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A B S T R A C T

The set-up and calibration of the PIXE-SP System of

Elementary Analysis located at the Institute of Physics of the

University of Sao Paulo is described. The PIXE-SP, that operates

with 8 MeV alpha bean, has been calibrated for elements with

Z >11, by means of homemade evaporated standard targets of AC,

Si , BaC£2 i K2Cr0., , Ti , Cr , Mn , Fe , Cu , Ge , Ag , Sn, and

Au. Those targets are thin, homogeneous, and have been calibrated

on a microbalance within an average precision of 6%. The overarr

precision of the PIXE-SP System is estimated in 10% for elements

with 16< Z< 30 , going up to 30* for the others. The detection

limit of a blank Kimfol target 220 yg/cm2 thick, irradiated with

a 10 pC electric charge, shows a minimum of about 0,1 ng (- 4 ppm)

for Mn. The PIXE-SP System has also been intercalibrated with

the PIXE located at University of Gent, Belgium, by means of 12

atmospheric aerosol targets collected on two Batelle Cascade

Impactors. The analyzed masses of elements with 16 $ Z < 30 agree

within 20%. ^(XAAXXA^I/ )
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R E S U M O

Descreve-se a implantação e calibração do Sistema

PIXE-SP de Análise Elementar no Instituto de Física da üniversí_

dade de São Paulo. r>

Q PIXE-SP, que opera com alfas de 8 MeV, foi cali-

brado quantitativamente para as linhas Ka e La de elementos

com 11f Z < 40 e Z > 30 respectivamente. Utilizaram-se alvos

-padrões evaporados de At , Si , BaCt2 » K2CrOi, , Ti , Cr ,Mn,

Fe , Cu , Ge , Ag , Sn e Au. Os padrões, preparados no pró-

prio IFÜSP, são finosr homogêneos e foram calibrados por gravi-

metria com precisão média de

^-,—A precisão da calibração do PIXE-SP foi avaliada em

cerca de 30% para elementos com Z < 16 e Z > 30 , melhorando pa

ra 10% em média, para 16 $ Z < 30 . 0 limite de detecção estima-

do num alvo de Kimfol com 220 ug/cm2 de espessura, irradiado com

10 pC de carga, apresenta o mínimo de 0,1 ng (~ 4 ppm) no Mn.r

C O PIXE-SP foi intercalibrado com o PIXE da Universe

dade de Gent, Bélgica, por meio de 12 amostras de aerossol atmos

férico coletadas por Impactador em Cascata, modelo Bateile. Pa

ra 16 < Z <30 os resultados concordam em 20%.
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INTRODUÇÃO

0 PIXE* é um método físico de análise quantitativa

multielementar, não destrutiva e de alta sensibilidade. Consis

te en irradiar por feixe de íons (prótons, alfas, etc.) a amos-

tra a ser analisada, visando induzir-lhe a emissão do espectro

de raios-X característicos, cuja detecção é feita em detectar de

Si(Li),dispersivo em energia. A análise e redução desse espec-

tro juntamente con a curva do Fator de Resposta do Sistema (cur

va de calibração quantitativa) permite então obter as massas e-

lementares da amostra irradiada.

No PIXE a rolina de análise se processa em torças re

letivamente curtos. Em cerca de 10 a 20 minutos é possível de-

tectar e quantificar, simultaneamente, todos os elementos
—i o

dos em uma amostra, com Z > 10, ate o limite inferior de 10 g.

O PIXE é essencialmente insensível ao estado quími-

co (especiação) do elemento analisado posto que a emissão de raios-X

envolve apenas transições eletrônicas nas canadas nais internas

dos átomos.

A operação en vácuo linita a aplicação do método ãs

amostras sólidas que não sejam voláteis. Já existem, entretan-

*PIXE - "Particle Induced X-Ray Emission". Sigla oficialmente ado
tada na "l»t International Conference on Particle Induced X-Ray
Emission and its Analytical Applications" - Lund, Suécia- 1976.
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to, sistemas PXXE capazes de analisar amostras líquidas. Nestes,

o feixe de Ions é extraído da câmara para irradiar a amostra em

pressão atmosférica.

As amostras comumente analisadas no PIXE devem pre-

ferencialmente ser finas (< 1 írg/cm2), podendo ser depositadas

em folhas de carbono ou filmes plásticos especiais tais como Mg

lar, Kimfci, Nuclepore e outros. ,

No Instituto de Física da USP, o PIXE foi instalado

com o objetivo inicial de apoiar pesquisas em poluição do ar e

aerossóis atmosféricos a que se propõe o Grupo de Estudos de Po

luição do Ar (GEPA) desde 1976.

O aerossol atmosférico, constituído pelas pequeni-

nas partículas em suspensão no ar é um sistema físioo-qulmioo com

propriedades próprias: o aerossol emitido por fontes naturais ou

antropogênicas ingressa na atmosfera e se modifica por condensa

ção, coagulacão, dispersão, sedimentação, etc, para finalmente

ser removido pelo solo, pela água ou pelos objetos e seres vi-

vos. Ele é amostrado pelo GEPA em aparelhos que o classificam

por tamanho, em faixas, desde 0,1 um até 16 um.

A análise gravimétrica dos filtros complementada pe

Ia análise PIXE, em que se quantifica a composição elementar do

particulado, permite caracterizar o aerossol amostrado, quer por

meio de suas distribuições de tamanho e parametrizações log-nor

mais, quer utilizando modelos de dispersão em que se estuda a

relação entre as fontes dos aerossóis e seus receptores e os me

canismos de transporte, modificação e remoção do particulado.

A utilização do método PIXE como instrumento de a-

poio para análise elementar de amostras exige a sua compatibili

zação com os métodos de coleta de amostras, ou sua reciproca, ou
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ainda o meio termo, em que ambos são ajustados um ao outro. S

neste sentido que se homogeniza o feixe de ions, o que permite

analisar amostras não homogêneas, ou então, que se utiliza de a

mostras finas, em que a correção por autoabsorção dos raios-X é

pequena.

O principal objetivo deste trabalho é obter a cali-

bração quantitativa do Sistema PIXE-SP de Análise Elementar que,

expressa na curva do Fator de Resposta, especifica o relaciona-

mento, em função do número atômico, entre o número de raios-X

detectados e a massa irradiada. Inicialmente o Fator de Respos

ta pode ser determinado com dados do arranjo experimental e se-

ções de choque de ionização tabeladas. Seu posterior ajuste a

dados experimentais é feito irradiando-se alvos-padrões calibra

dos. Finalmente, a intercalibraçao do Sistema com algum outro

laboratório considerado padrão permite aferir o trabalho reali_

zado e verificar a acurácia da calibração.
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1. HISTÓRICO

i

1.1. BREVE HISTÓRICO DO PIXE

A espectroscopia de raios-X , data desde 1910, ano

em que Barkla obteve a primeira evidência positiva do espsc-

tro de emissão de raios-X caracteristicos. Três anos depois,

Noseley ' ' estabelece a relação entre a freqüência das radia-

ções características e o respectivo número atômico, fundamentan

do a identificação elementar a partir da análise do espectro de

raios-X. Apesar do grande potencial da nova técnica, havia di-

ficuldades práticas no uso do equipamento disponível que limita

vam severamente sua aplicação, o maior problema consistia no

uso de elétrons como fonte de excitação. As exigências de alto

vácuo e amostra condutora, quase toda energia dos elétrons ê con

vertida em calor, causavam problemas de evaporação devido ao ex

cessivo aquecimento da amostra.

Em meados de 1920 desenvolveu-se a fluorescência de

raios-X induzida por fótons (XRF) que evitava a maioria dos pro

blemas oriundos do uso de elétrons, porém sua menor eficiência

de excitação e os primitivos equipamentos de detecção, tornavam

este processo de difícil aplicação. Entretanto, desde o inicio

da década de 50 a técnica de fluorescência de raios-X para aná-

lise elementar vem sendo utilizada em instrumentos comerciais.

ApenaB em 1970, Johanson e colaboradores ' , mos-
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traram experimentalmente que a combinação da emissão de raios-X

induzida por prótons, com cerca de 2 MeV , e sua detecção pelo re

cém descoberto detector de Si(Li) , dispersivo em energia,cons

titula um novo e poderoso método de análise multielementar não

destrutivo. Aplicou-se então o método que se tornaria conheci-

do apenas pela sua sigla, PIXE, à análise de uma amostra de po-

luição do ar na cidade de Lund, Suécia .
i

Atualmente o PIXE tem sido largamente utilizado na

análise de amostras de poluições ambientais, de amostras bioló-

gicas, e t c . Sua alta sensibilidade sobre quase toda tabela pe

riôdica e rapidez tem contribuído para a rápida disseminação

deste método de análise pelo mundo.

1.2. O PROJETO PIXE-SP

1.2.1. Introdução

Com o objetivo de introduzir a tecnologia de análi-

se PIXE no Instituto de Plsica da USP e apoiar estudos de

poluição do ar a partir da análise elementar de aerossóis atmos

féricos, iniciou-se em 1975, o projeto PIXE-SP. Para tanto foi

instalada no laboratório Pelletron do Instituto de Física da USP,

uma câmara de irradiações especialmente projetada para análises

pelo método PIXE.

Desde o seu inicio, o projeto tem contado com estrcd

ta colaboração do grupo de aerossóis atmosféricos da "Florida

State University" - EUA -dirigido pelo Prof.Dr. John H. Winchester'6'7)

que lá opera sistema semelhante ao aqui instalado. Tal colabo-

ração concretizada no empréstimo de equipamentos, troca de infor

maçõea, trabalhos conjuntos, intercalibração dos sistemas de a-
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nálise e visitas mútuas têm contribuído ao bom êxito do empreen

dimento.

1.2.2. Histórico do PIXE-SP

A primeira "irradiação PIXE" em São Paulo ocorreu em

(8)

05/12/76 . As condições experimentais eram precárias. A câ-

mara de irradiação do PIXE '10), figuras 1.1 e 1.2, era monta-

da num suporte móvel imediatamente após a câmara de espalhamen-

to do espectrõgrafo magnético na canalização 15A no laboratório

Pelletron. Tal montagem possibilitava a retirada da câmara pa-

ra operação do espectrógrafo, porém sua remontagem exigia demo-

rados ajustes e realinhamentos.

FIGURA 1.1 - Diagrama esquematico da câmara PIXE. 1. Difusor de

feixe; 2. colimador; 3. câmara de alvos; 4. co-

po de faraday; 5. trocador de alvos; 6. sensor de

vácuo; 7. "cold trap"; 8. bomba de difusão; 9.ja

nela de observação; 10. janela para carga e des-

carga de alvos; 11. alvo; 12. detector de Si (Li);

13. colimador de raios-X e absorvedor; 14. Supres

sor magnético de elétrons.
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FIGURA 1.2 - Primeira instalação do Sistema PIXE-SP. Vê-se ã es
querda o espectrõgrafo magnético, câmara de espalha
mento e â direita, a câmara PIXE.

Na dissertação de mestrado de Maristela D. Souza -

"Contribuição â Calibração do Sistema PIXE-SP"' ' -, apresenta

da em 1978, alguns parâmetros de operação do sistema PIXE-SP fo

ram verificados e confirmados:

- a reprodutibilidade do sistema de análise;

- a homogeneidade do feixe;

- a relação linear entre a massa do alvo e o número de raios-X

característicos detectados numa irradiação.

M.D. Souza estudou também duas formas distintas de

calibração: diretamente, a partir de alvos padrões com massas ca

libradas e indiretamente, determinando a curva de eficiência de

detecção e utilizando resultados experimentais da literatura pa

ra seção de choque de produção de raios-X.

Em suas conclusões recomenda:

- aperfeiçoar a técnica de confecção de alvos padrões, em

particular, utilizar alvos de calibração evaporados e não

micropipetados;
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- em se continuando a utilizar feixe de alfas, deve-se de-

dicar esforços ã determinação das seções de choque de pro

dução de raios-X;

- rever periodicamente a curve de eficiência do detector de

Si(Li), principalmente em baixas energias de raios-X

(<10keV) ;

- aperfeiçoar o uso de absorvedores de raios-X.

1.2.3. A Nova Câmara PIXE:

Em 1979 a câmara PIXE foi totalmente reformada e mon

tada definitivamente na canalização 30A. Ainda apôs outra cama

ra de espalhamento, agora porém, em montagem rígida com apenas

uma interconexão móvel. Veja figuras 1.3 e 1.4.

FIGURA 1.3 - Diagrama esquematico da nova câmara PIXE.



FIGURA 1.4 - Montagem atual da câmara PIXE na canalização 30A no

laboratório Pelletron.

Foi instalado também um novo trocador de alvos com ca

pacidade para armazenar 8 anéis de IC*, podendo centraliza - los

horizontal e verticalmente e irradiá-los sem quebra de alto vá-

cuo.

As modificações realizadas permitiram otirizar a ope

ração do PIXE-SP. A nova montagem possibilita ao PIX: -rP entrar

em cperação com um mínimo de preparação. A maior capacidade da

torre de alvos aliada ã substituição da antiqa bomba de alto vá

cuo por uma bomba Turbo-Molecular, reduziu o tempo "aberto" da

câmara para cerca de 10*.

* A n r l d e I C : A n e l tie p l á s t i r n ( 2 rj , 4 ' 1 ,.' 7 ' 0 , 2 i m ) u t i l i z a d o n o
a m o s t f í U k T ili' a e r o s s ó i s íitmns f ? r i rn". l ••• piir t 3<lor e m C ,1 -. ;il n .
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1.2.4. O Estágio Atual

A partir das conclusões da referida dissertação de

mestrado , o trabalho se desenvolveu no sentido de operacio-

nalizar o PIXE-SP, visando a análise rotineira de grande número

de amostras.

1. Estabeleceu-se técnica de preparação de alvos padrões evapo-

rados, sobre extensa faixa da tabela periódica.

2. Os principais parâmetros envolvidos na análise quantitativa

pelo PIXE foram revistos.

3. Adotou-se novo absorvedor de raios-X com furo axial com ilO%

do ângulo sólido de detecção.

4. Determinou-se, a partir de curvas de secção de choque tabela

das, o Fator de Resposta Moninal do PIXE-SP para elementos

Z > 11 que em seguida, foi ajustada aos pontos experimentais.

5. O Sistema PIXE-SP vem sendo intercalibrado com laboratórios

internacionais.
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2. A FORMULAÇÃO BÁSICA DO PIXE

2.1. O ESPECTRO CARACTERÍSTICO DE RAIOS-X

Um átomo com uma vacância em camada interna encon-

tra-se eu estado excitado. A desexcitação ocorre por meio de

transições eletrônicas de camadas mais externas para a vacân-

cia interna, podendo a diferença de energia ser emitida em for-

ma de um quanta de radiação eletromagnética*.

