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Resumo

O presente trabalho descreve o projeto, a constru-

ção e os testes de funcionamento de um novo sistema eletrônico pa-

ra medida de vidas médias no intervalo de 10" a 10 segundos.

A dificuldade central que se depara na medida de

meias vidas nucleares pequenas é a de se medir o intervalo de tem-

po entre a formação do núcleo excitado e o instante em que a radia

ção Y é emitida. Medidas dessa natureza tem sido feitas utilizan

do técnicas diversas (analisador de intervalos de tempo; sistema

de coincidência com poder resolutivo variável; sistema de coinci-

dência rápida e lenta; etc).

O método proposto consiste na utilização de circui-

tos lógicos da família TTL. A escala seqüencial de tempo é obtida

ã partir de um oscilador de enlace de fase controlado a cristal e

o instante de formação do estado excitado de interesse é obtido u-

tilizando um flip-flop JK disparável na transição negativa. Esse

sistema apresenta um total de 10 canais de registro para coincidên

cias entre a radiação precendente e atrasada.

As medidas ã serem realizadas com esse sistema per-

mitirão medir a meia vida do estado excitado com um elevado grau

de precisão, uma vez que a escala seqüencial de tempo é estabele-

cida por um oscilador controlado a cristal.

Nesse trabalho uma série de testes foram realizados

e que evidenciaram o perfeito funcionamento do sistema lógico pro-

jetado e construído em nosso laboratório.

No seu estágio atual, o sistema construido permite
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medir meias vidas no intervalo de 10* seg. â 10 segundos, cobrin-

do assim um intervalo de variação de 10 . Em principio, o siste-

ma poderá atingir a medidas de fenômenos na região do nanosegundo

mediante a utilização de componentes para freqüências mais eleva-

das.
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ABSTRACT

In f "̂  paper the author describes a new system for

the Measurement of i. ai half-lives in the range from 10~ to 10

seconds.

The project, constructional details and tests of

the circuits are presented with detail, showing that the new sys-

tem can be used for the precise measurement of excited states of

nuclei.

The main difficulty in the precise measurement of

very short decay times lies in the measurement of the time inter-

vall between the instant of formation of an excited state and that

of the emission of the gamma.ray. Several techniques are curren-

tly used for this purpose such as the use of a variable coincideri

ce time between the two events, system of fast and slow coinciden

ces and time delay analysers which use, essentialy, a variable RC

network, and so on. Such methods lack a good accuracy.

The method devised by the author employs logic cir-

cuits of the family. The time scale is obtained from a phase lo-

cked-loop quartz oscillator; the instant of formation of the exci-

ted state of interest is obtained through the use of a JK flip-

flop through its negative transition edge.

The system proposed uses ten channels of frequency

countsrs, controlled by logic gates, to measure successively the

gamma rays emitted between the instant of birth of an excited sta-

e and its de-excitation time.

The use of this new technique will allow the measu-
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rement of excited states of nuclei in the range from 10 to 10 sec.

with a high precison, since the time scale is controlled by a quartz

cristal whose frequency stability is of the order of 10" t per °C.

The tests of the behaviour of the system, described

in this paper, show that it is stable and reliable.

In its actual stage, the system allows measurements

of excited states of nuclei in the range of 1(T to 10 sec. cove-

ring an interval of 10 units in the time scale.

The same system can, at least in principle, be ex-

tended for the measurement of excited states of nuclei in the nano

second region trough the use of components for higher frequencies

(ECL)•



1.1. Introdução

Em linhas gerais, o problema fundamental na medida

de meias vidas nucleares pequenas, reside na possibilidade de se

medir o tempo de decaimento de um estado nuclear excitado ã partir

do instante da sua formação.

Em conseqüência disso deveremos encontrar uma forma

ã partir da qual se possa fixar o tempo de formação de um estado

excitado (t • 0), e medir qual o intervalo de tempo decorrido para

a desintegração desse estado. Assim, se esse estudo pudesse ser

repetido n vezes, poderíamos obter como resultado, a reprodução

estatística do processo de desintegração desse estado e, em conse-

qüência a informação relativa à meia vida poderia ser obtida.

Nosso objetivo portanto ê o projeto e construção de

um sistema que seja capaz de efetuar (com elevado grau de preci-

são) a operação descrita acima e, que, portanto, venha a nos fome

cer diretamente a curva de decaimento do estado excitado em estu-

do.

Para que essa operação seja possível deveremos en-

contrar uma forma pela qual a formação do estado excitado de inte-

resse esteja vinculada â um sincronismo "especial" de tempo para o

qual a detecção do decaimento desse estado possa ser efetuada e

com precisão. Em outras palavras, esse sincronismo deve fornecer,

seqüencialmente, intervalos de tampo múltiplos de uma quantidade

At prefixada â partir do instante t• 0 da formação do estado exo

tado de interesse.

Por outro lado, como o processo de desintegração se

gue uma lei estatística, deveremos fornecer possibilidades de



detecção para o decaimento numa certa faixa de intervalos de tempo

(por exemplo, 10 intervalos At apôs a formação do estado excita-

do).

No entanto a condição necessária para que toda a

operação seja perfeitamente realizada, e que durante essa faixa

de intervalos de tempo, o sistema de sincronismo seja capaz de for

necer informações "individuais"; isto S, relativas a um único esta

do excitado produzido. Por outro lado, imediatamente apôs o têrmi

no da faixa de intervalos de tempo estabelecida, todo o sistema de

ve estar pronto para reiniciar o mesmo processo seqüencial, envol-

vendo sempre o estado excitado de interesse.

Assim sendo todo o sistema de medida permitira ob-

ter a curva exponencial de decaimento do estado excitado nuclear

sob investigações.

Na discussão que serã realizada com relação ao prin

cípio de funcionamento do Cronoanalisador Digital, veremos com de-

talhes como se processara esse compromisso de sincronismo estabele

cido entre o instante de formação do estado e tempo de decaimento

e, de que forma a curva exponencial de decaimento poderá ser obti-

da.

A precisão das medidas dependem alem dos erros es-

tatísticos que são controlados pelo tempo de medida, da precisão

com a qual poderemos medir os intervalos de tempo at.

Podemos entretanto adiantar que a base de tempo pa-

ra esse sincronismo baseada em um oscilador de enlace de fase, con

trolado I cristal (projetado e construído em nosso laboratório),

possibilita estabelecer intervalos de tempo de duração conti-

nuamente ajustãvel com precisão de uma parte em cem milhões



£ importante lembrar que o conhecimento preciso de

vidas médias nucleares representa um papel de grande importância

na Física Nuclear, pois ã partir desses valores podemos obter in-

formações com relação às probabilidades de transição, Sprn e pari-

dades de estados nucleares que podem ser calculados pela mecânica

quantica. "Entretanto tal questionamento não sera aqui discuti-

do".

Por hora nos preocuparemos em descrever com deta-

lhes o processo estatístico de desintegração nuclear e faremos uma

discussão pormenorizada dos detalhes do planejamento e execução do

equipamento.

Para uma melhor compreensão da contribuição que o

nosso cronoanalisador poderá prestar ã física nuclear, descrevere-

mos de maneira suscinta os métodos atualmente utilizados para a

realização dessas medidas.



1.2. Considerações Teóricas

a. Lei do Decaimento Radioativo

a.1. Hipóteses Iniciais

A lei do decaimento radioativo devido a Rutherford

e Soddy (1902) foi deduzida por E. Von Schweidler (1905). Neste

trabalho não realizaremos uma dedução muito detalhada do processo

estatístico de desintegr-jão radioativa; entretanto forneceremos

todas as bases necessárias para que possamos entender com clareza

o processo de desintegração nuclear.

Para tanto algumas hipóteses iniciais devem ser es-

tabelecidas.

1. A lei de desintegração de um átomo esta sujeita

às leis de probabilidade (Von Schweidler).

2. Representando por T, o tempo que um átomo leva

para se desintegrar, consideraremos T como uma variável aleatória

contínua cuja função de distribuição de probabilidade (f.d.p) se

quer determinar.

3. A probabilidade de desintegração de um átomo é

independente de sua historia passada, e para um dado intervalo de

tempo At suficientemente pequeno teremos que p - AAt onde X e

igual ã uma constante. Em outras palavras quando At torna-se pe-

queno a probabilidade de desintegração acima serã diretamente pro-

porcional à At.

4. Considerando que num dado instante uma amostra

contenha N átomos da mesma espécie radioativa, a probabilidade



de desintegração citada no item 3 serã a mesma para todos os áto-

mos presentes na amostra no instante considerado.

a.2. Funçio de distribuição de probabilidade

A partir das hipóteses consideradas, o nosso proble

ma central e obter a função de distribuição de probabilidade f(t),

citada no item 2.

