do fio central.

Esse espalhamento ê devido a repulsão entre os elétrons,

ao redor do ânodo e à produção de novas ionizações por

fõtons ultravioleta que são emitidos quando os elétrons

colidem com o ânodo. [W,P-l]. Portanto, nessa região o

fator de multiplicação gasosa deixará de ser constante,

apesar de continuar dependendo do numero de íons primá-

rios. Nessa região a amplitude do impulso não é função

linear da energia da partícula, mas continua dependendo

da sua natureza.

Os átomos excitados que adquiriram energia

por interação com os elétrons acelerados na direção do â_

nodo, retornam ao nível fundamental emitindo fotons cuja

energia é igual a diferença de energia dos dois níveis

envolvidos no processo. Por outro lado, os elétrons li-

vres poderão se recombinar com os íons formando átomos

neutros acompanhados de emissão de fotons. Ocorrerá tam

bém, a formação de fõtons com espectro contínuo devido

ao freiamento dos elétrons no ânodo central.

Assim, os fotons produzidos no contador se

rão decorrentes da desexcitação dos átomos do gás, da re

combinação dos íons e da colisão de elétrons no ânodo.
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Donde se conclui que a presença do campo elétrico aumen-

ta o número de fõtons, uma vez que provoca uma avalanche

Townsend no contador, aumentando o número de interações

e portanto, o aumento do número de átomos excitados. Des_

de que o contador opere na região proporcional o número

total de fõtons produzidos no detector será proporcional

a energia da partícula alfa incidente, desde que esta s£

ja totalmente absorvida no contador.

Quando se opera com o contador na região

de proporcionalidade limitada o número total de fotons

produzidos no contador não tem uma dependência linear com

a energia da partícula. Portanto, a amplitude do impul-

so, na saída da fotomultiplicadora, não ê proporcional ã

energia da partícula incidente, embora continue dependen

do da sua natureza. (*)

Os fõtons produzidos no contador incidem

na janela da fotomultiplicadora a ele acoplada que os con

verte em impulsos de corrente que são ampliados pelo

amplificador cujo circuito está na fig. 2 e em seguida a

nalisados e registrados no multianalisador ORTEC 6240, c£

mo mostra o diagrama de bloco da fig. 4.

(*) Na região de proporcionalidade limitada é possívBl distin-

guir-se nitidamente os impulsos de partículas alfa dos impul-

sos produzidos por elétrons e protons.
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Como veremos no decorrer desse trabalho os

impulsos do cintilador, obtidos com o contador operando

na região de proporcionalidade limitada, apresentam uma

resolução incomum o que recomenda o seu uso em inúmeras

pesquisas em Física Nuclear, nas quais essa característi

ca se torna desejável.

V.2. Ajuste da Fotomultiplicadora

Antes de realizarmos quaisquer medidas, a-

justamos a fotomultiplicadora, cujo circuito de utiliza-

ção está representado na fig. 18, para operar na condição

de máxima resolução e sensibilidade.

0 ajuste foi efetuado acoplando-se um cris_

tal de NaI(Tí.) a janela da fotomultiplicadora e utilizan

do uma fonte de Cs-137. Com o osciloscopio, ligado na

saída do amplificador associado à fotomultiplicadora, ob_

servou-se a forma do impulso decorrente da cintilação pro

duzida no cristal, pelos raios gama do Cs-137. Variou-se

o potenciômetro do ajuste de foco ate se obter a melhor

resolução do impulso. Garantimos com este ajuste que os

fotoelêtrons emitidos pelo cátodo irão incidir em toda a

superfície do primeiro dínodo, evitando o efeito da fadî

ga, isto é, que os fotoelêtrons colidam em um único pon-

to do dínodo, danificando-o.
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A seguir variou-se o potenciômetro do ga-

nho até se obter um impulso de máxima amplitude, o que

corresponde â coleção, pelo primeiro dínodo, de todos os

elétrons emitidos pelo cãtodo.

Ajustou-se, desta forma, a fotomultiplica-

dora de modo a operar com a máxima eficiência.