Nem todas as transições são permitidas. Além de umas

serem mais prováveis que outras, algumas são proibidas. As tran

sições mais prováveis e observadas no PIXE, são as de dipolo e-

létrico que escritas em notação convencional devem respeitar re

(12)gras de seleção que apenas permitem transições em que :

An

Am

= ilimitado

= ±1

= 0

= ?
= o ,

OU il

+ 1

, íl ; proibido j j = 0

sendo

Um diagrama de níveis atômicos com as transições per

mitidas é apresentado na figura 2.1 .

*Exí»tem doi» outro* processou competitivos no preenchimento de
vacâncias eletrônica» que são não-radioatívos : a emissão de e-
létrons Auger e a» transíçõe* Costcr-KroníR ,



o,
o.

SCRIE K SERIE L J 8EWE M

«v»

FIGURA 2.1 - Diagrama de níveis atômicos e transições permitidas. A notação â esquerda ê d* Siegbahn, as-

sim como a das transições, também chamada notação espectroscõpica.
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A freqüência da radiação emitida em função do nüme-

ro atômico ê dada pela lei de Hoseley

v = K ( 2 - T ) } (2-1)

onde (Z-T) é a carga nuclear efetiva e T O parâmetro de blin

dagem.

Para as linhas Ka , a relação empírica determinada

por Moseley vale(13)

vKa(Z) = 0,248 * IO1* (Z-l)2 [4~'1 (2-2)

ou

10,25 U-l»a [eV] (2-3)

onde E K Q é a energia da radiação característica Ka com fre-

qüência v .

Dessa forma a medida da energia dos raios-x emiti-

dos por una amostra pode ser utilizada para identificação dos e

lementos constituintes.

2.2. A ANALISE ELEMENTAR QUALITATIVA

Um detector de raios-X tipo Si(Li), dispersivo em

energia, permite a medida simultânea dos raios-X característicos

emitidos por uma amostra sob análise. Sensível na região de 1

a 30 KeV, medem-se principalmente linhas K para elementos com

11 < Z ; 40 e linhas L para elementos com Z > 30 .
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Na figura 2.2, podem ser vistas espectros típicos de

alguns elementos obtidos com detector de Si(Li) com resolução

aproximada de 250 eV.

FIGURA 2.2 - Espectros de emissão de raios-X típicos para al-

guns elementos, obtidos com detector de Si(Li) com

resolução aproximada de 250 eV. Reproduzido da

ref. 60.

Nestes espectros, as linhas podem set identificadas

a partir da simples verificação da sua energia e comparação com

tabelas apropriadas >15»16># Por v e z e s é útil conferir suas

intensidades relativas, tambán obtidas an tabelas correntes'17'18'19'20>.



.15.

Num espectro desconhecido, a correta identificação

dos vários picos pode ser dificultada por algumas interferên-

cias, tais COMO: picos S O M , picos escape e superposição de

linhas.

Tanto os picos S O M CORO OS de escape podem ocorrer

quando a taxa de contagens de raios-X detectados for relativmen

te alta (Mior que 5 Kcps) . Os picos S O M resultam da detecção

simultânea de dois ou mais raios-X. Sua identificação é relatî

vãmente siaples pois sua energia é combinação linear da dos pi-

cos mais intensos. Um pico escape ocorre quando ratos-X são a-

penas parcialmente detectados; isto é: a fluorescência do Si ,

induzida pelos raios-X incidentes no detector, ao invés de ser

"captada" pelo cristal, lhe "escapa" originando uma coleta in-

completa de carga(15>. O raio-X assim detectado possui 1,740 KeV

(energia da linha Ko do Si) a menos que o incidente, podendo

gerar um pico com energia E - 1,740 KeV.

A superposição de picos ocorre ao se detectarem li-

nhas de elementos diferentes com energias semelhantes. Os casos

mais freqüentes no PIXE são as interferências K0(Z) nas linhas

Ka(Z+l) para elementos com 18<Z< 30 e as linhas Ma do Pb

sobre as Ko do S. Na análise quantitativa essas interferên-

cias tem que ser descontadas.

Na figura 2.3 podem-se ver exemplos de espectros com

pico soma, escape e superposição de linhas.

0 fundo observado nos espectros é característica do

PIXE. Ê devido principalmente â radiação de freamento de elé-

trons Becundários na amostra e será discutido adiante, no capí-

tulo 3.
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FIGURA 2.3 - Espectros con picos soma, escape e superposição de

linhas.

2.3. A FORMULAÇÃO BÁSICA PARA ANALISE QUANTITATIVA

2.3.1. A Equação Diferencial do PIXE

Para determinar os elementos constituintes de uma a

mostra irradiada no PIXE, identificam-se as linhas caracter!sti

cas de seu espectro.

Para quantificar cada elemento identificado é preci

so estabelecer uma relação entre o número de raios-X caracteris

ticos detectados e a massa do elemento correspondente presente

na amostra.
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Seja dx o número de raios-X emitido por um elemen

to de volume dv , em que M(x,y,s) é densidade volunêtrica de

átomos com número atômico Z e P{x,y) a densidade superficial

da seção transversal do feixe de partículas com energia E(s) in

cidentes. Definindo °X(
E) como a seção de choque de produção

de raios-X, pode-se escrever:

dX * ax<E) P (x,y) M ix,\),z) áv (2-4)

0 referencial adotado está definido na figura 2.4 .

alvo

FIGURA 2.4 - Sistema de coordenadas adotado na formulação do

PIXE-SP.

Apenas uma fração de raios-X emitidos é detectada.

A radiação pode ser absorvida (atenuada) pela própria amostra

(auto-absorção), assim como por absorvedor propositalmente colo

cado entre o alvo e o detector, cuja função será discutida no ca
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pitulo 5. Por fim, a reduzida área do detector faz com que ape

nas uma fração íi/4* dos raios-X emitidos, nele penetre e des-

tes, apenas a fração 6 é registrada, por conta da eficiência

de detecção. Dessa forma, o número de raios-X detectados ê dado

por

dN x = £ e T,T2dX (2-5)

2.3.2. Atenuação e Autoatenuaçao dos raios-X

I
A atenuação da radiação ao atravessar um absorvedor '

de raios-X pode ser calculada a partir da lei de Unbert-Beer

T = expfi â. dt) (2-6)

em que o. e d, são respectivamente o coeficiente monocromâ-

tlco de absorção linear e a espessura elementar do absorve-

dor. o índice i refere-se aos elementos constituintes do ab-

sorvedor.

A mesma relação poderia, em principio, ser utiliza-

da para determinar T, , a autotransmissão da radiação na amos-

tra. Acontece que tal correção é difícil de ser aplicada a a-

mostras em que se desconhece a distribuição de massa, tais como

as amostras de Impactador em Cascata analisadas no PIXE-SP.

O estudo da correção da autoabsorção para alvos não

homogêneos é um extenso capítulo do PIXE e não será discutido

neste trabalho. Isto porque, as amostras analisadas no PIXE-SP

são normalmente finas, valendo Tj-1 , exceto para os elementos

mais leves detectados (Z s 16), em que se pode, por enquanto, a-

dotar a correção padrão para amostras de aerossóis atmosféricos
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(22)

Para evitar a correção de auto absorção, também os

alvos-padrões usados na calibração do PIXE-SP são finos, de for

ma a valer mais uma vez 1^=1 . O limite de espessura para al-

vo fino homogêneo e monoelementar é discutido no capitulo 4.

2.3.3. Condições de Integração da Formula do PXXE

Combinando as equações (2-4) e (2-5) obtém-se a "For

mula do PIXE"* 4' 1 1' 2 3' em que ê colocado de forma explicita o fa

to de o ser função da energia E , do feixe incidente

dNx - P(x,y) ox(E) Hlx,y,s) ̂  6 Tj(*,*,») T2 d» . (2-7)

Para integrar (2-7) e obter uma relação unívoca en-

tre N e a massa elementar da amostra irradiada, várias hipó-

teses simplificadoras são usuais. Elas refletem condições rea-

listas de trabalho e procuram adequar o PIXE ao alvo utilizado

e vice versa.

2.3.3.1. Supõe-se íl constante e igual ao valor médio do ân-

gulo sólido subentendido pelo detector.

2.3.3.2. Utilizam-se alvos finos: pode-se assim desprezar a au

toabsorção (T,«l) assim como a variação da energia

das partículas do feixe incidente ao atravessarem o ai

vo, permitindo escrever °X(E) ~<>x •

2.3.3.3. 0 feixe incidente é homogeneizado por meio de uma fi-

na folha difusora. Dessa forma Píx,y) • p .
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Conseqüentemente a integral (2-7) se reduz a:

Nv = Ã 6 p "» T! i M à*dyâz . (2-8)

Esta última integração exige algum cuidado. No PIXE pode» se ir

radiar alvos maiores e menores que a seção transversal do fei-

xe. No caso de um alvo menor, todos os N átomos do alvo se-

rão irradiados, e

M àxãyâz = N . (2-9)

'v

Irradiar um alvo maior que a seção transversal do

feixe só tem sentido (para fins quantitativos) se este for homo-

gêneo. Nesse caso, para um alvo com D átomos por unidade de á

rea, cujo normal faz um ângulo 6 com a direção do feixe vale:

M dxdyda » N = D ~ ç (2-10)

onde ò é a área da seção transversal do feixe, 4/cosd é a í

rea efetiva irradiada no alvo e N é o número de átomos do al-

vo interceptados pelo feixe.

2.3.4. Definição de Parâmetros e Fórmula do PIXE

0 símbolos, as grandezas e unidades utilizadas na

formulação quantitativa do PIXE-SP encontram-se na tabela 2.1 .

As equações abaixo relacionam, respectivamente,a mas

sa m, com o número de átomos irradiados na amostra, a densida-

de superficial de massa d , com a densidade superficial de áto-

mos D, e finalmente, a carga Q, com o número de Ions inciden-

tes P .
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símbolo

N

P

D

d

M

m

4

°x

q

A

Q

a

e

Ao

e

1

grandeza

número de atemos do alvo irradiados pelo feixe

densidade superficial de partículas na seção
transversal do feixe

densidade superficial de atemos no alvo >

densidade superficial de massa elementar

densidade volumétrica elementar de atemos no
alvo

massa do elemento sob análise na amos Ira

seção transversal do feixe

seção de choque de produção de raios-X

carga da partícula incidente

ãtano grama

carga total acumulada no copo de Faraday

ângulo sólido de detecção

ângulo entre a normal do alvo e o feixe

6,02486 x io2 J é o número de Avogadro(12)

1,60206 x i o " " é a carga do elétron<12)

unidade

-

-i
cm

- 2

cm

- 2

ng.an

an

ng

an2

barn (IO*2* cm2)

carga do elétron

g

uC

sr

rd

g mol"

C

TABELA 2.1 - Símbolos, grandezas e unidades do PIXE.
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A m 10"'
N = - 2 - — (2-ll>

A d 10"'
D = -2—= (2-12)

Con os parâmetros definidos na tabela 2.1 e com as

equações (2-11), (2-12) e (2-13) pode-se reescrever (2-8) cornos

0"' -»• Ao m 1 00 » H
0~'

°x 10

cuja simplificação fornece:

3761 Í f í T

No caso de alvo homogêneo maior que a seção trans

versal do feixe a massa irradiada é dada por:

2.3.5. O Fator de Resposta do PIXC

Define-se o Fator de Resposta Nominal, R , do PIXE

como:

* - 3761 vfE a T <2-17)

que permite reescrever (2-15) como:

Nx = Ro
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O Fator de Resposta relaciona o número de raios-X

detectados com a massa elementar irradiada na amostra. Ê fun-

ção do elemento e da particular linha observada. A equação (2-17)

permite determinar Ro a partir de parâmetros do PIXE e seções

de choque de produção de raios-X conhecidas.

Combinando a equação (2-16) e (2-18) pode se deter-

minar R experimentalmente, por meio de alvos-padrões homogê-

neos com espessura conhecida:

N cos6
" - x . (2-19)
" d * Q

• equação (2-19) define R experimentalmente. Co-

nhecido R , a inversão de (2-18) resulta na formula de tra-

balho do PIXE, aplicável a amostras finas, menores que a seção

transversal do feixe.

5 T ' (2-20)

2.3.6. Amostras Homogêneas Maiores que a Seção Transversal do
Feixe

Em amostras homogêneas maiores que a seção transver

sal do feixe apenas uma parte da amostra é irradiada. As varia

veis definidas a seguir,

m » massa elementar detectada na amostra

a * área do alvo irradiada

m' - massa elementar contida em amostra homogênea

a' * área de amostra homogênea

permitem determinar a densidade superficial de massa da amostra:
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• • I (2-21)

a:
a'

(2-22)

Por hipótese, a amostra ê homogênea e d* id . Igualando (2-21)

com (2-22), com auxilio de (2-20) e lembrando que a*4/cos8 on

de 4 é a área da seção transversal do feixe, a massa elementar

contida em amostra homogênea maior que o feixe é dada por:

a'cosO
R Q

(2-23)



.25.

3. A PRODUÇÃO DE RAIOS-X E DO FUNDO CONTINUO

3.1. INTRODUÇÃO

A interação entre partículas ionizadas (protons, a^

fas, etc.) aceleradas e os átomos de um alvo, pode induzir a e-

roissão de raios-x característicos do elemento irradiado. Tal fe

nômeno, envolvendo a remoção de pelo menos um elétron de cama-

das mais internas, tem sido estudado desde a sua descoberta por

Chadwick, em 1912.

Na descrição teórica, o processo é visto como decor

rente da interação Coulombiana entre o íon incidente e o átomo

do elemento alvo, resultando na criação de pelo menos uma vacân

cia primária em camada eletrônica interna do átomo alvo.

Um átomo com uma vacância, encontra-se em estado ex

citado. A desexcitação ocorre por meio da transição de elétrons

de camadas superiores para a vacância existente.

As transições podem ser radiativas e não radiativas.

As não radiativas são conhecidas por Transições Auger e Transi^

ções Coster-Kronig* '.

Na transição Auger ocorre a transição eletrônica pa

ra a vacância, sendo a energia excedente liberada na emissão de

um elétron de camada mais externa tornando-se o átomo duplamente
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ionizado. As transições Coster-Kronig apenas desloca* a vacân-

cia entre sub-canadas da mesma camada concorrendo COB as transi

ções radiativas de elétrons Auger. Um esquema exemplificando es

sas transições é apresentado na figura 3.1.