Tal função deverá satisfazer as seguintes condições:

Sendo T uma variável aleatória contínua e que pode

estar contida no intervalo 0<t<«° devemos ter;

(a) f(t) > 0 para todo t pertencente ao intervalo acima

(b) j"f(t)dt-l

Em conseqüência disso a probabilidade de que a va-

riável aleatória pertença ã um intervalo c<T<d (onde c<d) é da-

da por:

P(c«T<d) - j f(t)dt eq (1.1)
c

A eq 1.1 representa a área sob a curva do gráfico

da função de distribuição de probabilidade entre t"c e t"d.

Por outro lado para a demonstração que serã realiza

da necessitaremos do conceito de função de distribuição acumulada

F(t). Nessas condições temos que:

F(t) -P(T< t) eq (1.2)



Como todos os valores possíveis da variável aleató-

ria T estão compreendidos no intervalo 0<t<», teremos que:

F(t) -P(T< t) « | f(t)dt eq (1.3)

Lembrando que a variável contínua T considerada re

presenta o tempo que um átomo leva para se desintegrar.

Observemos que â partir da definição apresentaua te

mos que:

eq (1.4)

Assim, se conhecermos a função de distribuição acu-

mulada da variável T, podemos obter f(t).

A demonstração que se segue para a lei de decaimen-

to exponencial lançará mão desse raciocínio. Obteremos inicialmen

te a função F(t) e em seguida teremos a f.d.p, f(t) ã partir da

eq 1.4.

Inicialmente temos o seguinte problema:

Suponhamos que num dado instante t - 0 haja a for-

mação de um átomo radioativo. Esse átomo irá se desintegrar, por

exemplo, emitindo uma partícula 0 em um dado instante t após a

sua formação.

X princípio o tempo da vida T desse átomo pode as-

sumir qualquer valor no intervalo 0<t«*.

0 que queremos determinar é a função de distribui-

ção de probabilidade f(t) dessa variável T que nos indicará a

probabilidade de desintegração de um átomo em qualquer intervalo



de tempo (após a sua formação) que se queira .

Em primeiro lugar para um dado instante t temos so

mente duas possibilidades associadas ao átomo formado

1. Desintegra (p)

2. Não desintegra (q)

Cada um desses parâmetros indicara uma probabilida-

de

p - probabilidade de desintegração

q - probabilidade de não se desintegrar (0<q<l)

Temos portanto que:

p + q » 1 eq (1.5)

Retomando agora o nosso exemplo inicial onde temos

a produção de um átomo radioativo num dado instante t•0 e consi-

derando a hipótese 3 teremos que:

Considerando que para um dado instante t. esse ato

mo não tenha decaido e supondo que para um dado instante t2 > t,

esse átomo ainda tenha sobrevivido, a probabilidade de desintegra-

ção num intervalo At pequeno acrescido tanto â t, quanto ã t~

será a mesma.

Em outras palavras a probabilidade de que um átomo

venha a decair durante &s próximas At unidades é a mesma desde

que este átomo não tenha decaido 1 época t; o que corresponde a

dizer que a probabilidade de desintegração p • AAt (desde que At

seja suficientemente pequeno) é constante e independente de sua

história passada.



Temos então que:

p - XAt eq (1.6)

teremos devido a eq (1.5) que:

q-l-Xôt eq (1.7)

que indica a probabilidade de um átomo sobreviver no 1» At após a

sua formação.

Supondo então que esse Stoao tenha sobrevivido nes-

se 1* At, a probabilidade de que esse Stoao sobreviva no 2» At

serã novamente (1-AAt) devido a hipótese 3 explicada acima.

Portanto a probabilidade de que ele sobreviva no 1*

assim como no 2* At será:

q2 « (1-XAt)
2 eq (1.8)

Se tomarmos então nAt intervalos teremos como pro-

babilidade de sobrevivência desse átomo no 1», 2*, 3*,,.., n:ésimo

intervalo At a seguinte expressão:

q n« (l-AAt)
n eq (1.9)

Considerando, nAt-t, teremos:

U- X t / n )
n eq (1.10)

No limite, n->» teremos que:



-At

Nessas condições temos que a probabilidade de desin

tegração para o nresino intervalo At é dada por:

P» l-e"At eq (1.12)

A eq (1.12) nos fornece a probabilidade de decaimen

to de um átomo no intervalo [O.tJ. Ou ainda P [0,t] «P(0$T*t).

De acordo com a eq 1.3 temos que

P(OíTít)-J f(t)dt-F(t)

ou ainda:

Como podemos ver, já estamos com as informações ne-

cessárias para a obtenção da f.d.p f(t), pois a partir das conside

rações efetuadas temos que:

l-e"U -F(t) eq (1.13)

Assim temos que:

X e " U - f(t) eq (1.14)
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Graficamente temos» que:

-It

(fig 1.1)

A partir da f.d.p podemos obter a probabilidade de

desintegração de um átomo em qualquer intervalo de tempo.

Nessas condições a variável contínua T, tempo que

um átomo leva para se desintegrar apresenta uma distribuição expo-

nencial dada por:

f(t) \\ e"At , tjO

, para quaisquer outTos valores

A partir então da função de distribuição de probabilidiulc

f(t) obtida podemos determinar o valor esperado de T como se se-

gue:

B(T) dt eq (1.15)

Onde obtemos; por integração

E(T) eq (I.lb)

Esse valor esperado e considerado como a vida mídia

do Stomo considerado ( T ) .
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Portanto para T « T temos que:

•f- c"Àt dt - l-e~*T - l-± * O»63

Ou seja a probabilidade de um átomo decair no inter

valo compreendido entre [0,t] será de 631.

Por outro lado para P*0,5 teremos que t«

0,693

'1/2-0,693 eq (1.17)

Ou seja temos que a probabilidade de um átomo de-

cair no intervalo 0*T*0,693 x será de 501.

Esquematicamente temos que:

1.2)

Para o caso (b) temos que

vida do elemento radioativo considerado.

• chamado de meia
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a.3. Análise final da l«i do decaimento radioativo

Levando em conta o fato de que em uma amostra radio

ativa temos sempre uma quantidade N de átomos presentes num dado

instante t, para que um estudo global possa ser realizado devemos

considerar a hipótese 4 inicialmente estabelecida. Nesse caso te-

mos que a probabilidade de desintegração de cada átomo num inter-

valo de tempo dt (pequeno) é a mesma para todos os átomos presen-

tes na amostra (desde que esses átomos pertençam a mesma espécie

radioativa).

Consequentemente o decréscimo percentual dos ãto-

ido ii

dado por:

nos num dado intervalo de tempo dt representado por - dN/N será

eq (1.18)

dN

Tomando a eq 1.18 e considerando que num dado ins-

tante t •0 temos N átomos presentes na amostra

eq (1.20)

Integrando, teremos que:

N-NQe
-At eq
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Onde N representa a quantidade de átomos presentes

na amostra num instante t.

Graficamente temos:

Experimentalmente as informações são obtidas em re-

lação ao decréscimo 4? de uma dada amostra radioativa, uma vez

que o que se mede é o número de partículas emitidas por unidade de

tempo.

Nesse caso teremos que:

dN--AN e ~ U d to eq (1.22)

dN
Ht

dN

.-At

-AN(t)

eq (1.23)

eq (1.24)

Onde o sinal negativo representa o decréscimo do

número de átomos presentes na amostTa.

A quantidade ^ representa a atividade absoluta da

amostra radioativa estudada e portanto de acordo com a eq (1.24)

ela é proporcional ao número de átomos presentes.

Podemos ainda obter o significado físico da constan

te X utilizada durante toda a demonstração. Para isso tomaremos
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a equação abaixo:

dNli( eq (1.25)

A equação 1.25 acima nos fornece o decréscimo per-

centual dos átomos presentes na amostra por unidade de tempo.

A constante X é portanto uma característica do ele

mento radioativo considerado e em linhas gerais essa constante nos

fornece a taxa temporal de um processo de desintegração.

Portanto para caracterizar um processo estatístico

de desintegração radioativa basta obter o valor da constante de de

sintegração.

No item seguinte, citaremos os métodos utilizados

para medida de meias vidas pequenas e em particular será desenvol-

vido o método de coincidências uma vez que o trabalho experimental

desenvolvido em nossa dissertação de mestrado baseia-se no referi-

do método.

b. Medida de vida média nucleares pequenas

A figura 1.3 abaixo nos fornece em linhas gerais os

métodos de medida de vidas médias nucleares pequenas, bem como o

alcance em energia e tempo para cada um desses métodos (ref 1,1).
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.* -n •» •• .4

(fig 1.3)

fig 1.3. A região hachurada representa o alcance no emprego de et»

da im dos métodos. 0 contorno de cada curva não t bem

definido. (Ref. 1.1)

0 sistema projetado e construído em nosso laborató-

rio para a medida de vidas médias de estados excitados nucleares

baseia-se no emprego de lógica digital e como conseqüência um es tu

do de coincidências entre eventos correlacionados no tempo é efe-

tuado. Desse modo dentre os métodos ilustrados na fig 1.3 desen-

volveremos apenas o método de coincidências.
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c. ftêtodo de coincidência

c.1. Introdução - Circuitos de coincidências

0 principio básico dos circuitos de coincidências é

o de fornecer UB impulso em sua saída somente quando os impulsos

aplicados em suas entradas diferirem em um intervalo de tempo me-

nor ou igual ao seu chamado tempo de resolução (*<,)•

Portanto quando o intervalo de tempo entre os even-

tos considerados for menor ou igual ao seu chamado tempo de resolu

çio, esse circuito considera esses eventos como simultâneos como

indicado na fig I.4.