Para garantir o perfeito funcionamento da

fotomultiplicadora e de todo o sistema eletrônico a ela

acoplado, construímos o espectro do Co-60 e do Cs-137,

empregando o cristal de NaI(T£) acoplado a fotomultipli-

cadora. Os dados obtidos no multianalisador estão repr£

sentados no gráfico da fig. 19. A fig. 20 mostra a cur-

va de calibração do sistema. Pela sua análise verifica-

mos a perfeita linearidade da resposta de todo o sistema

eletrônico, o que o qualifica para as medidas com o cin-

tilador gasoso proporcional.

Após estas medidas iniciamos o estudo do

funcionamento do cintilador gasoso, revestindo todo o

sistema com três envélucros pretos para que a luz da sa-

la não penetre na fotomultiplicadora. As medidas foram

realizadas com a sala escura e a sala iluminada, não se

observando nenhuma alteração, o que prova a perfeita ve-

dação do sistema.

Discutiremos isoladamente as medidas reali

zadas com o contador com as diferentes geometrias do âm>

do.
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FIG. 18 - CIRCUITO OA FOTOMULTIPLICADORA RCA-6242

I
t

—vw

X
• I

r-l ,10

•AMHO IS

FOCO

. S ^ 10- OIN0009 i 14 -

100 ^

| IN

Í
MOO V

e, , c t .c, *» • «ro



CONTAWM
O.ftt *•»

45

FIQ. 19' ESPECTRO DO Co-60 E Cã-1ST

200

/so

190

ISO

10

80

60

4o

1,17 M*w

/ IJ1MM

40 60 /20 f60 200 240 260

CrtN/M.

320



'."ít:' v $:>?-''• ^'^'-*'rj"V^\''~\*s/iy*^

CANAL

«00
F/6.20-CURVA 0E CAüBRAÇÃO

100

OL» 1.0 9.0 CNMMA
O\



47

V . 3 . C i n t i l a d o r c o m â n o d o e m f o r m a d e e s p i r a

Inicialmente trabalhamos com a mistura ga-

sosa de 901 de argônio com 101 de metana circulando em

fluxo contínuo pelo contador, a fim de reduzir o efeito

de impurezas, tais como: 0 2 e vapor de ãgua que possam

ser provenientes das paredes do contador. Optou-se por

essa mistura gasosa para verificar a influência do campo

elétrico no fenômeno de cintilação, pois é sabido que p£

quenas porcentagens de metana reduzem a altura do impul-

so por um fator seis, como foi demonstrado nos trabalhos

de Northrop e Nobles. [N,N-l]. Esse fenômeno de absor-

ção permite analisar melhor o efeito multiplicativo do

campo elétrico sobre o número de fõtons.

Nossas medidas mostraram que os impulsos

sõ começavam a ser produzidos quando a diferença de po-

tencial aplicada ao contador era da ordem de 2500 V. Es_

se comportamento se explica pelo fato de que o espectro

de emissão do argônio esta preferencialmente na região do

ultravioleta e a fotomultiplicadora apresenta um máximo

de sensibilidade para fõtons cujo comprimento de onda ê

próximo â 4500 X. Logo a maioria dos fótons emitidos pe_

Ia desexcitação dos átomos do argônio não consegue arran

car elétrons do fotocátodo, não havendo, portanto a for-

mação do impulso.
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Ao se elevar a diferença de potencial aplî

cada ao contador, aumenta a intensidade do campo elétri-

co de forma que num caminho livre médio os elétrons ad-

quirem energia suficiente para produzir excitação, aumen

tando o número de interações com os átomos do gâs e,por-

tanto, o número de fõtons cujo comprimento de onda possa

sensibilizar o fotocãtodo produzindo um impulso.

A fim de aproveitar os fõtons cujo compri-

mento de onda está na região do ultravioleta, converten-

do-os em impulsos de corrente, revestimos a janela da fo

tomultiplicadora com uma camada fina de um conversor de

comprimento de onda que absorve fõtons no ultravioleta e

os reemite na faLxa do visível. Aumenta-se assim, o nú-

mero de fõtons da região de sensibilidade da fotomulti-

plicadora o que permite uma redução na tensão de opera-

ção do contador.

Como conversor utilizamos uma mistura cons

tituída por 20 mg de dimetil-POPOP e 10 mg de PPO dissol^

vidos em tolueno q.s.p.