TRAKSIÇÃO RADIATIVA T1AMSIÇAO AUGER TRANSIÇÃO RADIATIVA
COH COSTER-KRONTC

FIGURA 3.1 - Esquema de transições eletrônicas possíveis após io-

nização de camada atômica interna.

3.2. A SEÇÃO DE CHOQUE DE PRODUÇÃO DE RAIOS X, K

A seção de choque de produção de raios-X, o , en

tendida como a probabilidade de emissão de raios-X caracterlsti

cos por Ion incidente, é normalmente escrita como produto de ou

trás três probabilidades.

ox = Oj w k (3-1)

<jj , w e k representam, respectivamente, a proba

bilidade de criação de uma vacância em determinada camada do á-

tomo alvo, a probabilidade da transição para a camada ser radia

tiva e a probabilidade da transição especifica, dentre as perm±

tidas, para a camada.
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Por exemplo, para a linha K a l , Oj se refere ã io-

nização da cavada K , u ã probabilidade de transição L-»K ser

radiativa e o k detemina a probabilidade da transição radia-

tiva ser de L,. para K , ou seja, do tipo K , . Neste caso

a aplicação da fôranila (3-2) ê direta:

°XKal = °K UK kol <3"2)

onde:

°XKal = **c*° de choque de produção de raios-X , Ka.

o_ = seção de choque de ionização da camada K

u>K » rendimento fluorescente de transições para a camada K

k . * probabilidade de emissão Ka, dentre as linhas K .

3.3. A SEÇÃO DE CHOQUE DE PRODUÇÃO DE RAIOS-X, L

Para as canadas I», M, etc. é necessário conside-

rar a estrutura de sub-camadas e a possibilidade de transições

Coster-Kronig deslocarem a vacância primária alterando assim as

probabilidades de transição'24'25*.

Para a linha L Q l por exemplo, cujo esquema de tran

sição é apresentado na figura 3.2, Oj » o£3 , se refere â ioni

zação efetiva da sub-camada L3 sendo calculada como segue'

aí,3 " °L3 + £23 °L2 + (f13 + f12 f23)cLl (3"3)

onde o.. , o L 2 e o-, são as seções de choque de ionização

das respectivas sub-camadas e f._ > tjl * f13 as
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Coster Kronig entre sub-camadas que deslocam a vacância primá-

ria para a sub-camada L3. Continuando, na equação (3-1), u> é

substituído por v3 denominado rendimento fluorescente efetivo

da sub-camada L3. Finalmente k é a probabilidade da transi-

ção ser entre as sub-camadas M4 * L3 dentre todas as transi-

ções M -• L3 possíveis. Substituindo (3-3) em (3-1), tem-se:

JXLol - [ • L3 f23 °L2 <f
13

f12 f23
)OLl]v, kai (3-4)

Tabelas com valores para f , v , u e k podem ser

encontradas nas referências 17, 18, 19, 27 e 28.

A probabilidade de uma vacância primária na camada

k gerar uma vacância secundária na L , pode ser desprezada no

cálculo de o2 pois, nas condições do PIXE-SP, é inferior a 1%.

Mi

«-a,

5
FIGURA 3.2 - Diagrama de transição para a linha Lal • as diver

sas possibilidades de transições Coster Kronig des
locarem vacâncias em Li e L2 para L3.
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3.4. A SEÇÃO DE CHOQUE DE ION UAÇÃO POR "PNBA"

Merzbacher e Lewis , em trabalho clássico, tratam

a ionização de camadas internas por protons e alfas quanticamen

te, a partir da lf aproximação de Born para ondas planas (PNBA).

Seu resultado fornece uma primeira indicação do comportamento de

o , sendo porém imprecisa para aplicações práticas.

Basbas et ai analisando discrepâncias de PWBA

para colisões em baixas velocidades sugerem duas correções: con

sideram a deflexão Coulombiana na trajetória da partícula inci-

dente e a variação da energia de ligação do elétron devido a

presença da partícula incidente. Nestas condições, obtém uma cur

va universal, reproduzida na figura 3.3 cujo ajuste aos dados

experimentais é evidente.

10

FIGURA 3.3 - curva universal do ajuste por PWBA reproduzida de

Basbas et ai
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3.S. A SEÇÃO DE CHOQUE DE IONIZAÇÃO PELA "BEA"

A teoria do encontro binário (BEA) desenvolvida por

Garcia et ai ' é citada no excelente trabalho de revisão

do PIXE de Johansson et ai . Na BEA a colisão entre o átomo

e a partícula incidente é tratada classicamente como sendo ape-

nas entre o projétil incidente e o elétron atômico. £ realiza-

da uma correção aproximada do efeito de repulsão do núcleo al-

vo.

t o * •-

I o* /

o o» L:

0.00*

00001,

i
0.01 01 1 10

FIGURA 3.4 - Curva universal do ajuste semi-empírico de Johansson
et ai em pontos experimentais.

Johansson et ai, ressaltam entretanto, que também a

BEA não oferece a precisão necessária ao PIXE. Utilizam por is
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so a parametrização da curva universal de Garcia para ajustar um

polinômio do 5ç grau em 316 pontos experimentais de seção de cho

que de ionização por protons na camada K e 158 pontos experi-

mentais para a camada L . O gráfico da curva ajustada ê repro

duzido na figura 3.4.

No PIXE-SP utiliza-se feixe de alfas. De acordo com

os autores acima, o polinômio ajustado pode ainda ser utilizado,

porém com menor precisão, aplicando-se a seguinte lei de escala:

o (alfas com energia 4E) - 4 o.(protons com energia E) (3.5)

ou seja, aplica-se o polinômio em Ions com mesma velocidade.

3 . 6 . PARA PROTONS E ALFAS

Tawara et ai ' comparando protons e alfas,

figuras 3.5 e 3.6, mostram que a relação, o» • 4o para mes-

ma energia por unidade de massa atômica vale apenas em pequena

faixa de energia.

1.5

5 1 *

0»

\
•
• f

•
i

la
il

2 1
CNEMOr |M»v/am>)

FIGURA 3.5 - Razão de produção de raios-X para linhas L do Pb
por impacto de protons e 'He
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10
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Si

• • •

«I

ENERGY (MeV/amu)

FIGURA 3.6 - Razão da seção de choque de ionização da camada K

para protons e 3He em SI e Af ( 3 3 ).

Pelas figuras acima, pode se concluir que a energia

utilizada no PIXE-SP, a saber 2 MeV/uma parece ser particular

mente conveniente para aplicação da lei de escalas da eq.(3.5).

3.7. PWBA x BBA

Nas figuras 3.3 e 3.4 pode se avaliar visualmente a

qualidade do ajuste da curva PWBA e do ajuste semi-empírico de

de Johansson (ASJ).

Uma comparação mais acurada pode ser feita na figu-

ra 3.7 em que se graficou
XK

calculada para alfas de 7,93 MeV

(energia utilizada no PIXE-SP) por PWBAí30'34> e pelo ajuste se

mi-emplrico de Johansson et ai.

Na figura 3.8 é reproduzida a comparação, entre o

cálculo de (?„„ para prótons de 4 MeV calculada por PWBA e pe-

la BE A (35)
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ti JC 30 iÕ ~Sõ /

FIGURA 3.7 - Seção de choque de pro-
dução de raios-X da camada K calcu
lada por PWBA e pelo ajuste semi-en-
pirico de Johansson et ai para alfas
can 7.93 MeV.

FIGURA 3.8 - Seção de choque de
produção de raios-X da camada K
induzidos por protons de 4 MeV

calculado por BEA ( ) e PWBA
( ) . Reproduzida da ref. 35.

Pela aná l i s e das f iguras 3 . 3 , 3 . 4 , 3.7 e 3.8 chega-

se ãs conclusões:

a) De forma geral ambos os modelos se ajustam bem aos pon-

tos experimentais. A maior diferença entre os modelos é da or-

dem de 20% para Z=10 e Z=50.

b) BWBA tende a apresentar resultados intermediários entre

a BEA e o ASJ.



.34.

c) A decisão por um ou outro modelo só pode ser feita com-

parando a previsão teórica com pontos experimentais próprios.

No PIXE-SP, entretanto, não se tem ainda precisão suficiente (ou

alvos de calibração adequados) para tonar tal decisão. Escolheu

-se por enquanto a curva calculada por PWBA, decisão certamente

sujeita a revisão futura.

3.8. A PRODUÇÃO DO FUNDO CONTtNUO

A radiação de fundo continuo pode ser devido a '

1) Radiação de freamento de elétrons secundários;

2) Radiação de freamento dos Ions incidentes;

3) Raios y de reações nucleares, excitações e espalhamento Compton

em altas energias;

4) Radiação de freamento de elétrons acelerados, por eletrização

de alvo isolante.

Os três primeiros processos são processos fundamen-

tais e dificilmente podem ser evitados. Os dois últimos podem

ser atenuados por condições experimentais adequadas.

A excitação de estados nucleares depende do feixe,

sua energia e do alvo. Exige cuidadosa seleção dos materiais

com que se constrói a câmara de irradiações, pois sendo a seção

de choque para reações nucleares normalmente bastante inferior

à de produção de raios-X, sua contribuição é relevante apenas

quando se irradia grandes massas de material: tipicamente coli-

madores de feixe, substratos de amostras, e t c .

A eletrização de alvos isolantes pode gerar campos e

létricos suficientemente intensos para acelerar elétrons livres
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no interior da câmara fazendo-os incidir no alvo ou nas paredes

da câmara. Sua radiação de freamento

te mais intensa da radiação de fundo

da câmara. Sua radiação de freamento pode facilmente ser a fon

.(36)

3.9. A RADIAÇÃO DE FREAMENTO DE ELÉTRONS SECUNDÁRIOS

Elétrons secundários são emitidos pelos átomos do ai

vo durante o bombardeamento. Sua radiação de freamento no inte

rior do alvo constitui a contribuição mais importante para o fun

do contínuo em baixas energias.

Um espectro de fundo continuo, como o da figura 3.9,

detectado no PI$E, com feixe de partículas com 1,7 MeV/u.nua. a

presenta máxima intensidade em torno de 2 KeV e decresce rápida

mente em energias maiores que a máxima energia transferível por

colisão elástica de partículas do feixe incidente com energia E,

para elétrons livres no alvo, dada por T = 4 MmE/(M+m)2 * 4mE/M,

onde m e M são respectivamente a massa do elétron e do Ion

incidente.

M" ! .c I
i

\ |

J
9O K)

?0 5O «0 »O tO TO 90 9O K)(
40 *o tio rn ito

CEMOd

FIGURA 3.9 - Espectros de fundo continuo obtidos na irradiação de
(38)

530 ug/av' de Mylar r"f feixes de Ions ocn 1»7 MeV/u.m.a.

0 corte cm baixas enerqias é devido a queda na ef .1

ciência do dntrecno. A seta marca o vnior de T .
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A radiação de freamento de elétrons secundários no

alvo está fortemente relacionada com a produção de raios-X ca-

racterísticos na amostra . Em ambos os casos o principal

processo é a criação de vacâncias em camadas atômicas pelas par

tículas incidentes.

No caso de feixe de protons nota-se ainda um segun-

do aumento na intensidade do fundo em alta energia devido a ra-

diação de freamento dos prótons incidentes.

A radiação de freamento dos elétrons secundários não

ê isotrõpica. Ela é máxima a 90° em relação ao feixe inciden-

te. Na figura 3.10 ' o fundo contínuo produzido por impacto

de prótons de 3,5 MeV ê comparado para 2 ângulos de detecção.

0 corte verificado até 6 KeV é devido ao absorvedor para raios-X

utilizado (Aí - 13,5 mg/cm2).

FIGURA 3.10 - Radiação de freamento continuo de Mylar medida em

dois ângulos diferentes. Reproduzida da ref. 39.

3.10. RELAÇÃO SINAL/RülDO PARA PROTONS E ALFAS

Para comparar o rendimento do PIXE com diferentes

feixes de íons, pode-se medir a relação sinal/ruído para alguns
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elementos. Na figura 3.11, reproduzida do artigo de R.L.Watson

et ai , a relação sinal/ruído para linhas K do espectro de

raios-X , em alvos de tINa

feixes de iH , 2He , tC <

da experimentalmente.

16" .Cr ,Zn em

oNe com 1,7 MeV/u.m.a. ê medi-

Comparando-se apenas protons e alfas constata-se a

relativa independência da relação sinal/ruido com o íon inciden

te. Entretanto prõtons parecem ter melhor rendimento para al-

vos com 11< Z <16 enquanto alfas o tem para Z > 24 .

2 « • • 10
PROJECTILE ATOMIC NUM8CR

FIGURA 3.11. Relação sinal/ruído para linhas K de alvos sele

cionados em função do número atômico do Ion inci-

dente<38).

3.11. A RADIAÇÃO DE FREAMENTO DOS lONS INCIDENTES

A seção de choque de produção da radiação de frea-

mento das partículas incidentes com número de massa c número ato
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mico. A] e Z, , e energia E num alvo (A,Z), ê dada pela fór

mula(36);

do_ A, Z\ Z2
 fZ, _}

2

aiç = c - Ê ^ - (ÃT -1)

onde C é uma constante.

O termo (Z1/Z1 - Z/A) vem da interação entre a ra

diação de dipolo elétrico do projétil e a do núcleo em recuo, su

gerindo a utilização de projéteis com relação carga/massa prõxi^

ma da do alvo. Na figura 3.9 vê-se que no bombardeio de Mylar

(CioHtO») em que t/K =0,52 o fundo para energias acima de

6 KeV é nitidamente menor para íons cuja relação Zi/Ai é 1/2.

3.12. CONCLUSÕES

3.12.1. Comportamento Qualitativo de o.

Para um feixe de ions com número atômico Z , massa

N e energia E , a fórmula para a seção de choque de ionização

- (29)
obtida por Merzvacher e Lewis e :

(3-7)

onde T_ é a máxima energia transferível a um elétron livre con
m —

forme definido em 3.9 e I é a energia de ligação da camada io

nizada.

A equação (3-7) não serve para aplicações práticas

porém descreve qualitativamente o fenômeno. Aprende-se por exem
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pio, que o cresce com a quarta potência da energia/u.m.a. do

projétil, cai aproximadamente com Z1

Zi da carga do Ion incidente.

do alvo e depende com

3.12.2. VARIAÇÃO DA RAZÃO DE EMISSÃO PARA LINHAS L

A razão da emissão para as linhas L , M , etc. de-

pende da energia e da natureza do feixe incidente. Tal fato é

conseqüência da dependência da seção de choque de ionização de

cada sub-camada com a energia do Ion incidente propiciando va-

riações na razão de formação de vacâncias primárias nas sub-cama

das. Tawara et ai ' , por exemplo, verificam tal dependên-

cia para as razões L /L , L /L , L /Lg e L /L, para impac-

to de protons de 1 a 14 NeV - figura 3.12. Apesar da previsão

teórica para L /L, ser independente da energia da partícula in

cidente, pois para ambas as transições a vacância inicial ocor-

re na sub-camada L3 , na realidade ocorrem variações, justifi-

cada pelos autores como decorrente de não considerarem a ioniza

ção de camadas mais externas durante as transições.

