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RESUMO

A resposta de um contador proporcional revestido de boru em capas

de parafina para neutrons rápidos pulsados é investigada teórica e experl

mentalmente. Os pulsos de niutrons são gerados por elétrons de 60 Mev de

um acelerador linear. O cálculo da perda de contagem baseada no tempo morto

do detetor e na queda exponerclalda população de niutrons téraicos no mod£

rador é apresentado em detalhe. £ dada uma expressão analítica que relacio

na a taxa de contagem verdadeira com a taxa reduzida indicada pelo detetor.

Nesta fórmula aparecem três parâmetros: a constante de decaimento da populji

ção de neutrons térmicos» o tempo morto de detetor e a freqüência de puls£

ção da fonte de niutrons. A constante de decaimento é calculada pela teoria

da difusão. Os resultados experimentais para seis espessuras de moderador

(2,5 a 12,5 cm) concordam com o nosso cálculo teórico dentro de 20Z.
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1. INTRODUÇÃO

Um aspecto muito importante que deve ser levado em conta na ava

liação de instrumentos e métodos de dosimetria em aceleradores lineares de

elétrons â radio freqüência é a natureza pulsada da radiação produzida nes_

tas máquinas.

0 campo de radiação é caracterizado por níveis de radiação instan

tânea (isto é, durante os pulsos) muitas ordens de grandeza superiores aos

níveis médios. Esta particularidade de tal campo de radiação afeta a instru

sentação usual de monitoração, podendo se aprebentar como uma perda de ser»

sibilidade ou até mesmo como uma saturação do medidor . Em trabalho con

comitante é apresentado o estudo experimental do rfeito da pulsação em

câmaras de ionizaçâo.

No presente trabalho é apresentado o estudo dos efeitos da pulsa_

ção na monitoração de neutrons rápidos e é feita uma avaliação do ssitema

de monitoração utilizado no acelerador linear de elétrons do Instituto de

Física da USP.

0 detetor de neutrons utilizado é um contador proporcional revés

tido de boro 10 e introduzido em moderadores cilídricos de parafina de es_

pessuras variáveis. Este conjunto se destina a operar como um espectrôinetro

portátil de neutrons rápidos . Seu princípio básico de funcionamento cem

siste em termalizar os neutrons e capturá-los no detetor.

Os neutrons rápidos nas vizinhanças do acelerador tem a mesma es_

trutura temporal de pulso que o feixe de elétrons, uma vez que são produzji

dos por reações nucleares induzidas por estes elétrons. No processo de te£

malização no moderador estes pulsos são alargados, sendo que a população de

neutrons térmicos após cada pulso apresenta uma queda exponenc ai no tempo.

0 alargamento do pulso de neutrons térmicos reduz o fluxo instaii

tâneo no detetor, o que evita na maioria dos casos a sua saturação. Porém,

este detetor não está livre da3 perdas de contagem por tempo morto, quando

a freqüência de captura c grande.

Levando-se e;n conta este comportamento exponencial do fluxo térmí̂

co e o.tempo morto do detetor pode-se calcular as perdas de contagem do si£

tema detetor em função da taxa de contagem média, da taxa de pulsação do £

celerador e da constante de decaimento do fluxo térmico no moderador. Por

outro lado, a teoria de transporte, através da aproximação da difusão perm_

te o cálculo dessa constante de decaimento em função da geometria c da com
(5,i)

posição do moderador
Dessa forrr.n <' possível obter-se uma exprcr.sno analítica para co_r



rigir as perdas de contagem devido â natureza pulsada dos neutrons. 0 cálcu

Io baseado nestas hipóteses ê desenvolvido no presente trabalho. As medidas

experimentais foram feitas com o acelerador linear de elétrons do Instituto

de Física da USP.

2. TEORIA E CÁLCULOS

2.1. 0 Fluxo de Neutrons

Quando o feixe do acelerador choca-se com qualquer material há o

desenvolvimento de uma cascata de fótons e elétronr, sendo que alguns fó

tons da cascata são capazes de produzir neutrons através de reações fotonu

cleares. Para energias do feixe acima do limiar das reações fotonucleares

(8 - 15 MeV para a maioria dos elementos metálicos), além da radiação de

"bremsstrahlung" sempre presente, começa haver a produção de neutrons râpi

dos. A sua distribuição em energia é segundo um espectro de evaporação com

energia média situada entre 1 e 2 MeV .