Nesta solução o conversor de comprimento de

onda ê o dimetil-POPOP, enquanto o PPO I usado como mate

rial cintilante adicional. Apesar de termos verificado

que a influência do PPO, na cintilação, fornece um efei-

to desprezível como multiplicação adicional de fõtons, a

sua presença foi mantida por melhorar a qualidade e a

transparência do filme de POPOP, sem perturbar suas pro-

priedades.
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Revestimos a janela da fotomultiplicadora

com um filme fino do conversor, verificando que era pos-

sível obter o espectro do Po-210 a partir da diferença

de potencial de 2100V aplicada ao contador, o que demons

tra um melhor aproveitamento dos fõtons emitidos no seu

interior.

A ação do conversor de comprimento de onda

ê extremamente importante quando se opera na região pro-

porcional, uma vez que aumenta de forma considerável a

amplitude dos impulsos, o que melhora a relação sinal/rui

do tornando o contador mais sensível e preciso a partícu

Ias de baixa energia - como ficou amplamente demonstrado

em nossa dissertação de mestrado. Entretanto, observa-

mos que quando o contador opera na região de proporciona

1 idade limitada a ação do conversor ê pouco sentida. Iŝ

to e devido a ação do campo elétrico que nessa região ê

tão intenso que o número de fõtons, produzidos no conta-

dor, cujo comprimento de onda esta na faixa de sensibil_i

dade do fotocãtodo, é suficientemente grande para forne-

cer impulsos de amplitude mensurável.

Várias experiências foram feitas intròdu-

zindo-se blocos de lucite aderentes a janela da fotomul-

tiplicadora com a finalidade de servir de guia de luz pa

ra os fõtons emitidos nas vizinhanças do ânodo.

Como já tivemos oportunidade de dizer a me

tana absorve intensamente a radiação ultravioleta. Ao

lado desse fenômeno há captura e espalhamento dos fõtons
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ressonantes com os átomos do argônio, devendo-se esperar

portanto, que a presença de um guia de luz torne menos

importante esse efeito, em virtude de canalizar os fotons

diretamente para o cátodo, sem atravessar uma atmosfera

desse gás. Quanto ao argônio, os Trabalhos de Colli e

Facchini [C,F-1] mostram que esse gás apresenta os seguiii

tes níveis excitados:

erm<

1So
3P2
3P1
3Po
1P1
1,3

1,3

1,3

S,F,D

P
P,D,F

Energia de Exaltação

(ev)

0

11,545

11,620

11,720

11,825

12,7 - 13,

14,0 - 14,
14,1 - 14,

15,68

15,86

,3

,9
,3

fundamental

metaestavel
ressonante

metaestavel
ressonante

ionização

No meio aos quatro primeiros níveis excita

dos, o IV^ e IP, são níveis de radiação ressonante, e os

3P7 e 3Prt são níveis metaestãveis. Nos demais níveis su

periores poucos decaem diretamente ao nível fundamental,

emitindo fotons de 14-15 ev, a maioria decai em etapas

sucessivas ou diretamente a um dos quatro inferiores. A
-• - 7 - 9

meia vida dessas transições e da ordem de 10 a 10 seg.
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Portanto, com a excitação dos átomos de ar

gônio haverá a formação de transições ressonantes e de

níveis metaestáveis. Os níveis 3P, e IP-, decaem ao ní-

vel fundamental emitindo fõtons de 11,62 ev e 11,82 ev,

ressonantes com os átomos do gás, isto é", fõtons que po-

derão ser absorvidos e reemitidos várias vezes pelos áto

mos não excitados. Esse processo dependerá da distância

do ânodo ã fotomultiplicadora e do diâmetro do cilindro.

Quando colocamos o guia de luz impedimos a reabsorção deŝ

tes fõtons, convertendo-os imediatamente para a região

de sensibilidade da fotomultiplicadora, uma vez que o

bloco de lucite ê colocado proximo ao ânodo e está reve£

tido com o conversor de comprimento de onda. Evitamos

assim a dispersão ou absorção dos fõtons, o que acarreta

o seu melhor aproveitamento, provocando a melhoria notá-

vel na resolução do espectro e o aumento da amplitude do

impulso.

A fim de determinar a influência do guia

de luz foram feitas medidas com e sem o bloco de lucite

revestido com o conversor de comprimento de onda. Em am

bas as medidas mantiveram-se fixos os parâmetros do sis-

tema.