C I R C U I T O

DE

COINCI0EMCIA
\

U i.i

(b)

(•) Se ... simultâneos

(ft) Se t 2 - t , > T ... não simultâneos

(fig 1.4}

Nessas circunstâncias, se um estudo de correlação

temporal entre dois eventos estiver sendo realizado o circuito não

efetua i principio nenhuma discriminaçSo entre eventos Teu is
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(correlacionados) e eventos casuais (não correlacionados) se estes

últimos ocorrerem em um intervalo de tempo menor ou igual ã xQ.

Um estudo sistemático entre coincidências casuais e

coincidências reais foi realizado por J. V. Dunworth e Feather

(ref.1.2.a), consideraremos aqui somente os resultados obtidos.

Considerando um circuito de coincidência com 2 en-

tradas (vef.1.2.b)temos que a taxa de coincidência casual obtida é

dada por:

A « 2 T N, N, eq (1.2b)

onde;

A - Taxa de coincidências casuais

T 0 - Tempo de resolução do ciTcuito

Nj - Taxa de contagem no contador 1 (fig 1.5)

N, - Taxa de contagem no contador 2 (fig 1.5)

CONTADOR 1
1, CIRCUITO

DE

COINCIDÊNCIA

«2
CONTADOR 2

|*AIDA

(fig 1.5)
Para o caso de um circuito de coincidência

(Centradas) (ref. I,J)temos:

tripla

A « 3 T eq (1.27)

Generalizando para o caso onde temos n entradas:

A - n T""1 N2 N3 ... Nn eq (1.28)
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Tomando o caso onde o circuito de coincidência apre

senta 2 entradas (coincidência dupla), podemos notar que a taxa de

coincidência casual e diretamente proporcional ao seu tempo de re-

solução t .

De modo então a reduzir a taxa de coincidência ca-

sual a nossa preocupação inicial seria a de projetar circuitos de

coincidência com tempos de resolução cada vez menores, entretanto

o tempo de resolução ê limitado ã correlação temporal existente en

tre os eventos reais.

Por outro lado, tomando o caso em que a desintegra-

ção de ura determinado estado nucleaT esteja sendo estudada e que a

discriminação entre as radiações envolvidas possa ser efetuada te-

remos que em um dado instante, a taxa de coincidência real ê dudn

por:

R-N ex e 2 eq (1.29)

onde

Cj ... eficiência de detecção do contador 1 para ;i

radiação considerada

e., ... eficiência de detecção do contador 2 para a

radiação considerada

N ... atividade absoluta da amostra no instante con

siderado

Portanto a relação «, em uma primeira aproximação

í dada por:

o N eq (1.30)
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Ou seja quanto maior a atividade da fonte maior se-

rá a taxa de coincidência casual frente a taxa de coincidência

real.

Assim sendo outro fator que deve ser cuidadosamente

estudado de forma a minimizar a contribuição da taxa de coincidên-

cia casual é a atividade da fonte ã ser utilizada nas medidas.

Voltando então as considerações realizadas quanto

ao tempo de resolução dos circuitos de coincidência, vimos que es-

te ê limitado ao valor da vida média do estado nuclear estudado.

Diante disso, uma série de circuitos de coincidên-

cia são construídos de forma a possibilitar medidas de Vidas mé-

dias cada vez menores.

A seguir alguns circuitos básicos de coincidência

serão fornecidos bem como os possíveis tempos de resolução atribui

dos ã cada um desses circuitos. Em seguida estudaremos o método

de atraso coincidência.

c.2. Circuito* de coincidência paralelas

Esse caso é representado pelo circuito de Rossi

(1930 - ref.1.4) indicado esquematicamente na fig 1.6, onde triodos

3 vácuo são utilizados:

AO
DISCRIMINADO*

tf ig 1.6)



20

Fundamentalmente o princípio de funcionamento do

circuito de Rossi é o seguinte:

1. Considerando inicialmente que as válvulas Tj c

T, esteja» conduzindo e supondo que seja aplicado somente o impul-

so A na grade T,. Nessas condições se a amplitude do impulso A

for suficiente para colocar em corte T,, teremos que o potencial

no ponto C é ligeiramente alterado e teremos na saída uma dife-

rença de potencial AV\.

2. Entretanto se for aplicado simultaneamente os

impulsos A e B, tanto T, quanto T 2 passarão a condição de cor

te. Nesse caso a corrente de placa serã nula e como conseqüência

o potencial no ponto C assume o valor +B. 0 que acarreta em um

A V 2 » AV2.

PoTtanto acoplando-se um discriminador ã saída, cu-

jo nível seja convenientemente ajustado para impedir que exista sji

nal no caso em que apenas um dos sinais seja aplicado (A ou B) te

remos a existência de sinal na saída do discriminador somente quan

do A "e" B forem aplicados simultaneamente.

No circuito original de Rossi (1930) a resistência

R era escolhida de tal forma que a razão entre a amplitude do si-

nal de saída para eventos simultâneos (AV,) « a amplitude do sinal

de saída para eventos finicos (AV,) fosse muito maior que dois. Nes

se caso o circuito exigia um alto valor de R.

Entretanto para propiciar um tempo de resolução pe-

queno, devemos ter uma constante de tempo RC para o ãnodo (onde C

é a capacidade parasitária do ânodo em relação à terra) pequena de

modo que a velocidade de comutação do circuito possa ser elevada.

Portanto um dos inconvenientes atribuidos ao circui.

to tipo Rossi i que para tempos de resolução pequenos a relação
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AV-,/AVj ê de 2:1

Ea linhas gerais podemos considerar no circuito

si a existência de 3 estágios:

a. Tubos ã alto vácuo que funcionas como limitado-

res de corrente.

b. A resistência R onde as correntes dos dois li-

mitadores T, e 7y (fi£ !*6) s*° somadas.

c. 0 discriminador cuja função e de detectar a

coincidência.

Nessas circunstâncias devemos considerar que a rapi_

dez com a qual o circuito Rossi responderá a eventos simultâneos

dependerá do tempo de resposta de cada um dos 3 estágios citados

(limitador, soma e discriminador).

Desse modo para se obter circuitos de coincidência

paralelos que respondam com tempos de resolução cada vez menores c

que propiciem uma boa discriminação entre eventos únicos e eventos

simultâneos devemos associar os 3 estágios (limitador, soma e dis-

criminador) de modo que o tempo de resposta seja o menor possível.

As figs I.7a e I.7b nos fornece» circuitos de coiuo

dência tipo Rossi utilizando diodos e transistores em lugar de váj[

vulas â vácuo.

0 tempo de resolução pode atingir valores da ordem

de Inseg utilizando como limitadores elementos de alta velocida-

de de comutação.
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AO

Dtt CRIMINA DOR

( f ig 1.7.8)

• a AO

DISCRIMINA DOR

U LJ

(fig I.7.b)

c.3. Circuitos de coincidência em sérft

Esse tipo de circuito foi inicialmente proposto por

Bothe (ref.1.5) e o principio básico de funcionamento assemelha-se

a um par de chaves em série, assim sendo só haverá registro de im-

pulsos quando as duas chaves forem acionadas simultaneamente. A

fig (1*8) nos mostra um esquema onde uma válvula li alto vácuo é

utilizada de forma a nos fornecer um circuito de coincidência em

série:

n

(fig 1.8)

SAÍDA

D n



A idéia e a de se utilizar as duas grades supresso-

na e a de controle de um pentodo como forma de controle do sinal

de saída. Quando apenas um impulso ê aplicado o pentodo não passa

a conduzir; a condição de saturação somente é obtida quando os

dois impulsos são aplicados simultaneamente.

A válvula comumente utilizada para esse tipo de

circuito ê a 6AS6.

Circuitos de coincidência rápida baseados na utili-

zação de válvulas são descritos por Fischer e Manshall e podem ser

vistos na ref (1.6); esses circuitos empregam uma válvula especial

(6BN6) que funciona com um feixe de elétrons cuja deflexão é con-

trolada por 2 eletrodos — a semelhança do que ocorre num tubo de

oscilõgrafo de raios catõuicos.

Podemos ainda utilizar transistores em séries como

mostra a fig I.9.

-a

Cfig 1.9)

Com o objetivo de se obter tempos de resolução cada

vez menores uma série de circuitos de coincidência foram construí-

dos e podem ser vistos nas referências (1.7 à 1.12).
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Nitodo de atraso coincidência

Vamos considerar que um estado excitado cuja vida

média se deseja medir tenha sido produzido por um decaimento (ou

por uma reação nuclear). 0 evento que deu origem ao estado excita

do nos fornecera impulsos que chamaremos de "precedente" e a radia

çio emitida na transiçío do estado excitado ao estado de menor

energia nos fornecera impulsos que chamaremos de "atrasados".