A geração desses neutrons pode ser considerada para fins práticos

como instatânea de foroa que sua estrutura temporal é a mesma do feixe de

elétrons. Os neutrons rápidos ao atingirem o moderador são termalizados em

alguns micro segundos.

E* admitido no presente cálculo que, tanto o tempo de duração do

pulso como o tempo de moderação dos neutrons, são pequenos comparados com a

meia vida dos neutrons térmicos no moderador (na ordem de uma centena de mi_

cro segundos). E, nestas condições, as situações transientes não são impor_

tantes.

0 fluxo térmico no interior do moderador, considerando-se apenas

o modo fundamental de decaimento, é dado por :

• (r\t)=*o(r)e'Xt (1)

• * ' -

onde X e a constante de decaimento, r e o vetor posição e t e o tempo d_e
corrido após o aparecimento dos neutrons térmicos.

2.2. A Correção Devido ao Tempo Morto

0 número de neutrons capturados pelo detetor, por unidade de tern

po e:
R(O K?,0 dA (2)

A
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onde A é a área do detetor. Como conseqüência da dependência temporal do

fluxo dada pela equação (1) tem-se que:

R(t) - RQe"
At (3)

onde a taxa de contagem inicial ê dada por:

Ro - ••<*>" (4)

A taxa de contagem registrada pelo detetor r(t) é menor que a ta

xa de captura R(t), uma vez que alguns eventos são perdidos devido ao tempo

morto.

Para cada instante t vale a expressão usual de correção do tempo
(x)morto :

r(t) .
1 + T R(t)

onde T é o tempo morto do detetor.

Para cada pulso do acelerador o número de neutrons capturados pe_

Io detetor é:

i^ - R(t)dt - Roe
 At dt - - 2 - (6)

Jo Jo A

e o número de contagens acusadas pelo detetor é:

"° r -At/ \J R,e ln(l + TRn) ,.,*r(t)dt o—-• dt = ° (7)
1 • TR e"At AT

' O

o o

A perda fracional de contagens por pulso é:

r "I. ln(l * TRJ, (8)

"R Ro T
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Supondo-se que o número de neutrons por pulso seja aproxirr.adaraen

te constante, a perda fracional durante todo o tempo da medida será igual â

perda fracionai por pulso. Esta aproximação ê válida desde que não haja a

superposição de neutrons originados em diferentes pulsos do acelerador. Tal

condição é satisfeita desde que o espaçamento no tempo entre sucessivos pul

sos seja maior que três a quatro meias vidas dos neutrons térmicos.

Assim, a perda fracionai pode ser expressa também por:

f NT. In (1 + TRp)

NR Ro T

(8a)

onde N. é o número total de contagens registradas e Nn é o número total de
L K

neutrons capturados (número real de contagens).

Para uma determinada taxa de pulsação p do feixe o número total de

contagens por pulso n_ relaciona-se com o número total de contagens N_ du;

rante toda a medida por:

nR B— (9)

T . p

onde o produto T • p representa o número total de pulsos durante o tempo

T de medida. Substituindo-se o valor de n encontrado na equação 6 na ex̂

pressão acima, a taxa de captura inicial R pode ser expressa em função da

taxa de contagem média ND (note que N o Np/ T ) :

R

°° P

E, substituindo este resultado em (8a), tem-se:

( TXNR \]
+ \ P /J.. (11)

NR TAN»

Dividindo-se o numerador e o denominador do membro esquerdo da £

qtução 11 pelo tempo de medida T, obtem-se:

AT •
t In (1 * "p~ NK) (12)

>
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ou inversamente:

fc _ eXp \~P~ L / " (12a)
R "

XT

P

A expressão acima permite obter a taxa de contagem real em função

da taxa de contagem lida no detetor, do tempo morto, da taxa de pulsação da

máquina e da constante de decaimento.

2.2. Cálculo da Constante de Decaimento

A constante de decaimento do fluxo térmico no interior do modera

dor cujas dimensões e geometria são caracterizadas por seu "buckling" B ,

é dada por :

X» XQ + DoB - CB* (13)

onde X é a constante de decaimento para um meio infinito, D é uma médiao r ' o
sobre o coeficiente de difusão e C é um parâmetro que leva em conta corre_

ções dadas pela teoria de transporte e pelo "resfriamento" do espectro

("diffusion cooling") devido à geometria finita do moderador.

