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RESUMO

Estudos recentes sobre fatores influentes nas re

soluções em tempo e energia dos detectores ã cintilação ,

mostram que a dispersão na coleta de luz é o fator mais 11̂

mitante. Um dos contribuintes principais nesta dispersão ê

o número variável de reflexões durante a transmissão da

luz através do volume do detector. A variedade de trajeto

rias da luz introduzida, afeta diretamente o tempo médio

de trânsito e dois parâmetros de importância na resposta

de luz. 0 primeiro deles é a intensidade, responsável pela

proporcionalidade com a energia da radiação incidente; e o

segundo, o tempo de decaimento do sinal luminoso,relevante

em medidas de alta taxa de contagem e de coincidência rápî

da.

Bote trabalho propõeia configuração hemisférica

para os detectores cintiladores, com o objetivo principal

de minimizar a dispersão na coleta de luz através de redu

ção do número de reflexões. A melhoria no processo de co

leta de luz aparece explicitamente no ganho de amplitude

de sinal e na melhor resolução em energia e em tempo, nu

ma análise comparativa de cintiladores de mesmo volume ,

mesma natureza , mas de diferentes configurações.

Assim foram feitas medidas com cintiladores do

tipo NS102 com geometria cilíndrica e hemisférica , e com
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parados os resultados de amplitude de sinal e resolução em

energia. Os resultados foram significativos, mostrando uma

melhoria relativa na amplitude de sinal de 13% e de mais

de 10% na resolução em energia, para alguns valores entre

511 e 1275 Kev. ( i .Z> • ~] *



ABSTRACT

Recent studies of the factors influencing the time

and energy resolutions in scintillation detectors show that

scattering in the collection of light is the most limiting

factor. One of the main contributers for this dispersion is

the great number of reflexions of light on its path through

the detector's volume. The variety of paths introduced direc

tly affects the man transit time and two important parame_

ters of light response : first, the intensity which is res

ponsible for the proporcionality of that response with the

incident radiation ; and second the time necessary for the

collection of the luminous signal which is relevant in high

rate counting and fast coincidence systems.

This wer-k introduces A hemispherical configuration

for scintillation detectorsvso as to minimize the dispersion

in light collection by reducing the number of reflexions .Bet:

ter results in the process of light collection appear expli^

citly in the gain in the amplitude of the pulse and a better

resolution in time and energy when a comparative analysis is

made between the cylindrical and hemispherical geometries,

The measurements were made using NE102, a plastic

scintillator with cylindrical and hemispherical forms, compa

ring the results of pulse amplitude and energy resolution .
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The results were quite significant showing a 13% improvement

in pulse amplitude and more than 10% in energy resolution

for some values of energies from 511 kev to 1275 kev. ( t • o ,
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CAPITULO 1

INTRODUÇÃO

A determinação da vida média de estados excitados nu

cleares se faz numa extensa faixa de tempo que vai de lu

anos (aproximadamente o limite superior mensuráveis) até

10 segundos. Para faixas específicas de tempo, vários

métodos tem sido elaborados e se aplicam entre os seguin

tes limites de tempo :

17 31. 10 anos - 10 anos : Determinação da atividade a

través da variação da concern

tração isotõpica na fonte ;

3 —2
2. 10 anos - 10 s : Medida do decaimento da ativi^

dade ;

— 2 —6
3. 10 s - 10 s : Analisador de tempo-lento;

-5 -114. 10 s - 10 s : Coincidência Lento-Rápido;

5. 10"7s - 10"9s : Efeito Môssbauer

-9
6. 10 s ou menor t Reações Nucleares

7. 10~ s - 10" s ; Método de recuo do núcleo, me



dida direta do tempo de vôo e

fitedida do deslocamento Dfippler;

-12 -19
8. 10 s - 10 s : Absorção ressonante.

Como um número elevado de estados axcitados nuclea-

res apresenta uma vida-mêdia na faixa de monosegundos ou

subnanosegundos, o Método de Coincidência Rãpido-Lento a£

sume uma importância especial dentre os experimentos de

tempo. Este método se baseia numa coincidência entre os

sinais provenientes dos circuitos de seleção .̂e energia

(parte lenta) e de seleção de tempo (parte rápida) , do

sistema de medida. A seleção de energia é realizada atra

vês de discriminadores de amplitude dos pulsos provenien

tes de amplificadores lineares e seus correspondentes de

tectores. A seleção de tempo é efetuada através de uma u

nidade denominada de Conversor Tempo-Amplitude (TAC), após

a conformação dos pulsos originados nos detectores. No co:n

versor tempo-amplitude, o intervalo de tempo entre os pul̂

sos provenientes dos dois detectores é convertido em am

plitude. Para realizar esta conversão utilizam-se comumen

te dois princípios diferentes de operação. 0 primeiro for

nece uma amplitude proporcional ao intervalo de tempo de

corrido entre as chegadas dos sinais ê unidade (sistema

start-stop). Quando completamente coincidentes, a amplitu

de de saída é nula. O segundo apresenta uma amplitude de

saída proporcional 5 área de superposição dos dois pulsos

que chegam a unidade (sistema de overlap). Assim, quando

completamente coincidentes , a amplitude é máxima. Os prî



meiros circuitos de coincidência, desenvolvidos por Rossi

e por Bothe , utilizaram válvulas e tiveram seus resulta

dos melhorados com a sua substituição por componentes

mais rápidos, semicondutores, tais como diodos e transis_

tores. Atualmente, a possibilidade de utilização de dio

dos túnel e de transistores de avalanche permite o desen

volvimento de circuitos muito rápidos de coincidência.

No método de coincidência rápido-lento (fast-slow)

a seleção final ê realizada dentro de uia analisador multi_

canal que armazena os pulsos de saída do conversor tempo

amplitude com a condição de estar em coincidência com o

pulso que exprime a obediência ao critério de energia eŝ

tabelecido. 0 espectro de contagens por canal obtido,cons

titui a Curva de Resposta do Sistema. Quando este está ca

librado e equalizado, a curva de resposta é denominada de

Curva de Resposta Pronta. A sua semilargura expressa a re

solução em tempo do sistema, ou seja, a capacidade de dis

tinguir eventos temporais muito próximos. Quanto nais es

treita melhor é a resolução do sistema, melhor a capacida

de para medir eventos temporais de curta duração. Assim,

para a determinação da vida média e de estados excitados

nucleares, a distribuição de tempo dos pulsos atrasados,

conseqüentes da desexcitação do estado nuclear em quejs

tão, segue a forma exponencial exp (-t/T). Neste caso, a

curva de resposta do sistema, denominada de Curva de Res;

posta Atrasada, apresenta uma forma com um lado que de

cai exponencialmente segundo a vida média do estado



tado. Se as distribuições de tempo são muito próximas, de

vido ao fato da vida média estar no limite de detecção pe

Io sistema, utiliza-se o deslocamento do baricentro da cur

va como medida de T.

Numa situação ideal, a curva de resposta pronta de

um sistema de coincidência fast-slow deveria ser do tipo

de uma função delta, isto é, apresentar uma semi largura nu

Ia e centrada no ponto correspondente ao tempo zero. Na

prática, o espectro de contagens por canal que expressa a

curva pronta de um sistema calibrado e equalizado apreseii

ta uma semilargura que vai de dezenas de nancsegundcs a

centenas de picosegundos. Esta largura ã meia altura(FWHM)

ê que define a resolução em tempo do sistema e resulta ds

flutuações estatísticas nos diversos estágios de processa_

mento do sinal eletrônico. A contribuição de cada compo

nente do sistema na semilargura varia com o componente ,

sendo que a maior' parcela provem do detector. Para radia-

ções gama, onde se usam detectores a cintilação, a influen

cia do cristal cintilador e da fotomultíplicadora é maior

que 90% da flutuação estatística apresentada por todo o

sistema. A contribuição do siatema eletrônico de processa

mento do sinal é mais critica e sensível em sistemas muî

to rápidos, afetando mais a resolução em tempo do que em

energia. A fotomultiplicadora contribui fortemente, por

apresentar um processo de operação bastante estatístico e

controlado por muitos parâmetros, tais como o material e

forma do fotocatodo , o sistema de multiplicação dos ele



trons pelos dinodos, a distribuição de tensões , a focali^

zação para o primeiro dinodo e coleta do sinal.

A influência do detector ê notável por decorrer do ti

po de material cintilador, geometria, dimensões, tratamen

to ótico do revestimento, acoplamento ã fotomultiplicado-

ra e mecanismo de coleta de luz.

Com relação ã influência do tipo de cintilador,

tos trabalhos foram desenvolvidos cera materiais orgânicos

e inorgânicos, resultando numa preferência pelos primei^

ros quando se exige uma resposta muito rápida mesmo cora o

sacrifício da resolução em energia. A resposta de certos

cintiladores orgânicos chega a sei. um fator quase 100 irais

rápida que os inorgânicos utilizados. Por serem compostos

por elementos leves, sua eficiência de detecção gama é bai_

xa, e o seu tempo inicial de subida é lento. Isto por de

rivar de um processo de desexcitação das moléculas do sô_l

vente, precedendo o mecanismo de transferência molecular

' . Melhores resultados podem ser obtidos com uma inves_

tigação adequada sobre as propriedades dos solventes.

Na fotomultiplicadora, a dispersão no tempo de trân

sito dos elétrons depende significativamente do processo

de coleta de luz, além de sua composição e configuração

internas. Para a construção de fotocatodos que operam na

faixa espectral Sll, foram feitos estudos com materiais

bi-alcalinos, e elaboradas alternativas diversas para a



aplicação das tensões de polarização ao longo do tubo bus_

carido melhores condições de focalização entre o fotocato

do e o primeiro dinodo e a minimização de flutuações no

tempo de transito dos elétrons ' ' . A utilização de foto

multiplicadoras e cristais rápidos como XP1021 e NE111

respectivamente, resultou numa melhoria sensível da res_

posta e resolução em tempo do sistema detector,e indicou

que o ponto crítico, passivel de otimização, ê o mecanis_

mo de coleta de luz.

Vários trabalhos foram realizados com o objetivo de

elucidar a influência da coleta de luz , paratnetrizada

por muitos fatores como a geometria do cristal, polimento

e tinta refletora, isolamento do cintilador â luz ambien

te, acoplamento ótico com a fotomultiplicadora, guias de

*m — 6 9 IS

luz , dimensões e condições de colimação. Os resultados' '

mostram que a associação da geometria, dimensões e reves_

timento predomina sobre os processos de auto-absorção da

luz para o bom desempenho do cintilador. Este predomínio

está associado à presença de reflexões nas paredes do cris_

tal cintilador durante a transmissão da luz até o fotoca

todo. A coleta dispersa da luz pelo fotocatodo ocasiona

muita flutuação em número e modo de emissão dos fotoelé

trons. A chegada fracionada da luz, além de efeitos dire

tos sobre a formação do sinal eletrônico, vincula uma dis

persão no intervalo de tempo de ocorrência da interação da

radiação com o cintilaâor, para efeito de medida de tem

po.