A distribuição em atraso de tempo entre os dois im-

pulsos ê do tipo exp(-t/x), onde T é vida média que se deseja ob-

ter.

Podemos obter esta distribuição de atraso de tempo

entre os dois impulsos basicamente de 3 formas:

1. Método Integra)

Neste caso os impulsos precedentes terão sua largu-

ra (duração) variada para valores ij, conhecidos enquanto que a

largura associada aos impulsos atrasados permanecerá constante e

será a menor possível (T 2) em seguida os dois impulsos são aplica-

dos ãs entradas de um circuita de coincidências, a taxa de conta-

gem coincidente é medida para os diferentes valores de iit fixa-

dos. Nessas condições a taxa de coincidência registrada nos fome

ce a integral da distribuição de tempo desejada e i dada por:

et>
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onde N_... é a taxa de coincidência real observada para

um dado valor de T

ND0*~* a taxa **e c o i n c i d « n c i a real extrapolada quan

do t| é muito maior que a vida media do estado excitado estudado.

Geralmente o que se representa ê a diferença

N|JQ - NJJ para cada valor de T, fixado, que nos fornece a distri-

buição de tempo desejada. 0 método integral algumas vezes chamado

de variação do tempo de resolução é descrito nos trabalhos de

Feather e J. V. Dunwonth (ref 1.13) bem como por I. V. Jelley (ref

1.14) este último para a medida da vida média do Po .

Observemos que para o método integral, um aumento

na largura do impulso precedente acarreta em um aumento para o tem

po de resolução do circuito de coincidência o que corresponde em

um aumento para a taxa de coincidência casual. Em conseqüência as

medidas que são efetuadas para tempos de resolução maiores estão

sujeitas a erros maiores.

2. Método Diferencial

Para o método diferencial a largura dos impulsos

precedente e atrasado é mantida constante durante toda a expe-

riência, entretanto os impulsos precedentes são atrasados por um

tempo T antes de serem aplicados à entrada do circuito de coinci-

dência. A fig I.10 abaixo nos fornece um diagrama de blocos utiU

zados nos trabalhos realizados por S. Benedetti e F.K. McGowan

(1948) (ref 1.15).
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fig I.10. Diagrama de blocos utilizados nos trabalhos realizados

por S. Benedetti e F. K. McGowan (1948) (Ref. 1.15).

u
v **r

K

( *L»)
(fig 1.11)

fig 1,11. Curva de decaimento para o estado excitado de 615KeV do
181

Ta101 obtida por S. Benedetti e McGowan (Ref. 1.16).
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Considerando o esquema da fig 1.10, sendo T o teai-

po de atraso e T Q o tempo de resoluçío do circuito de coincidência,

as coincidências sô podeTÍo ser registradas quando a radiação pro-

veniente do contador 2 seguir a radiação do contador 1 entre os

instantes de tempo T-x e T+T .
r o o

Assim para cada impulso precedente o instrumento é

sensível durante o tempo 2 T Q .

Se o tempo de resoluçio do circuito ê pequeno compti

rado a vida média do estado excitado de interesse a curva obtida

da taxa de contagem coincidente em funçio do tempo de atraso T,

nos fornece a distribuição de tempo procurada e uma medida direta

da vida média pode ser obtida.

0 resultado obtido por S. Benedetti e McGowan em

1946 (ref 1.16) para a meia vida do estado excitado de 615 KeV do

Ta , é mostrado na fig 1.11. Esse resultado é obtido lançanúo

não do diagrama de blocos representado na fig I.10.

Para medida de vidas médias nucleares menores que

lOnseg as linhas de atraso podem ser estabelecidas por cabos coa-

xias, entretanto nio serã aqui discutido os métodos de medida de

meias vidas < lOnseg, uma vez o sistema digital construído em no£

so laboratório visa determinar meias vidas > lOnseg. A fig I.12,

entretanto e fornecida de modo apenas a complementar esse trabalho

teórico, um dos primeiros resultados obtidos na determinação de vi-

das médias menores que lOnseg. Temos representada a curva de de-

caimento do estado de 158 KeV do Hg 1 9 9 obtido por R. R. Bell,

R. L. Grahan e H. E. Petch lançando mão de linhas de atraso ã par-

tir de cabos coaxiais (ref 1.17). 0 circuito de coincidência uti-

lizado para a obtenção das curvas da fig I.12 apresentava tempos

de resolução da ordem de 2T • 2,1X10* seg. Outras medidas foram
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(fig I.12)

Fig 1.12. Resolução da curva de coincidência atrasada F(x) para a
199

radiação y de 158 KeV do Hg com a curva de coinci-

dência rápida P(x) (a) escala logaritnica, (b) escala

linear. 0 resultado obtido é l..^* {l,ÍS ± 0,20) nseg

|Ref. 1.17 Bell, McGowan e Petch|.
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realizadas utilizando esse circuito de coincidência e a (ref 1.18)

fornece a aedi<

da por Grahan.

fornece a medida da meia vida do estado excitado do Yb realiza

J. Método do analisador multicanal

Vimos ate agora que a função de distribuiçio no tea

po dos impulsos atrasados com relação aos impulsos precedentes po-

de ser obtida ã partir da variação no tempo de resolução ou pela

introdução de linhas de atraso. Para os dois casos, portanto as

informações são obtidas a partir de um único canal. Tomando por

exemplo o caso particular do método diferencial, para cada atraso

fixado faz-se o registro da taxa de contagem coincidente na saída

do circuito de coincidência considerado.

Entretanto se o sistema de analise apresentasse vá-

rios canais de registro, poderíamos inicialmente reduzir conside-

ravelmente o tempo de medidas.

Os multicanais baseian-se em linhas gerais em um

princípio de conversão de tempo que basicamente consiste em uma

transformação linear entre o intervalo de tempo existente entre os

impulsos precedentes e atrasados e uma outTa grandeza física a

qual se possa analisar. Geralmente a transformação se faz, de tem

po em amplitude, e um analisador de amplitude de impulso terã sua

escala calibrada em unidades de tempo.

0 analisador multicanal de tempo devera naturalmen-

te apresentar tempo de resolução uniforme para todos os canais.

Os vários analisadores multicanais de tempo existen

tes diferem quanto ao princípio de conversão de tempo utilizado.

As (referências 1.19 â 1.23) nos fornece uma série



de analisadores multicanais que pode» ser utilizados.

Selecionados em particular o gráfico da fig (I.13)

obtido i partir do conversor tempo em amplitude construído por

Bell e colaboradores (ref 1.24). 0 resultado obtido diz respeito
226

i nedida da meia vida do estado excitado de 68 KeV do Ra A
230

radiação precedente é devido a partículas a provenientes do Th
226 ••

que leva» ao estado excitado de 68 KeV do Ra , e a radiação a-

tra>ada é devido aos elétrons de conversão provenientes de transi-

ção de 68 KeV ao estado fundamental.

A fig I.14 está representado o diagrama de blocos

utilizado no multicanal (TAC) construído por Bell e colaboradores

(ref 1.25).

1»

J»

2
é

• • • 4 • •

Tempo

(fig I.13)

Fig 1.13. Decaimento registrado por Bell e colaboradores para o

estado excitado de 68 KeV do Ra 2 2 6 (Ref. 1.24).
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Cfig 1 . 1 4 )

Fig I.14, Diagrama de blocos do multicanal tempo em amplitude

(TAC) construido por Bell e colaboradores (Ref.1.25)

Fundamentalmente o sistema projetado e construido

em nosso laboratório baseia-se no método de analisador multicanal,

visto que as coincidências entre os impulsos precedentes e atrasa-

dos serão registradas em dez canais. No entanto o princípio de

conversão associado ao nosso sistema está baseado em lógica digi-

tal o que, como veremos possibilitará a realização de medidas de

vidas médias com um elevado grau de precisão.
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II. Procedimento Experimental

I I.a. Descrição geral do equipamento

Todo o equipamento utilizado para o desenvolvimento

deste trabalho foi projetado e construido em nosso laboratório e

tem por objetivo possibilitar a medida de meias vidas nucleares na

faixa de décimos de yseg à horas com um elevado grau de precisão.

As informações das meias vidas nucleares são obti-

das a partir de um sistema que consiste basicamente de portas 10-

gicas, as quais nos fornecem os eventos coincidentes e uma escala

de tempo controlada por um oscilador â cristal que permite então,

obter intervalos de tempo com precisão de uma parte em cem milhões

(1/10*).

0 sistema lógico que efetua essa análise de correls»

ção temporal serã denominado de Cronoanalizador Digital ( C D ) .

A fim de obter evidencia de que o nosso sistema di-

gital poderá responder precisamente a medida de meias vidas, al-

guns testes foram realizados, com o emprego de um sistema para si-

mular eventos de atraso de tempo pré determinado, projetado em no£

so laboratório. No item II.b será fornecido o princípio de funcio

namento do Cronoanalizador Digital, e no item II.c serã descrito

com detalhes todo o procedimento experimental envolvido para a re£

lizaçâo de cada teste.