A constante X corresponde ao inverso da vida média dos neutrons

no moderador infinito (tempo de dufusão t.). Pela aproximação da difusão é

dada por:

- - «_, 7 (14)

" Cd " """

—• , . - r^ .
onde v e a velocidade media dos neutrons térmicos e ) e a secçao de cho

que macroscópica média de absorção. Para um espectro Maxwelliano M(£) dado

por:

M(E) S-5- exp - — ^ ~ (15)
(KT)

são definidas pelas seguintes médias:
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(16)

a (E)M(E)dE (17)

O coeficiente D é dado por:

r
D(E)M(E)dE _ _

D Q - I = D v (18)

— — M(E)dE
Jo v(E)

sendo D(E) definido por:

D(E) « 1 (19)

onde £ (E) ê a secção de choque macroscópica de transporte.

A constante C,onde predomina o termo devido ao resfriamento ,s£

gundo Nelkin , pode ser relacionada de uma maneira aproximada com uma quari

tidade que representa uma espécie de média quadrática da energia perdida

por colisão, isto é, depende fortemente de Z (E -• E 1 ) , do espectro c do cce
S "•-

ficiente de difusão. Por ser uma quantidade fortemente dependente do node]o
-, , (5,s,»t» . 1 0)de calculo e por representar uma pequena correção para os no£

sos moderadores (1% no máximo), no presente trabalho será utilizado o seu

valor experimental (C - 2000 ± 1200 cm^seg"1 para a parafina ã temperatura

ambiente, conforme tabela 18.1.4, pag. 392, ref. 8).

0 coeficiente de difusão médio e a secçao de choque macroscópica

média de absorção da parafina foram calculados a partir de dados da bíblÍ£

teca ENDF/B - IV, para o carborno livre e hidrogênio ligado om CH2. A gera_

ção das secções de choque microscópicas para cada elemento foi feita atra_
(ii)

ves do programa FLANGK-II em 30 grupos, numa fajxa de 0.000253 a
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0,7025877 eV. Os resultados do cálculo são apresentados na tabela 1 . 0 va

lor das constantes Xo e D o calculados a partir desses dados é apresentado
(8)

na tabela 2 em comparação com valores experimentais

Tabela 1

Parâmetros da teoria da difusão calculados para a parafina densidade

0.87g/cra ) ã temperatura ambiente.

Quantidade Presente trabalho Ref.: 8

(Tab. 6.1.1 pg. 105)

Coeficiente de difusão
médio D (cm) 0,115 0,109
Secção de choque de ab 2

sorção média (cnT1) "" 2,20 x 10* 2,26 x 10***

tempo de difusão t,

(ys) . 182 178

Tabela 2

Valores das constantes (experimental e calculado) que definem a constante de

decaimento A na equação 13. 0 valor experimental refere-se ao ajuste para

0,071 < B*< 0.672 cm"2.

Valores Calculados Experimental

Constantes Presente Ref.: 8(tab. Ref.: 8(tab.
trabalho 6.1.1 pg.105) 18.1.4 pg.392)

Xo (scg"1) 5491 5618 5620 ± 150

D (cm2 seg"1) 28568 27170 27000 ± 900
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0 "Buckling" B para geometria cil índrica ê dado por :

onde R é o raio físico acrescido da distância extrapolada e H é a altura fí

sica do cilindro acrescida de duas vezes a distância extrapolada, ou seja:

R - R-. + d (21a)

H " Hfis + 2 d (21b)

A distância extrapolada corresponde a um parâmetro introduzido co

mo condição de contorno na resolução da equação da difusão. Para superfí

cies livres e planas pode-se mostrar pela teoria de transporte que d assume
, í5»6)o seguinte valor :

d . 0,71 Xtr (22)

onde X = ^//_,»• ® ° Ü v r e caminho médio de transporte.

Para superfícies curvas em que o raio de curvatura Rf. » d a
- (5)

expressão acima c aplicável com boa aproximação . Tomando o valor de

0.327 cm para X '8^ encontramos para a distancia extrapolada o valor de

0.232 cm, que é menor que 1/10 parte do raio do nosso menor moderador.

A presente expressão para o cálculo do "buckling" c vílida para

cilindros maciços c não revestidos. Os moderadores utilizados não satisfy

zem esta condição ideal uma vez que é introduzido no seu interior um detj?

tor (forte absorvedor de neutrons) e as paredes são revestidas de unia fina

capa de alumínio (suporte) e cádmio (Blindagem). (Figura 1). Isto perturba

o fluxo (a partir do qual c calculada a constante de decaimento À), mudando

a taxa de perdas, o qut; se reflete no "buckling" do seguinte modo:

a - 0 detetor de neutrons introduzido no centro do moderador, a

exenplo ài'. una barra de controle nu..: reator, tenderia a aumen_

tar o "buckling" (bem como a taxa de nbáorçâo local).
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b - As capas de alumínio, atuando como um refletor, tenderiam a

diminuir o "buckling".