As experiências mostraram que quando se

trabalha com o guia de luz os impulsos de cintilaçao a-

presentam maior amplitude, ocorrendo também, uma melho-

ria na resolução do espectro quando comparada com a

da em ausência do lucite.
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O resultado dessas medidas esta nas fig. 21

e 22, onde observamos a notável melhoria da resolução do

espectro do Po-210, quando se utiliza o guia de luz.

£ importante determinarmos se o aumento da

amplitude dos impulsos observados conduz a uma variação

da eficiência de detecção. Como o número de partículas

alfa detectadas é dado pela área ocupada pela curva, o

nosso problema se reduz à comparação dessas áreas. Com

esse propósito, em lugar de se utilizar um método aproxi_

mado de integração gráfica, preferimos um método de inte

gração física, que descrevemos a seguir: as curvas são

copiadas separadamente em um papel de densidade constan-

te; a constância dessa densidade é verificada previamen-

te pela pesagem de vários pedaços de papel com a mesma jí

rea. Uma vez assegurada a constância da densidade corta

mos cuidadosamente as duas curvas cujos pesos serão pro-

porcionais as áreas que se deseja medir. Da comparação

das áreas, através desse método, pudemos observar que a

curva obtida em ausência da lucite apresentava uma área

2,5% maior do que a outra. A análise dessa curva mos-

tra que ela não é uma gaussiana devido a presença do

"background" que varia com o número do canal, sendo difí

cil afirmar-se, a priori, onde se iniciam e terminam as

contagens reais. Uma avaliação grosseira das áreas ocu-

padas pelas duas caudas corresponde a valores em torno

de 2%, fato que nos permite afirmar que a eficiência de

detecção se mantém constante.
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Pela analise do gráfico notamos também, o

deslocamento do pico do espectro, passando do canal 132,

quando o espectro é obtido sem o lucite, para o canal

182 quando se utiliza o guia de luz, o que demonstra o

aumento da amplitude do impulso, nessa condição.
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I - COM GUIA DE LUZ

I I - SEM GUIA DE LUZ

FIG. 22 - ESPECTRO DO Po-210 OBTIDO COM ONTLADOR
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V.k. Influência do Campo Elétrico na Cintilaçio

Para verificar a influência do campo elé-

trico no funcionamento do cintilador, utilizamos a fonte

de Po-210 e trabalhamos inicialmente com a mistura gaso-

sa de 101 de metana com 90% de argônio (mistura conheci-

da com o nome de P-10). Utilizamos este gás para garan-

tir que os impulsos obtidos na saída da fotomultiplicad£

ra eram devidos à ação do campo elétrico, uma vez que es[

sa porcentagem de metana é suficiente para atenuar de ma

neira notável a amplitude dos impulsos de cintilação. De

fato, as experiências mostraram que em ausência do campo

elétrico nenhum fotoimpulso era registrado. Entretanto,

com um campo elétrico aplicado, a amplitude dos impulsos

sofre um aumento considerável.

Realizamos medidas do espectro alfa empre-

gando o contador com diferentes valores de potenciais e

mantendo fixas a tensão da fotomultiplicadora e o ganho

do amplificador, tendo obtido os dados das fig. 23 e 24.
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I - 2500 i 2600 i 2700 -, 2750 IV)

11 - 2600 \ 2 700 ; 2 800 ; 2850 (V}

FIG. 24 - ESPECTRO 00 Po- 210 COM TENSÃO A-

PUCADA AO CONTADOR
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Pela análise dos dados, observamos o deslo

camento do espectro, aumentando o número do canal corres^

pondente ao pico, com a elevação do potencial do ânodo.

Ê importante salientar que o número do canal referente ao

pico do espectro é proporcional à amplitude do impulso e

portanto, proporcional ao número de fótons que atingem a

fotomultiplicadora. 0 seu deslocamento com o aumento da

diferença de potencial se explica pois nessa condição o

campo elétrico torna-se mais intenso, de modo que os ele

trons adquirem, no seu caminho livre médio, energia sufi

ciente para excitarem ou ionizarem átomos do gás. Com o

aumento da intensidade do campo elétrico, o elétron pro-

duz um maior número de átomos excitados ao longo da sua

trajetória em direção ao ânodo, aumentando, em consequên

cia, o número de fõtons emitidos - o que produz um impul^

so de maior amplitude e provoca o deslocamento do canal

do pico do espectro.

Pela análise da fig. 23 notamos uma melho-

ria na resolução do espectro ã medida que aumenta a dife

rença de potencial do contador.