O sistema digital projetado e construído em nosso

laboratório, já dissemos, 3e prestará S medida de meias vidas nu-

cleares na faixa de décimos de yseg â minutos. Em particular es-

tados nucleares excitados formados por transições a, $, y poderão



ser estudados.

Nesse caso haverá a necessidade de um sistema de am

plificaçlo linear de impulsos bem como de um sistema de seleção de

impulsos em amplitude. Foi portanto visando esse aspecto que um

sistema de amplificação linear foi projetado e construído em nosso

laboratório. Por outro lado foi também necessário o projeto e

construção de um analisador monocanal que se adaptasse à todo o

nosso sistema de medida. Tal analisador não será discutido aqui

com detalhes apresentaremos no item II.c3 somente o seu esquema fi

nal e os resultados experimentais obtidos para toda a linha de de-

tecção y.

II.b. Cronoanalisador Digital

b.1. Princípio de funcionamento

Para melhor comprendermos o princípio de funciona-

mento do Cronoanalisador Digital, consideraremos o esquema de de-

caimento dado na fig II.1)

(fig II.D

Núcleo excitado
(evento A)
— — — — * Estado excitado de interesse
(evento B)

Em virtude da ocorrência do evento A, há a forma-

ção de um estado excitado que se desexcita, dando origem então ao

evento B.

Como foi visto em nossa introdução teórica a ocor-

rência do evento B (em particular), está sujeita a leis de



probabilidade, e a probabilidade de ocorrência de B em um interva

Io de tempo entre [0, T] , (T vida media) e de aproximadamente 63*,.

Vimos ainda que se considerarmos uma amostra que

contenha N átomos da mesma espécie radioativa a probabilidade de

desintegração e a mesma para todos os átomos.

Podemos então dispor de duas alternativas à partir

da qual o processo estatístico pode ser evidenciado:

a. Considerando que N átomos (no estado excitado

de interesse) tenham sido simultaneamente produzidos no instante

t • 0. (inicio das observações), efetuamos um estudo da variação

com o tempo da ocorrência do evento B.

Este caso particular é mais facilmente realizado

quando os núcleos são formados por um acelerador.

b. No caso de fontes radioativas, a condição (a)

não pode ser realizada sendo necessário que efetuemos um estudo in

dividualizado. Ou seja o instante t• 0 de formação de cada esta-

do excitado e o intervalo de tempo decorrido para a ocorrência do

evento B. Esse estudo é realizado uma série de vezes; e como con

seqüência teremos registrada a reprodução estatística do processo.

0 nosso sistema de medida de vidas médias está ba-

seado, na alternativa (b).

Para que esse estudo possa ser realizado o nosso

sistema deve apresentar as seguintes características experimentais

1. Fixar o instante t-0 de formação do estado ex

citado.

2. Possibilitar a detecção e a seleção do evento

B em intervalos de tempo fixados seqüencialmente em relação no
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instante de formação do estado.

3. Fornecer o registro individual e armazenar os

dados, para que possamos ter uma reprodução do processo estatísti-

co.

b.2. Diagrama de blocos

Para entendermos de que forma o nosso sistema satis

faz as condições acima especificadas vamos fornecer um diagrama de

blocos e uma descrição detalhada da função especifica de cada blo-

co.

IA- IB... Norma J izador de impulsos; 2A - 2B... Definidor de impulsos;
5A...Sincronizador da escala de tempo; 4 e 5...Gerador da escala
seqüencial de tempo e oscilador controlado a cristal; b...Portas
lógicas; 7...Sealers.

ífig II.2)

A realização precisa dessas medidas só pode ser feî

ta com auxílio de lógica digital — o que torna necessário normaH

zar os impulsos de interesse para que se apresentem no estado alto

ou baixo — segundo o caso. Essa função e desempenhada pelos "nor

malizadores" de impulsos.

0 bloco 6 e constituído de 10 portas Nand de 3 en-

tradas da família TTL cujo tempo médio de propagação e da ordem de
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lOnseg.

Os impulsos aplicados nas entradas das portas são

provenientes dos blocos 3A, 2B e 4 conforme indica a fig II.3

abaixo

3A

(fig II.3) -4a

ct

2B

AO

BLOCO 7

Inicialmente vamos considerar as ligações entre os

blocos 5, 4 e 6. Os blocos 4 e 5 tem como função fornecer a

escala de tempo, a qual deve ser fixada, levando-se em conta a cur

va de desintegração que se deseja obter. Ou seja, vamos tomar a

curva de decaimento e dividi-la em dez intervalos de tempo iguais;

onde o intervalo de tempo tomado deve ser necessariamente poucas

vezes menor que a vida media do estado,

H ( t )

( f i g I I . 4 )

2 At lOAt
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Esses intervalos de tempo, igualmente espaçados são

obtidos através de um oscilador de quartzo acoplado ao sistema:

contador BCD — decodificador BCD/decimal.

Tomando o diagrama de conexão dos circuitos integra

dos que efetuarão essa operação, bem como as respectivas tabelas

da verdade, teremos:

Co

c»
Cl

c 4 -•

C e -•

«MD^

1MB .

Rotl)-
Rote)-
NC .

VCC -

R9(l>-

Rt«r

• I

2
3

. 4

. 5

6

• 7

V

CONTADO*

B C D

14 •'

13 "

12 •

10 ••

9 - •

8 • •
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QA

Q D
GND

Q B

Qc

1

2

3
4
5

6

7
' 0

DCCODIF.

B C D

DECIMAL

16 •
IS •
14 .
13 -
12 •
I I •
10

9 •

A

B

C

D

- c,

(fig II.5)

1. CONTADOR BCD

Contagem

0

1

2
3

4
S
6
7
8
9

Satãa*
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L
L
L

L
L
L
L
H
H
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L
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H
H
H
H
L
L

%
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L
H
H

L
L
1!

H
L
L

%
L
H

L
H
L
H
L
H
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H

H
X

X
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L
X
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L
X
X
L
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L

X
H
X

L
X
L

R92

X

L
H

L
X
L
X

Saidae

% Qc QB ^A
L L L L

L L L L
H L L H

conta

conta
conta
conta

(fig II.6)

Obs. a. A saída Q. deve ser conectada a entrada B para o conta-

doT BCD.

b. H nível alto, L nível baixo, X estado irrelevante.



2. DECODIFICADOR BCD/DEC I HAL

II»

0

1
2
3

4
5
6
7

8

9

Entrada BCD

D

L

L
L
L

L
L
L
L
H

H

H
H
H
H
H

H

C

L

L

L
L

H
H
H

H

L

L

L
L
H
H
H
H

B

L

L
H
H

L
L
H

H

L

L

H
H
L
L
H
H

L

H
L

H
L

H
L
H

L

H

L
H
L
H
L
H

Saida»

L

H

H
H

H
H
H

H
H

H

H

H
H
H
H
H

H

L
H

H
H
H
H
K

H

H
H

H
H

H
H

H

c»
H

H
L

H
H
H
H
H

H

H

H
H

H
H
H
H

H

H
H

L

H
H
H

H
H

H
H

H
H
H
H
H

H

H

H

H
L
H
H

H

H

H

H
H

H
H

H
H

cs

H

H
H
H
H
L
H

H
H

H

H

H
H

H
H
H

c.
H

H
H

H
H
H
L
H

H

H
H

H
H
H
H

H

c7

H

H
H

H
H
H
H
L

H

H

H
H
H
H
H
H

c.
H

H

H
H

H
H
H

H
L

H

H
H
H

H
H
K

c,
H

H

H
H

H
H
H
H

H

L
H

H
H
H

H
H

II.7)

Efetuando então as conexões necessárias e aplican-

do um sinal de entrada por exemplo de 1MC, teremos
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L

6

9 (fig II.8)

Lançando mão de inversores nas saídas C ,...,(' temos:
O 7

Co

Cl

tfig n.9)
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Observemos então que ao aplicarmos cada um desses

impulsos â uma das entradas das portas NANO do bloco 6, conforme o

esquema üado na figura II.3 cada porta "pode" permanecer aberta dij

rante um intervalo de tempo At igual ao período de oscilação da

onda quadrada proveniente do oscilador de quartzo. Dessa forma a

escala de tempo é obtida, e os intervalos de tempo pré-fixados com

precisão de uma parte em cem milhões, pois estes provém de um osc^

lador controlado ã cristal, cuja precisão em freqüência ê dessa

ordem de grandeza.

Por outro lado, o nosso sistema devera apresentar

um sincronismo de tempo mais específico, ou seja a escala de tempo

deve estar vinculada ã ocorrência do evento A (fig II.1) que dã

origem ao estado excitado.