Por simplicidade de cálculo esses efeitos são desprezados, tendo-

se adotado o modelo de um cilindro maciço para o sistema detetor. Nestas con

diçÕes o "buckling" ê calculado pela equação 20. Valores do "buckling" e da

constante de decaimento para os moderadores utilizados no presente trabalho

são dados na tabela 3 em comparação com resultados experimentais.

Tabela 3

Constante de decaimento para os diversos moderadores e meias vidas corres_
pondentes.

Nome

M25

M45

M65

M85

M105

M125

Moderadores

Raio

(cm)

A,15

6,00

8,00

10,00

12,00

14,10

altura

(cm)

22,3

25,7

29,8

33,8

37,9

41,6

2

B
(cm'2)

0,3203

0,1633

0,0961

0,0637

0,0457

0,0337

Calculados

X Meia vida

(seg*1)

14433

10103

8218

7303

6784

6452

(us)

48

69

84

95

102

104

Experimentais

Da meia vida(us)

Ref. 12 Ref. 13

68 ± 7 68 ± 3

85 ± 2

97 + 2

108 * 8

118 + 2

150 ± 7 130 ± 10

(*) - A meia vida é associada â constante de decaimento por:

T i / 2 r In 2

As meias vidas experimentais são sistematicamente maiores que as

calculadas (de 15 a 20%), sendo o maior desvio (na ordem de 40%) para o tn£

nor moderador. Tais resultados serão discutidos no capítulo 4 em termos das

limitações do modelo utilizado para o sistema detetor.
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3. PARTE EXPERIMENTAL

3.1. Tratamento dos Dados Experimentais

Conforme estabelecido pela equação 12 a taxa de contagem acusada

pelo detetor ê sempre menor que a taxa de contagem real, sendo que toda a

informação acerca da perda de contagem está contida no parâmetro.

(23)

Este parâmetro contêm as quantidades XT (que são características

do sistema detetor) e p que ê a taxa de pulsação do campo de radiação.

Determinação simultânea da taxa de contagem acusada pelo detetor

N. e da real Np possibilitam a obtenção do parâmetro Ç. Por outro lado a t£

xa de captura N é proporcional ao fluxo de neutrons (equação 3 e 4), que

por sua vez é proporcional â corrente de elétrons que atinge o alvo (fonte

de neutrons), desde que fixada a sua energia, taxa de pulsação e geometria

da irradiação . Pode-se assim colocar:

NR - a . i (24)

onde a é uma constante de proporcionalidade e i é a corrente do acelerador.

Nestas condições a equação 12 pode ser reescrita com a seguinte

forma:

ÃL » — In (1 + ctÇi) (25)

*

Os parâmetros £ e a foram obtidos através do ajuste por mínimos

quadrados da eq. 25 aos valores experimentais de H e i. Os cálculos foram
(12)

feitos com o program.' AJU no computador PDP/11 do IFUSP

3.2. Arranjo Experimental

0 sistema detetor consiste no conjunto de moderadores mostrados

na figura 1, no centro dos quais é introduzido o detetor de neutrons térnú̂
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cos. A parafina está contida num recipiente de alumínio para evitar deforma

ções e todo o sistema é blindado por uma capa de cádraio para evitar a en

trada dos neutrons espalhados e termalizados no ambiente.

0 detetor utilizado é um contador proporcional revestido de B10mo

delo RSN-127A da Rcuter Stokes, de baixa sensibilidade ã radiação gama. Es

te detetor ê utilizado no monitor portátil modelo 488A da Victoreen. A prê-

amplificação dos sinais do detetor ê feita na eletrônica do próprio monitor,

sendo os sinais retirados de sua saída para audio.

Os pulsos da saída de audio são atenuados por uma terminação de

ÍOOH e introduzidos num amplificador de espectroscopia (ORTEC mod. 471) pa_

ra inversão de sua polaridade. Os pulsos amplificados são introduzidos num

analisador nono-canal, para a discriminação dos gamas (pulsos de baixa arn

plitude) e contados num "sealer".