T.,CÍ!:.:M,
FIGURA 3.12 - Razões de emissão das

linhas L. , L , L. e L_ para a
r Y *• n

transição L produzidas por impac

to de protons. A linha partilhada

é previsão por BEA. Reproduzido da

ref. 26.
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Para as séries L , M , etc. recomenda-se portanto

a determinação experimental da razão de emissão das linhas de in-

teresse em alvos padrões, tendo-se o cuidado de manter fixa a e

nergia do feixe incidente, pois a forte dependência de o. com

a energia do feixe pode alterar a razão de formação de vacâncias

primárias e conseqüente'- ;nte a de emissão de linhas caracterís-

ticas.
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4. O CRITÉRIO DE ALVO PINO HOMOGÊNEO

4.1. INTRODUÇÃO

Na integração da equação (2.7), que relaciona o nú-

mero de raios-X emitidos por uma amostra elementar com a sua mas

sa, quando irradiada no PIXE, formulou-se a hipótese 2.3.3.2. ,

que define o alvo fino como aquele em que a variação da energia

do feixe incidente ao atravessá-lo e a auto-absorção da radia-

ção característica emitida são desprezíveis.

Neste capitulo será determinado o limite de alvo fi

no para alvos elementares homogêneos, do tipo utilizado na cal^

bração experimental do PIXE. Se bem que os resultados não po-

dem ser aplicados no caso de amostras multielementares, obtém-se

indicações que permitem estabelecer um limite superior para a

validade da hipótese formulada.

Na irradiação de um alvo no PIXE os dois efeitos,

considerados abaixo, que levam a subestimar a massa analisada,

se somam.

Ao atravessar a amostra, a energia do feixe inciden

te diminui. Como a seção de choque de produção de raios-X va-

ria aproximadamente com E" , o feixe, a medida que penetra no

alvo, induz cada vez menos a emissão de raios-X característicos.
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A auto-absorção dos raios-X, vem se somar a este e-

feito pois justamente a radiação produzida no fundo da amostra

tem maior probabilidade de ser absorvida pela própria amostra no

seu trajeto ao detector.

4.2. O PODER DE FREAMENTO

A medida da variação da energia de partículas num

meio material pode ser determinada pela taxa do poder de frea-

mento, S ("Stopping Power") fornecida por tabelas(41>. S é de

finido como:

dE
37 * - S (4-1)

onde E é a energia do feixe incidente e t a espessura do roa

terial atravessado, em yg/cm2. Na figura 4.1, S ê graficado

em função da energia de prótons freadas na atmosfera e em folhas

de At , Cu , Pb , Ag .

: ;;.:::::: .VIHOT

FIGURA 4,1 - Razão de perda de energia para protons em vários meios

materiais. Reproduzido da ref. 12.
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Para aplicações práticas convém ressaltar algumas

propriedades do Poder rfe Freainento:

1) Sua relação funcional não relativistica é dada por

__ r-. _ Z ( i n (_) + ctei (4-2)

dr E m I Z j

válida para E/M Z/2Q MeV.

2) A taxa de perda de energia ê aproximadamente inversamen

te proporcional ao quadrado da velocidade do Ion incidente. Por

tanto, para partículas com mesma velocidade = (E/M), S depen-

de apenas de Z\ . Isto posto, a lei de escalas para protons e

alfas definida no capítulo 3, continua valendo:

4 V - 4 V V (4~3)

onde os índices n e p se referem a alfas e protons respecti

vãmente.

Na figura 4.1 pode também ser verificado que para ai

fas com energia em torno de 8 MeV, S varia entre 10' e IO3 MeV

cmVg , variando fracamente com o número atômico do meio mate-

rial.

4.3. AUTO ATENUAÇÃO DA RADIAÇÃO EMITIDA

Simplificando a notação utilizada, supondo alvo ho-

mogêneo maior que o feixe em qur M(.•,.,•;! M e feixe uniforme

tal que P{r,it,r.) •- P , (2-7) fjode ser reescrita como:
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dN P ^ r 6 T2 I M a fE) T, di> (4-4)

onde a notação ê a mesma do capítulo 2.

A medida que o Ion incidente penetra no alvo, sua e

nergia, inicialmente E , ê gradualmente dissipada. A profun-

diade z, a energia do feixe será E(s) e consequentemente i(E(.-:))

serã o valor da seção de choque de produção de raios-X corres-

pondente.

Para relacionar E e T, com z será utilizado o

esquema da figura 4.2 cuja notação é a mesma da figura 2.4.

alvo

direção
do f e ixe

r ~ ' OOSP

•- - ticos(180-

oosv
'cos(«+*)

t •• • ;

b>-C — K)-cte

f ' - (/cos-

Si(U)

FIGURA 4.2 - Sistema de coordenadas e relações entre dimensões

para integração da equação (4-4),

0 raio-X emitido pelo elemento do volume, para atin

qir o detector, deve atravessar a distância t num meio cujo ooe



.45.

fi ciente de absorção de massa é >J , expresso em cm'/g . A ca-

mada do alvo interposta entre o elemento de volume e o detector,

funciona, na realidade, como um absorvedor de espessura variá-

vel cuja transmitância ê dada por:

T, = exp(-ppt) = exp(-ppas) (4-5)

onde:

u = coeficiente de absorção de massa em cm2/g

o = densidade do alvo em g/cm2

a = relação angular definida na figura 4.2

A p
Substituindo (4-5) em (4-4), e escrevendo M = -°-

resulta:

dN = fp 2- 6 T2 -2*1 p o(E(*)) e~
vpaz ãxáyáz (4-6)

X L 41" A J

Para uma determinada linha característica a quanti-

dade entre colchetes é constante e será considerada unitária. A

integração em x e y é imediata, fornecendo:

C

N x = p 4 o(E(z)) e'
UPaz áz (4-7)

o

onde i é a área a seção transversal do feixe e o produto p i

a densidade linear de massa ao longo do eixo z .

Uma pequena mudança de variáveis é conveniente: se

jam: t * ps , d « pi e d' = pí.f respectivamente a profundida

de, espessura e espessura efetiva do alvo medida em g/cm2. Des

sa forma (4-7) pode ser reescrita como:
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N = 4 a ( E ( T ) ) e - l J a T dT . i4-8>

x

A integral (4-8) não ê tr iv ia l . Poder-se-ia,em prin

cipio, uti l izar a relação (3-7) para o(E) , cuja fórmula pode

ser resumida por

a(E) = kE" (4-9)

e para a dependência da energia do feixe com a profundidade z

no alvo a equação do poder de freamento (4-2) encontr? aplica-

ção.

4.4. EXPANSÃO EM SERIE DE TAYLOR

A expansão da integral (4-8) em série de Taylor (no

caso Mac-Laurin) em torno de T=0 gera:

Nx(T) - N(0) + N'(0)T + N
M(0) j- + 03 (4-10)

N(0) = 0 (4-11)

N1(0) = i o(E(0)) = i a (4-12)
o

N-(0) » 4 [ § * e"MaT - va e~vaT «(EdJj]^ (4-13)

Para T = d' , o segundo termo da expansão é justar

mente a solução de (4-7) no caso de alvo fino em que O(E(T) ) -

o(E(0)) = o e exp(-paT) = 1 .
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Utilizando a relação (4-9) tira-se

§§ = 4kB 3 (4-14,

que pode ser aproximada para:

da a âa . a ,. lc,
dl = —> dÊ * 4 Ê ( 4- 1 5 )

onde agora o é o real valor da seção de choque de ionização.

A substituição de (4-15) em (4-13) e esta em (4-10) resulta:

NX(T) = * oo T - s OQ T
J{p2 • fü]} + 0, (4-16)

que para T * d' vale:

Nx(dM « á'i aQ jl- ^-a • ̂ | d'

A correção para alvo fino (CAF) pode então ser definido como:

CAF

pois termos de 0} < CAF
2 .

A equação (4-18) mostra o efeito aditivo do frea-

mento da partícula incidente e da auto-absorção do raio-X emer-

gente na atenuação de Nx .
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4.5. O LIMITE DE ALVO FINO HOMOGÊNEO

Para classificar um alvo homogêneo como fino, no -'

PIXE, é necessário que CAT $ e onde e é o limite em que se

pode ignorar efeitos de auto-absorção e freamento. Tal condi-

cão determina a máxima espessura admitida para um alvo homogê- -J

neo:

d < " w ° (4-19»
f2S_

onde d' = d/cos6 , sendo e definido conforme a exatidão pre- $

tendida no PIXE.
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5. O ARRANJO EXPERIMENTAL DO PIXE-SP

5.1. INTRODUÇÃO

O arranjo experimental de PIXE-SP é composto pela

câmara de irradiações, sistema de detecção e armazenamento de es

pectros e software de análise e redução de dados.

A câmara de irradiações do PIXE-SP encontra-se ins-

talada na canalização 30A no laboratório do Acelerador Pelletron

do Departamento de Física Nuclear do Instituto de Física da ÜSP

e utiliza a infraestrutura deste laboratório para a aquisição de

dados e seu armazenamento.

Os espectros atualmente são analisados e reduzidos

no computador PDP-11/45 no laboratório do Acelerador Linear do

Departamento de Física Experimental do Instituto de Física da

ÜSP.

A presente descrição se refere ao arranjo experimen

tal do PIXE-SP no período de 10/81 a 12/82.

5.2. A CÂMARA DE IRRADIAÇÕES DO PIXE-SP

O desenho da câmara de irradiações do Sistema PIXE-SP

de análise elementar está nas fiquras 5.1 e 5.2.
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«on

FIGURE 5.2 - Vista lateral e superior da câma-
ra PIXE-SP. 1) IV colimadorj 2) ao
limador final; 3) torre de alvos;
4) detector de Si(Li); 5) luneta;
6) copo de Faraday do PIXE-SP ;
7) ligação da bomba turbo-molecu-
lar de alto vácuo; 8) carga e des
carga de alvos. — o
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FIGURA 5.1 - Localização da câmara PIXG-SP na canalização 30A do laboratório Pelletron.
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Na câmara o feixe de partículas alfa de 8 MeV inci-

de inicialmente numa fina folha difusora de Mi com 8 * 10 po

legadas (181 ug/cm2) cujo objetivo é homogeneizar, por espalha

mento, o perfil do feixe ê satisfazer a condição 2.3.3.3 utili-

zada na integração da "fórmula do PIXE". O feixe homogeneizado

agora com 7,93 MeV, é então colimado por um conjunto de fendas

circulares de carbono com diâmetros decrescentes, dispostas de

forma a evitar sua incidência na canalização e conseqüente emis

são de raios-X característicos. A fenda final com diâmetro de

3.7 mm dista apenas 2,2 cm do centro do alvo a ser irradiado,

podendo facilmente ser substituída por outra sem cotpraneter seu

alinhamento. Tal recurso permite modificar as dimensões do feî

xe, de acordo com o alvo irradiado. 61 cm apôs atravessar o ai

vo, o feixe é coletado num copo de Faraday de carbono. A cor-

rente de feixe é monitorada no colimador final e no copo de Fa-

raday. O sinal deste último é utilizado para integração da car

ga Q com que o alvo foi irradiado.

A torre de trocador de alvos consta essencialmente

de um par de trilhos por onde corre uma moldura retangular con-

tendo 8 anéis de 2,54 cm de diâmetro. Um sistema de tração ado

nado por rosca sem fim é capaz de ajustar a moldura em qualquer po

sição vertical num deslocamento máximo de 20 cm. Todo o conjun

to ê montado numa mesa que pode ser acionada horizontalmente num

curso máximo de 1 cm para fins de centralização. A mesa pode ain

da ser montada em qualquer ângulo com o feixe incidente. No

PIXE-SP utiliza-se 45°.

Uma luneta, montada a 90° em relação ao feixe, opôs

ta ao detector, garante a perfeita centralização do alvo duran-



.53.

te a irradiação.

O sistema de bombeamento de vácuo é composto por u-

ma bomba turbo-molecular para alto vácuo e uma bomba de palhe-

tas de dois estágios em pré-vãcuo.

5.3. 0 SISTEMA DE DETECÇÃO DE RAIOS-X

5.3.1. O Detector de Si(Li)

A detecção de raios-X emitidos pelo alvo é feita por

um detector de Si(Li) refrigerado a nitrogênio liquido, marca

ORTEC , cujos principais parâmetros estão na tabela 5.1. A

geometria de detecção e de montagem do detector está na figura

5.3.

i"1nl n i 1 i in

opipt'i or

diâmetro efetivo

profundidade sensível

tensão de polarização

resolução nominal em 6,4 KeV (Fe Kct)

resolução alcançada no PIXE-SP

janela

distância do cristal ã janela

distância da janela ao alvo

ângulo sólido de detecção

Si(Li) refrigerado a nitrogênio l í -
quido, marca ORIEC, modelo 7113-
04170-SCPQ-HZ-SIP, fabricado em
06/11/81.

4,0 mm

4,21 mm

- 1500 V

170 eV

195 eV

Berllio cem 8 um de espessura

5 mm

1,7 cm

(0,0257 i 0,0029) sr

TABELA 5.1 - Parâmetros do sistema de detecção de raios-X utili

zado no PIXE-SP.
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FIGURA 5.3 - Geometria de detecção do PIXE-SP.

Um corte s impl i f icado da montagem interna do detector

de Si(Li) e s t á na f igura 5 .4 .

ssr

i i i i um
i i I ^ i ni i i i i 11 HI i

FIGURA 5.4 - Corte simplificado de uni FIGURA 5.5 - Curva de ef iciência no

detector de Si (Li) an montagem criogê minai do detectar de Si (Li) do PIXE
. . (151 ~ r<16)
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Na figura 5.5 é graficada a curva nominal de eficiên

cia do detector de Si(Li) do PIXE-SP. A baixa eficiência em pe

quenas energias ê devido principalmente ã absorção da radiação

na janela de berílio (veja figura 5.4), que limita na prática a

análise PIXE a elementos com número atômico maior que 10.