O número de reflexões está intrinsecamente associado

à dispersão temporal do sinal e depende diretamente da g£

ometria do cristal cintilador. Para um cristal cilindriL

cof trabalhos realizados ' indicam que somente 45% e

30% da luz da cintilação formada na direção axial atinge

o fotocatodo, quando se consideram até 40 reflexões em

cristais de NaI(T£) de 1,5 cm x 2,5 cm, ou 60 reflexões

para 7,62 cm x 7,62 era. Nestes estudos, a tinta refletora

utilizada foi o oxido de magnésio , que possui am índice

de reflexão de 0,98 pari» a faixa espectral Sll. O aumento

do comprimento da trajetória da luz e a sua conseqüente

atenuação, diminuem a eficiência de conversão fotoelél-rt_

ca e pioram as resoluções em tempo e em energia do sisto

ma. Em 1977, J.D. Mc Gervey e outros fizeram um estudo

comparativo entre cintiladores com geometria cilíndrica e

cônica, e mostraram que esta última melhora de 10 a 151- a

resolução em tempo do sistema de coincidência usando os

raios gama doTo -'

Neste trabalho é apresentado um detector com configu

ração hemisferica, visando diminuir a dispersão do tempo

de trânsito da luz ocasionado por reflexões e aumentar a

eficiência na formação do sinal com melhoria da coleta de

luz e localização no fotocatodo.

Os resultados obtidos com cintiladores orgânicos do

tipo NE 102 mostram uma melhoria na resolução em energia

para a geometria hemisferica em relação a geometria cilín



drica. Utilizando-se os raios Y do Cs e Mn as mclho

rias são da ordem de 10% e 18% respectivamente.

Um estudo do número de reflexões em função das dimen

soes e local üe cintilação é também apresentado, com a a

nãlise correspondente da variação do comprimento da traje_

tõria de luz com o número de reflexões.



CAPITULO 2

PRINCÍPIOS DA ESPECTROSCOPIA GAMA

2.1 - Interação da Radiação Gama com a Matéria

A passagem de um feixe de raios y através de um ma-

terial é marcada pela eliminação de alguns fôtons do fei_

xe e pela transformação do meio à medida em que ocorrem

as interações individuais dos fótons com o material.

A tabela 1 resume os vários processos de interação

da rad:ação y com a matéria e indica parâmetros de ,\mpo£

tância em cada processo

Entre estes processos, três deles, são mais impor-

tantes sob o ponto de vista da espectroscopia :

(1) efeito fotoelétrico,

(2) espalhamento Compton,

(3) produção de pares. O primeiro e o terceiro pr£

cessos são fenômenos de absorção enquanto que o

segundo é um efeito de difusão.



Tabela 1

Processos de interação dos raios y com a matéria17

Processo

Efeito Fotoelêtrico

Espalhamento por elétrons

1. Coerente
Rayleigh

Ressonância

Thompson

2. Incoerente

Compton

Absorção Fotonuclear
(Y»Y);(y,n);(Y#P) etc...

Tipo de interação

elétrons atomicamente ligados

elétrons ligados

elétrons livres

elétrons ligados
elétrons livres

núcleo como todo

Intervalo Energia

baixa E(l-600)Ke\

1 Mev

Independente E

< 1 Mev
região de 1 Mev

acirsa do limiar
10-30 Mev

Variaçãc

Z5

2
Z peqs.
ângulos

Z ângulos
largos

Z

Z
Z

Símbolo

a

a,c(R>

a

a
a



Tabela 1 (Continuação)

Processos de interação dos raios Y com a

Processo

Espalharnento Nuclear

1. Coerente
Efeito Mõssbauer

Resonãncia Nuclear

Thomson Nuclear

2. Incoerente

Compton nuclear

Produção Pares

1. Elástica

2. Inelâstica
(Produção Triplet)

3. Espalhamento Delbrück

Tipo de interação

matéria -como um todo

depende dos níveis nu
cleares

núcleo todo

nucleons
individuais

Campo Coulombiano

núcleo

Campo Coulombiano

elétron

Campo Coulombiano
núcleo

Intervalo Energia

Intervalo de Ressonância

X > raio núcleo indepen-
te de E

X < raio núcleo

> ICO Mev

limiar em 1 Mev

Domínio,E>5 Kev

liniar em 2 Mev

Real Imaginário
abaixo 3 Mev

Imaginário
acima 15 Mev

Variação

Z2/A2

Z4/A2

z2

z

z4

Símbolo

o,a(T>

K

e*

aTRIPLErI



Na interação fotoelétrica o fõton cede toda sua ener-

gia E , a um elétron atomicamente ligado. Se a energia do

fôton é muito maior de que a energia de ligação, E , do ele

tron no átomo, ele se torna livre dentro do material. A e

nergia cinética do elétron é justamente a diferença E -E ,
Y o

e é máxima quando o elétron pertence ã camada K do átomo

Neste caso a interação é caracterizada por uma interação fo

toelétrica forte. A salda do elétron de sua camada original

cria uma lacuna com possibilidade de ser preenchida por um

elétron de nível energético superior, e com emissão conse-

qüente de raio X característico da diferença em energia cios

dois níveis. Com a formação de outra lacuna esta seqüência

de eventos se repete causando uma cascata de raios X de bai_

xa energia dentro do material. Neste efeito a energia do fó

ton é totalmente absorvida pelo meio através do elétron lî

vre portador desta energia.

0 segundo processo de absorção, formação de pares, é a

conversão de energia (onda eletromagnética) em matéria (par

tícula ) quando o fõton na presença do campo coulombiano do

núcleo, se transforma no par elétron-pósitron.A energia do

fõton é distribuida na massa de repouso do par (1,022 Mev )

e o excesso dividido igualmente em energia cinética das par_

ticulas. A energia cinética do positron é rapidamente absor

vida através de choques com os elétrons do meio até atingir

o repouso onde o positron se aniquila e são emitidos dois fó

tons de 511 Kev diametralmente opostos. Se os dois fótons

interagem no material de maneira a serem absorvidos num pe

queno intervalo de tempo, subsequente 5 interação do fõton



original a quantidade de energia entregue ao material ê î

gual a proveniente da absorção através de uma interação fo

toelétrica. Se um ou dois fótons escapam do meio sem inte-

ragir, perde-se parte da energia do fõton original. Os es_

capes são denominados escape simples e duplo respectivamen

te, e o valor da energia perdida ê de 511 Kev e 1,022 Mev .

O limiar para que a produção de pares ocorra ê de 1,022 Mev

necessário para formar a massa de repouso do par. Quanto

maior a energia do raio y maior a energia çinética ãas par

tículas.

0 efeito Compton ou espalhamento incoerente é a denorra

nação para os eventos de espalhamento dos fõtons por elé-

trons livres do material. Para energias superiores ãs ener

gias de ligação dos elétrons no átomo, c -reito Compton ê

dominante em relação ao fotoelétrico. No espalhamento,o fó

ton é desviado de sua direção original de maneira aleató-

ria e a transferência parcial de energia do fõton para o

elétron se traduz numa mudança da freqüência do fóton.

A relação entre as freqüências do fóron antes e após e£

palhamento é expressa pela equação

£ •• l

o 1 + a(l-cos 0)

onde
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hv
a = 5 é a razão entre a energia inicial do raio Y

m e
e massa de repouso do elétron

6 é o ângulo de espalhamento

A mudança em v depende somente do ângulo 0 formado en

tre as direções inicial e final do movimento do fóton. A e_

nergia cinética do elétron varia desde zero até um valor

máximo correspondente a 6 = 180 (retroespalhamento). Parti_

cularmente para 8 = 0 não ocorre modificação na frequen

cia (hv' = hv ) e o espalhamento conserva a energia

ciai do fóton.

Na figura 1 estão apresentadas as curvas de hv'=f(h v )

para energias de raios y de 10 Kev até 100 Mev parametriza

18
das com o ângulo de espalhamento

Para altas energias e ângulos pequenos o fóton é pouco

espalhado, e sua energia final passa a independer de hv .

O contrario ocorre em ângulos maiores ende a energia final

do fóton espalhado tem um patamar para energias de valores

intermediários.



Figura 1 : Energia do fóton espalhado em fun

cão da energia original no espa
18 ~

lhamento Compton

A probabilidade de ocorrência de cada processo de inte

ração é avaliada pelas respectivas seções de choque : oc

para Compton, Tf - fotoeletrico e Kp - produção de pares,

—24 2
medidas em unidades de barn (I barn =10 cm ).

A seção de choque para cada evento depende do material

e da energia da radiação y. Quando multiplicada pelo núme_

ro de átomos por centímetro cúbico do absorvcdor obtém-se



o coeficiente de atenuação para cada tipo de interação ex

ceto para o efeito Compton que deve ainda ser multiplica^

da por Z, devido a probabilidade de colisão aumentar com

18
o numero de elétrons, ou seja :

X = N t f

O = N2 . CJ (2)
c

K = N . K
P

O coeficiente de atenuação Compton, o , é a soma

o + o , onde:a s

o é a probabilidade por cm de absorção de energia e

o a de espalhamento.
s

» 3
N e o numero de átomos por cm do absorvedor c Z seu

número atômico.

0 coeficiente de atenuação linear u é a soma das con

tribuições dos 3 processos ou seja: u = t + o + K. A

quantidade transmitida de fótons é dada pela equação

I - I o . e"
p * x (3)



I = intensidade inicial do feixe
o

x = espessura do absorvedor

O coeficiente de atenuação de massa é obtido dividindo

se o coeficiente de atenuação linear u pela densidade p do

material. Ê avaliado em unidades de cm /g c utiliza-se a
2

espessura do absorvedor em g/cm com a vantagem de quanti^

dades iguais de vários absorvedores forneceram a mesma ate_

nuação Compton. Para o coeficiente de massa o número atõmi^

co Z não é importante porque o número de elétrons por gra

ma varia muito pouco entre os elementos, com excessão do
- 18

hidrogênio

As figuras 2 e 3 mostram os valores do coeficientes de

1 ft
atenuação de massa em função da energia para ar e NaI

O ar e NaI possuem densidades muito diferentes, quase

um fator de 3 x 10 , mas apesar disso eles mostram regiões

preferenciais de energia na mesma ordem de grandeza para

os efeitos fotoelétrico, Compton e pares, i.e, eventos fo

toelétricos dominam em baixa energia, efeito Compton opera

em larga faixa mas predomina em energias intermediárias e

produção de pares sempre a partir de 1,1 Mev.
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Mev

Figura 2 : Coeficiente de atenuação de massa pa

ra fõtons no ar.

Em 0°C e 760 mm Hg, p = 0.001293 g/ait3

78,04% volume N, 21,02% volume de 0 e
0,94% de A . 1 8
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Figura 3 : Coeficiente de atenuação de massa
18para NaI puro

A percentagem de tálio (0,1-0,2%)

em NaI(T£) é ignorada. A densida-

de p de NaI = 3,67 g/cm .



Os limites ou fronteiras das regiões de dominãncia de_

pendem da densidade de material. Observa-se que quanto mais

denso o absorvedor, maior o valor da seção de choque para

o eventofotoeletrico, para fôtons de mesma energia. A'ssim,

um feixe de fôtons de 100 KeV para ser atenuado â metade

somente por eventos fotoeletricos precisa atravessar 0,5

km de ar, 0,126 cm de NaI ou 0,012 cm de chumbo.

Para radiações indiretamente ionizantes', como os fõtons,

existe uma relação estreita entre a atenuação do feixe de

fôtons, a energia transferida e a absorvida pelo material,

A diferença pode ser constatada através da conexão entre os

coeficientes de atenuação de massa u/p , de transferência

de energia de massa Vtr/P
 e de absorção de energia de mas_

sa u /p. Estes dois últimos podem ser bastante diferentesen s

quando a energia cinética dos elétrons secundários é conpa

rável ou maior do que sua energia de repouso, partieularmen

te para interações com material de Z elevado, devido ã pos

sibilidade da radiação de freiamento (bremsstrahlung). Is

to porque,

,4,

onde

g é a fração da energia das partículas secundárias car

regadas que 5 perdida por radiação de freiamento.