As medidas foram feitas na sala de alvos do feixe analisado do ace

lerador de elétrons do Instituto de Física da USP em dois experimentos dis_

tintos:

a) Irradiação 1 (experimento n? 1):

- Fazendo parte do arranjo utilizado na determinação de meias

vidas conforme descrito na referência 12, sendo o detetor co

locado a 4 metros de um alvo espesso de nióbio (fonte de nêu

trons), num ângulo de 120 relativo a direção do feixe. A £

nergia e taxa de repetição utilizadas foram de 30 MeV e 120

pulsos/segundo. Tais medidas foram feitas apenas com os mode

radores M25 e M125 e não foram utilizadas as capas de cád_

mio.

b) Irradiação 2 (experimento n9 2):

- Nesta irradiação o detetor foi colocado a aproximadamente 8ra

do alvo e num ângulo de 90 . A energia e a taxa de pulsação

foram de 60 MeV e 60 pps respectivamente, con a corrente sejn

do variada numa faixa de 0.02 a 0.30 \\A.

Em ambos os experimentos a corrente media foi obtida através da

contagem de carga por um monitor de enissão secundária de elétrons, prevÍ£

mente calibrado relativamente a um medidor absoluto (copo de Faraday). A t£

xa de contagem média foi obtida através das contagens acumuladas no "sealer"

do detetor, para cada valor de corrente média.

Na irradiação n9 1 as contagens foram acumuladas durante 30 minij

tos, para cada valor de corrente do acelerador. Para diminuir a probabilíd£
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ÇADMIO ( I m )

ALUMÍNIO ( 2 m m )

PARAFINA
DETETOR DE ,
NEUTRONS TÉRMICOS

DIMENSÕES DOS MODERADORES EM Cm

MODERADOR
M25

M45
M65

M85

MI05
MI25

E
2,5

4,5
6,5
8,5

IO£
Í2,5

D
8,3

12,0
16,0
20,0

24,0
28,2

H
22,3

25,7
29,8
33,8

37,9
41,6 J

v i r . l - '"nii;i;A!i'ii:i;s
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de de ocorrência de grandes variações de corrente (por exemplo: instabilida

des do feixe ou mesmo quedas totais de corrente), na irradiação n? 2, esse

tetapo foi reduzido a 5 minutos, sem comprometimento da estatística.

Os dados experimentais da primeira irradiação estão nas tabelas 4

e 5 e os dasegunda irradiação nas tabelas 6 a 11. Nas figuras 2 a 9 esses

valores são colocados em função da corrente do acelerador, cada curva corres

pondendo a um moderador.

Tabela 4

Taxa de contagem para o moderador M25 em função da corrente do acelerador.

Corrente Taxa de contagem

(10"2uA) (cont/seg)

1.43 583.5

2.68 945.7

5.95 1305.7

6.80 1546.6

6.79 1848.3

12.70 1811.2

14.20 2168.2

14.40 2158.3
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2. IK*

i. as*

J.3BE»

9B/L

«L

TBOL

UUSIÍ- W

/

KM) 1

/

/

omun

^ ^ ^ " ^

/ \

-

I • ' f •
K.KSB «.aras 129W 8LI29 115» •LIBS 121»

COKREIfTE

Figura 2 - Taxa de contagem de neutrons com detetor inserido no moderador

M25 em função da corrente do acelerador. Os pontos são os dados

experimentais e a curva é o resultado do ajuste da equação 25.
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Tabela 5

Taxa de contagem para o moderador H125 em função da corrente do acelerador.

COÍ. rente Taxa de contagem

(cont/seg)

1.37

2.69

6.40

6.67

7.96

12.50

12.90

13.60

282,5

479.3

963.6

983.2

1082.2

1597.5

1484.8

1653.5

2.IK»
«JUSTE - VOKA0

I» flflHE*

I.2ME*

s
3O.

IJ3Í3 t. um tua

'.A)

Figura 3 - Taxa de contagem de neutrons com o detetor inserido no raoderndor

M125 em função da corrente do acelerador. Os pontos são os dados

experimentais e a curva é o resultado do .ijuste da equação 25.



Tabela 6

Taxa de contagem de neutrons para o moderador M25 em função da corrente do
acelerador.

Corrente

(MA)

Taxa de contagem

(cont/5 minutos)

0.0197

0.0170

0.0810

0.1429

0.2114

0.2880

85344

139693

229819

306831

352496

408921

am-

c
H

Vi

CORRENTE (;iA)

Figura 4 - Taxa de contagem de neutrons coin o detetor inserido no moderador

M25 em função da corrente do acelerador. Os pontos são os dados

experimentais c a curva é o resultado do ajuste da equação 25.