Notemos também, que o campo elétrico atua

no tempo efetivo de decaimento da luminescencia. Convém

lembrarmos que o tempo de decaimento da luminescencia de

pende da vida média dos estados excitados do gás. Na pr£

sença de um campo elétrico que situe o contador na região

proporcional o tempo global de decaimento da cintilação

será praticamente igual ao tempo de trânsito dos elétrons,
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desde que este tempo seja maior que a meia vida dos esta

dos excitados dos átomos do gás.

De fato, quando a partícula primaria atra-

vessa o gás produz íons acompanhados de átomos excitados

que se desexcitam com uma meia vida característica do es_

tado excitado. Aplicando-se um campo elétrico intenso

novos ions e átomos excitados formar-se-ão ao longo da

trajetória dos elétrons primários. Estes átomos excita-

dos serão formados durante todo o tempo de trânsito dos

elétrons que possuem energia suficiente para provocar ex

citação. Observemos que o campo elétrico não atua na

meia vida do estado excitado, pois esta é uma caracterís

tica intrínseca do átomo. 0 campo elétrico simplesmente

aumenta o número de átomos excitados que se desexcitam

com a meia vida característica do estado excitado, aumen

tando assim, o número de fótons que atinge a fotomulti-

plicadora e portanto, o tempo durante o qual a lumines-

cencia se manifesta. Donde concluímos que o tempo glo-

bal de decaimento da luminescencia aumenta com a aplica-

ção do campo elétrico.



61

•••a^^

V.5• Cintilador com argônío puro

Como se sabe, impurezas em pequenas concen

trações, alteram sensivelmente a altura dos impulsos do

cintilador gasoso convencional. Procuramos, portanto,

trabalhar com gases puros, para estudar o comportamento

do cintilador proporcional.

Utilizou-se como gás o argônio com 99,999%

de pureza, observando que em ausência do campo elétrico,

apareciam impulsos de amplitude comparável com a do ruí-

do do sistema, o que dificultava o seu registro. Apli-

cando-se um potencial ao ânodo, notamos um aumento da am

plitude do impulso a medida que se eleva a tensão, porém

a partir de 2100 V os impulsos decresciam, diminuindo com

o contínuo aumento de tensão.

Esse comportamento do cintilador é decor-

rente dos fenômenos que ocorrem no contador discutidos

no item IV.1, o que comprova a dependência do cintilador

proporcional com o funcionamento do contador.

Realizamos medidas do espectro do Am-241,

para vários potenciais aplicados ao contador. Os resulta

dos estão na fig. 25 e 26.



62
C.PM. í > 10a i

30

í 2

FI6. 25 - ESPECTRO 00 Am -241 OBTDO COM

CINTILADOR DE ÃNODO ORCULAR

GÁS' ARQÔNIO PURO

TENSÃO CONTADOR • 1700 V

10 20 30 40 50 60 70



63

F/e. 26 - ESPECTRO DO Am- 24/ COM CWT/LADOR

GAS- ARGONIO PURO
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Observamos que operando com o contador na

região proporcional é" possível obter-se espectros cuja

resolução melhora com o aumento da tensão, entretanto o

contador só opera na região proporcional num intervalo

pequeno de tensões.

Concluímos, portanto, que apesar dos gases

nobres puros serem utilizados nos cintiladores gasosos

convencionais, no cintilador proporcional seu uso não é*

recomendável, uma vez que o contador possui, nessa condî

ção, uma região proporcional muito pequena.
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V.6. Cintilador com Snodo retilfneo

Empregamos como gás o argônio com metana e

iniciamos o estudo do funcionamento do cintilador utili-

zando como ânodo um fio de tungstênio de 0,5 mm de diâme

tro e 7 cm de comprimento e com uma esfera metálica pre-

sa a sua extremidade inferior, a fim de evitar o "efeito

das pontas".

Devido ao comprimento do fio, retiramos o

bloco de lucite uma vez que a distância do Snodo â jane-

la da fotomultiplicadora é de apenas 1,5 cm. Revestimos

a janela da fotomultiplicadora com um fime fino do con-

versor preparado com a solução discutida anteriormente.

Sobre o anel de lucite, na extremidade inferior do conta

dor, apoiamos uma grade metálica, que mantinha contacto

com as suas paredes. Essa grade, de 801 de transmissão

de luz, tem por finalidade evitar o acumulo de cargas na

janela da fotomultiplicadora, o que poderia perturbar o

potencial do fotocátodo.