A relação entre os coeficientes de atenuação de massa e

de transferência de energia de massa é expressa por :

) + Í£ fs. + 1 (i- H çhv p hv p hv

onde

6 « energia média emitida sob a forma de radiação fluo-

rescente por fóton absorvido

E = energia média do elétrcn Compton por fóton espalha-

do

2
me = energia de repouso do elétron '

í
t

Quando se busca projetar um sistema de espectrometria ga '

ma, otimizando a relação efeito fotoelétrico/Compton, o ma

terial do detector é um dos primeiros parâmetros em questão.

Observando as regiões de energia onde predomina cada tipo

de evento em função do número atômico Z, na figura 4, uma

das características desejáveis para o material é uma alta

densidade. Nesta figura, as curvas o-x e O~K , mostram os

valores de Z e hv do fóton para os quais os efeitos vizi_
~ 19

nhos sao iguais
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Figura 4 : Importância relativa dos três ti^

pos de interação da radiação ga
19 ~ma com a matéria

Além da densidade é necessário que o material tenha a

propriedade de transformar a energia absorvida em uma rçs_

posta proporcional que possa ser processada e analisada .

A luminescência é uma dessas propriedades, sendo já de

bem antigo uso. Os cintiladores são os materiais que apre

sentam luminescência induzida pelas interações com as ra

diações.

2.2 - Estudo de Cintiladores

2.2.1 - Mecanismos de Cintilaçao

Um material cintilador ideal deve possuir as
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seguintes propriedades :

1. Converter a energia cinética das partícu-

las carregadas em luz detectãvel com alta eficiência de cin

tilação;

2. Esta conversão deve ser linear, ou seja a

quantidade de luz deve ser proporcional ã energia deposita_

da, no maior intervalo de energia possível;

3. Transparência ao comprimento de onda de

sua própria emissão;

4. Tempo de decaimento da luminescência pe-

queno;

5. Boa qualidade ótica e sujeito a fabrica-

ção de qualquer tamanho;

6. índice de refraçio próximo do vidro (1,5)

para permitir acoplamento eficiente da luz de cintilação

ao sensor de luz utilizado.

Os cintiladores de maior aplicação incluem

duas classes; (1) os cintiladores orgânicos e (2) cristais

Inorgânicos.



O mecanismo de cintilação é bem distinto pa_

ra as duas classes e convém separá-las, na descrição de

suas propriedades de cintilação.'

a) Cintiladores Orgânicos

Os cintiladores orgânicos podem ser clas_

sifiçados em várias categorias ; cristais, soluções cris_

talinas, soluções líquidas e plásticas. Eles sao formados

pela combinação de compostos orgânicos adequados de manei^

ras diferentes. Conforme a combinação são denominados de

unitários, binãrios, terciãrios ou de ordem maior. Os ciri

tiladores monocriatais puros, como antraceno e estilbeno,

são sistemas unitários. Os orgânicos binãrios apresentam

um tipo de soluto e um solvente na sua composição; se a

crescidos de pequena concentração de outro soluto se tran£

21
formam em sistemas terciários .

Na tabela 2 estão listados vários compos_

tos orgânicos usados para formar cintiladores,suas fórmu

las e aplicações

0 processo de fluorescência nos cintila-

dores orgânicos advém de transições na estrutura de níveis

energéticos de uma molécula e pode ser observado, para um

mesmo tipo molecular, independentemente de seu estado fí_

síco. Por exemplo, o antraceno cintila com as mesmas caiac

terlsticas como material solido policristalino, vapor ou

como parte de uma solução múltipla. Este comportamento oon



TABELA 2

Componentes de Cintiladores Orgânicos21

Composto

Benzeno

Tolueno

p.Xileno

1,2,4,Trimetilbenzeno

Hexametilbenzeno

Stireno monomero

Naftaleno

Antraceno

Bifenil

p- Terfenil

p- Quaterfenil

trans-Estilbeno

Difenilacetileno

1,1',4,4'-tetrafenilbutadieno

Difenilestilbeno

PPO|2,5 - difenlloxazol|

a-NPO |2-a-Naftil) ,5-feniloxalol|

Formula

C6H6

CCH_.CH,
DD J

C 6H 4.(CH 3) 2

WCH3>3
C 6.(CH 3) 6

C6H5.C2H3

C10H8

C14H10

C12H10

C18H14

C24H18

C14H12

C14H10

C28H22

C26H20

C 1 5H nNO

C19H13NO

Aplicação

S

S

S

s

s

s

S' ,C

c

S'

C,PS

c

c
t

c

ss

ss

PS

PS

S - solvente primário ; S1 - solvente secundário ;

PS - soluto primário ; SS - soluto secundário j C - cristal

cintilador



trasta com os dos cintiladores inorgânicos que necessitam

de uma rede cristalina regular como base do processo de
- 20

cintilaçao

A grande maioria dos cintiladores orgãni^

cos é formada por moléculas com propriedades de simetria

que proporciona o aparecimento da chamada estrutura n es

quematizada na figura 5 .

SINCLETE TR:PLETE

«I S»

<

9*1-

__. T

'.INTERCRU7AO0

Figura 5 : Níveis energéticos de uma mol£

cuia orgânica com estrutura e

letrônica TI20

A energia da radiação pode ser absorvida

pela configuração da molécula levando-a a qualquer um dos
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estados excitados representados pelas setas dirigidas pjí

ra cima na figura 5. Os estados simbolizados pelas letras

S (SQ , S.. , ... S,) correspondem a Spin zero, com todos

os elétrons emparelhados (TV ) e são denominados singletes

A letra T (triplete) representa os estados de spin 1, ele

trons não totalmente emparelhados (Itt ) . Cada nível é d:L

vidido em subníveis mais finos/ com espaços típicos, da

ordem de 0,15 ev. Os níveis SQ , S. , ... S, são diferen-

temente espaçados entre si , com o maior espaço entre SQ

e S,. A medida que se chega nos níveis mais energéticos os

espaços ficam mais reduzidos. O estado de menor energia

d?, configuração ê descrito por S__.

Na absorção a configuração da molécula se excita obe

decendo uma regra de seleção múltipla que proíbe as tran

21 R
sições de S para T Ae um fator da ordem de 10 .A exci

tação ocorre dentro do estado singlete. Os estados de maior

energia (S« / S, '...) decaem rapidamente, dentro de pico

segundos, para o estado S, através de mecanismo de conver_

são interna sem emissão de radiação. No estado S, qual-

quer subnível (S,, ' ̂ 12' ' "^ n^° es^^ e m equilíbrio te£

mico com seus vizinhos o que provoca perdas rápidas de £

nergia por vibração da molécula.

O efeito líquido do processo de excitação é a produ

ção de uma quantidade, ou população, de moléculas excita-

das no estado S^Q após pequeno período de tempo. Do esta

do S,Q para qualquer dos subníveis de S a desexcitação é
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realizada com emissão da luz principal da cintilação ou

fluorescencia. As setas de S.Q apontadas para SQ corres-

pondem à fluorescencia na figura 5.

Se o estado excitado S ê convertido em estado T atra

vês de transição chamada sistema intercruzado, a desexci

tação para SQ ocorre com emissão de luz atrasada ou fosfo

rescência. Este fato é* causado pelo tempo de vida média

muito maior dos tripletes (10 S) em relação aos single-

tes. A terceira componente da formação da luz de cintila

ção é a fluorescencia atrasada, originada de transições

possíveis de T.. para S, seguida de transições para S .

A figura 5 também pode ser usada para explicar a trars

parência do cintilador ã sua própria luz. Excetuando a ex

citação e a desexcitação de S Q 0 para S.Q, e vice-versa ,

as transições de fluorescência ocorrem com AE menores do

do gue a energia mínima necessária para excitação. Deste

modo os espectros de absorção e emissão tem faixas de fre

quência diferentes e a região comum aos dois ê pequena. A

figura 6 representa os espectros de absorção e emissão num

cintilador orgânico típico .

Nos sistemas binãrios a energia da partícula é depo-

sitada no solvente e a cintilação final é emitida pelo so

luto. A transferência de energia do solvente para o solu

to ocorre antes da cintilação.



DE EMISSÃO

OU
ABSORÇÃO

Figura 6 : Os espectros de absorção e emissão

de energia para um cintilador orgâ

nico com configuração n .

Nos sistemas terciários a presença do terceiro compo

nente, o soluto secundário, provoca nova transferência de

energia, do soluto primário para o secundário, com a fun

ção de mudar o comprimento de onda da luz. 0 desvio em \

é útil para se desviar o espectro de luz para região de

maior sensibilidade espectral do sensor de luz ou para mi_

nimizar a auto-absorção em cintiladores líquidos ou plás_

ticos de grande volume .

b) Cintiladores Inorgânicos :

Os cintiladores inorgânicos são compos»

tos cristalinos que podem ou não conter impurezas dissemi^

nadas na rede cristalina. Na I(Tl) , Cs I(Tl) e Kl (Ti)

são exemplos de cintiladores ativados com tâlio. Outros
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cintiladores inorgânicos sao Ca F2 (Eu) , Cd WO., Bi Ge3

0 mecanismo de cintilação nos cristais jl

norgânicos depende dos estados de energia definidos pela

rede cristalina do material. Materiais isolantes ou semi-

condutores possuem bandas discretas de energia do tipo re

presentadas na figura 7.

BANDA CONDUÇÃO

ATIVADOR
ESPAÇO ENTRE ESTADOS EXCITADOS

A S B A N D A S * ATIVADOR
ISTADO FUNDAMEOTAL

BANDA VALENCIA

Figura 7 : Estrutura de banda de energia para um cin

tilador inorgânico ativado.

A região inferior,banda de Valencia, é to

talmente preenchida por elétrons ligados atomicamente ã re

de cristalina, enquanto que a região superior, banda de con

dução, representa os estados nos quais os elétrons tem ca

pacidade de se mover e migrar dentro da rede. A banda inter*

mediaria, ou região proibida, é vazia de elétrons num cri£

tal puro. A absorção de energia ê capaz de levar um elétron

da região de Valencia até ã banda de condução criando um

buraco nesta banda inferior, normalmente completa.

Em cristais puros, o retorno de um elétron'
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da região de condução para a de Valencia, com emissão de fõ

tons é um processo pouco provável. Estudos foram realiza

dos por W.J. Van Siever e L. Borgart em fenômenos de cin

tilação de NaI de alta pureza resfriando o cristal até tem

peraturas de 4°K. Os resultados do trabalho mostraram que

as caracteristicas de cintilação do NaI em baixas tempera

turas são as mesmas do Nal(T-C) à temperatura ambiente, com

excessão do tempo de decaimento mais longo apresentado pe

Io NaI. Foi visto também, experimentalmente , que a efici^

ência de conversão da luz do NaI na temperatura do nitrog£

nio liquido (77°K) é o dobro da eficiência de NaI(T£) à

temperatura normal. Como se torna impraticável a operação

do detetor e fotomultiplicadora, por causa do contato en

tre o cintilador e fotocatodo , em temperaturas baixas, u

tiliza-se os cintiladores ativados com impurezas.

Tais impurezas são adicionadas para aumen

— mm *

tar a probabilidade de emissão de luz com a criação de cen

tros especiais dentro da rede e modificação da estrutura

. ormal de banda do cristal. Estes centros especiais são os

chamados centros lumínescentes, ou centros de cor.