Tabela 7

Idem, Tabela 6, para o moderador M45.

- 17 -

Corrente Taxa de contagem

(cont/S minutos)

0.0203

0.0383

0.0747

0.1449

0.2252

0.2625

114 665

180 965

264 783

344 692

387 892

405 293

CAc
H
S3

V)

z

3
zou

133»

CORHENTE (uA)

Figura 5 - Idem, figura 4, para o moderador M45.



Tabela 8

Idem, Tabela 6, para o moderador M65.
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Corrente

(PA)

Taxa de contagem

(cont/5 minutos)

0.0188

0.0379

0.0765

0.1515

0.2288

0.2548

103 366

182 227

277 353

375 165

417 976

431 614

c

IO

Crt

I
1

COP.RF.STE (j,A)

Figura 6 - Idem, figura 4, para o moderador M65.



Tabela 9

Idem, tabela 6, para o moderador M85
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Corrente

(PA)

Taxa de contagem

(cont/5 minutos)

0.0188

0.0381

0.0788

0.1462

0.2110

0.2591

78 481

144 272

242 199

353 718

408 751

438 483

Vi

o

«TI

to

«24»

CORRENTE (uA)

Figura 7 - Idem, figura 4, para o moderador M85.
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Tabela 10

Idem, tabela 6, para o moderador Ml05

Corrente

(A)

Taxa de contagem

(cont/5 minutos)

0.0201

0.0399

0.0715

0.1378

0.2094

0.2585

52 435

100 378

165 458

280 649

352 445

389 533

ISSZ-199B1

ua

CORRENTE (ji,\)

Figura 8 - Idem, figura 4, para o noderador M105.
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Tabela 11

Idem, tabela 6, para o moderador M125

Corrente

(HA)

Taxa de contagem

(cont/5 minutos)

0.0212

0.0336

0.0718

0.1514

0.2206

0.2783

36 589

57 490

118 057

229 092

292 148

339 136

O
H
ss

m
55
U3

g

191»

CORRENTE

Figura 9 - Idem, figura 4, para o tnoderador M125.
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3.3. Resultados Experimentais

Os parâmetros Ç e a, obtidos pelo ajuste da equação 25 aos dados

experimentais, em ambas as irradiações são dados na tabela 12. As curvas

ajustadas são mostradas em conjunto com os pontos experimentais nas figuras

2 a 9. No ajuste foi utilizada a ponderação estatística dos dados experimen

tais.

Tabela 12

Valores ajustados das constantes Ç e a.

Moderador

M25

M45

M65

M85

Ml 05

M125

Irradiação n9 1

Ç(10~2seg)

0.1142*0.Q052

-

-

-

-

0.0659+0.0064

ado3

61

2.

cont/seg uA)

.6 ± 3.4

-

-

- •

-

10 ± 0.96

Irradiação

Ç(10"2seg)

0.1746*0.0006

0.2108±0.0006

0.1769*0.0003

0.1278*0.0005

0.0906*0.0005

0.0686*0.0006

n9 2

i

adO cont/seg uA)

19.30

31.33

27.90

17.49

9.96

6.28

±

it

±

±

±

0.07

0.13

0.11

0.06

0.03

0.02

Deve-se notar que os parâmetros a correspondentes a cada irradia_

ção não estão correlacionados de maneira sir.ples una vez c;o.» c'ependem de fa_

tores geométricos. Para o mesmo moderador os valores relativos refletem ap£

nas a intensidade do fluxo incidente no detetor o não é importante para a

nossa análise.



4. DISCUSSÃO DOS RESULTADOS

Os dados experimentais, com a aplicação da equação 23, permitem a

obtenção do produto XT que, conforme já discutido, é suficiente para descre

ver o comportamento do sistema detetor no campo de radiação pulsada. Para

fins de comparação com Cais valores experimentais são utilizados valores de

X calculados teoricamente neste trabalho e de outros autores * . Esses

valores são multiplicados pelo tempo morto do detetor T(T » lOys de acordo

com o catálogo do fabricante). Três valores de X calculados são utilizados,

a saber:

a - Presente trabalho: valores teóricos calculados na secção 2,2

(ver Tabela 3).

b - Küchile : com X obtido pela equação 13 a partir dos seguiu

tes valores das constantes (ver Tabela 2):

Xo« 5620*150 seg"
1; DQ- 27000±900 cm

2, seg"1 eC=» 2000* 1200

cm* . seg~

c - Yanagihara : com X obtido a partir das meias vidas determi

nadas experimentalmente (ver Tabela 3), segundo a relação.