Realizamos medidas, na saída da fotomulti-

plicadora, da amplitude dos impulsos das partículas alfa

do Po-210, verificando que estes aparecem a partir do p£

tencial 1600V aplicado ao contador e crescem de amplitu

de à medida que se eleva a tensão.

Espectros do Po-210 foram medidos aplican

do diferentes valores de tensão ao contador, verificando
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-se pelos resultados experimentais, que o pico do espec-

tro desloca-se, aumentando o número do canal, a medida

que se eleva a tensão. Estes dados estão nas fig. 27 e

27a.

Este resultado é análogo ao obtido com o â

nodo circular, cuja explicação já foi detalhada anterior_

mente. Basicamente, o aumento do número do canal do pi-

co ocorre em decorrência da ação do campo elétrico que a

celera os elétrons, acarretando um aumento de átomos ex-

citados e portanto do número de fôtons e da amplitude do

impulso.

Observamos que ocorria deformação do espe£

tro quando o potencial do contador era elevado â 2900 V,

acentuando-se cada vez mais â medida que se elevava a ten

são acima desse valor. Esse resultado experimental é em

decorrência - como já vimos - pelo fato do contador, nes_

sa condição, estar operando no fim da região de propor-

cionalidade limitada e início da região Geiger. Nessa

condição, a multiplicação gasosa que ocorre no contador

não depende apenas da ionização primária e os fenômenos

envolvidos são muito complicados. Por esse motivo pode-

-se concluir, a partir desses dados, que devemos traba-

lhar com o cintilador gasoso apenas com o contador ope-

rando na região proporcional ou no início da região de

proporcionalidade limitada.
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I - TENSÃO CONTADOR = 2 .400 V

II - TENSÃO CONTADOR • 2 .700 V

RG.27.a- ESPECTRO DO Po - 210 COM CINTILADOR

GAS0S0 DE ÂN0D0 RETIÜNE0
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VI. Comparação entre os resultados do cintilador com âno

do circular e ânodo retilTneo

Para comparar o funcionamento do cintilador

com ânodo circular com seu funcionamento com ânodo reti-

líneo, fiocamos o potencial da fotomultiplicadora e o ga-

nho do amplificador e fizemos medidas do espectro do Po-

-210 com o contador, em ambas as condições, operando com

2600 V e com o gás argônio com metana circulando no seu

interior. Para o cintilador com ânodo circular utiliza

mos o bloco de lucite, aderente â janela da fotomultipli^

cadora, o qual foi revestido com um filme fino do conve_r

sor.

Os resultados obtidos estão nas fig. 28, 29

e 29a,

Pela analise dos gráficos notamos que a r£

solução do espectro do Po-210 ê de 1,7% com o cintilador

de ânodo circular e de 21,41 no outro caso. Para enten-

der esse comportamento do cintilador é importante lem-

brarmos que os fõtons emitidos no contador decorrem:

- da desexcitação dos átomos de argônio e das mol£

cuias de metana;

- da recombinação de elétrons com íons positivos;

- da colisão de elétrons no ânodo. (Bremsstrahlung)
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Nos dois últimos casos, os fõtons emitidos tem espectro

contínuo e no primeiro case os fôtons emitidos são ress£

nantes com os níveis dos átomos do gãs.

Lembremos também, que os fotons são emiti-

dos nas vizinhanças do ânodo, uma vez que ê nas suas pr£

ximidades que os elétrons adquirem energia para iniciar

a avalanche e produzir excitação do gãs.

Deste modo, fotons emitidos nas vizinhan-

ças do Enodo, os quais possuam freqüências ressonantes

com as dos átomos do gás, serão absorvidos, antes de a-

tingir a fotomultiplicadora, em uma proporção que vai d<j

pender da distância entre seu ponto de emissão e do foto

cãtodo. Em conseqüência, os fotons produzidos a grandes

distâncias da janela da fotomultiplicadora praticamente

não contribuirão para a formação do impulso.

Quando trabalhamos com o ânodo retilíneo

essa absorção é muito grande, uma vez que a emissão dos

fôtons ocorrerá ao longo do fio, acarretando o seu atra-

so na chegada à fotomultiplicadora e portanto, uma má r£

solução do espectro. Com o ânodo circular, tal não ocoi*

re, pois os fotons são emitidos ao redor da espira cujo

raio é menor que o comprimento do ânodo retilíneo, e sua

reabsorção pelo gás é minimizada devido ao guia de luz.