A entrega da energia dos elétrons,criados

pelos raios Y ao material retira os elétrons da banda de

Valencia para a banda de condução criando pares de elétrori

buraco. O buraco emigra rapidamente para um centro de tá-

lio criando um ion positivo (Tl+). Os elétrons livres en

contram estes centros e os neutralizam resultando uma con
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figuração neutra de impureza com seu próprio conjunto de

níveis de energia dentro da região proibida.

O tempo de difusão dos elétrons e buracos

-12
dentro da rede e da ordem de 10 S, de modo que a ener_

gia é rapidamente entregue ao cristal e capturada pelos cen

tros de cor. Se os estados formados nos ativadores se en

contram em configuração excitada com transições permitidas

para o estado fundamental, a desexcitaçao ocorre rapidamer^

te. A meia vida típica para estes estados excitados 5 da

ordem de 10 s , com alta probabilidade para emissão de

fõtons.

A seqüência para excitação e desexcitaçao

22pode ser assim descrita :

1 - Elétron, após difusão, forma Tf en

contrando um local de Ti , seguido por recombinação com'um

buraco (b) formando Ti + hv.

2 - Buraco após difusão encontra Ti for_

mando T£ . Um elétron recombina coro Ti + hv.

Desta maneira os centros de Ti servem de

locais de recombinação para elétrons e buracos em qualquer

seqüência e em ambos os casos é emitida luz. Formalizando

de maneira simples tem-se :
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1 - b + It •* |Tt+|* •* Tt* + hv

2 - e + Tí + + - |T£+|* •+ T£+ + hv

Como o tempo de migração do par é muito

menor do que o tempo de vida dos estados excitados forma-

dos as características do tempo de decaimento da luz eraitî

da ficam determinadas somente pelo decaimento dos estados.

Outros processos de desexcitação são competitivos nc meca

nismo de cintilação : O elétron pode ser capturado pela im

pureza criando estado excitado cuja transição para o esta

do fundamental não ê permitida. Neste caso, existe a nece£

sidade de acréscimo de energia para que este estado excita

do realize a transição. Esta elevação pode ser feita por

via térmica e o resultado da transição é uma componente de

resposta de luz mais lenta , ou seja, a fosforescência men

cionada no mecanismo dos cintiladores orgânicos. Outra po£

sibilidade é a desexcitação com emissão de luz não dete'ta

vel, fenômeno denominado desvanecimento (quenching) , que

representa um mecanismo de perda na conversão da energia

da partícula para luz de cintilação. A eficiência de con

versão é tão melhor quanto maior a fração relativa à emi£

são de luz visível no processo global da desexcitação.

Uma alternativa de explicação do processo

de excitação e desexcitação é considerar o par clétron-bu-

raco como uma configuração única, denominada exciton. 0 o

létron e o buraco permanecem associados um ao outro mas lî



vres para migrarem até um centro formado pelo ativador.

A intensidade de luz é proporcional ã e-

nergia da radiação ou partícula originalmente incidente ,

mas em cada etapa da formação da luz ocorre mudança do por

tador da informação. Cada mudança além de introduzir um fa

tor de proporcionalidade próprio, origina também perturba-

ções nas características da resposta (forma do pulso).

2.2.2 - Tipos de Cintiladores - Características e

Aplicações

A resposta de luz, ou cintilaçao, depende de

cada tipo de cintilador. Existem características próprias

a cada uma das classes (orgânicos e inorgânicos) e dentro

de cada classe, cada cintilador apresenta propriedades es-

pecificas.

Os cintiladores orgânicos são compostos de

átomos leves em extensas cadeias, tem baixa densidade e

nã"> possuem estrutura cristalina macroscópica. A componen-

te principal da resposta de luz (fluorescência) é bastante

rápida, de alguns nanosegundos. São inadequados para dete

ção da radiação y P o r sua baixa densidade, mas podem ser

carregados com elementos mais pesados como Sn, Pb ou F ,

para serem aplicados aos raios y • Infelizmente a introdução

destes elementos diminue a resposta de luz e piora a reso

20
luçao em energia .Para a detecção de neutrons também os

cintiladores orgânicos podem ser carregados com elementos



como boro, cádmio ou gadollneo sem degradação da resposta

de luz.

Os cintiladores orgânicos são utilizados no

método de discriminação de forma de pulso (PSD) para sepa

rar radiações em campos mixtos, p. ex., presença de

14 24-25cuias a em background relativamente alto de raios y '

A técnica baseia-se na propriedade dos orgânicos em produ

zir pulsos de largura diferente de acordo com a partícula

incidente por causa da dependência entre a componente rã

pida de decaiir-snto e o poder de freiamento (stopping-power).

dE/dr24.

Atualmente dá-se maior enfoque ao estudo das

propriedades de resposta rápida de tempo dos cintiladores

plásticos com objetivo de se realizar medidas da ordem de

subnanosegunâos ' utilizando sistemas de coincidência

rápida,

Na tabela 3 estão compilados alguns tipos de

cintiladores orgânicos,suas propriedades e indicação de

aplicações :



Tabela 3

Propriedades de alguns Cintiladores Orgânicos
20

encontrados comercialmente

Cintilador

Antraceno

Estilbeno

KE102

XE110

NE111

KE140

PILOT B

PHOT U

IE213

NE216

NS221

ríE230

NS311

KE313

KE316

1^323

Tipo

Cristal

Plástico

Plástico

Plástico

Plástico

Plástico

Plástico

Liquido

Liquido

Gel

Líquido
deuterado

Liquiâo
boraco
Líquido

Líquido

Líquido

Densidade

1,25

1,16

1,032

1,032

1,032

1,045

1,032

1,032

0,874

0,885

1,08

0,945

0,91

0,88

0,93

0,879

índice
Refração

1,62

1,626

1,581

1,58

1,58

1,58

1,58

1,58

1,508

1,523

1,442

1,50

1,411

1,506

1,496

1,50

Resposta
luz

% Antraceno

100

50
65

60

55

58

68

67

78

78

55

60

65

62

35

(.0

Tempo
Decaimento

ns
30

4,5
2,4

3,3

1,7

.̂2

1,8

1,36

3,7

3,5

4

3,0

3,8

4,0

4,0

3.8

XCnm)
447

410

423

434

375

425

408

391

425

425

425

425

425

425

425

425

Presença
Elemento

%/peso

Sn 5%

D 14,2%

B 5%

Gd 0,5%

Sn 10%

Gd 0,5%

Principal
Aplicação

Y»a,B, rápidos

n rápidos (psd), y

Y»a,8, n rápidos
n

medidas muito rápidas

contagem rápida

medidas ultra rápi
das

neutrons rápidos (PSQ

a,S

a, 8

(D/C)aplicações espe
ciais ~

n, 6

n
y, raios X

n



Entre os cintiladores inorgânicos os mais co

nhecidos são os iodetos ativados - NaI{T£) , Cs I(T£),Cs I

(Na), KI(T£) e além destes , Ca F2 (E) , Bi4 Ge3 0 1 2 . CdWD4

e Zn S(Ag).

Ca F_ (Eu) e Bi. Ge, 0.2 possuem mínima com

ponente de tempo de decaimento longo e Zn S(Ag) ê o cintjL

lador inorgânico utilizado para partículas a.

O cintilador Na I(T-fc) é o que mais se desta

ca principalmente quando se trata de deteção de raios y .

Ele possue o maior fator de luminosidade conhecido e res

posta linear aos elétrons e raios y em extenso intervalo de

energia. O material de Na I(Tf) é altamente higroscopico

e deteriora se houver qualquer absorção de umidade. Para

uso normal, os detectores de Na I (T-0 são encapsulation em

alumínio evitando qualquer contato com a atmosfera o que

os torna inadequados para partículas carregadas. .

0 detector Na I(Tf) é extensamente aplica

do em muitas áreas da ciência e tecnologia e foi instrumen

22
to de muitas descobertas fundamentais como :

- descoberta do positronto em 1951 pela dete

ção de raios y emitidos no processo de decaimento da combj.

nação e , e .

- verificação da existência de átomos u-mesô



nicos, pela emissão discreta do raios Y com transições emá

tomos contendo mucn e o núcleo.

- efeito MOssbauer, em 1958, utilizando NaI

{Ti) para detectar raios y na região 129 Kev etc...

A limitação do detector de Na I(Tl) é quanto

ao tempo de decaimento longo , que o torna inadequado para

medidas rápidas.

Atualmente pode-se preparar detectores de

Na I{Tl) em tamanhos e formas de seção reta variáveis atra

vês do desenvolvimento de uma técnica capaz de produzir o

material em forma policristalina. Nesta forma policristali^

na, obtida da extrusão de material monocristalino, o mate

rial apresenta boa resistência a choques térmicos e mecâni^

COS.

A tabela 4 apresenta as propriedades dos cin

20
tiladores inorgânicos mais comuns .

2.3 - Coleta de Luz e Montagem do Cintilador

2.3.1 - Espectro de Amplitude de Pulso

O cintilador é direta ou indiretamente acopln̂

do a uma fotomultiplicadora (sensor de luz) que tem a fi,

nalidade de captar a luz e transformá-la em sinal eletrôni

co. A conversão é realizada no fotocatodo da fotrmiltipli^



Tabela

Propriedades de cintiladores Inorgânicos
20

Material

NaI(T£)

CAI (Na)

Csl(Ti)

LiI(Eu)

ZnS(Ag)

CaF2(Eu)

Bi 4Ge 30 1 2

Cs F

Li vidro

X (nm)

410

420

565

470-485

450

435

480

390

395

Constante
Decaimento

(vs)

0,23

0,63

lfO

1/4

0,20

0,9

0,30

0,005

0,075

índice
Refraçio

1,85

1,84

1,80

1,96

2,36

1,44

2,15

1,48

1,55

Densidade

3,67

4,51

4,51

4,08

4,09

3,19

7,13

4,11

2,5

Eficiência
cintilação y
relativa Na I(T£)

100%

85

45

35

130

50

8

5

10
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cadora da seguinte maneira:

O fotocatodo é constituído de material com

sensibilidade espectral compatível com o espectro de luz

do cintilador. A intensidade de luz de cintilaçao libera

elétrons do fotocatodo proporcionalmente.

A figura 8 coloca as respostas típicas dos

cintiladores Na I(Tl) e antraceno e a curva de transmissão

de uma fotomultiplicadora de resposta na faixa de luz azul

denominada resposta S 11.

•s
«o
2

00 FOTOTUPO C/

RFSPOSTA S-11

aooo 3SCO 4ooo 4Soo 500O 5iOO

Figura 8 : Espectros de emissão de Antrace

noeNa I(TÍ). A emissão é co

berta adequadamente por fototu

bos com resposta S 11.

Cristal Solid State Division (The Harshaw Chemical Company)

Os elétrons liberados na fotocatodo são ace
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lerados por uma diferença de potencial elétrico e se cho-

cam com dinodos colocados sucessivamente ao longo da foto

multiplicadora e em cada choque são emitidos outros elé-

trons. O número de dinodos determina o fator de multiplica^

ção da fotomultiplicadora.

Mas o fotocatodo não é homogêneo ou seja aio

mantém o mesmo fator de conversão em toda sua extensão. Es

te fato torna a sua eficiência dependente do local da inci

dência da luz, sendo importante que o acoplamento indireto

do cintilador ã fotomultiplicadora seja feito com um guia

de luz com a função de dirigir a luz para a área contralcfc>

fotocatodo, a região mais eficiente. O uso de guia de luz

apresenta a desvantagem de diminuir a intensidade de luz

no fotocatodo.