Em outras palavras; quando o estado excitado é pro-

duzido, devemos abrir o bloco 6 em intervalos de tempo iguais e

fixados em relação ã este instante de formação. Desta forma, se o

evento B seguir a ocorrência de A durante o i 9 intervalo teremos

o registro de coincidência apenas na porta (0); se entretanto o

evento B seguir a ocorrência de A durante o 2*At teremos o regijs

tro de coincidências apenas na porta (1) (fig II.3) e assim suces-

sivamente.

Para efetuarmos então esse sincronismo, utilizamos

um flip-flop (ou Schmitt Trigger) disparável na transição negati-

va, que constitue o bloco 3A da (fig II.2 e II.3).

Vamos tomar a tabela da verdade e o diagrama de co-

nexão do circuito integrado que efetuara então essa operação de

sincronismo.
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Flip-flop JK disparãvel na transição negativa:

Entradas

PR

L

H

H

H

H

H

CLK

X

4

+

4

H

J

X

L

H

L

H

X

K

X

L

L

H
H

X

Saídas

Q

H

Q.
H

L
Tüospla
ÍÊ 1B£J

Q.

Q

L

( J ,
L

H
•entar

0#

(fig II.10)

Vcc CtftKt J* ̂ í Q * ̂ *

14 13 12 II IO 9 8

1 2 3 4 5 6 7
1 1 1 1 1 1 h

UC HO

Obs. Q , Q . . .Estado de e q u i l í b r i o Csafüas) ; X..,Estudo i r r c l cv i in -

t e ; H...Nível a l t o ; L.. .Nível b a i x o .

Cfig 1 1 . 1 1 )

Tomando a tabela da verdade acima, fixaremos K c

PR em nível alto, tomaremos J como a entrada para o impulso A c

a saída Co do decodificador BCD/decimal sera aplicada â CLK.

Dessa forma teremos:

a. Na ausência de impulsos em J (J - L) e Co efe-

tuando a transição negativa, a saida Q estará em nível baixo.



42

b. Entretanto quando d efetua a transiçío negati

va e simultaneamente existe impulso em J (J • H) ; a saída Q passa-

rá de nivel baixo 1 nivel alto.

c. Essa condição de equilíbrio permanece até que

ocorra uma nova transição negativa em CLK.

Esquenaticamente temos:

a.

CLK (H)-

(L) II,
J (D

0 (L)

b e c.

CLK

11.12}

(H)-

(L)

(H)

J (D

(H)

Q (L)

Jl

(fig II.13)

Observemos que a saída Q terã sempre uma

que dependerá somente da nova transição de C».

largura

Portanto quando o JK dispara na transição a safda

Q permanece no estado alto independente da presença de novos im-

pulsos na entrada J. Essa saída retorna ao estado baixo em uma

transição negativa subsequente mesmo que novos impulsos estejam

presentes em J.



Existe então uia "tempo morto" (ou melhor, tempo de

amostragem) desse sistema de sincronismo e que é igual â largura

do impulso na saída de Q.

Voltando, então ao diagrama de blocos da fig II.3

verificamos que a saída Q do JK é acoplado â uma das entradas do

conjunto de 10 portas lógicas, possibilitando a abertura simultâ-

nea destas. A fig II.14, abaixo nos fornece um esquema que globa-

liza o que foi dito até agora.

(CLOCK)

j
_n n_

J"L

JT

Cfig 11.14)

0 esquema acima mostra que o bloco 3A (que consti-

tue o flip-flop JK disparável na transição, efetua um sincronismo

entre a chegada do impulso A e as saídas Co â C» do decodifica-

dor BCD/decimal. Dessa forma existirá um intervalo de tempo
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constante na abertura para cada porta, existindo no entanto um

atraso de tempo At entre as portas adjacentes. Em conseqüência,

a porta 0 sõ possibilita a detecção do evento B de 0 S At, on-

de zero representa o instante de formação do estado excitado. Por

outro lado a porta (1) so possibilita a detecção do evento B se

este ocorre entre At e 2At após a formação do estado, e assim

sucessivamente.

Portanto, as operações de fixar o instante de fornm

ção do estado excitado, bem como de possibilitar a detecção do

evento B em intervalos de tempo fixados em relação à este instan-

te de formação foram efetuadas.

Entretanto e necessário que analisemos com cuidado

a precisão com a qual o sistema efetua tais operações.

Observemos que se o impulso A apresentar uma largu

ra comparável ã largura de tempo de cada canal (Co, Clt ... C»),

teremos uma indeterminaçao no instante t « 0 ; imprecisão esta que

poderá ser menor ou igual ã largura do impulso A fig II.IS.

CLK
(H)-

1HLn.
J (L) 1 L

ÍH)

0(L)

Cfig II.15]
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Por outro lado, a largura do impulso B é u» parãme

tro que também deve ser questionado cuidadosamente.

Vamos então considerar o esquema abaixo

(0) i I l_
rh (*o>

(•L n sd.l

(fig II.16)

A partir do esquema dado, podemos ver que tanto pa-

ra a porta (0), quanto para a porta (1) teremos impulsos na saída,

tendo somente um único impulso B de entrada.

Portanto é necessário que haja uma definição para

os impulsos A e B, ou seja a largura que esses impulsos devem a-

presentar deve ser desprezível frente a largura fixada em cada ca-

nal.

A definição dos impulsos e realizada pelos blocos

2A e 2B da fig II.14.

Esses blocos são constituídos de circuitos integra-

dos cujos diagramas lógicos estão representados abaixo:

NC P f MC C I D D

C A,
tfig JI.17)



Para utilizarmos estes C,I como definidores, lança-

mos mão do tempo de propagação dos inversores da fig II.17(a), efc

tuando o seguinte acoplamento.

Cfig II.Í8J

Na entrada da porta E fig II.17(b) temos esquemati^

camente que:

» ;
•

( A )

(V)

(Ã)

i
i
i
j
t

(A)

1v |

Cfig 11.19)

Podemos ver então que devido ao tempo de propagação

nos inversores, a saída da porta E (Y) não será dada pela equação

A.Â-0. Na realidade temos um impulso cuja largura fica dependen-

te apenas do tempo de propagação nos inversores.

Em nosso sistema, obtivemos uma definição para o im

pulso da ordem de nanosegundos, (não foi entretanto possível a me-

dida exata para a largura do impulso obtido devido a falta em nos-

so laboratório de um oscilográfo rápido). Podemos afirmar entre-

tanto que o erro máximo existente na definição para esses impulsos



47

é menor ou igual a lOnseg.

ll.c. Testes realizados

0 objetivo de nossa dissertação de mestrado é o pro-

jeto e construção de um sistema digital para a medida de meias vi-

das de estados excitados de núcleos. Como procedimento experimen-

tal do nosso trabalho uma série de testes serão realizados de for-

ma a nos fornecer evidência de que o nosso sistema poderá respon-

der precisamente às medidas de meias vidas.

No princípio de funcionamento já descrito, vimos

que o Cronoanalizador Digital, apresenta 10 canais de registro fi-

xados com uma escala de tempo controlada por um oscilador de quar-

tzo e, cuja referência inicial é estabelecida por um sincronismo

especial de tempn, lançando mâo de um flip-flop JK disparãvel na

transição negativa.

Desse modo a linha A aciona a abertura seqüencial

dos 10 canais possibilitanto o registro do evento B em tempos de

0 álUAt.

Observemos então que se pudéssemos simular impulsos

que apresentassem entre si um atraso de tempo controlável, um pri-

meiro teste poderia ser realizado.

Com esse propósito foi construído em nosso laboratõ

rio um simulador de atraso de tempo controlável; esse simulador ba-

sicamente apresenta 2 saídas, que denotaremos por A e B. O im-

pulso B apresenta um atraso de tempo em relação ao impulso A. Es

se atraso de tempo na ocorrência do impulso B pode ser controlado

de duas maneiras:
i

1. Aplicando um sinal de entrada no simulador de



freqüência conhecida, podemos retirar sinais de saída cujo atraco

é igual à metade do período do sinal de entrada.

2. Aplicando um sinal de entrada, o atraso de tem-

po pode ser ajustado S partir da variação de uma resistência em um

sistema RC.

Para que possamos entender as formas de funcionamen

to do circuito de simulação de atraso tomaremos a tabela da verda-

de, bem como o diagrama de conexão do circuito integrado utilizado.

DIAGRAMA DE CONEXXO

V R C O, <52 CLR, B.A2

16 » 14 13 12 II 10 •

TABELA DA VERDADE

5 4 6 6 7 »
I , CLRiQ, 02 C R •

Entradas

A
H
X
L
+
X

B

X
L
•

H
X

CLR
H
H
H
H
L

Saídas

Q
L
L

n
r - i

L

q
H
H

1_J

1-J

H

Obs. H...Nível alto; L...Nível baixo; X...Estado irrelevante.

(fig II.20)

Considerando então a tabela da verdade do circuito

integrado utilizado e realizando inicialmente as seguintes cone-

xões:

a. Bi e A2 ligados entre si (onde será aplicado o

sinal de entrada).

b. Ai em estado baixo (1), B2 em estado alto (II).

c. CLRi e CLR2 em estado alto (H).



d. Acoplando uma constante RC em Rext ^ e I

de forma a nos fornecer impulsos Qj e Q2 de largura fixa.