5.3.2. 0 Absorvedor de Raios-X

A alta sensibilidade do PIXE para elementos com baí

xo número atômico (10 < Z < 20) faz com que a taxa de contagens

de raios-X, na irradiação de uma amostra com composição elemen-

tar mais ou menos homogênea, seja cerca de 100 vezes maior para

os elementos mais leves que para os mais pesados. Como existe

um limite superior para a taxa de contagem, definido em função

do tempo morto no ADC, o tempo de irradiação de uma amostra po-

de se tornar excessivo quando se deseja boa estatística nos ele

mentos em que o PIXE é menos sensível.

Para atenuar os raios-X menos energéticos e realçar

a parte mais energética nos espectros utiliza-se no PIXE-SP um

absorvedor de Mylar (CIOHIO*), com pequeno furo axial (com cer-

ca de 10% da área de detecção) montado logo â frente da janela

do detector.

A transmitância de um absorvedor com furo é dado por:

T2 « r + (1-r) exp(£ a. d.) (5-1)
i * l

em que r é a razão dos ângulos sólidos do furo e de detecção,

Oj o coeficiente de absorção de massa do elemento i e d, a

respectiva espessura, somados sobre a composição estequiométri-

ca do absorvedor.



.56.

Composto apenas por H , C e O o Mylar apresenta

um coeficiente de absorção sem "degraus" (bordas de absorção) ao

longo de toda a região sensível do detector de Si(Li).

Como pode ser verificado na figura 6.4 o absorvedor

equaliza a curva do fator de resposta do PIXE. Permite aventar

a intensidade do feixe e a taxa de contagens de raios-X da par-

te mais energética dos espectros reduzindo o tempo de irradia-

ção necessário para se obter boa estatística ao longo de todo

espectro de raios-X.

Os principais parâmetros do absorvedor de raios-X u

tilizados no PIXE-SP estão descritos na tabela 5.2

absorvedor

espessura

furo

r

Mylar

103 vm

*• = 0

0,086

- CitHtC

— » (1.438 1

,8 mm

0.001) >< IO"2g/cm2

TABELA 5.2 - Parâmetros do absorvedor de raios-X do PIXE-SP.

5.4. A ELETRÔNICA DE AQUISIÇÃO DE DADOS

O diagrama de blocos da eletrônica utilizada no PIXE

-SP está na figura 5.6. o sinal do detector é amplificado jun-

to a câmara e só então remetido a sala de controle para análise

no ADC. Finalmente o espectro obtido é armazenado em fita mag-

nética no computador IBM/360.



FIGURA 5.6 - Diagrama de blocos da eletrônica do PIXE-SP.
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5.5. A ROTINA DE ANALISE DE ESPECTROS DE RAIOS-X

5.5.1. A Redução de Espectros

A decomposição dos espectros ê feita pelo programa

IDEFIX* ' instalado no computador PDP-11 no Laboratório do Ace

lerador Linear do IFUSP. Este programa é capaz de ajustar si-

multaneamente até 10 picos gaussianos sobre um fundo polinomial

do 39 grau. Fornece os parâmetros do ajuste, a posição e a á-

rea integrada de cada gaussiana. O programa, originalmente im-

plantado para análise de espectros de raios y. tem sido de gran

de utilidade nesta etapa de implantação do PIXE-SP.

5.5.2. Determinação da Massa Elementar Contida Numa Amostra

Para determinar as massas elementares contidas numa

amostra irradiada no PIXE-SP cujo espectro de raios-X já tenha

sido decomposto pelo IDEFIX, os seguintes passos devem ser se-

guidos :

1) descontar interferências entre picos e superposições con

forme descrito em 2.2;

2) se necessário corrigir efeitos de auto-absorção confor-

me descrito em 2.3.2;

3) calcular a massa elementar contida no alvo por meio de

Fator de Resposta, equação (2.20) ou (2.23);

4) descontar possíveis contaminações detectadas num branco

cujas massas elementares foram previamente determinadas. O bran

co deve ser o substrato em tudo parecido com o alvo, exceto por

não conter a amostra que se deseja analisar;

5) calcular concentrações, densidades, e t c , dependendo dos

fins a que se destina a amostra analisada.
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5.5.3. O Limite de Detecção

A medida de uma linha de raios-X envolve sempre a in

tegral de um pico sobre um fundo que deve ser descontado.

Considerando que as medidas realizadas estão sob for

ma digital (contagens), que são governadas pela distribuição de

Poisson, tem-se que o desvio padrão, o , associado à integral

de um pico com N contagens sobre um fundo com N. contagens

ê dado por:

° P " % + Nb

Portanto, mesmo na ausência de pico, N *0 , existe

um desvio padrão associado.

O limite de detecção, LD , é o menor N que pode

ser positivamente detectado sobre um fundo com desvio padrão

Na literatura existente ocorre grande confusão de

terminologia e definições para o limite de detecção. Na figura
(45)5.7, 6 definições correntes, compiladas por L.A. Currie , sao

ordenadas e comparadas. Entretanto, na literatura do PIXE, a

definição:

LD => 3/N^ (5-3)

é a mais utilizada, sendo por isso aqui adotada.

A definição acima corresponde ã probabilidade de

0/14% de falsa detecção de pico. Não significa, entretanto,ser

possível efetuar a integral numérica do pico, ou seja, quantifi
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cá-Io. Certamente fornece um valor limite abaixo do qual a de-

tecção é estatisticamente impossível.

mo

tOOOf- I-N%ITTMCMCMmM»

4-XT,

I
iaoo -

30 -

I BBBSSt
I-IHMW

- «-
FIGURA 5.7 - Limites de detecção de u
na medida de atividade radioativa en-
contrados na literatura e ordenados
por L.A. currie<45>.

f I J 4 5 *

Determina-se o fundo sob um pico gaussiano calculan

do sua integral entre os limites definidos pela largura S meia

altura do pico e corrigindo este valor para o pico todo, apli-

cando a equação abaixo:

MFWHM
**b
0,758 (5-4)

onde N. é o fundo correspondente ao pico todo, Nfa a inte-

gral do fundo entre os limites da largura â meia altura e

FWHM

0,758 N(0,l) d* (5-5)

FWHM

em que N(0,l) é a função normal.
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O limite de detecção, em unidades de massa, pode a-

gora ser estimado substituindo (5-4) em (5-3) e este em (2-20)

ou (2-23) conforme o caso.
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6. A CALIBRAÇÃO DO PIXE-SP

6.1. INTRODUÇÃO

Calibrar um Sistema PIXE é essencialmente determi-

nar-lhe a curva do Fator de Resposta em função do número atômi-

co.

A calibração experimental pode ser realizada irra-

diando-se padrões, normalmente constituídos de amostras metáli-

cas ou salinas, com espessuras conhecidas/ depositadas em subs-

tratos plásticos adequados.

£ preciso, entretanto, verificar as condições de va

1idade da curva obtida e sua precisão. 8 necessário determinar

também o limite dt detecção do Sistema e finalmente, se possível,

comparar com algumas mtdidas realizadas em outros laboratórios,

em trabalhos de intercalibração, visando garantir sua precisão

e acurácia.

A calibração do PIXE-SP deu-se da seguinte format

1) Prepararam-se, por evaporação no laboratório de alvos do

Acelerador Pelletron, uma série de alvos-padrões com espessuras

calibradas. Para estes alvos observou-se o critério de alvo f^

no definido no capítulo 4.

2) Alguns dos padrões aqui produzidos foram analisados no
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PIXE da Florida State University nos EUA, tendo sido testados

quanto ã homogeneidade do depósito, quanto a serem finos e quan

to à acurácia.

3) Determinou-se a curva do Fator de Resposta nominal do

Sistema PIXE-SP por meio da equação (2-17) e, com os parâmetros

definidos no capitulo 5. A seção de choque de ionização para ai

fas com 7,93 MeV foi determinada a partir de tabelas calculadas

porPWBA< 3 4' 5 2>.

4) Determinou-se as curvas dos Fatores de Resposta experi-

mentais Ka e La por meio de ajuste da curva nominal aos pontos obtidos na

irradiação de alvos-padrões nos 169, 179 e 199 períodos PIXE que

ocorreram respectivamente em 08/10/81, 12/01/82 e 23/04/82.

5) Em colaboração com a Universidade de Gent, Bélgica,

algumas amostras de Aerossol Atmosférico já analisadas no 169 pe

riodo do PIXE-SP foram lã reanalisadas e os resultados compara-

dos, numa primeira tentativa de intercalibraçao

A seguir, cada uma das etapas da calibração do PIXE

-SP será apresentada e analisada. Algumas conclusões podem ser

inferidas desde já, conclusões gerais do trabalho serão discuti^

das no capitulo 7.

6.2. PREPARAÇÃO DE ALVOS-PADRÕES

Os alvos-pa^rões com espessuras calibradas foram pro

duzidos para o PIXE no evaporador Edwards modelo E12E, no labo-

ratório de alvos do Acelerador Pelletron.

Os alvos são em sua maioria metálicos, com espessu-

2
ra inferior a lOOiiq/cm , evaporados sobre filme de mylar com
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350ug/cm e montados, ou em anéis plásticos com 2,54cm de diâ-

metro, ou em molduras retangulares de alumínio com 8,0an * 2,0cm.

Os alvos padrões podem ser classificados em 3 tipos:

AH: Anelar com depósito homogêneo;

RH: Moldura retangular com depósito homogêneo;

RD: Moldura retangular com depósito em forma de pequenos dis

cos obtidos por evaporação através de máscara com furos.

Supõe-se a espessura constante e a massa proporcional ã

área do depósito.

Na figura 6 .1 , são descritos os 3 tipos de alvos pa

drões produzidos:

B 0,5 I 8 15 2 8 mm

(O • • O •» Q
2 3 5 6

RD

AH

5 cm
c RH

FIGURA 6.1 - Tipos de alvos-padrões produzidos por evaporação em
filme de Mylar para calibração do PIXE-SP. A codi
ficação é descrita no texto.

Na tabela 6.1, são relacionados os alvos-padrõe» pre

parados para o PIXE.

Para avaliar a espessura da massa depositada realizou

-se a evaporação simultânea dos alvos e de 6 lâminas de alumínio (folha Ro-

chedo) previamente taradas e ocm dimensões 7,8cm * 2,0cm, todas montadas

siinortf1 r-omn o da ficnirfl fi.2.
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Identificação do
alvo

Ti-15/16

Cu-10-1

Sn-13-1

Mn-11-1

At-1

KCl-l

B a d 2

K2Cr0

Ti-1

Fe-1

Cu-1

Ge-1

Ag-1

Ag?l

Au-1

Pb-1

Si-3

Si-1

Ca-1

Cr-1

Mn-1

e

e

- 1

4 - 1

e

e

e

e

e

e

e

e

e

e

e

e

e

e Sn-13-2

e Mn-11-2

A£-2

KCf-2

e BaCt-2

e K2Cr04-2

Ti-2

Fe-2

Cu-2

Ge-2

Ag-2

Ag?2

Au-2

Pb-2

Si-4

Si-2

Ca-2

Cr-2

Mn-2

elemento

padrão

Ti

Cu

Sn

Mn

hi

K

Cl

Ba

Ct

K

Cr

Ti

Fe

Cu

Ge

Ag

Ag

Au

Pb

Si

Si

Ca

Cr

Mn

z

22

29

50

25

13

19

17

56

17

19

24

22

26

29

32

47

47

79

82

14

14

20

24

25

t ipo de
alvo

RD

RH

RD

RD

AH

AH

AH

AH

AH

AH

AH

AH

AH

AH

AH

AH

AH

AH

AH

AH

AH

AH

AH

AH

1
espessura

2
(ug/cm )

20,98

20,2

79

14,5

8,41

16,66

15,14

73,4

37,9

8,46

5,62

7,22

4,05

23,9

26,3

87,9

12,89

12,9

83,1

4,18

13,58

57,3

18,0

67,9

± 0,63

± 1,4

í 15

± 1,2

± 0,46

± 0,96

± 0,87

i 6,5

± 3,3

± 0,48

í 0,32

i 0,16

± 0,53

± 1,0

i 1,2

* 1,9

i 0,50

• 3,2

* 1,7

t 0,36

í 0,64

* 4,9

* 1,4

* 3,5

TABELA 6.1 - Alvos padrões evaporados com espessuras calibradas

produzidos para o PIXE-SP. A codificação de tipo

é a definida no texto. A maioria dos alvos tem du

plicata, portanto 2 nomes.
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Son

FIGURA 6.2 - Montagem dos alvos e lâminas de alumínio no supor-
te do evaporador.

Após a evaporação, os alvos eram armazenados e as lâ

minas pesadas. A densidade superficial do depósito dos alvos-pa

drões foi avaliado a partir da média e desvio padrão dos depósi_

tos das 6 lâminas. Nas 22 evaporações realizadas não se notou

nenhuma anisotropia sistemática na espessura dos depósitos das

lâminas, apenas variações aleatórias.

Pode acontecer que a incerteza assim associada ao aL

vo padrão não representa convenientemente a precisão da espessu

ra do depósito irradiado no PIXE, porque a área do feixe, cerca

de 0,lcm , é muito menor que a das lâminas em que se calculou a

espessura do depósito. De certa forma espera-se que a área gran

de da lâmina realize uma média das pequenas imperfeições do de-

pósito evaporado a que, entretanto, o PIXE é sensível. Ainda as

sim esse desvio padrão é uma boa indicação da qualidade da eva-
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poração do alvo preparado, podendo ser usado como primeira apro

ximação da incerteza na calibração do PIXE.

No preparo dos alvos-padrões as referências 47, 48,

49 e SO foram de grande utilidade, principalmente no que se re-

fere ãs propriedades, técnicas de evaporação, cuidados e peri-

gos a serem observados.

6.3. QUALIDADE DOS ALVOS-PADRÕES

6.3.1. Introdução

Os alvos-padrões foram fabricados de forma a atender

as seguintes exigências: 1) serem finos para que a correção de

autoabsorçao possa ser evitada; 2) serem homogêneos, pois só as

sim sua espessura nominal pode ser relacionada com a medida feî

ta no PIXE; 3) finalmente, deve-se aferir a técnica de calibra

ção dos alvos para garantir a validade do método utilizado.

6.3.2. A Condição de Alvo Fino

A verificação da condição de alvo fino para os alvos

-padrões do PIXE-SP foi feita calculando-se a máxima espessura

admitida para um alvo homogêneo, fino e monoelementar, pela fór

mula:

d ( z ) 1

cujos parâmetros foram substituídos pelos valores:
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• = 0,01

e = 45°

EQ = 8 MeV

a = 0,73

SQ = poder de freamento de alfas de 8 MeV em alvo de elemento

com número atômico Z

u = coeficiente de autoabsorcao de raios-x* ' para a energia

Ka ou La do elemento com número atômico Z .