Conforme a atividade da fonte radiativa cria

se uma seqüência de pulsos na salda do fototubo que, nmpli_

ficados e conformados, são introduzidos no analisador mui

ticanal. A amplificação e conformação do sinal é feita

por um amplificador linear de acordo com as característi^

cas de entrada especificadas do analisador multicanal. 0

analisador separa os pulsos em canais diferentes conforme

sua amplitude.

O resultado é o espectro de amplitude de pul_

so ou simplesmente o espectro de contagem y daquela fonte.



Obtem-se com a técnica de espectrometria dos

raios Y a possibilidade de determinar a energia, intensido_

de da radiação Y característica de processos nucleares. A

informação é retirada dos picos representativos dos even

tos em que houve entrega total de energia ao detector. Es_

tes eventos podem ser interações do tipo fotoelétrico, uma

seqüência de colisões Compton c um fotoelétrico ou absor

ção de pares positron-elétron ocorridas dentro do tempo de

resposta do cintilador. Cada fotopico ê precedido de uma

distribuição contínua correspondente ã interação parcial

dos fótons tCompton ou bremsstrahlung) e que representa um

background indesejável na análise do espectro.

A figura 9 ilustra a resposta analisada num

multicanal de um detector de Na I(T£) de 3" de diâmetro por

3" de espessura quando irradiado com raios y monoenergéti^

cos de 0,06 até 1,92 Mev.

Quanto maior a energia da radiação nota-se

que seu espectro torna-se mais complexo, apresentando maior

número de picos além do pico fotoelétrico. O espectro rc

lativo a 1,92 Mev na figura 9 apresenta picos de escape,

pico em 511 Kev devido a aniquilação do positron na blinda

gem do detector e também pico de retroespalhamento devido

a incidência da radiação na blindagem que espalha raios

Y de menor energia na direção do detector.



í

2ÕÕ0

(MEV)

JOO 1600 2009

Figura 9 : Espectro de raios y monoene£

géticos22 de 0,06 , 0,32 ,

0,83 e 1,92 Mev de Na I (T-0

3" x 3".



Pode-se destacar o fotopico do espectro ut:L

lizando-se um sistema supressot de Compton. Resumidamente

este sistema ê formado de um detector principal de Na I (T-O

central, envolvido por cintilador de grande volume, plãstiL

co ou mesmo Na iCFi) operando os dois detectores em anticoin

cidência.

No caso particular de analise de uma amostra

ambiental, o espectro obtido apresenta um alto grau de com

plexidade devido à presença de quantidade maior de radionu

clídeos com várias interferências como :

1 - Interferência de picos secundários, como

picos de escape, picos de aniquilamento e picos soma.

2 - Interferência de Compton de raio y do a_L

ta energia com os fotopicos de fõtonr de energia inferior.

3 - Multiplicidade de fotopicos de diferen

tes radionuclldeos existentes na amostra.

4 - Atividade variável destes radionuclldeos.

5 - Eficiência de detecção dependente da ene£

gia dos raios Y-

Nota-se no espectro da figura 9 que cada fo

tópico apresenta uma semi-largura, dependente da energia



do raio y« mostrando que existe uma flutuação em torno do

valor verdadeiro da energia. Ela é conseqüência da exi£

tência de elementos de dispersão introduzidos ao longo da

formação do espectro, pel-.a diversas etapas do processo. Es_

tas etapas são:

1 - Conversão dos fótons cm elétrons no cin

tilador;

2 - Conversão da energia dos elétrons em luz;

3 - Conversão da luz em elétrons no fotocato

do;

4 - Multiplicação dos elétrons;

5 - Processamento do sinal de placa - atnplî

ficação, conformação, seleção por amplitude e estocagem.

As duas primeiras etapas ocorrem no cristal,

a terceira na interface cristal fototufao, a quarta no foto

tubo e a quinta foi resumida no desempenho de toda eletrô

nica.

É importante conhecer os elementos estatísti^

cos que provocam as flutuações em cada etapa e tentar mini_

mizá-los se possível.



2.3.2 - Largura de Linha Experimental

A cada fotopico existente no espectro asso

cia-se um valor de energia de radiação e ã sua semilargura,

a indeterminação neste valor. A esta largura de linha es;

tá associada a resolução em energia do detectar que mede a

capacidade do sistema de resolver ou separar energias de

valore s prõx imos.

Considerando-se que o fotopico pode ser ajus

tado por uma curva gaussiana,a largura é o desvio cm torno

do pulso de amplitude máxima que representa Ey. Pelo es

pectro costuma-se medir a resolução ern unidades de energia

(Kev) ou em percentual (%). Faz-se uma calibração prévia

do sistema com fontes padrões conhecidas em intensidade,

energia, % de decaimento y etc, e constrõi-se a curva de

energia x canal. A resolução em % é dada pela razão entre

a largura, ã meia altura do pico em canais, dividida p,olo

canal do pico. Ela é considerada proveniente de três con

tribuições:

1 - Flutuação estatística na produção de luz

no cintilador pelos raios y;

2 - Flutuação na coleta de luz;

3 - Flutuação na multiplicação dos elétrons

na fotomultiplicadora.



A primeira flutuação ê intrínseca ao mecanis^

mo de funcionamento do cintilador. Não pode ser eliminada

qualitativamente, para um mesmo tipo de material, uma voz

que está associada ao processo de entrega de energia ao de

tector. Esta entrega ê fixada pelas relações entre as se-

ções de choque Compton, fotoelétrico e formação de pares ,

do meio material em relação ã energia da radiação inciden

te.

A segunda é a flutuação na transferência do

fõton e inclui, escape dos fõtons do cintilador,coleta de

luz no guia de luz, conversão fotoelétrica e coleta dos

fotoelêtrons no primeiro dinodo da fotomultiplicadora. To

das estas fases dependem de muitos fatores, como : a trans

parência do cintilador ã própria luz, índice e número de

reflexões nas paredes do detector, presença ou não de guia

de luz, posição de incidência da luz no fotocatodo^istri^

buição eventual da cintilação e correspondente sensibili^

dade do fotocatodo, qualidade do acoplamento õtico, condi_

ções de focalização da grade do fototubo. Alguns destes

fatores podem ser trabalhados no sentido de diminuir a flu

tuação global.

A terceira flutuação, proveniente da multi^

plicação dos elétrons no fototubo, depende da sua cjualida

de, do seu ponto de operação, polarização dos dinodos e

corrente de fuga (escuro). A redução desta flutuação é

possível mas ê limitada pelo tipo de funcionamento e pelas



flutuações anteriores.

A formulação inicial da resolução experimen

27 28tal foi feita por Breitenberger ' numa revisão geral

dos fatores que afetam a resolução. Dos seus resultados

expressou a resolução da seguinte forma,

R 2 = a + 0/E (6)

onde a e $ são constantes e E é a energia total entregue

ao cristal. Breitenberger supõe que o número de fótonspro

duzidos no cristal segue uma distribuição normal.

Nesta equação a expressei a produção de luz

e seu percurso ate o fotocatodo e 3/E, as flutuações deri^

vadas do trânsito dos elétrons na fotomultiplicadora.

28Bisi e Zappa fizeram medidas de resolução

entre 0,022 e 2,49 Mev e mostraram que a equação 6, só é

representativa da resolução até 0,8 Mov e que além desta

energia os valores encontrados desviam significativamente.

A suposição de que o número de fótons produzidos nas inte

rações varia normalmente é incorreta, e uma resolução in

trínseca deve Sur atribuída ã flutuações na quantidade de

luz produzida no cristal.

Partindo deste principio, muitos trabalhos

28 29 30experimentais O / ' apontaram a variação no número e

energia dos elétrons produzidos nas interações da radiação



Y com Na I(TC) junte com a relação de não-proporcionalida

de da resposta de luz aos elétrons, como fontes principais

de resolução intrínseca do cristal. Entende-se por rela

ção não-proporcional a função, L = aE + b, onde L descre

ve a intensidade da luz de cintilação, E, ê a energia do

elétron produzido em uma interação de radiação e a e b são

constantes.

O efeito da distribuição dos elétrons na re

solução é explicado a partir da variação Ia luz de cintila

ção produzida por unidade de energia (dL/dE) com a den.-iida

de de ionização. Em grande faixa de energia, dL/dE aumen

ta com o aumento da densidade de ionização, ou seja, para

elétrons de menor energia. Se o número de elétrons para

uma mesma radiação y aumenta, a resposta total de luz au-

menta porque uma parte da energia 5 dissipada por um nume

ro grande de partículas mais densamente ionizantes. Dois

processos são importantes na flutuação do cristal: O prî

meiro é o número de eventos Compton que se completam com

um fotoeletrico, e o segundo é o número de raios 6 , elé_

trons secundários que aparecem no freiamento dos elétrons

primários.

Se N + 1 elétrons se formam no processo de

absorção de N eventos compton seguido de fotoeletrico, o

pulso gerado tem amplitude maior do que o pulso provenien

te da absorção por um fotoeletrico, embora as energias ab

sorvidas sejam de igual valor. No espectro de amplitude



este fato se traduz no alargamento do pico fotoolétrico na

região ã direita do pico.

A produção de raios i é um processo estatÍ£

tico e como eles possuem eficiência luminosa diferente da

eficiência obtida em processos comuns de desaceleração do

elétron rápido, o resultado de sua produção ê a dispersão

na resposta de luz.

Com estes fatos, tornou-se relevante acres

centar ã equação de Breitenberger um termo que descrever.se

o acréscimo da resolução intrínseca do cristal. A equação
29

reformulada e a seguinte :

R2 = a + 6/E + x(E) (7)

A função x(E) c justamente a resolução in

trxnseca e envolve todas as flutuações randômicas atribuí.

das ao cristal.

Na região de baixa energia pode-se manter a

equação original de Breitenberger, já que a probabilidade

de interação via fotoelétrico é maior. Experimentalmente

é válido obter x(E) a partir da obtenção das constantes a

e 3 na região de baixa energia, e depois subtrair a curva

a + 3/E na região de alta energia restando X(E).



A resolução intrínseca foi decomposta por R.

Hill em quatro termos independentes ;

X(E) = Rj = K2/E + R2 + R2 + R2 (8)

Na equação ; R e R estão associados aos

efeitos da produção dos raios Je à relação de não-proporci^

onalidade respectivamente e R é a contribuição de todos

fatores interferentes da coleta e conversão da luz em foto

elétrons. 0 termo dependente da energia é o fator de medi_

da da produção não normal dos elétrons no cristal e pode

variar para cristais de mesmo volume. Ao contrário, R o

rt se mantém constantes em cristais de diversos tamnnho.sn .p

a partir de uma polegada.

Na coleta da luz, uma fonte de flutuação da

maior importância se origina na diversificação de trajeto

rias com reflexões desenvolvidas pela luz dentro do volume

do cintilador. Este fenômeno aparece do caráter aleatório

da emissão da luz cora posição e ângulo, de modo que a trans_

missão fica intimamente dependente das dimensões e geome-

tria do cristal.

A flutuação gerada pelas reflexões está con

tida no termo R , representante da coleta de luz na resolu

ção total, sendo que R deve variar principalmente com a

altura do cristal e cem o tipo de tratamento ótico a que

este é submetido.



Na análise da influência das reflexões na re

solução dois efeitos negativos são destacados; (1) atenua-

ção da intensidade da luz por, absorção no volume do cinti^

lador e perdas por espalhamento e reflexão; (2) espalhamen

to no tempo de chegada da luz ao fotocatodo implicando em

dispersão da luz.