De fato, sem o bloco de lucite e tendo trabalhado com o

sistema nessas mesmas condições, obtivemos uma resolução

do espectro do Po-210 de 19%, como já foi visto na fig.

21, que é compatível com a obtida com o ânodo retilíneo.
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Isto confirma o efeito da perda de fõtons por absorção

no gás.

Com o cintilador de ânodo retilíneo pode-

ríamos melhorar as condições de medida se trabalhássemos

com a fotomultiplicadora acoplada à parede lateral do con

tador, invés de estar na sua extremidade inferior. Com

isso, acreditamos que a resolução do espectro seria me-

lhorada, pois reduzir-se-ia a absorção dos fõtons pelo

gás; nesse caso seria conveniente que a fonte fosse col£

cada na intersecção do eixo do cilindro que representa a

fotomultiplicadora com a parede oposta do contador.
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VII. Comparação entre os resultados obtidos com o conta-

dor e o cintilador proporcional

Antes de compararmos os dados obtidos com

o contador e com o cintilador é de fundamental importân-

cia que se compreenda o que é registrado em cada caso.

Com o contador proporcional coleta-se os £

létrons produzidos na descarga proporcional do contador,

devido a passagem das partículas alfa. A corrente de

íons, nesse regime de operação do contador, é devido aos

elétrons oriundos da ionização primaria e dos provenien-

tes do processo de sua multiplicação na avalanche Town-

send.

Já com o cintilador proporcional registry

-se os fotons produzidos no contador que são decorrentes

da desexcitaçao dos átomos de gás, da recombinação dos

íons e de colisões dos elétrons com o ânodo. Os átomos

do gás são excitados por interação com a partícula inci-

dente e com os elétrons da avalanche Townsend, que adqui

riram energia através da ação do campo elétrico no inte-

rir do contador.

Mantendo a diferença de potencial do conta

dor com ânodo circular fixa em 2600 V e utilizando a mis

tura gasosa P-10 circulando pelo seu interior, registramos

" I
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no multianalisador o espectro do Po-210 obtido na saída

do contador, e em seguida, operando nas mesmas condições,

medimos o espectro na saída do cintilador. Os dados ex-

periment:. Ls estão nas fig. 30, 31 e 32.

Comparando os dados obtidos nos dois casos,

observamos que o espectro do cintilador proporcional po£

sui uma resolução melhor que a obtida com o contador pr£

porcional convencional. De fato:

1) a resolução do contador é

n 142 - 125
125

.10(U =

2) a resolução com o cintilador proporcional é

212 - 210
210

-.100% = 0,94%.

Quando, por outro lado, realizamos a medi-

da do espectro do Po-210 cor» c contador e o cintilador

de ânodo retilíneo, não observamos uma melhoria da reso-

lução do espectro do cintilador comparada com a obtida

com o contador. As medidas obtidas com o contador de â-

nodo retilíneo e com o cintilador estão nos gráficos das

fig. 33 e 34 e mostram que a resolução obtida çom o con-

tador ê superior a o$btida com o cintilador. De fato:

1) a resolução do espectro do Po-210 obtida com o con

tador ê

= 5,46%;

2) a resolução do espectro do Po-210 obtida com o din

tilador ê R = 1591 ̂
1 ? 6 . 1001 = 16,9%.
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I - COM ONTILADOR PROPORCIONAL

I I - COM CONTADOR PROPORCIONAL

FIG. 32 - ESPECTRO DO Po - 210
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Este resultado - como jã vimos anteriormen

te - é devido ao fato de que os fótons no cintilador são

emitidos nas proximidades e ao longo do ânodo, portanto

longe da fotomultiplicadora, o que pode provocar a sua

absorção ou espalhamento pelos átomos do gás, antes de a

tingirem o fotocãtodo. Isto acarreta uma má definição

dos impulsos e portanto, do espectro medido. Jã, com o

contador não há perda de elétrons, uma vez que todos se-

rão coletados, contribuindo na formação do impulso.