As curvas calculadas para as linhas Ka e La e as

espessuras dos alvos-padrões da tabela 6.1 estão na figura 6.3.

6 possível então verificar que todos os alvos podem

ser considerados finos (medem-se linhas La apenas para Z>30),

desde que se tolere e um pouco maior que o valor adotado para

as linhas La dos alvos de Ge, Ag e Sn.

A fórmula (4.19) não vale para alvos compostos tais

como K2Cr04 , KCt , Bad, # e t c . Nestes casos pode-se calcu-

lar o S Q e u médios a partir de sua composição estequionêtri

ca e determinar c diretamente. Os resultados estão na tabela

6.2.

alvo

KCt

X2Cr04

Bact2

d(pg/cm )

31,8 t 1,8

21,0 ± 1,2

111,3 • 9,8

^o

405

465

345

elemento

Ct
X

X
Cr

Ba
Ct

l i n h a

Xa
Ka

Ka

Ka

La

Xa

V
(ai^/g)

321
746

205
165

494
679

e

0,005
0,02

0,006
0,005

0,04
0,05

TABELA 6 . 2 - Correções de alvo fino calculadas pela equação (4-19) para
os alvos de KCf , K2Cr04 e BaCl2 da tabela 6.1.



.69 .

ALVOS-PADROES DO PIXE-SP

10 20 30 40
N Ú M E R O

50 60 70 80 90
A T Ô M I C O

FIGURA 6.3 - Espessura dos alvos-padrões do PIXE-SP comparados
com o limite de alvo fino para linhas Ka e La com
r = 0,01 .



.70.

Novamente, dentro de no máximo 5%, os alvos podem

ser considerados finos para o PIXE-SP.

6.3.3. Verificação da Homogeneidade de Alvo Extenso

A homogeneidade dos alvos pode em primeira aproxima

ção ser verificada por simples inspeção visual. Como todos são

transparentes é fácil reconhecer manchas nos alvos devido à ino

mogeneidade do depósito.

Um teste foi realizado no PIXE-SP cano alvo Cu-10-1,

extenso e homogêneo. Ele foi irradiado em 4 posições diferen-

tes distantes cerca de lera uma da outra. Na tabela 6.3 estão os

resultados obtidos. A área da seção transversal do feixe foi

0,13cm2.

Posição

1

2

3

4

N"
-£ = 111,8 >

- Q -

carga acumulada

(vC)

2,53

1,21

1,20

1,21

IO3 yc"1

o » 7,6 x io"3 gc"1

Desvio padrão relativo - 8,5%

Incerteza nominal na espessura

integral do

pico Ka

255740

135430

141485

140331

= 6,9%

T

101

112

118

116

« " ,

x IO3

x IO3

- 103

x IO3

TABELA 6.3 - Teste de homogeneidade do alvo Cu-10-1 extenso e ho

mogêneo, irradiado no PIXE-SP em 4 posições dife-

rentes distantes cerca de lcm uma da outra.
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A incerteza avaliada na fabricação do alvo Cu-10-1

como descrito em 6.2 é compatível com as medidas realizadas des

critas na tabela 6.3. 0 resultado certamente não pode s e gene

ralizado para todos os alvos produzidos mas, no mínimo, pode ser

considerado indicação de acerto do método de calibração escolhi

do.

6.3.4. Teste dos Alvos-Padrões na FSU

Para verificar e garantir a acurácia dos padrões a-

qui fabricados, alguns deles foram irradiados e analisados no A

celerador Van der Graaff do Laboratório da Física Nuclear da uni

versidade Estadual da Flórida, EUA.

Os alvos analisados foram escolhidos dentre os des-

critos na tabela 6.1 e estão relacionados nas tabelas 6.4 e 6.5

em que se comparam os valores nominais com as medidas pelo PIXE

daFSU(51>.

alvo

Cu-2

Fe-2

Ti-2

K2Cr£>4-2

BaC£2-2

elemento

Cu

Fe

Ti

K

Cr

Ba

Cl

Espessura (pg/cm2)

nominal

23,9 * 1,0

4,05 t 0,53

7,22 ± 0,16

8,46 t 0,48

5,62 i 0,32

73,4 i 6,5

37,9 i 3,3

medido na FSU

26,812 ± 0,020

3,855 t 0,021

6,512 t 0,069

5,079 ± 0,051

3,931 i 0,040

297,6 * 4,9

38,1 i 0,3

A%

12

-2,0

-9,8

-40

-30

305

+0,53

(1-Tj)

0,0008

0,0002

0,0004

0,001

0,002

TABELA 6.4 - Padrões tipo AH produzidos no IFUSP e irradiados na
FSU. A% é a diferença percentual relativa ao va-
lor nominal. Tn é a auto transmitância no alvo cal

(57)"
culado pelo programa de ajuste utilizado na FSU
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alvo

TI

Sn

16

13-12

elemento

Ti

Sn

posi
cão

1

4

7

1

4

7

Espessura

ncminal

20,98 í 0,63

79 ± 15

(ug/cm2

medida

18,59 ±

19,40 •

18,84 i

98.4 ±

118,2 í

91,9 ±

FSU

0,06

0,06

0,06

1,5

1,5

1,5

-11

-7,5

-10

+25

•50

•16

(1-T

0,002

0,002

0,002

0,0007

0,0008

0,0008

1>

(KQ)

(Ka)

TABELA 6.5 - Padrões homogêneos cipó RD, maiores que o feixe,

produzidos no IFUSP e irradiados na FSU. A posi-

ção é definida na figura 7.1. T, é a auto trans-

missão do alvo calculada pelo programa de ajuste uti

lizado no FSU.

A análise dos dados acima permite algumas conclusões:

1) Cs padrões preparados por evaporação de sais afastam-se

mais dos valores medidos na FSU que os metálicos.

2) 0 alvo de BaCl2 é de difícil explicação. Enquanto os

valores para o Cl são bastante próximos ocorre grande diver-

gência para o Ba . Este problema será revisto na callbração do

PIXE-SP para linhas La na seção 6.4.

3) A tabela 6.5 vem confirmar as medidas iniciais de homo-

geneidade. O deposito ao longo do alvo pode ser considerado no

mogêneo dentro do erro considerado. A tabela 6.6 resume a aná-

lise.

4) As tabelas 6.4 e 6.5 vem confirmar serem os alvos finos

para o PIXE pois nenhuma das correções de autoabsorçao realiza-

das pelo programa automático de ajuste de picos, HFX
(57)

da
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FSU foi superior a 1%. Note-se que na Flórida opera-se com pró

tons de 2 MeV e que, a relação (4-3), em principio permite com-

parar os dados para feixe de alfas com 8 MeV.

alvo

Cu-10-1

Ti-16

Sn-13-2

desvio relativo

nominal

6,9%

3,0%

19%

desvio padrão relativo das

medidas no PIXE

8,5%(*>

1,7%(**>

llsc>

TABELA 6.6 - Comparação entre o desvio relativo associado ao va

lor nominal da espessura dos alvos-padrões e o des

vio padrão relativo das medidas feitas no PIXE-SPU)

e no PIXE-FSü (*•).

6.4. O FATOS DE RBSPOSTA NOMINAL DO PIXE-SP

O cálculo do Fator de Resposta do PIXE-SP pode ser

dividido em duas etapas: determina-se inicialmente o Fator de

Resposta Nominal do PIXE-SP, dado pela equação (2-17), para es-

tabelecer sua forma funcional. Posteriormente, para cada perIo

do de análise PIXE, a curva nominal é ajustada por meio de uma

constante multiplicativa aos pontos experimentais obtidos pela

irradiação de alvos-padrões. Esse procedimento define claramen

te a curva do Fator de Resposta, independentemente do conjunto de

alvos padrões escolhidos para a calibração experimental. Depen

de, entretanto, fortemente dr conjunto de parâmetros uicolhidci,

sendo particularmente sensível nas extremidades da curva.

A forma funcional do Fator de Resposta é essencial-

montr» riofinid.i noio nrorint-o d.i pficiônrín âc rlrtcrcno, pein trans
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mitância do absorvedor e pela seção de choque de produção de

raios-X.

A eficiência de detecção adotada é a nominal e

se justifica, pois em recente trabalho<53* se verificou boa

concordância entre a curva nominal de um detector de Si(Li) e me

didas experimentais. Para Ex < 15 KeV a eficiência do Si(Li)

pode portanto ser descrita apenas pela transmitãncia de sua ja-

nela de berllio e para E > 15 KeV interpola-se a curva nomi-

nal fornecida pelo fabricante.

A transmitãncia do absorvedor de raios-X é dada pe-

la equação (5-1)

A seção de choque de produção de raios-X foi calcu-

lada pelas equações (3-2) para a radiação K e (3-4) para a ra-

diação L. A seção de choque de ionização que comparece em am-

bas as equações foi interpolada em tabelas calculadas por PWBA

corrigido(34'52).

Os valores dos diferentes parâmetros utilizados no

calculo do Fator de Respostr. Nominal do PIXE-SP (equação (2-17))

estão na tabela 6.7 e a curva obtida, na figura 6.4.

A figura 6.4 salienta o efeito do absorvedor de raios-X

com furo axial. A relação entre as alturas <*os 19 e 29 máximos

é determinada pelo diâmetro do furo e o absorvedor utilizado. Em

baixas energias a radiação é fortemente absorvida no absorvedor

sendo então principalmente transmitida através do furo. Em ener

gias intermediárias, o 29 máximo é determinado pelo absorvedor

enquanto que a seção de choque de produção de raios-X responde

pela inclinação da curva em energias crescentes.

A tabela do Fator de Resposta Nominal em função do
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símbolo

SI

6

0

d

T2

t

o

°I.L

«, v, f

k

Valor Usado

* - - - • - - - • • - - - - - - • • • - • • • • - - - - - - • - • -

(0,0257 ± 0,0029)Sr

E x < 15 KeV : 6 = exp(od)

E > 15 KeV : 6 = interpolaçao da cur-

va nominal

Tabela de seção de choque de fótons em

berílio

Espessura nominal da janela de berílio =

= 8 um

Calculado pela equação (5-2) e tabela

5.2 com seção de choque de fõtons em H,

C e 0

(0,1104 t 0,0012)cm2

valores interpolados em tabela calculada

por PWBA corrigido

Idem °T v

Rendimentos fluorescentes e transições

Coster-Kronig

k(Ka/K)

k(WU

referência

(16)

121)

(16)

(21)

(30,34)

(52)

(27)

(18)

(18)

TABELA 6.7 - Valores usados no cálculo do Fator de Resposta No-

do PIXE-SP.
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FIGDRA 6.4 - Curva do Fator de Resposta Nominal do Sistema PIXE
-SP. A curva tracejada é o Fator de Resposta na au
sência de absorvedor de raios-X (T2»l).

6.5. RESULTADOS E FATOR DE RESPOSTA DO PIXE-SP

6.5.1. Ajuste Experimental

Para determinar o Fator de Resposta do PIXE-SP ir-

radiou-se um conjunto de alvos-padrões para os quais se calcu-

lou o Fator de Resposta experimental aplicando a equação (2-19J

nas linas Ka ou ha dos espectros característicos. A estes

dados ajustou-se o Fator de Resposta dominai por meio de uma cons

tante multiplicative. Nas tabelas 6.8, 6.9 e 6.10 estão respeç
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tivãmente os dados obtidos nos 169, 179 e 199 períodos PIXE, uti

lizados para o ajuste do Fator de Resposta Ka. Os dados experi

mentais para o ajuste do Fator de Resposta La estão na tabela

6.11. Na tabela 6.12 é feito um resumo dos resultados dos ajus

tes realizados. Os gráficos dos ajustes Ka estão na figura

6.5 e o do La na figura 6.6. Apenas no 179 PIXE foram irra-

diados padrões em número suficiente para se tentar um ajuste do

Fator de Resposta La. Em geral a integral dos picos Ka ou La

foi superior a 10 contagens o que reduz o erro do Fator de Res

posta ao da espessura dos alvos padrões.

espectro

601

610

905

1101

111

202

203

201

112

110

107

108

alvo

Pe-1

PJL-2

Ti-1

Mn-2

Ti-1

Cr-2

Mn-2

K2CrO4-l

Si-1

M-l

Fe-2

Ba«2-1

Z

26

13

22

25

22

24

25

19

24

14

13

26

56

17

RexP

67,0 ± 9,1

188 i 10

154,9 ± 3,4

98,0 i 5,0

152,3 i 3,4

116,6 ± 8,9

96,5 í 5,0

98,0 + 5,6a

71,9 ± 4,1a

149,6 í 7,1

186 í 10

71,3 í 9,2

41,0 t 3,7

169 + 15

R

78,3

167,6

156,5

94,7

156,5

115,7

94,7

186,0

115,7

152,2

167,6

78,3

142,5

TABELA 6.8 - Oados para calibração Ka do 169 PIXE.

a) Nao utilizado no ajuste (alvo rompido)

(*) Equação (2-19)



espectro

1 0 4

105

106

107

108

2 0 1

301

502

803

902

1104

1202

alvo

A«-l

BaCl2-l

Cu-1

S i -1

Fe-1

Ge-2

Hn-2

Al-1

Si-4

Si-2

Cr-1

Al-2

Z

13

17

29

14

26

32

25

13

14

14

24

13

Rexp

157,3 t 8,6

102,3 ± 9,3

36,9 ± 1,6

112.9 + 5,4

70,1 i 9,1

12,33±0,57b

74,2 * 3,9

169,0 i 9,3

146 ± 12

132,2 ± 6,2

99,9 ± 7,5

130,4 i 7,2

R

142,0

120,7

32,7

128,9

66,4

14.8

80,2

142,0

128,9

128,9

98,0

142,0

TABELA 6.9 - Dados para calibração Ka do 179 IIXE.

b) Não utilizado no ajuste.

(*) Equação (2-19).

espectro

603

602

605

604

606

607

601

1 0 3

104

106

107

alvo

Cu-1

Aí-l

Fe-1

Si-1

Ti-1

Ag-2

Ge-1

A * - l

Cu-1

Si-1

Ti-1

Z

29

13

26

14

22

47

32

13

29

14

22

RexP

4 2 , 5 t 1 , 7

189 + 10

81 ± 11

1 4 6 , 6 r 6 , 9

167,6 t 3,7

0,1513 i 0,0045C

14,33 t 0,66C

187 • 10

4 2 , 0 t 1 , 7

1 4 6 , 9 ± 3 , 7

1 6 9 , 1 ± 3 , 7

R

38,7

168,3

78,7

152,8

157,1

0,2941 j

17,53

168,3

38,7

152,8

157,1

TABEIA 6.10 - Dados para calibração Ka do 199 PIXE.

c) Não utilizado no ajuste

(*) Equação (2-19).
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período

16

17

17

17

17

19

19

espectro

207

105

201

401

1001

607

108

alvo

Ag-2

BaCt2-l

Ge-2

Au-1

Ag-2

Ag-2

Ag-2

z

47

56

32

79

47

47

47

Rexp

6 1 , 6 • 1 , 3

3 5 , 4 < 3 , 2

4 8 , 3 i 2 , 2 a

6 , 6 ± 1 , 6

42,35 • 0,93

49,9 í 1,1

48,6 ± 1,1

R

49,4

34,2

"•8,1

5 , 5

41,8

49,6

49,6

TABELA 6.11 - Dados para calibração La dos 169, 179 e 199 PIXE.