CAPITULO 3

REFLEXÕES

3.1 - Atenuação da Luz de Cintilação por Reflexões

A cintilação gerada no interior do cristal é básica

mente um evento pontual ; isto porque a transferenciei de c

nergia ao meio, sendo feita através dos elétrons de curto

alcance, faz com que a excitação do cintilador ocorra numa

pequena região em torno do ponto da interação. Assim para

efeito de cálculos a cintilação se reduz a uma fonte pon-

tual de luz, sem incorrer em muito erro. A cintiLação é ca_

caracterizada por :

1. Espectro de freqüência - P(v)

2. Intensidade I = | P(v) dv
j

3. Componentes de tempo de subida e decaimento.

Na propagação da luz através do cristal, suas carac-

terísticas comumente sofrem alterações devido principalmen

te aos seguintes fenômenos :

1. Auto-Absorção - em primeira aproximação , o cris

tal é considerado transparente ã sua própria luz , mas e

xistc sempre a probabilidade de atenuação ou auto-absorção

53
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no seu volume. A absorção influi na intensidade de luz e

no espectro de freqüência.

2. Temperatura - mudanças de temperatura mudam P-(v)

a intensidade e a linearidade da resposta. A temperatura po

de aumentar a relaxação do cristal e o processo de desexci

tação através do calor.

3. Reflexões - 0 número de reflexões influe ditotamcn

te na intensidade de dois modos. Primeiro, pela reflexão

propriamente na superfície o que sempre implica em perda

parcial da luz. Em seguida por aumento do percurso, aumen-

tando a probabilidade de autoabsorçao.

A figura 10 representa a propagação de um pulso de

luz realizando uma série de reflexões e a deterioração da

informação.

Figura 10 : Transmissão da luz em cristal cilín

dríco.



Define-se um valor de ângulo crítico em função dos
o

índices de refração N do cintilador e N. do meio ,

-1 nl
a = sen (—) (9)
c 0

de acordo com a emissão da luz pode-se ter duas situações

na reflexão :

1. Para a > a ocorre reflexão total da luz para o
c

meio cintilador.

2. a < a , a luz é parcialmente refletida para o

cintilador ocorrendo perda de luz através da superfície.

Este segundo caso é totalmente indesejável. Para ev£

tar a perda de luz reveste-se o cintilador, exceto sua fa

ce final/ com material/ ou tinta de alto índice de refle-

xão. Assim os ângulos de incidência ficam totalmente iríde

pendentes do ângulo crítico. Para os cristais de NaI (Ti1) os

melhores resultados tem sido obtidos com um refletor difu

20
so constituído de oxido de magnésio

Os cintiladores plásticos devem ter suas superfícies

bem polidas antes de recobertas com a tinta reflctora, em

geral o polimento tem uma influência muito grande na refle

xão da luz , Para isolar os detectores da luz ambiental

eles são encapsulados com material negro.



A razão entre as intensidadcs de luz transmitida com

N reflexões e a original pode ser escrita como ;

= RN(9 , X). e-L<9'x)/Lo(3t) (10)

R é o coeficiente do reflexão (R<1) , 0 é o ângulo

de emissão da luz, L é o livre percurso médio para abso£

ção da luz e L é o comprimento total da trajetória.

Na chegada da luz na face final de cintilador não po

de haver reflexão com objetivo de evitar su? captura. Na

prática or índices de refração dos cintiladores tera valo

res próximos ao do material onde se deposita o fotocatodo ,

em torno de 1,5 . Se a região de contato entre o cintila

dor e a fotomultiplicadora é preenchida cora fluido de aco

plamento de mesmo Índice de refração obtém-se um bom aco

plamento.

A emissão de luz na região angular |9| < 90° já vai

dirigida para a fotomultiplicadora.

A região |9| > 90° é desfavorável para a coleta da

luz devido ao aumento de percurso e do número de reflexões

inclusive na face de entrada.

0 número de reflexões é um fator de flutuação da rejs

posta de luz e tem uma influência a considerar na resolu

ção em energia e tempo do detector.



Talvez fosse interessante destacar na formula da re-

solução intrínseca um outro termo, separado de R ,que des

crevesse a influência somente das reflexões. Com este pro

cediroento poder-se-ia considerar o termo R independente do

cristal, ou seja, dependente unicamente do acoplamento cris

tal-fotomultiplicadora. O termo relativo as reflexões se

ria uma variável da geometria, dimensões e tratamento õti_

co do cristal, sendo um indicador das variações em R in-

troduzidas com mudanças nestes fatores.

Um trabalho experimental realizado por Dengtson o

Moszynski , com cintiladores plásticos NE 111 de 1,5 cm

de diâmetro por 1,0 cm de altura, mostrou que somente 27í>

da luz total emitida era coletada sem reflexões no fotoca_

todo.

O comportamento no tempo e as componentes de flutua

ção no processamento da resposta de luz são considerados a

seguir na dispersão do tempo de coleta.

3.2 - Dispersão do Tempo de Coleta da Luz por Reflexões

O tempo total desde a emissão da radiação até a for

mação do sinal é a soma de vários intervalos de tempo

t = t0 + tl + fc2 + t3 + ""

t« = tempo de vôo da radiação y até interação ;

t, = tempo de excitação ou de transferência da ener;

gia aos níveis óticos do cintilador ;

t~ - tempo de decaimento ;



t, = tempo de trânsito da cintilação no cristal;

t. = tempo de trânsito dos fotoelétrons até o primei

ro dinodo;

t_ = tempo de trânsito no processo de multiplicação;

t, = tempo de processamento do sinal;

tn depende da energia de radiação y ; tn et,, são re

lativos ãr> propriedades físico-químicas do cintilador e

não podem ser alterados; t^ depende das características de

emissão da luz (local e ângulo de emissão) e geometria do

cristal; t. e t- dependem da fotomultiplicadora e tfi do t£

po de processamento no tempo e qualidade da eletrônica.

Cada intervalo de tempo colocado acima é uma fonte

de incerteza ou flutuação na resposta temporal do sistema.

De maneira análoga ã resolução em energia, define-se

resolução em tempo que mede a capacidade do detetor de di£

tinguir eventos separados por curto intervalo de tempo, a

resolução é associada a três fases principais do processo
4

temporal

1. flutuação no tempo das interações das radiações com

os detetores;



2. flutuação no tempo de resposta dos detetores às in

teraçÕes;

3. flutuação no tempo associado ao equipamento ele

trônico;

A primeira fase inclui t_ e t. , a segunda fase t^ e

t, e a terceira fase t, , t-, t, .

O método para obtenção da resoluçãc de tempo do detre

tor é o de coincidência atrasada . A técnica consiste em

se utilizar dois canais de deteção para uma mesma fonte de

raios Y > sendo que um canal é retardado , num certo inte£

valo de tempo controlado, em relação ao outro e registra-so

a evolução correspondente no número de coincidências por

unidade de tempo.

Os sinais elétricos dos detectores contém a informação

sobre a formação e transformação do estado nuclear pela e

missão gama.

Obtém-se a curva de registros coincidentes em função

dos retardos , denominada curva de resposta pronta ,mostra

da na figura 11.
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Figura 11 : Curva de resposta pronta

de um sistema de coi\ci_

dência.

A resolução (fwhm) é medida pela somilargura do espec

tro. No caso da figura 11 o intervalo médio de tempo entre

os sinais de cada detector é muito menor do que a resolução

do sistema e a curva tem este aspecto próximo a uma Gausia

na. Se a resolução é menor e existe um retardo no sistema ,

um dos ramos da curva se aproxima de uma reta num gráfico

semi-log. Neste caso a vida média do estado de interesse é

medida por sua inclinação. Esta curva é denominada de cur

va de resposta atrasada e está representada na figura 12

Quando a resolução e o intervalo entre os sinais é da mesma

ordem de grandeza não se distingue o decaimento exponencial

de um dos ramos da curva atrasada.
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Figura 12 : Curva de resposta atra

sada de ura sistema de

coincidência.

Neste caso mede-se a vida média mediante o desloca-

ricentro da curva de resposta pronta, este agindo como ze_

ro efetivo de tempo

1370 esquema de decaimento do Cs muito , utilizado

coito fonte padrão y para calibraçao de um detector é mos

trado na figura 13.



Figura 13
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Esquema de decaimento do <2

Quanto aos fatores acima relacionados como influen-

tes da resolução, maior atenção tem sido dada ãs flutua-

ções geradas no tempo de trânsito dos fotoelétrons na fo

tomultiplicadora. Mas diversos estudos ' ' ' mostram

que mesmo com a aquisição de cintiladores ultra-rápidos oo_

mo NE 111 e fotomultiplicadoras de resposta rápida, a re

solução em tempo é sempre limitada pelo processo de cole-

ta de luz.

Um dos fatores influentes da coleta de luz que ain

da não foi trabalhado se refere ao problema de reflexões.

Por isso neste trabalho propõe-se a configuração hemisfé

rica para os cintiladores, de modo a diminuir consideravel_

mente a influência das reflexões.



CAPÍTULO 4

A GEOMETRIA DO CINTILADOR E

REFLEXÕES DA LUZ

Neste estudo não se considera dependência entre o âri

guio de incidência da luz e o ângulo crítico definido pela

equação. Em qualquer situação, cora excessão de a = IT/2, O S

ângulos de incidência e emergência são iguais.

4.1 - Cintilador Cilíndrico

Os cálculos são obtidos a partir dos seguintes da_

dos : dimensões do cristal 2R x h (cm) e eir.issão da luz

coincidindo localmente com a interação do raio Y » om pro

fundidade x(cm) no eixo do cristal.

Em relação ao fotocatodo , a luz pode ser emitida na

sua direção ou em direção contrária, em 19j < í e | 0] > j

com igual probabilidade.

- Reflexões em 181 < •=•

Neste intervalo angular parte da luz pode ser colet<a

da sem sofrer reflexões. A figura 14 nos permite calcular

as trajetórias da luz sem reflexões em função da profundi,

dade da interação.
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Figura 14 : Luz coletada no foto-

catodo sem reflexões

para um detetor ciliii

drico (2Rxh).
a) Para N=0 tem-se que :

os valores do ângulo de emissão estão no intervalo

(11)

e o comprimento da trajetória é expressa pela equa

ção

L(9,x} = (h-x) . sec ft (12)

b) N Qualquer :



I

Figura 15 - Reflexões no cintilador ei

líndrico com a luz enviada

diretamente para a coleta.

- As ecaações que descrevem a figura 15 são :

região angular : tg"1 {r~) < | 0 | < -
ri""X et

(13)

N9 reflexões N : 2N-1 <
K

tg G < 2N + 1 (14)

trajetória L : L(0,x) = (h-x) . sec 0 (15)

Reflexões era |8| > - :
2

a) A luz realiza sua primeira reflexão cm uma das fa

ces laterais como ilustra a figura 16.



Figura 16 : N reflexões sendo a primeira

em uma das faces laterais

(17)

L(6,x) - [h + x) . sec (18)

b) A luz realiza sua primeira reflexão na face de en

trada como mostra a figura 17 :



Figura 17 : N reflexões sendo a primeira na fa_

ce do entrada

0| > TT tg"1

Se tg 8 < -r^— então só ocorre uma reflexão

Rse tg 0 > (ÜT—) ' N e dado pela desigualdade :

2(N-1) - 1 < (h^x) . tg 0 < 2(N-1) + 1
K

(20)

L(G,x) = (h + x) . sec 0 (21)

As curvas da figura 18 foram obtidas para cintilndo

res cilíndricos de 3" x 1,5" (7,6? cm x 3,81 cm) impondo-

se o corte do cálculo para o ângulo em torno de 89°.



Observa-se a partir dos valores de N = f(0,x),que as

curvas são assintõticas em 90 tendendo para infinito .