Nessas condições teremos esquematicamente que:

T T
M I M O ,

MKLtO K ENTRADA

(CM •« E At )

(t4... TEMPO DE ATRASO)

tfig 11.21)

Chamaremos o impulso proveniente de Qi de impulso

A, uma vez que este ocorre num tempo t « 0 , e o impulso provenien-

te de Q2 chamaremos de impulso B, pois este ocorre num tempo

t « t a após a ocorrência de A.

Desse modo variando a freqüência do sinal de entra-

da fig II.21(a), podemos variar o tempo de atraso t. entre os im-
a

pulsos A e B. Fica claro então que o tempo de atraso t é

igual ã metade do período do sinal de entrada; ou seja t - 1/2 f,

(sendo f freqüência do sinal de entrada).

Por outro lado, se fixarmos a freqüência do sinal de

entrada» o tempo de atraso t poderá ser alterado caso se possa VÍI

riar a largura do sinal de entrada.

Para que isso possa ser realizado basta utilizar um

Schmitt-Trigger onde a constante de tempo RC fixa a largura (ou a



duração) do sinal de saída.

Nesse caso utilizamos o mesmo circuito integrado,

lançando mão de um ajuste da constante RC.

As conexões utilizadas para isso slo as seguintes:

a. Ai em estado baixo (L) e Bj entrada do sinal

b. CLRi em estado alto (H)

c. CLRj em estado baixo (pois o conjunto 2 não se

rã utilizado).

d. R t resistência variável, bem como o capaci-

tor Cfixt ligados.

Os acoplamentos acima mencionados podem ser vistos

na fig II.22 abaixo.

16 B » 13 12 li O •

SCHMITT TRMflCR

I 2 » 4 e 7 •

•^t
ENTRADA

DO SINAL

11.22)

À partir do ajuste da constante de tempo RC pode-

mos variar a largura do sinal de saída Qj. Esse sinal de saída

poderá então ser aplicado às entradas A2 e B», e desse modo os

impulsos A e B, são obtidos com um atraso de tempo t que fica



dependente apenas da constante de tempo RC, do circuito da fig

11.22.

De modo a propiciar que tanto uma ou outra condição

possa ser utilizada, adaptamos ao circuito, chaves que em posições

distintas permitem trabalhar das duas maneiras citadas.

0 circuito de simulador de atraso, tem portanto o

seguinte esquema:

Cfig U.23).

Quando K.. esta em II, K, deve estar em Ij nes-

se caso os impulsos de saída A e B apresentam um atraso de tempo

que dependerá da constante RC do (C.I)i.



Quando K, está em Is, a chave K.» deve ser

gada e, desse modo, o atraso de tempo t dependerá da freqüência

do sinal de entrada.

Com o ajuste da constante de tempo RC podemos va-

riar o atraso de tempo desde 0,5 useg ã 10 pseg.

Para atrasos de tempo maiores que 10 pseg utiliza-

mos sinais de entrada de freqüência menores que 50 KHZ.

ll.c.1. Teste inicial do CronoanaiIzador Digital

Como teste inicial do funcionamento do Cronoanaiiz£

dor Digital, fixamos uma freqüência de 1 MHZ no oscilador de quar-

tzo, de modo que a largura de cada canal ê de 1 useg. Nas entra-

das A e B do Cronoanaiizador Digital foram aplicados os impulsos

Qi e Q2 provenientes do simulador de atraso de tempo.

O atraso de tempo foi inicialmente variado a partir

do ajuste da constante RC, ou seja com a chave K»j em II e K,

em I, da fig II.23.

Caso o sistema de análise de tempo esteja correto,

devemos esperar que quando o impulso B(Qa) apresentar um atraso

de 0 ã 1 pseg. com relação ao impulso A(Qi) apenas o 1» canal re

gistre contagem. Por outro lado quando o tempo de atraso for fi-

xado entre 1 e 2pseg. apenas o 2* canal registre contagem, e as-

sim sucessivamente. Experimentalmente o atraso de tempo pode ser

medido a partir de um oscilogrãfo, acoplado a entrada do (CI)2

(A2 e Bi), onde a largura do impulso pode ser medida. Variamos

então a largura do impulso de entrada no (Cl)2, desde 0,5 â 1Opseg

e dessa forma foi verificado que o nosso sistema de análise de
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tenpo responde corretamente.

Por outTo lado, pudemos verificar se todos os ca-

nais apresentavam ã mesma eficiência de detecção.

Convém salientar que os impulsos responsáveis pela

abertura dos canais são os provenientes da salda Qi do simulador

de atTaso de tempo. Esses impulsos inicialmente passam por um ci£

cuito normalizador de impulsos e em seguida são definidos, com um

tempo de subida menor que 10 nseg.

Para que os 10 canais sejam abertos ê necessário que

esse impulso "definido" coincida com a transição negativa do

"Clock" no JK disparãvel. Desse modo para que possamos realizar

uma análise correta dos dados devemos, acoplar um sealer â saída

do flip-flop JK, disparável na transição negativa, e acionar si-

multaneamente o Cronoanalizador Digital e o sealer.

A contagem registrada no sealer (Ai) nos fornecerá

o número de vezes que o sistema foi acionado em virtude da "coincj_

dência" entre os impulsos A e a transição negativa que ocorre no

clock do flip-flop JK.

Se a eficiência de detecção for a mesma para todos

os canais devemos esperar que a relação Ai/Cj (i«0,l ... 9) seja

constante e ainda igual ã 1. A tabela abaixo nos fornece a conta-

gem registrada em cada canal e o respectivo Ai obtido para cad;i

medida. 0 tempo de cada medida é de 200 seg.
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Cj

Ci
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ct
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93

94

102
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108
98

109

95

89

87

93

94

102

106

108
98

109
95

89

87

C/A,

1.0

1.0

1.0
1,0

1,0

1.0

1.0
1.0

1.0

1.0

C Contagem registrada em

cada canal durante 200

seg.

Ni Número de vezes que o

sistema foi acionado du-

rante 200 seg.

(fig II.24)

Podemos então verificar que a eficiência de detec-

ção do sistema esta perfeita, no sentido de que não há perdas de

contagem em nenhum dos canais.

Esse estudo foi ainda realizado para atraso de tem-

pos maiores que 10 yseg. Para esses casos a chave K,j deve estar

desligada e Kj deve estar em I2, uma vez que os atrasos são con-

trolados pela freqüência do sinal de entrada no simulador. fig

11.23.

Para todos os casos estudados, obtivemos como restü

tado a relação Ai/Cj igual â 1 o que denota o perfeito funciona-

mento do sistema.

Em seguida passamos ã estudar o tempo de resolução

de cada canal e esse estudo é descrito a seguir no item II.c.2.

ll.c.2. Tempo de resolução de cada canal

Sabemos de antemão que o tempo de resolução de cada



canal ê determinado pela freqüência do oscilador de quartzo utili-

zado. Assim quando a freqüência fixada no oscilador e de 1MHZ,

cada canal pode permanecer aberto somente 1 useg e como conseqüên

cia esse tempo corresponde ao tempo de resolução (T ) de cada ca-

nal. A fim de verificar as condições de funcionamento do sistema

foi realizado um estudo do seu tempo de resolução. Para esse fim,

utilizamos 2 fontes radioativas independentes. Para a linha A u-

tilizamos uma fonte de P , onde temos um detector Geiger Mfiller

sensível a raios beta; para a linha B, o detector utilizado é um

cristal NaI (TA) lxl j/2 polegadas e a fonte utilizada é o Cs 1 3 7

que emite raios gama de 662 KeV.

0 gráfico obtido está representado na fig II.25 e

é dado por

9
y c. x Nj.N2

onde

9
a soma das taxas de contagens registradas ncs 10 canais

Ni é a "taxa" de contagem registrada na saída do flip-flop

JK disparável na transição

N2 é a taxa de contagem para a linha B .

Convém ainda salientar que todas as medidas foram

realizadas para uma freqüência de 1 MHZ fixada no oscilador de

quartzo e, como conseqüência, devemos esperar que o tempo de reso-

lução obtido experimentalmente a partir das coincidências casuais

observadas seja da ordem de 1 yseg.

Para obter o valor do tempo de resolução de cada



canal; temos que a taxa de coincidência casual registrada e« cada

canal é dada por:

C-Ni N, T O

0 grafico da fig II.25 nos fornece a S O M das taxas

de contagens registradas nos 10 canais. Assim temos que o valor

de T serã dado por:
o

V 10 Ni N2

A relação \ C./Ni N2 representa a tangente da

rct;i obtida. 0 valor experimentalmente obtido para o tempo de re-

solução, empregando o método dos mínimos quadrados foi:

T O • (1,02 ± 0,04) pseg

valor este que concorda plenamente com o valor esperado para o tem

po de resolução de cada canal

ll.c.3. Características do amplificador linear para a medida da

radiação y

No item II.c.4 ã seguir veremos que como teste
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final do cronoanalisador digital, efetuamos um estudo com relação

ao estado excitado do Ba .