Apenas os do 179 foram ajustados. Veja texto pa-

ra cálculo dos 169 e 199. Fatores de Resposta La.

a) Não incluído no ajuste.

(*)Equação (2-19).

período

16

17

17

19

linha

Ka

Ka

La

Ka

x2

reduzido

1,53

3,87

0,35

4,24

graus de
liberdade

10

10

2

9

A l

0,692

0,586

0,363

0,698

A2

1,181

1

-

1,186

TABELA 6.12 - Alguns dados dos ajustes realizados. R*A,R onde
1 o

R_ e o Fator de Resposta Nominal Ka ou La . A_ «
i 17

- A, / A. onde 1 = 16,19 (definido apenas para o

ajuste Y.a).
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18* PI» 1/* HlXfc

IB* PIXE 16*. 17» • I9« PIXE

FIGURA 6.5 - Curvas dos Fatores de Resposta Ka ajustadas aos da
dos dos 169, 179 e 199 períodos PIXE.
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PUf

FIGURA 6.6 - Curvas do Fator de Resposta Ka e La do 179 pe-

ríodo PIXE.

A pequena variação de RRa observada para os três

períodos PIXE pode ser devida ã variação na geometria de detec-

ção em que um pequeno deslocamento da torre de alvos ou do de-

tector pode gerar variações significativas no ângulo sólido de

detecção. Assim, para determinar R L a dos 169 e 179 PIXE pode

ser utilizado o RLa do 179 período corrigido pelo parâmetro A2

definido na tabela 6.11.

6.5.2. Notas

1) As curvas de calibração calculadas são exclusivamente pa-

ra as linhas K < ou Lu . Na prática, nem sempre se consegue se

parar a linha Kfc< da Km ou Lfl da Lu . É necessário então
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corrigir a integral do pico realizada para a integrai apenas da

linha Ka ou La, ou então redefinir R ut acordo com a(s) li-

nha (s) integradas.

2) A espessura do Ba utilizada na calibraçâo Lu de 179 PIXE

é a nominal, obtendo-se boa concordância no ajuste. Esse resul.

tado discorda da medida de espessura feita na FSU.

3) Os alvos de Ag e Ge geram pontos muito abaixo da curva

Ka ajustada, tendo sido abandonados para não a deslocar nos e-

lementos mais leves.

4) Na curva La , novamente o ponto do Ge não foi utilizado.

A medida experimental do Fator de Resposta L do Ge não re-

solve as linhas La e L6 . Como sua correção, a partir da ra

zão LB/La , depende do modo de excitação não é possível utili-

zar valores da literatura com segurança. Utilizou-se LB/La =

0,73 sendo o resultado apenas citado na tabela 6.11 e figu-

ra 6.6.

6.5.3. Teste de Parâmetros

Em baixas energias o Fator de Resposta depende for-

temente da seção de choque de produção de raios-X, da eficiência

de detecção, da razão r, da seção de choque de fótons e espes-

suras da janela de berílio e do absorvedor de raios-x. Esse con

junto de parâmetros determina a forma da curva do Fator de Res-

posta para E < 10 KeV. Para verificar os parâmetros adotados,

redefiniu-se a equação de ajuste do Fator de Resposta para:

R = A x [r + (1-r) T] R O (6-1)

onde T é a transmissão calculada do absorvedor de raios-X sem
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o furo axial e se procedeu ao ajuste conforme descrito em 6.5.1.,

deixando porém livre o parâmetro r. Os resultados estão na ta

bela 6.13.

período

16

17

19

média

x2

1,1'

•• ' . o

1,47

graus ü '

lib*** »de

9

9

8

r ajustado

0,092

0,083

0,ü?0

0,085 í 0,004

A. (r livre)

i 6,19 * 0,19

5,45 i 0,16

6,19 t 0,09

A2

1,136

1

1,136

TABELA 6.13 - Ajuste dos Fatores de Resposta Kot com 2 parâmetros

livres: A, e r. r nominal = 0,086 .

A análise da tabela 6.13 permite concluir que o con

junto dos parâmetros escolhidos parece ser adequado. Pode-se e

ventualmente questionar um ou outro parâmetro, entretanto, sua

alteração implicará na revisão de todos os outros.

6.6. O LIMITE DE DETECÇÃO DO PIXE-SP

0 procedimento adotado no cálculo da linha de deteç

ção do PIXE-SP, conforme definido em 5.5.3., é o seguinte:

1) Soma-se o fundo na região delimitada pela largura ã meia

altura ã meia altura centrada no canal correspondente ao vérti-

ce do pico Ka ou La cujo limite de detecção se deseja.

2) Calcula-se
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U> (6-2)

em que I ê a soma definida acima e J. é a integral do pico em

questão que eventualmente pode ser nula.

Para estimar o limite de detecção do PIXE-SP esco-

lheu-se alguns espectros representativos de amostras normalmen-

te analisadas e coletadas por Impactador em Cascata (IC) ou pe-

lo Amostrador de Particulados Pinos e Grossos (APG), descritos

respectivamente, nas figuras 6.7 e 6.B.

KMK>l-liJI»ai

FIGURA 6.7 - O Impactador em Cascata. FIGURA 6.8 - 0 ftnostrador de Parti-
culados Pinos e Grossos para f i l -
tros <*e 47 mm.

No IC a matéria particulada do ar é seqüencialmente

depositada em substratos p lá s t i cos de Mylar* com apenas 3 um de

espessura, formando pequenos pontos cuja área é menor que a á-

rea da seção reta transversal do fe ixe no PIXE. No estágio 0 um

f i l t r o de nuclepore com 1,27 cm de área e f e t i va co leta o partí^

eulado menor que 0,25 um .

* 0 u K í r n f o l com 2 |im.
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No APG, a matéria particulada é separada em suas com

ponentes fina e grossa por meio de filtros de nuclepore com po-

ros de 8 um e 0,4 vim , respectivamente com 1,0 mg/cm e 0,9mg/cm .

A área efetiva de coleta é 12,8 cm .

As amostras escolhidas foram todas irradiadas no 199

período PIXE e estão relacionadas na tabela 6.14. O limite de

detecção para cada amostra é graficado na figura 6.9.

amostra

BR2G0502

CA7G0408

CB190707

E51908O1

descrição

Branco de filtro nuclepore "grosso" com

poros de 8 um

Filtro nuclepopp "grosso" amostrado no

Centro de Cubatão em 10/04/82<54)

Branco de Kimfol

59 estágio do IC-C13 anostrado no Cen-

tro de Cubatão em 07/04/82

carga irra

diada

(UC)

6,17

6,92

8,99

5,59

volune de

ar amos-

trado (m3)

-

3,844

-

0,40

TABELA 6.14 - Amostras escolhidas para a estimativa do limite de

detecção do PIXE-SP.

Os valores graficados na figura 6.9 sáo os limites

de detecção de massa mensurável na área do feixe. Nos casos em

que a área da amostra é maior que a área do feixe seu limite de

detecção deve ser multiplicado pelo mesmo fator. Da mesma for-

ma, se se deseja as medidas em concei.trações por metro cúbico de

ar, basta lembrar que os volumes usualmente filtrados sáo cerca

de 1m para o IC e 3m para o AFG.

O Fe e o Br são contaminantes do nuclepore "grosso".

Seu efeito, na deterioração do limite de detecção é visível na figura 6.9 .
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LIMITE DE DETECÇÃO

i i
LIMITE OE DETECÇÃO

KIMRL EST. 5
«MIM»

NUCLEPORE GROSSO

*

«OSTRAS COLETADAS EN
CUBATXO EM 4 / 8 2

. . At.ict * *•
FIGURA 6.9 - Limites de detecção do PIXE-SP em amostras selecio

nadas.
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6.7. INTERCALIBRAÇAO DO PIXE-SP COM O PIXE DA UNIVERSIDADE DE

GENT, BÉLGICA

6.7.1. Introdução

Con o objetivo de aferir a calibração do PIXE-SP e

em colaboração com o prof. Dr. N. Maenhaut da Universidade de

Gent na Bélgica, algumas amostras de aerossóis atmosféricos

coletadas em Goiás foram analisadas em ambos os Sistemas PIXE e

seus resultados comparados. Em São Paulo, as amostras foram a-

nalisadas em 08/10/81 durante o 169 período PIXE. Na Bélgica,

onde se opera com prótons com 2,4 MeV, as amostras foram anali-

sadas em 10/82(46).

6.7.2. Descrição das Amostras

Os principais dados referentes às amostras utiliza-

das na comparação do PIXE-SP com o PIXE da Bélgica são:

- data da amostragem: 10 de setembro de 1982

- local: Fazenda 3C, município de Itabarai, Goiás

- amostrador: dois Impactadores em Cascata tipo Batelle de

6 estágios, descrito na figura 6.7, operando justapostos

e simultaneamente.

- codificação das amostras: G05A ; GOSB . Estágios de 0

a 5

- volumes de ar amostrados: G05A • 0,329 m

G05B = 0,52c m3 .

De forma geral, são amostras pouco carregadas,o que

minimiza correções de autoabsorçào.
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6.7.3. Resultados

Os resultados das análises PIXE realizadas em São

Paulo e na Bélgica estão na tabela 6.15. Na Bélgica se corrigem

efeitos de autoabsorção e contaminação do substrato automatica-

mente. Para efeito de comparação com o PIXE-SP tais resultados

foram "descorrigidos", por isso as concentrações obtidas não tra

duzem a real composição do aerossol e sim, apenas as mndirtan dos

PIXE. Tipicamente a autoabsorção das amostras analisadas na Bél

gica foi 20% para o Na e Mg, 10 a St para Kl, Si. P e S e infe-

rior a 5% para todos os outros elementos.

6.7.4. Análise dos Resultados

Para analisar os resultados da tabela 6.1S procedeu

-se inicialmente ao cálculo das razões das concentrações medi-

das "São Paulo/Bélgica" para os elementos detectados em ambos

os Sistemas. Notou-se que enquanto a maioria dos valores calcu

lados girava em torno da unidade havia também valores extremos

tais como 9,57 e 0,25 respectivamente do Fe-B est-2 e Ca-B esb-4.

Para estabelecer um critério de rejeição de dados

procedeu-se então ao cálculo da razão:

R «

G05A

õ ^ Paulo
COSA

^Bélgica

cujos valores estão na tabela 6.16. R independe agora das res-

pectivas calibrações. É entretanto sensível a erros de cálculo

ou de medida.

De forma mais ou menos arbitrária rejeitaram-se os

pontos para os quais K está fora do intervalo (0,71 ; 1,40) o

que significa que se aceita dados com erro da ordem de 20%. Na
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• :

-7

Aí

S I

p

s

Ci

K

Ca

T I

^

Cr

m

r«

Si

Cu

1

B

A

B

A

S

A

a

A

B

B

A

B

A

B

A

B

A

B

3

A

' B

B

A

B

A

B

' A

a

Zn 1 A

; B

Br ,\

B

«6

' Sr

• a

A

3

A

B

A

B

Eatè«to 0

SP

5592

4040

1144

410

172

204

45.0

14.»

1S.0

10,1

5,0

2,4

•704
4597

BELC.

2235
990

11411

1901
1)32

440
ISO

124)
119)

171
49.4

21.1

11.9

17,2

11)

10.1

10,»)

1.5
4,17

4,0)
1,09

45*0
3009

19)

El 149 Io 1

SP

0*
21,2

02
01

21.0

1(0
IS)

10,1 .
2,01

1.55

10.1

10,0)

1.52

1.02

atua.

1311

11)

10.0)
10,4)

17,9
17)

12)

51
21,1

2.20

90
49,2

1,72
1,15

0,10

10,0*1
10,00)

1.10

0,10

10,2)

0,70
0,42

1.10
0,47

Eatãjlo 2

sr

17,9

31,4
10.1

51
19.4

21,9
20,9

1,00
1.01

0,42

OCLS.

12*1

(IO

11)
2.7

10,*

1.04

15,4

14)

32,0

11.2

0,91

23,4

15,4

3,41

0,90

0,12

0,11

7.S

10,2)

0 ,1 *

10,41

0,11

Estãqlo 3

SP

174

13)

209

102

22,0

17.4

4.21

10.2
24,0

24,*

24,9

4,10

4,94

0.4S

o,os
0,90

(2
50

0,97

10,5)

BCLC.

120)

141)

1*1
0.0

102

77

10*

9S

3.07

2,17

12,2

11,0

*.o

10.0
10,7

21,1

20,0

4,09

4,0»

10.1)

J.27

1.04

1.10

59

41,0

10,1]
0,12

10,51
10,41

i

Estágio 4

SP

1101
910

153*
1113

29,9

11.)
21,7

19,0
141

177
125

212
)(,)

01

141
*.»

4(1
)*1

3.71
0.1

1S.2
5.7

BCLC.

104)

11)4)

S7
M.S

912
0)5

1101
907

20,2
19,3

00
01,7

01
14,*

195
IS*

201
140

70
os, s

3,19

1.44

11)

111

12,1

* ,3

501

411

0,54

1,40

4.11

19,9

5,7

10.7

1.05

IG.t

1.5]

10,«

Eitãçio 5

SP

21.3
40,*

4741

427!

700C

0401

131

10!

142
9*

91!
02»

1)2
• 1)

2 O
27!

3'.5
33,9

1724
II*!

1131

1201

«1

t i

B B C

1211

IB4I

1)0
íoa

3054

2737

5)43

4143

100

00

19»

171 ;

115

1071

000

1013

000

143

117

10,7

4,1

1.79

S(

50 !