(il x/R _ 0,í

U> x./ft -. 0,75

40» • 6Oé «CT SO* iOO* HO' i*O*

ANGULO DE EMISSÃO DA LUZ OA CINTIIAÇAO •>

Figura 18 : Curvas do número de reflexões em

função do ângulo de emissões da

luz para cintiladores ci l índri-

cos (3" x 1,5") .

J6O*



Em valores angulares perto de 89 , o n? de reflexões

se torna muito sensível a mínimas variações no valor do Sn

guio de emissão; uma diferença da ordem de meio grau signi

fica aumento de até dez, vinte reflexões.

No cristal cilíndrico, o raio da seção reta influe no

número de reflexões pois conservando a altura e aumentando

seu valor, o número de reflexões diminui, para o mesmo par

de variáveis (9,x). Em compensação o comprimento do percur

so se mantém, uma vez que este não depende do valor do raio

mas somente da altura. Em termos do perda de intensidade de

luz , as dimensões raio e altura são importantes. 0 raio in

flue nas perdas por reflexões nas paredes, porque está lUin

do a N e a altura além de contribuir também para este fenõ

meno contribui para auto-absorção da luz por ser o fator de

terminação do tamanho da trajetória.

Em relação aos atrasos introduzidos para coleta ' de

luz a altura é o parâmetro de maior importância.

4.2 - Cintilador Hemisferico

A figura 18 representa um cintilador hemisferico de

raio R, e a região angular dentro da qual a luz é emitida e

coletada sem realizar reflexões quando a emissão ocorre em

um ponto do eixo a uma distância x da face de entrada.



Figura 19 : Parte da luz emitida em um cin

tilador hemisférxco de raio R,

coletada som reflexões.

Os cálculos e valores associados ã trajetória de luz

nesta situação são idênticos aos do cristal cilíndrico de

N=0 considerando a altura do cilíndrico igual ao raio R.

N = O |0| < tg"1 (22)

L(O,x) = (R-x). Gec © (23)

Para ângulos maiores do que os da equação, existe um

valor mínimo de x no eixo que determina que todas as tra

jetórias de luz L(6,x) ; x > x>̂  , só realizam uma refle

xão na superfície do cristal.
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A figura 20 exemplifica para algumas trajetórias com

uma reflexão dentro da condição de x > x
m

a.

A T
ft

1

Figura 20 : Trajetória de luz com uma reflexão

em um cintilador hemisférico de

raio R.

O valor de x é calculado a partir do hexágono ins-

crito no circulo contido pelo plano em que ocorrem as "re

flexões, no caso de emissão da luz localizada no eixo.

A partir da figura 21 tem-se :

= R.(l - —) 5 0.13 R

x > x -> N = 1
m

T /o•L<e,
cos(«+0)
cos(2a+ü)

(24)



onde sen a =
(R-x) sen 6 (25)

Figura 21 : Valor de x no eixo como

valor limite para que o

corra uma reflexão no

cintilador hemisférico.

Da mesma forma que a configuração cilíndrica,esta;he

misférica apresenta simetria era relação ao eixo para os ãn

gulos 0 e (-8). No hemisférico vale somente para N - 1 e

no cilíndrico para gualquer N.

Uma primeira conclusão é que, no cintilador cilíndr_i

co o raio e a altura tem influências distintas sendo que a

altura é mais importante. Na configuração geométrica tem-

se somente o raio como dimensão e as emissões, em 87% do

raio determinam no máximo uma reflexão. Em conseqüência o
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ângulo influe muito pouco ao contrário do que ocorro para

o cintilador cilíndrico (forte dependência de N perto de

90°) .

Ê interessante também considerar quando a fonte de

cintilação não está localizada no eixo mas em qualquer par

te do volume do cristal. Para o cintilador cilíndrico, se

gundo o trabalho de A. Matarrita , as equações são sim

pies quando se substitui nas equações obtidas para fonte

no eixo R por (R-Y) onde Y é distância da fonte de emis

são ao eixo do cilindro.

Emissão das cintilações fora do eixo significa para

o cintilador hemisférico a possibilidade de situações irais

desfavoráveis. As trajetórias são os lados do polígono

formado no plano das reflexões.

O número máximo possível de reflexões é deterninaco

por n/2 ou (n+I/2 para n par e ímpar respectivamente, onde

n é o número de lados do polígono em questão.

A distância máxima da face de entrada para a fonte

de cintilações em função do número de reflexões que se

segue a emissão é dada pela equação :

âm m R(l - cos £) (26)

n = n9 de lados do polígono.



dm ê medido na perpendicular traçada ao lado do polígono

N = 11

2 n par

n+1
2 n impar

Figura 22 : Trajetória para luz no cintilador

hemisférlco a partir de polígonos

inscriton» (a) Duas reflexões a

partir d" triângulos, (b) Duas re

flexoes obtidas a partir dos Ia

dos de quadrados, (c) Três refle

xões por meio de pentágono c hexá

gono.



A figura 22 mostra trajetórias possíveis para a luz

em planos da hemisfera representante do cintilador cons

truldas a partir de polígono' ..nscritos. Outros infinitos

polígonos podem ser obti'* . girando de pequenos ângulos as

figuras inscritas. O egmentos AB, A'B* ou DC , D'C nas

figuras 21(a) e 2'. \.) são lugares geométricos para fontes

de cintilação . • ̂a do eixo que proporcionem caminhos de

luz com duas reflexões. Na figura 21(c) analogamente tem-

se as possibilidades para três reflexões. Para trinta re

flexões ter-se-ia que construir um polígono de 60 lados

inscrito no círculo todo. Considerando a trajetória total

era função do número de reflexões máximas possíveis, tem-

se :

L(n) = nR.sen(i) N = | ; n par (27)

N = —s— ; n ímpar

A diferença entre os comprimentos máximo e mínimo

de luz para algumas profundidades no eixo, em que ocorrem

a emissão de luz , com limite colocado em trinta refle-

xões, encontra-se na tabela 5.

Os dados da tabela 5 foram obtidos considerando-se a

n =

1,85 para Na I(Tl) retirado da tabela 4.

velocidade da luz c/n onde c = 2,9979 x 10 cm/s e



Tabela 5

Variação no comprimento e no tempo <:* trânsito

para trajetórias da luz nas duas configura-

ções com as cintilações emitidas no ^ixo.

x/R

0,1

0,25

0,5

0,75

AL(cm)

cilíndrico

229,0188

229,6013

230,5753

231,5531

hemisférico

8,5350

1,9050

3,81

5,7150

•\tfx 1010s)

ei lí; ir ico

141,3272

141,08^6

142,1:877

14 2,3'H 1

hemi.sf érice

5.2CG9

1,1756

2,3511

3,5267

Somente para x < 0,1 R existe a [.-.;:: i bilidade do trin

ta reflexões daí o valor um pouco maior r:,i tabela 5. As v^

riações em AL no cintilador cilíndrico -'Mim atrasos notem

— 8
po da ordem de 10 s (10ns). Alturas n^iores significam a

trasos bem maiores.

Quando se trata de medidas com sj-.uma de coincidên

cia estes atrasos se propagam nos canair: interferindo na e

xatidão da medida de tempo que se propõ':. lisses erros afe

tam particularmente os resultados de medidas utilizando o

método do deslocamento do baricentro da curva de resposta

retardada e constituem de fato uma limita^ào muito torte

para a sua extensão a intervalos muito curtos . A d ^

buição dos atrasos depende da energia da radiação e inter

fere na resolução de energia do sistema drtector.



A configuração hemisfórica minimiza consideravelmen-

te este efoito.

Convém ressaltar também da tabela 5 quo as diferen-

ças AL para o cintilador cilíndrico se mantém praticamen

te constantes para os vários valores de x . Ao contrário,

estes valores mudam bastante no cintilador hemisférico ,

com fator de até cinco vezes. Este fato pode indicar uma

dependência de energia com os atrasos, maior no hcmisfêri_

co du que no cilíndrico embora estes sejam bem menoros na

primeira geometria do que na segunda.



CAPITULO 5

PROCEDIMENTO EXPERIMENTAL

5.1 - Montagem dos Detectores

O sistema montado consistiu de : fotomultiplicadora

com dimensões de fotocatodo adequadas aos diâmetros dos

detectores, prê-amplificador, amplificador de pulsos e a

nalisador multicanal com saída de dados por uma teletipo.

Como as medidas tinham por finalidade o estudo comparati-

vo do comportamento dos detectores, as condições de nedi_

da foram mantidas idênticas nas geometrias cilíndrica ehe

misférica.

Para obtenção dos parâmetros para a comparação cn

tre as formas cilíndrica e hemisférica, forara estudados

os espectros de energia, forma de pulso (amplitude,tempos

de subida e descida), resolução em energia e relação foto

elétrica-Compton, utilizando sempre a mesma eletrônica e

fotomultiplicadora, trocando somente os cintiladores. Dos_

ta maneira, as diferenças foram provenientes somente da

forma geométrica do cintilador.

Foram usados cintiladores orgânicos do tipo NE10 2 e

confeccionados cada par (hemisférico e cilíndrico) com

mesmos diâmetro e volume. 0 mesmo diâmetro para que se pu
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desse utilizar a mesma fotoraultiplicadora nas medidas , e

mesmo volume, para que a única influência na formação do

pulso fosse devida à forma geométrica. As dimensões são im

portantes para que os eventos Compton tenham a chance de

serem completados por um evento fotoelétrico uma vez que a

probabilidade de interação do fóton dentro do volume do de

tetor ê proporcional ao comprimento do caminho desenvolvi-

do dentro do detector.

Os cintiladores tiveram sua face do acoplamento bem

polida e o restante de sua superfície externa pintado com

tinta refletora branca. Foram envolvidos com papel de alu

mínio e acoplados ã fotomultiplicadora cor.i óleo de? silico-

ne. 0 conjunto detector-fotomultiplicadora foi coberto com

fita isolante preta para impedir a entrada da luz externa.

Os detectores utilizados neste trabalho tem as se<jián

tes dimensões : •

1. heraisférico - 3" (7,62 cm) de diâmetro

cilíndrico - 7,62 cm x 2,54 cm

2. hemisférico - 5,08 cm (2") de diâmetro

cilíndrico - 5,08 cm x 1,69 cm

5.2 - Calibração do Sistema Detector

A linearidade do sistema foi verificada utilizando-



se fontes padrões de radiação gama de várias energias. Ca-

da fonte foi contada durante um intervalo de tempo de modo

a garantir uma boa estatística e com a retirada correspon-

dente da radiação de fundo (background). Para cada energia

foram feitas várias medidas para garantir a rcprodutibili-

dade do sistema, e ao valor médio do canal do pico fotoelé

tricô foi atribuido o valor correspondente da energia.

Na determinaçlo da resolução em energia do sistema u

tilizou-se o mesmo procedimento, obtendo-se o desvio pa-

drão relativo a média após as várias medidas.

•* relação fotoelétriea-Compton foi retiríida das altu

ra • .rlativas aos níveis de contagem do pico fotoelétricoe

"ca v?a" Compton do espectro de contagens por canal para ca

d? valor de energia. A contribuição da eficiência dos cris_

t? .s não foi considerada, por enquanto , neste trabalho.

É importante salientar que, devide à diferença de for

ma dos detectores, para garantir que um mesmo número de ra

diações os atinja, é preciso que as distâncias fonte-detoc

tor obedeçam certas relações, conforme é ilustrado na figii

ra 22.
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Figura 23 : Posicionamento dos detcctores em

relação a fonte do radiação gana.