X . ln 2 (76)

Tl/2

A síntese de todos estes resultados é dada na Tabela 13. Nas co

lunas l e 2 são dados os moderadores (ver figura 1) e seus respectivos

"bucklings", calculados de acordo com a equação 20. Nas colunas seguintes

são dados os valores calculados teoricamente neste trabalho (coluna 3), cal

culados com base nos valores experimentais de Küchile (coluna 4) e de

Yanagihara (coluna 5), conforme discutido no início deste capítulo. As

duas újtiraas colunas (colunas 6 e 7) são os valores de XT obtidos a partir

da redução dos nossos dados experimentais da taxa de contagem em função

da corrente do acelerador.

fi notória a concordância dos valores teóricos do presente traba
(6)lho com aqueles obtidos por Küchile , o que mostra a concordância na ava

liação dos parâmetros *\ e D a partir dos dados microscópicos do carbor.o

e do hidrogênio.



Tabela 13

Valores calculados e experimentais do produto XT.

Moderador BUckling Valores calculados Valores experimentais do
presente trabalho

0.3203

0.1633

0.0961

0.0637

0,0457

0.0337

Este trabalho

0.1443

0.1010

0.0822

0.0730

0.0678

0.0645

Küchile(6) Yanagihara(12) Irradiação 2 Irradiação 1

M25

M45

M65

M85

MIOS

Ml 25

0.1406 * 0.0032

0.0997 * 0.0018

0.0820 * 0.0017

0.0733 ±0.0016

0.0685 * 0.0016

0.0653 + 0.0016

0.1019 ± 0.0045

0.0815 * 0.0019

0.0714 ± 0.0015

0.0642 * 0.0048

0.0587 ± 0.0010

0.0533 ± 0.0014

0.1047 * 0.00o<*

0.1265 ± 0.0004

0.1062 ± 0.0003

0.0767 ± 0.0003

0.0544 ± 0.0003

0.0412 + 0.0004

0.1370 ± 0.0062

0.0791 ± 0.0076

x»
i
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Uma inspeção na equação 13, agora colocada em termos de XT e des

prezando o termo de quarta potência do "buckling":

T 1 7 V " B*

possibilita uma análise da sistemática do resultado. A curva de XT versus
2 - Í13Í

B para o nosso calculo teórico e os valores experimentais deYanagihara ,

bem como os nossos pontos experimentais são mostrados na figura 10.

Os valores calculados com base na medida experimental da meia vi

da por Yanagihara segue o comportamento previsto na equação (27) porém

são sistematicamente menores por um valor constante. Tal sistemática pode

ser interpretada através dessa equação em termos de um aumento da taxa Io.

cal de absorção pela introdução do detetor de boro no moderador, com forte

depleção <*o fluxo. Essa depleção do fluxo se extende à região do moderador

tendo como conseqüência uma diminuição da taxa total de absorção, o que

não é previsto no modelo utilizado para o sistema detetor.

Outro efeito que pode ser importante é a distorção da_dependência

energética do fluxo. Essa distorção se reflete nos valores dey , I) e v" ,

que foram calculados assumindo um espectro Maxwelliano.

Um meio de investigação dessa descrepãncia, ainda dentro desse

modelo, seria através de um processo de homogenização similar ao que é uti

lizado no cálculo de célula equivalente em reatores. Porém tal processo re

quereria a resolução da equação de transporte para a geometria real do nos

so sistema detetor, o que sai fora do escopo do presente trabalho.

Para dar apoio a qualquer cálculo teórico do efeito do detetor na

constante de decaimento dos neutrons nos moderadores experimentos especial

mente planejados podem ser realizados com o acelerador do IFUSP.

Para o caso do menor moderador (maior "buckling") a discrepância

é bem maior e foge da sistemática prevista teoricamente.

Tal comportamento poderia resultar de três efeitos combinados:

- (a) introdução do detetor, cujo volume é na ordem de grandeza

do volume do moderador;

- (b) as capas de alumínio atuando como refletor devem diminuir

sensivelmente o "buckling" e,

- (c) a espessura das paredes de parafina do moderador é na ordem

de grandeza do comprimento de difusão, o que causaria un

grande "resfriamento" do espectro térmico, muito maior que

a correção pelo termo CB1* (válido para um cilindro maciço).
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A -IRRADIAÇÃO 1
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FIGURA 10: GRAFICO DE XT VERSUS "BUCKLING" PARA OS DIVERSOS MODERADORES.
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A avaliação de tais efeitos não poderia ser esplanada e~>

termos da teoria da difusão simplesmente.