Pela análise dos dados experimentais, con-

cluímos que apesar do contador com ânodo retilíneo apre-

sentar uma boa resolução, isto não o qualifica a funcio-

nar como cintilador de mesma resolução, em vista da má

geometria de coleção dos fõtons. Poder-se-ia, eventual-

mente, obter uma melhoria na resolução da medida do es-

pectro alfa acoplando-se a fotomultiplicadora na parede

lateral do contador; desta forma as medidas seriam compa

rãveis com as do cintilador de ânodo circular.
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VIII. Conclusões

Nosso trabalho inicial mostrou a existên-

cia do fenômeno da influência do campo elétrico sobre a

amplitude dos impulsos de cintilação (dissertação de mes_

tradol levando-nos às seguintes conclusões:

1) As características de um contador de cintilação

gasoso são consideravelmente influenciadas pela presença

de um campo elétrico de intensidade suficiente para pro-

vocar ionização, por colisão, no regime proporcional.

2) Observa-se que a intensidade da radiação lumin£

sa emitida pelo contador aumenta por várias ordens de

grandeza e é", em primeira aproximação, proporcional a in-

tensidade do campo elétrico aplicado.

3) 0 estudo detalhado demonstra a existência de "pi_

cos" nas curvas de amplitude do impulso em função da ten

são. Estes apresentam estrutura semelhante as observa-

das nos fenômenos de colisão de elétrons com energias va

riãveis e as moléculas de um gás.

0 prosseguimento dos trabalhos sobre cinti^

ladores proporcionais conduziu-nos a dados que confirma-

ram todas as conclusões iniciais e permitiram obter uma

melhor compreensão dos fenômenos responsáveis pelo aumen
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to do número de fótons devidos a excitação dos átomos do

gás pela passagem de uma partícula ionizante, em presen-

ça de um campo elétrico.

I) 0 prosseguimento do trabalho permitiu com-

preender melhor a influência da natureza do gás, da geo-

metria do contador e do campo elétrico aplicado ao conta

dor, no funcionamento do cintilador proporcional. A me-

lhor compreensão desses fenômenos tornou possível optima

zar as condições de funcionamento, chegando a atingir

0,93 de resolução para medidas de espectros alfas.

II) 0 alto poder resolutivo que se obtém com

esse novo tipo de detector e a excepcional relação sinal/

ruído recomendam o seu emprego em medidas de Física Nu-

clear, nas quais a análise da forma do espectro e/ou a

discriminação em relação às radiações de fundo sejam pa-

râmetros importantes no planejamento da pesquisa.

III) Durante o desenvolvimento dos trabalhos foi

possível estudar o comportamento do cintilador na região

de proporcionalidade limitada. Os resultados permiti-

ram obter-se pela primeira vez uma idéia clara dos fenô-

menos que ocorrem nessa região de funcionamento do contji

dor.

IV) Verificou-se que na região de proporciona-

lidade limitada os espectros obtidos com o cintilador re

velam uma melhoria espetacular da resolução, sem perda

da eficiência de detecção, o que recomenda o funcionamen
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to nessa região em todas as pesquisas nas quais a resolu

ção seja um fator importante na obtenção de dados. Por

exemplo: fenômenos de correlação temporal, sistemas de

coincidência entre partículas pesadas e outras radiações

envolvidas no processo.

V) Durante os estudos verificou-se haver van-

tagens definidas do emprego de anodo circular, para esse

tipo de cintilador, por apresentar um maior numero de muL

tiplicação de fõtons com a conseqüente melhoria da reso-

lução. Esta influência se manifesta de forma notável

quando no interior do contador se emprega um guia de luz.

É obvio que nem todas as possibilidades fo_

ram exploradas, o que representaria um trabalho de enor-

me coletânea de dados e despesa apreciável para aquisi-

ção de gases nobres, o que está fora das possibilidades

deste laboratório. Julgamos que os dados apresentados es

tabelecem a natureza do fenômeno da multiplicação de fõ-

tons numa descarga gasosa, de maneira indiscutível; a a-

nálise das características dos contadores de cintilação,

operando nesse regime, abre novas possibilidades para o

estudo da detecção e do comportamento de partículas pes«i

das, em razão da elevada resolução que se consegue com o

cintilador por nos estudado. Um prosseguimento deste e£

tudo com outros gases constituir-se-ia apenas na repeti-

ção das experiências, uma vez que toda a sistemática da

pesquisa está claramente exposta neste trabalho.
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