Para que os ângulos sólidos 9., , e ü .. . tenham o mer,
(a) (fc>)

mo valor, as distâncias d e d1 são definidas pelas rxpres

soes :

7T R '

(a) (28)

[D)

(D-d')

R+d1

5.3 - Resultados

Utilizou-se como salda de dados uma impressora para

obtenção dos canais e contagens correspondentes e um pio

tador para registrar os espectros.

a) Detectores de 3" (7,62 cm) de diâmetro :

Os resultados da calibração dos deis detcctores
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Çigura 24 : Calibração dos detectores cilín

drico (I) e hemisfcrico (II) de

dimensões (7,62 x 2,54) cm e

3,81 cm de raio respectivamente.
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estão listados na tabela 6, com os valores de aumento de

amplitude introduzidos com a configuração hemisfêrica.

Tabela 6 : Calibração dos detectores de

3" (7,62 cm) de diâmetro.

Fonte Y

22Na

207Bi

137Cs

54,,Mn

207Bi

22Na

Energia (kev)

511

569,5

661,6

834,8

1063,4

1275

canal (x)

cilíndrico

230 ± 2

264 í 3

325 ± 4

450 + 4

619 t 1

740 ± 6

hemisf ênco
260 ± 2

300 1 3

370 í 4

495 I b

674 Í 7

850 ± 6

Ax/ (1)
cil

13,04

13,64

13,85

30

8,89

14,86

As equações resultantes de um ajuste linear para os

dados da tabela 6 são as seguintes :

detector cilíndrico : E(kev) = 1,46 x + 179,34

r = 0,99840

(29)

detector hemisfêrico: E(kev) = 1,30 x + 181,35

r2 = 0,99927

A figura 24 mostra que a forma hemisfêrica para de-

tectores conserva a linearidade da resposta do eintilítçSo

para energia da radiação gama. A resposta linear é uma ca

racterlstica dos detectores de cintilação de Na I(T£) usu



o t

almente cilíndricos.

Os pulsos formados pelo sistema com o detector herais;

fêrico possuem amplitude maior do que os do detector cilln

drico como se vê pelos valores da tabela 6.

As medidas de resolução de energia conduziram aos se

guintes resultados, reunidos na tabela 7.

Tabela 7 : Valores encontrados, para a reso

lução de energia, com os detecto

res cilíndrico e hemisferico de

3" de diâmetro.

Fonte Y

22Na

137Cs

54Mn

22Na

Energia (kev)

511

661,6

834,8

1275

Resolução

Cilíndrico

51,30 í

40,13 d

39,50 i

30,98 j

t 0,9

t 1,5

í 1,8

t 2,2

CD

Hemisférico

46,15 í

36,12 ±

32,30 Í

22,12 ±

1.1

2,0

1,4

1,8

Dos valores da tabela 7 nota-se que a resolução va-

ria inversamente com a energia da radiarão gama. Na tenta-

tiva de ajustá-los ã equação proposta por Breitenberger ,

R * a — + b i obtém-se os seguintes valores para as cons

tantes a e b , e o coeficiente de ajuste r ,
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detector cilíndrico : R2 = 134,54 . E" 1 - 0,01 ; r2 = 0,92

(30)

2 - 1 2
detector hemisférico: R = 136,52 . E - 0,06 ; r = 0,98

Os resultados de resolução do detector hemisféri^

co desviam menos da equação de Breitenberger significando

numa primeira interpretação que a influência de flutuação

estatística da coleta de luz é minimizada nesta configurei

ção.

b) Detcctores de 2" de diâmetro :

Os resultados de calibração e resolução em ener-

gia para os detectores de 2" de diâmetro (mesmo volume) es

tão organizados na tabela 8.

Tabela 8 : Resul'tados de calibração e re

solução de energia para os de

tectores hemisférico e cilín-

drico com 2" de diâmetro, mes_

mo volume.

Fonte Y

"Na

137Cs

54Mn

22Na

Energia

511

661,

834,

1275

(kev)

6

8

canal
Cilínd

199 +

305 í

435 t

775 1

2

3

2

4

U)
Hemisf.

226

351

500

883

í 3

± 2

± 4

t 3

Resolução
Cilínd.

55,80

44,70

41,36

34,80

± 0

± 2

t 1

± 1

,7

,25

,10

,3

(S)
HemisféricD

51

37

33

25

,23 ±

,45±1

,30+1

,87+ ]

1,1

,30

rO9

L,2



As equações de calibrarão obtidas u partir destes

valores de energia x canal, são as seguintes

cilíndrico : E(kev) = 1,32 x + 254,90 ; r2 = 0,99969

(31)

hemisferico: E{kev) = 1,16 x + 252,16 ; r = 0,99992

Os valores da diferença de amplitude do pulso do

detector hemisferico para o detector cilíndrico estão lis-

tados na tabela 9.

Tabela 9 : Aumento Percentual de Amplitude

de Pulso do detector hemisfério

co para o detector cilíndrico ,

2" de diâmetro.

Fonte Y

22Na

137Cs

54Mn

22Na

Energia(Kev)

511

661,6

834,8

1275

Ax/xcil (%)

13,57

15,08

14,94

13,93

As equações da resolução em função do inverso da

energia são as seguintes :



cilíndrico : R2 = 158,15 . E" 1 - 0,015 ; r2 = 0,95

(32)

hemisférico : R2 = 162,01 . E" 1 - 0,077 ; r2 = 0,93

Neste caso valores encontrados para os ajustes e£

tão próximos sondo o melhor valor para os resultados de rç

solução no cintilador cilíndrico, ao contrário do obtido

no ajuste dos valores de resolução para os cintiladores com

3" de diâmetro.

As medidas com os detectores de menor volume (2"

de diâmetro) resultaram em valores maiores de resolução em

relação às medidas com os detectores de 3" de diâmetro, vî

de tabelas 7 e 8. Pode-se explicar pela inadequação da £ai_

xa de energia disponível para detecção com detectores de

menor volume, o que se manifestou certamente nas equações

32 onde não se encontra um bom ajuste ã equação de Broiton

berger tanto para o detector cilíndrico quanto para o he

misférico.

As figuras a seguir representam alguns espectros

selecionados para visualização da resDo^t-a de energia dos

detectores, nas duas geometrias, para algumas fontes de ra

diação gama.



Nas figuras 25 e 26 têm-se os espectros de CG C

Mn, respectivamente, normalizados para o valor máximo de

contagem, obtidos com os detectores de 3" de diâmetro.

As figuras 27 e 28 são espectros obtidos com os de

tectores de 2" de diâmetro.

A figura 27 mostra o espectro de Cs e a figura

28 foi obtida colocando-se as fontes de Cs e Mn simul^

tâneamente com objetivo de verificar o desempenho de cada

detector na separação dessas duas raias de energia, 661,6 o

834,8 kev.
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CONCLUSÕES

A eficiência e as resoluções era energia o tempo

de um sistema detector cintilador dependera âa natureza do

cintilador, do sistema eletrônico de processamento do sî

nal e das dimensões e geometria do cintilador.

A natureza do material cintilador determina for

temente a eficiência de detecção, a razão Pico fotoelõtri

co/Compton e as características da cintilação. Esta i.nflu

ência se deve â capacidade de absorver a radiação inciden

te nos processos de interação, devido ao número atômico o

fetivo do material ou ã sua densidade. Quanto mais denso,

maiores os valores dos coeficientes de atenuação da radin

ção e da razão entre as secções de choque por efeito foto

elétrico e efeito Compton. As características dos tempos

de formação e decaimento da cintilação, intensidade e £ai_

xa de freqüência luminosa, também são fixadas pela nature

za do material.

A contribuição do sistema eletrônico de proces-

samento de sinal é sensível no sentido da eficiência de

captação e processamento adequado do sinal, mantendo a 1̂1

nearidade e baixo nível de ruído. Embora o preamplifica-

dor, o amplificador e o sistema de análise do sinal intro

duzam flutuações, estas são pequenas quando comparadas
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com as introduzidas pela fotomultiplicadora. Isto porque ,

uma pequena dispersão no processo de coleta da luz e emis_

são de fotoelétrons pelo fotocatodo, resulta numa flutuação

considerável devido ao elevado ganho da válvula (maior que

10 ). Além disso, o mecanismo de multiplicação dos elétrons

involve possibilidade de introduzir contribuições randõmi-

cas.

Os efeitos das dimensões e geometria do cintila

dor estão associados às condições de transporto da informa

ção contida na cintilação, até o fotocatodo da £otomultipli_

cadora. Neste transporte, ocorrem os efeitos da atenuação

e dispersão do sinal luminoso e o aparecimento de flutua-

ções na sua coleta. A atenuação e dispersão da intensidade

do sinal luminoso se devem ã não total transparência do ma

terial à faixa de freqüência emitida e às perdas por refle

xões parciais nas paredes do detector. Estas reflexões,além

de atenuar a intensidade de luz, introduzem uma variedade

de trajetórias, resultando numa distribuição larga de tem

po de coleta. Esta chegada de frações parciais da luz da

cintilação dentro de largo intervalo de tempo, deteriora a

resolução em tempo e energia do sistema detector, devido

às condições físicas necessárias para a omissão de fotoelê

trons pelo fotocatodo e a melhor região de emissão para a

focalízação no 19 dinodo da fotomultiplicadora.

Estas flutuações na coleta contêm ainda uma com

ponente resultante do local aleatório de ocorrência da in



teração da radiação, que varia com a sua energia, o que in

<lu2 ura número maior ou menor de reflexões. Quanto .maior a

diferença entre os comprimentos c-e trajetórias das frações

parciais de luz que atingem o fotocatodo, por via direta e

apôs um número variável de reflexões, maiores as disper-

sões na coleta do sinal.

Conclusões mais específicas e detalhadas podem

ser enumeradas :

a) - A redução em 97,21% , era médUi, da flutua-

ção introduzida pelas reflexões no tempo de coleta da luz

no cintilador hemisférico, reduz o tempo de decaimento da

cintilação próximo ao seu valor intrínseco, permit, indo me

didas com taxas de contagem mais elevadas;

b) - A melhoria na coleta da intensidade lumino

sa favorece a relação sinal/ruído , e permite detectar ra

diações com menor energia;

c) - 0 ganho de amplitude de sinal, para a faixa

de energia do 0,511 Mev a 1,275 Mev, foi em média de 14 %

em cintiladores de 2" de diâmetro e de 137. em cintiladores

de 3" de diâmetro, conforme tabelas 9 e 6.

d) - Na mesma faixa de energia obteve-se em nrá

dia melhoria de resolução em energia de 17,4% e 16,7 para

cintiladorer. de 2" e 3" de diâmetro, conforme os resultados



apresentados nas tabelas 8 c 6.

e) - A curva de calibração indica uma melhor li-

nearidade em cintiladores hemisféricos do que em cilíndri^

cos , conforme indicam as equações 29 o 31.

£) - 0 incremento na relação contagem máxima/con

tagem mínima do pico fotoeletrico foi de 7S em cintilado-

res de 2" de diâmetro e de 85, ern cintiladores de 3" em me

dia, nesta região de energia.

Finalmente, além da contribuição desta geometria

de cintilador para a melhoria da resolução c:m entity ia c qa

nho de sinal, existe a possibilidade de melhorar a resolu

ção em tempo de sistemas de coincidência rápido-lento(fast

slow), permitindo maior precisão em medidas de vida—média

muito curta de estados excitados nucleares e melhor discri^

minuçào das interações hiperfinas em sistemas de correla-

ção angular perturbada.
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