12)7

19)5

1.53

1.27

( .7

94

90

9,6

7,1

10,0

9.3

144

1)9

TABELA ».14 • concantraeoa* elenttntara»
• 0040-1»), dada* m na/i
«íoMílcineia aatatlatlca

mdldai no P1XE-SP * no PIXE da Ovlçlca n »
iJ da ar aaeatrado. n» entre fwentaaas »áo
(parto do Unite da dacte«iol.

acrai O03A-IM
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tabela 6.16 os valores rejeitados foram sublinhados. Tem-se a-

gora dois conjuntos de dados: os "rejeitados" e os "aceitos". Pa

ra os que foram aceitos calculou-se, na tabela 6.17, a média e

o desvio padrão das razões elementares São Paulo/Bélgica. Os re

sultados foram graficados na figura 6.10.

TABELA Ó.16 - Razão R = (G05A/G05B»

Mg

At

Si

P

S

Ci

K

Ca

Ti

Cr

Nn

Pe

Ni

Cu

Zn

Br

Est 0

0,93

0,93

1,11

0,51

0,65

1,02

1,05

Est 1

1,59

0,61

0,06

0.53

2.77

1,64

Est 2

0,92

0,90

0,75

0,51

Est 3

0,99

1,00

1,25

1,29

0.83

0,93

0,80

0,95

0,90

Est 4

0,90

0,90

1,07

0,15
— £—
1,13

3.29

0,46

0,95

0,74

0,76

Est 5

0,41

0,83

0,84

1,12

1,22

0,92

0,89 :

0,90

0,99

0,93

1.49

0,97

SÍ£>

de concentrações elementares. Os valores sublinha

dos foram rejeitados • MI forme descrito no texto.
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Mg

At

Si

P

s

et

K

Ca

Ti

Cr

Mi

Fe

Hi

CU

Zn

Br

A

B

A

B

A

B

A

B

A

B

A

B

A

B

A

B

A

B

A

B

A

B

A

B

A

B

A

B

A

B

A

B

ESt 0

2.82
3,04

2,55
2,76

1,59
1,44

0,59
0,58

1,91
1,81

ESt 1 ESt 2

2,49
2.7

1,56
1,73

1,02
1,36

ESt 3

1.71
1.73

1.92
1,92

1.87
1,50

0,92
0,71

1,10
1,33

1,15
1,25

0,84
1,05

0,82
0,89

1,05
1,17

Est 4

1,29
1.43

1,30
1.45

0,355
0,487

0,91
0,80

0,79
0,83

1,09
1,48

0,76
1,00

Est 5

1 . »

1.56

1,31
1,56

0,66
0,59

0,77
0,63

0,85
0,93

0,82
0,92

0,78
0,87

0,67
0,68

0,78
0.84

1,49
1,39

0,71
0,73

Mediai S

1,86 0,68

2,00 0,59

1,09 0,63

0,78 0,13

1,13 0,28

1,04 0,20

0.89 0,12

0,77 0,11

0,91 0,16

1,36 0,19

0,80 0,13

1,86 0,07

Qrausds
liloerda
de

7

9

7

3

9

3

3

3

5

3

3

1

TABELA 6.17 - Razões "São Paulo/Bélgica" das concentrações medidas e acei-

tas conforme descrito no texto. A linha A se refere às a-

mostra» G05A e a B ãs G05B .
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INTERCALIBRACAO SÃO PAULO-BE'LGICA

N Ú M E R O A T Ô M I C O

FIGURA 6.10 - Razões "São Paulo/Bélgica" das concentrações medi.

das nas amostras GO5A e G05B e aceitas conforme

descrito no texto.

Tendo as amostras sido colhidas em paralelo pode-se

avaliar o grau de dispersão das medidas calculando as razões

G05A/G05B para cada um dos Sistemas de Análise. Os resultados

são os seguintes;

- Razão G05A/G05B para os dados "aceitos"

São Paulo: 1,20 ± 0,48 desvio * = 40%

Bélgica: 1,33 • 0,56 desvio % * 42%

- Razão G0SA/G058 para os dados "rejeitados"

São Paulo: 1,90 • 1,64 desvio % * 86*

Bélgica: 1,91 * 0,66 desvio % > 35%
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6.7.5. Conclusões

A análise da figura 6.10 sugere que para elementos

com 16 < Z < 30 o PIXE-SP apresenta resultados compatíveis com

os da Bélgica. A razão média "SP/BÊLGICA" vale 0,97 - 0,20 nes-

te intervalo. Para Z < 16 e Z > 30 a razão aumenta até um fa

tor 1,9 das medidas realizadas na Bélgica.

A razão G05A/G05B mostra que a dispersão dos dados

medidos em São Paulo é equivalente ã da Bélgica para os que fo-

ram "aceitos". No grupo "rejeitado", entretanto, a dispersão dos

dados medida na Bélgica se mantém enquanto que o das medidas de

São Paulo passa de 40% para 86%. Se por um lado este resultado

justifica o critério de rejeição adotado ele também mostra que

são as medidas de São Paulo as responsáveis pela rejeição, fato

provavelmente atribuído ao método de redução de dados utilizado,

ainda não totalmente automatizado.

Quanto ao limite de detecção, nota-se que o Sistema

da Bélgica, quantifica maior quantidade de elementos porém em li

mites próximos aos de São Paulo. Novamente, parece que a redu-

cão automática de espectros por programa de computador especiajL

mente desenvolvido para o PIXE permite aumentar o número de ele

mentos quantificados além de, como já citado, aumentar a confia

bilidade dos resultados.
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7. CONCLUSÕES, DISCUSSÕES E RECOMENDAÇÕES

7.1. CONCLUSÕES

O arranjo experimental do PIXE-SP vem evoluindo de»

de a sua instalação em 1976. Nos anos imediatamente subseqüen-

tes trabalhou-se principalmente em aperfeiçoamentos técnicos oon

forme descrito no capitulo 1. Á melhora*no bombeamento de alto

-vácuo, o novo detector de Si(Li) e a nova torre de alvos fo-

ram significativos aperfeiçoamentos desse Sistema.

A calibração quantitativa do PIXE-SP, objetivo prin

cipal deste trabalho, é mais uma etapa vencida no sentido de o-

peracionalizar o PIXE-SP como instrumento de análise multieleaen

tar de alta sensibilidade. Para isso foi realizado o estudo dos

principais parâmetros experimentais e se desenvolveu uma método

logia de calibração para finalmente obter a curva do Fator de

Resposta do Sistema PIXE-SP juntamente com seu limite de detec-

ção.

Na revisão da literatura sobre seção de choque de

ionização feita no capitulo 3 verificou-se que, frente aos al-

vos de calibração utilizados e a precisão alcançada, havia pou-

ca diferença entre o emprego dos três modelos estudados: PWBA,

BEA e o ajuste semicmpirlco de Johansson et ai (ASJ). De forma

geral, para Z <20 e Z>40 , os resultados previstos pelos 3
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modelos apresentam diferenças de no máximo 20%. Para 20<z<30

os três modelos apresentam os mesmos resultados.

No capítulo 4, em que se determina uma fórmula para

calcular a máxima espessura de um alvo homogêneo, monoelementar

para que a "correção por autoabsorção* seja tão pequeno quanto

se queira, obtém-se um importante resultado resumido pela equa-

ção:

d < ,! cose (4-19)

Verifica-se que os efeitos do freamento do Ion inci

dente e a autoabsorção da radiação emitida se somam para atenuar

a emissão de raios-X do alvo. Em amostras multielementares a

fórmula (4-19) não pode ser aplicada diretamente. De forma ge-

ral u e S o contribuem distintamente na atenuação dos raios-X.

Enquanto a autoabsorção é especialmente importante para raios-X

con B x < 4 K*V , o poder de freamento atenua a emissão de raios-X

igualmente para todos os elementos, observa-se entretanto que

para alguns elementos, S
o/

E
o
 e V tem, nas condições do PIXE-

SP, mesma ordem de grandeza, o que vem alertar contra o procedi

mento normalmente adotado de apenas considerar a autoabsorção

da radiação emitida sem contar o efeito do freamento da partlcu

Ia incidente. No PIXE-SP, por exemplo, num alvo com 1 mg/cm1,

comum em amostras de IC, a correção por freamento do Ion inci-

dente pode chegar a 5%, dependendo da composição da amostra ana

lisada.

A calibração experimental do PIXE-SP foi feita ajus

tando o Fator de Resposta Nominal calculado por PWBA em pontos
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experimentais obtidos pela irradiação de alvos padrões homogê-

neos e elementares fabricados e calibrados para este fim. Pro-

duziu-se padrões evaporados de Al , Si , KCl , BaCÍN , K 2CrO w

Ca , Ti , Cr , Mn , Fe , Cu , Ge , Ag . Au e Pb que se reve-

laram de boa qualidade: são todos homogêneos, finos e foram ca-

librados gravimetricamente com precisão média de 6%. A análise

de alguns padrões selecionados no PIXE da Universidade Estadual

da Flórida - EUA, apresentou diferenças médias de 8t para os ai

vos metálicos e 25% para os salinos (não incluindo o Ba. do BaCfi).

O X2 do ajuste experimental do Fator de Resposta Ka dos 169,

179 e 199 períodos PIXE variou de 1,5 a 4,2. Assim se estima a

precisão da curva de calibração entre 91 e 25%. Os desvios do

Fator de Resposta do PIXE-SP estimados por faixa de número atô-

mico são:

11 < Z < 15 ~ 30%

15 < Z < 30 - 10%

30 < Z - 30% incluindo a curva La .

0» • ! 0

0 limite de detecção estimado tem seu mínimo em 10 g para o

Mn (- 4 ppm), valor cerca de 10 vezes maior que o de Sistemas in
(23 251

ter nacionais •»»••". Ainda assim, este limife nao pare corres-

ponder â real capacidade de quantificação das massas elementa-

res medidas no PIXE-SP, pois as menores massas normalmente re-

gistradas estão cerca de 3 vezes acima do limite de detecção cal

culado.

A acurácia do PIXE-SP foi verificada contra o PIXE

da Universidade de Gent, Bélgica. Obteve-se concordância em 10%

para elementos com 16 < Z < 30 enquanto que para elementos com

Z < 16 o PIXE-SP parece superestimar as massas medidas de um fa

tor até 1,9. Estudos suplementares incluindo alvos padrões, se

rão necessários para estabelecer uma intercalibraçao mais acura
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7.2. DISCUSSÕES E RECOMENDAÇÕES

7.2.1. Quanto ao Arranjo Experimental

O arranjo experimental do PIXE-SP pode ser aperfei-

çoado visando melhorar a precisão das medidas, baixar o limite

de detecção e aumentar sua eficiência e segurança de operação.

Neste sentido sugere-se:

a) eliminar a folga nos trilhos em que corre a moldura com

os alvos e com isso evitar a variação do ângulo sólido de deteç

ção que na atual montagem pode variar de até 10%;

b) reprojetar o sistema de vácuo e arejamento para minimi-

zar a possibilidade de arejamento acidental do acelerador;

c) substituir a folha difusora para homogeneização do fei-

xe por um sistema de varredura eletromagnético. Ganha-se na in

tensidade do feixe e evita-se a degradação de sua energia;

d) investigar a contribuição da eletrização do alvo para o

fundo continuo de raios-X e se necessário equipar a câmara com

um dispositivo para deseletrização de alvos ;

e) verificar o interesse em adotar um "chopper" que desli-

ga o feixe durante o sinal de "ocupado" do ADC . Com isso é

possível aumentar consideravelmente a taxa de contagens e, con-

sequentemente, reduzir o tempo de irradiação.

7.2.2. Quanto aos Alvos-Padrões

O método de preparação e calibração de alvos-padrões

para o PIXE, apesar de trabalhoso, é viável. Porém, dentre as

prioridades de um grupo de pesquisa deve-se verificar se a fa-
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brlcação de padrões em detrimento de outras atividades não jus-

tificaria sua aquisição de fornecedores especializados estran-

geiros.

0 modelo desenvolvido para determinação da espessu-

ra máxima de um alvo fino, descrito no capitulo 4, não foi devi.

damente testado por ser tarefa além do objetivo proposto. Tal-

vez valesse a pena lhe dedicar algum tempo, visto que as conclu

soes a que se chegaram demonstraram a importância do poder de

freamento quando comparado com o coeficiente de autoabaorção dos

raios-X emitidos.

7.2.3. Quanto ã Calibração do PIXE-SP

0 método utilizado na determinação do Fator de Res-

posta do PIXE-SP alia a previsão teórica com o ajuste em pon-

tos experimentais. Sua vantagem, que é determinar a forma da

curva "a priori" e então apenas ajustá-la por um fator multipli

cativo, é também sua maior âesvantagem porque não permite corri

gir no ajuste, eventuais parâmetros mal definidos.

A calibração para elementos com 10 < Z < 20 deve ser

feita experimentalmente para todos os elementos. £ uma região

sensível e importante, em que a eficiência do detector não pode

ser medida com boa acurácia.

Deve-se obter mais alvos-padrões calibrados para

Z > 30 e melhorar o fim da curva Ko assim como toda curva do

Fator de Resposta La.

£ necessário definir parâmetros para correção da au

toabsorçáo dos raios-X na amostra. Para o Na e Mg , por exem

pio, essa correção pode até duplicar sua massa em alvos mais car



.99.

regados. Mesmo no S essa correção pode atingir valores de 5

a 10% dependendo da espessura da amostra. A implantação, espe

rada para breve, do programa HEX no PIXE-SP deverá, todavia,

resolver este problema.

Uma vez que se obtenha melhores alvos-padrões e se

incremente a precisão dos Fatores de Resposta Experimentais, é

necessário reconsiderar a escolha do modelo para o cálculo das

seções de choque de ionização.

Finalmente restam 2 questões: 1) Há alguma vantagem

em se utilizar feixe de alfas no PIXE-SP? 2) A energia escolhi,

da é conveniente?

A resposta é complexa. A comparação de PIXEs com

prõtons, alfas e outros Ions ê feita com freqüência na literatu

ra especializada ' ' . Porém tal decisão não depende ape-

nas de parâmetros teóricos analisados, como também de aspectos

técnico-econômicos ligados â máquina em que se trabalha (dispo-

nibilidade e intensidade dos diferentes feixes, estabilidade,

e t c ) . Provavelmente decorrerá ainda algum tempo até que estas

perguntas possam ser convenientemente respondidas.

Conclusão final:- No confronto internacional o PIXE

-SP já atingiu condições satisfatórias de trabalho. A implanta

ção, esperada para breve, do programa HEX para redução automáti

ca de dados, o constante esforço para baixar o limite de detec-

ção e os programas de intercalibração já em andamento, deverão

permitir ao PIXE-SP cumprir cada vez melhor sua função de méto-

do analítico básico das pesquisas do GEPA na caracterização de

Aerossóis Atmosféricos.
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Fator da Rasposta Nominal Ka a La calculado conforme descri_

to no capitulo 5.
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