Os demais valores obtidos experimentalmente (irradiação 1 e2) dis_

tribuem-se no entorno dos calculados numa faixa de ± 20% em média. Os erros

experimentais indicados na Tabela 13 sio os do ajuste numérico dos dados â

equação 25.

Cabe resaltar uma dificuldade intrínseca de tal experimento que

é a variação da corrente i do acelerador durante cada medida. Por hipótese

(equação 25) esta corrente é fixa durante cada contagem, o que na prática

é difícil de ocorrer para tempos maiores que alguns segundos. Além disso,

flutuações na corrente violam a hipótese de igualdade entre a perda fraciçj

nal por pulso e aquela de toda a medida.

Tais flutuaçÕa não poderiam ser levadas em conta introduzindo -se

uma incerteza nas abscissas, uma vez que iguais flutuações da corrente em

opostos sentidos não produzem iguais efeitos de perda de contagem.

Isto pode ser visto na grande flutuação dos.pontos obtidos na ir

radiação 1, em que as medidas foram feitas com duração de 30 minutos para

cada valor de corrente (figuras 2 e 3). Em tais longos períodos em geral hã

grandes flutuações da corrente da máquina. Os .lados da segunda irradiação

foram tomados em períodos de tempo menores (5 minutos) e se apresentam me

lhor distribuídos em relação a curva teórica (ver figuras 4 a 9).

Ê ainda importante lembrar que, dada a especificidade de sua apK

cação, o detetor aqui investigado não é otimizado para esperimentos pulsja

dos de medida de parâmetros de difusão térmica, uma vez que deve atender re

quisitos de funcionamento como monitor e espectrômetro utilizado em proteção

radiolõgica.

A dispersão média de ± 20% dos nossos valores experimentais de X

relativa ao cálculo teórico ou às medidas do experimento específico de Yana_

gihara et ai ' não se reflete de maneira comprometedora na taxa de

contagem corrigida SD em termos da precisão requerida era proteção radiológi

ca.

Para a faixa usual de operação desse sistema de monitoraçíío, con

alguma manipulação dns cyiçr.cr-, 12 e Í2a, encontra-se que

(28)



de modo que o desvio relativo era&R é o mesmo qu° em X. Em média tem-se:

> — < *- > ^ 0,20 (29)

Por outro lado o método de correção aqui estabelecido chega a

corrigir de até um fator 10 valores típicos da leitura do sistema detetor,

o que é bastante significativo.

Sob o ponto de vista prático de dosimetria de neutrons para pro

teção radiolôgica o modelo teórico simples para o cálculo de X é adequado

nos casos em que não se tem a sua medida direta no próprio sistema detetor.

Medidas como as de Yanagihara et ai ' fornecem resultados mais realis

tas para X pois são feitas no próprio sistema, porém a sua execução e análi^

se são complexas. Uma investigação da discrepância desses dois valores da

constante de decaimento (10%) apontada neste trabalho não se justificaria

portanto para fins práticos, salvo para análise de problemas específicos de

transporte de neutrons na presença de fortes absorvedores.

0 método experimental aqui desenvolvido, tratando-se de uma medi^

da integrada no tempo, é de fácil execução e fornece informação imediata da

eventual ocorrência de saturação, requerendo apenas uma fonte pulsada de

neutrons adequada.
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5. CONCLUSÃO

Os cálculos teóricos e os resultados experimentais do presente

trabalho qualificam este sistema detetor de neutrons para ser utilizado den

tro da sua faixa de operação (3 x IO5 contagens/minuto) para monitoração de

campos de radiação pulsada, bem como estabelecem um critério simples para

a correção dos efeitos da pulsação. As constantes utilizadas nesta correção

(XT) mais adequadas são aquelas obtidas a partir da determinação experimen

tal das meias vidas dos neutrons térmicos nos moderadores .

De acordo com o estabelecido na secção anterior o procedimento de

correção da taxa de contagem é mais preciso para a situação em que não há

variação da corrente do acelerador. Desse modo medidas "instantâneas" da ta

xa de contagem (o que é factível com o monitor 488-A da Victoreen) são as

mais adequadas. Por outro lado moderadores de pequena espessura (por ex:M25)

não são indicados dada a não reprodutibilidade das medidas e imprecisão dos

parâmetros utilizados na correção da taxa de contagem.
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