A figura abaixo nos fornece o diagrama de energias

do elemento considerado.

C»137 (27 anos)

<8Z)
P"(92X)

B« 1 3 7 m (2.6») 0,662 KeV

137

Portanto as informações são obtidas a partir do re-

gistro de coincidências &-y. Nesse item discutiremos a calibra-

çao da linha B, de detecção da radiação Y.

Para a detecção da radiação Y, utilizamos um cris-

tal de NaI (TA) de 3*3 1/2 polegadas acoplado ã uma fotomultipli-

cadora (ORTEC - "Integrall Line").

Todo o sistema de amplificação de impulsos foi pro-

jetado e construído em nosso laboratório.

Como pré amplificador e amplificador foram utiliza-

dos os amplificadores operacionais \>A 733 e o LM 301, respectiva-

mente.

A tabela abaixo nos fornece algumas das principais

características desses amplificadores operacionais

Ampl.

LM

fiA

Op.

301

733

Off

7,5

<10

Set

mV

pv

*ln

O.5-2MR

250 K (2

Slmi -Rate

lOVAses

lV/lOnsec

VCC

±15V

±8V

VSat

113

i6.0

V

V

Largura de
Banda

1 0 MHZ

1 2 0 MHZ



Apôs uma s e r i e de estudos r e a l i z a d o s , o esquema ado

tado para o s istema de amplif icação é fornecida na f i g I I . 2 6 .

Pré-Amplificador_ Amolificador 2 e«tãgioa

n.26)

OUT

Inicialmente, estudamos a linearidade para o pré-

amplificador uA 733, obtendo a curva da fig II.27.

Observe que o pre-amplificador utilizado não apre-

senta ajuste de ganho, pois este foi prS-fixado em S.

Em seguida, foi estudada a linearidade de todo o

sistema de amplificação, a partir, do esquema da fig II.26 obtendo

a curva da fig II.28.

Convém salientar que o ganho do sistema pode ser al̂

terado ã partir de ajustes nos valores das resistências de feed-

back Rj e RJJ.

0 sistema de amplificaçio acima descrito, será uti-

lizado na linha de detecção da radiação y e como conseqüência
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será necessário um analisador monocanal onde; possamos nos assegu-

rar da linearidade do sistema com relação a energia da radiação in

cidente e para que a seleção da radiação y possa ser realizada.

Por outro lado, o analisador monocanal a ser utili-

zado será diretamente acoplado a linha B do Cronoanalisador Digi-

tal e que fundamentalmente utiliza circuitos integrados lineares e

circuitos de lógica digital TTL. 0 analisador monocanal foi proje

tado e construído em nosso laboratório e seu esquema 8 fornecido

na fig 11.29. Esse aparelhü possibilitou um ajuste perfeito dos

impulsos.

ti) U ) ...Amplificadores diferenciais

(9) 14) ...Schmitt Trigger

(») (•)...Portas NAND (sistema de anticoinciüenciu)

Cfig 11.29)
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Utilizando então um cintilador de NaI (T£) de

3x3 V2 polegadas acoplado â uma fotomultiplicadora, bem como o

sistema de amplificação da fig 11.26 e o monocanal da fig II.29 e

obtivemos o espectro do Cs e Co , de modo a verificar a li-

nearidade do sistema como um todo.

Convém salientar que esse estudo foi realizado para

diferentes condições de ganho e de tensão aplicada a fotomultipli-

cadora, bem como para diferentes valores de "janela" (AE) fixada

no analisador monocanal.

Selecionamos dos dados obtidos o espectro do Cs

e Co60 da fig II.30.

Finalmente obtivemos a curva de calibraçao da fig

11.31 que denota a perfeita linearidade de todo o sistema.

Por outro lado, efetuamos um estudo da estabilidade

do sistema, obtendo durante dias consecutivos o espectro do Cs .

O resultado desse estudo, mostrou que todos os espectros obtidos

(nas mesmas condições) eram reproduzidos com uma variação máxima

de 0,3 Volts para o fotopico durante 3 dias, denotando uma estabi-

lidade perfeita de todo o sistema.

O estudo de estabilidade se faz necessário, uma vez

que para as medidas efetuadas, foi selecionado o fotopico da radiji

137

ção Y de 0,662 MeV do Cs e que deve permanecer estável duran-

te todo o tempo de medida (tempo de medida maior que 14 horas).

II.c.4. Teste final do Cronoanalisador Olgltal

Para a verificação do perfeito funcionamento do

Cronoanalisador Digital, trabalhamos com uma fonte de Cs137, cujo

diagrama de energias é representado na fig II.32.



Cs137 (27 ano»)

0,662 MeV

(Eg- 92Z=520KeV)

(fig II.32)

Como o valor da meia vida (Tj^) do estado excitado

do Bax ' é de 2.6 minutos devemos esperar uma taxa de coincidên-

cia $-Y constante para todos os canais se a escala de tempo fixa-

do através do oscilador de quartzo fornecer um valor para o tempo

de resolução (T Q) muitas vezes menor que a meia vida (Tj^) <*o
 es"

tado excitado de interesse.

Assim sendo o teste final realizado visa obter o

resultado acima. Desse modo utilizamos como detecção da radiação

g) de 921 um contador Geiger - Müller cuja curva catacteris-

tica é mostrada na fig II.33.

Para a detecção da radiação y de 0,662MeV, utili-

zamos um cintilador de NaI (TA) de 1*11/2 polegadas acoplado ã

uma fotomultiplicadora. Como jã foi visto no item II.c.3. todo o

sistema de amplificação de impulsos responde de uma forma perfeita

mente linear e estável. Antes de dar início as medidas foi obtido

o espectro do Cs mostrado na fig 11.34. Selecionamos o ĵ

co de 0,662 MeV ã partir do monocanal, fixando o nfvel de discrimj.

nação em 1,7 Volts e áV (Janela) em 250 mV.



O.'

Com a fonte de Cs disposta entre os detectores

e fixando inicialmente um tempo de resolução de cada canal em 250
«

useg obtivemos o gráfico da fig II.35. Para um tempo de resolu-

ção de 500 useg foi obtido o gráfico da fig II.36. Convém salien-

tar que os tempos de medidas foram de 47.250 seg e 80.015 seg pa-

ra os gráficos das figs 11.35 e 11.36 respectivamente.

Podemos observar que a taxa de contagem bruta regij»

trada é constante para todos os canais o que denota o perfeito fun

cionamento do nosso sistema.
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III. Conclusões

1. No presente trabalho é apresentado um novo sis-

tema eletrônico digital para medidas extremamente precisas de in-

tervalos de tempo no intervalo de 10* a 10 segundos, projetado

para a medida de estados nucleares excitados.

2. A precisão das medidas decorre do projeto do

circuito que emprega portas lógicas, contadores de freqüência etc

da família TTL e do emprego de uma base de tempo controlada por

meio de um oscilador de cristal de 1 MHZ de alta estabilidade

(llf't °C).

3. Os testes de funcionamento do novo sistema de-

nominado "Cronoanalisador" mostraram que e altamente estável e co_r

reponde às características do projeto.

4. Todo o projeto e a construção do sistema foram

realizados pela autora nos laboratórios de Põs-Graduação da PUC/SP;

o sistema é original desconhecendo a autora a existência de siste-

mas semelhantes na literatura especializada.

5. Esse sistema abre novas possibilidades para me-

didas precisas de meias vidas de estados excitados, de estados iso

méricos de nícleos etc com um grau de precisão nunca antes atingi-

do, permitindo assim um melhor confronto entre os fenômenos reais

e a teoria.

6. 0 Cronoanalisador pode ser utilizado em vários

campos da física onde fenômenos de correlação temporal são impor-

tantes como na física atômica Oneia vida de estados de fluorescen-

cia, estudo do comportamento de impurezas em descargas gasosas,



atenuaçãc de partículas alfa, meia vida de ions positivos e negati

vos) e na acústica (estudo de propriedades físicas e materiais por

meio de ultrassons) etc.

7. A possibilidade de medidas precisas de interva-

los de tempo no intervalo de 10 a 10 seg., com erros na determina

ção de tempo de 1/10 , abre novas e importantes possibilidades no

estudo de reações induzidas por neutrons frios, lentos e rápidos

pelo método de tempo de vôo, devendo-se notar que, para cada valor

do tempo de atraso entre a abertura de um obturador e o tempo fi-

nal de detecção obtem-se uma informação precisa sobre 10 canais de

informação. Como o numero desses canais pode ser aumentado à von-

tade, é possível realizar-se rápida e precisamente essas medidas.

8. Estudo de interação de positrons com elétrons

por meio de medida do tempo de vôo.

9. Mediante a utilização de circuitos integrados

de alta velocidade, o sistema poderã, ao menos em principio, ser

utilizado para o estudo de correlações temporais na região do na-

nosegundo.
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