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Resumo

Este sistema foi projetado e construido para ser

vir a duas finalidades:

- detetar radiações nucleares, usando um detetor

Geiger-Müller;

- detetar e analisar radiações nucleares usando

um detetor de Iodeto cie Sódio, dopado com Tálio |NaI(Tl)j ou um

contador proporcional.

0 sistema de deteçâo e análise foi projetado e

construido obedecendo a mais moderna técnica digital existen-

te na eletrônica atual.

Por ser o sistema simples, sua operação 4 bastan

te simplificada pelo reduzido número de controles existentes no

painel frontal.

Todo o circuito foi projetado e construido no Ia

boratório da PÜC-SP, utilizando componentes eletrônicos exis-

tentes na praça, e facilmente acessíveis.

No nosso entendimento, o sistema estudado apre-

senta uma importante e útil contribuição para o desenvolvimen-

to da instrumentação nuclear no paín pela originalidade do pro_

jeto, pela sua facíl construção e ajuste e pelos excelentes re

sultados obtidos no ( ue diz respeito a sua precisão e estabili

dade.

Os resultados obtidos no levantamento do espec-

tro de energia do Cs-137 e do Co-60, foram comparados com os

resultados obtidos por outros pesquisadores e são comparáveis

com os melhores existentes. Desta maneira o sistema,pela sua

simplicidade, boa operacionalidade e precisão, pode servir pa-

ra pesquisas de Física Nuclear ou para aulas práticas»

Abstract

The counting system described in th is paper was

d e s i r e d and buil t to fu l f i l l two main purposes:



1) To detect and measure nuclear radiations "by

use of a Crei^er-Lüller counter;

2) To measure the amplitudes of pulses from

either a proportional or a scintillation counter.

In the design and construction of the equipment

the author endeavored to use the resources provided by the most

recent processes in xne techniques of both digital and ana-

logic circuits and components.

The system has been in oT>eration at our labora-

tory during 10 months, is - ̂ ry staoie and does not require

periodic adjustments of some components (irimpote, trimmer,con

densers and so on).

All the circuit uses electronic components easi-

ly found in the local shops and is a useful contribution to-

wards the development of precision nuclear instrumentation - a

field of activity which is practicably neglected in this

country.



I* Introdução

Na presente dissertação para defesa do título de

Mestre em Física, será dada maior ênfase, como o próprio nome

indica, ao projeto e a construção de um sistema do medida e a-

nálise de radiações nucleares, que acreditamos preencher uma

lacuna na pesquisa dos sistemas de medidas e análise de radia-

ções nucleares no país* Se fato, inexiste na literatura cíentí

fica nacional, qualquer publicação relativa ao assunto do no»»

so trabalho. Os resultados obtidos, que serão expostos nas pá-

ginas que se seguem, demonstram que o nosso sistema de medidas

ê comparável aos modelos mais sofisticados que ee encontrem no

exterior para as mesma finalidades*

Numa primeira parte, será feito um estudo sucin-

to etihre os detetores Geiger-l&ller e detetores de cíntilação.

Sabemos que os detetores Geiger-Wfller apresentam uma eficiên-

cia de quase 100?S para raios beta, e os detetores de c inti la-

çâo de Nal(Tl) apresentam uma eficiência elevada para raios ga

ma, a qual é* função da sua energia e de suas dimensões»

Numa segunda psrte, será descrito o projeto, a

construção e apresentados OB gráficos que se fizerem necessá-

r i o s .

Numa terceira e última parte, será feita a cal i-

brarão Ao sistema, e testada sua estabilidade* Finalmente l e -

vantaremos o espectro de energia do Cs-137 e do Co~6O, usando

a espeetrometria de raios gama, a fim de estudar sua precisão

e compará-lo com oe modelos similares existentes*

Ressaltamos, ainda, que o projeto e a construção

do sistema, bem como a confecção dos circuitos impressos, fo-

ram feitos no laboratório e oficina da PUC-SP, e os componentes

eletrônicos utilizados foram comprados no comércio local* sim-

plificando desta maneira a sua manutenção*



I . a . Detetor Geiger-Hiller

Na região de funcionamento do contador Geiger-

Müller (patamar), a diferença de potencial aplicada entre os e

letrodos produz um campo elétrico elevado e o processo da ion£

zação se propaga rapidamente em todo o volume gasoso do dete-

to r , bastando para isso que a partícula incidente produza^ no

inter ior do contador,pelo menos um par de ions, A corrente no

inter ior do contador aumenta rapidamente devido àdescarga Town

send e o seu valor final é limitado pela resistência de extin-

ção ligada em série com o anodo. Desta maneira, um detetor Ge£

ger-Muller produz pulsos elétr icos de amplitudes constantes e

independe da natureza ou da energia da partícula ionizante in-

cidente» 0 detetor Geiger-Míiller, neste caso, serve apenas pa-

ra medir a intensidade de uma radiação.

Para que um detetor Geiger-MBller funcione como

um detetor de part ículas , é preciso que haja extinção da des-

carga devida ao processo de ionizaçac, de maneira que cada par.

t ícula detetada produza um único pulso e l é t r i co .

A propagação em todo o volume gasoso do detetor

se processa em fração de micro-segundo. Neste intervalo de teg

po, os elétrons são coletados pelo anodo, devido a sua grande

mobilidade e à elevada intensidade do campo elétrico nas

midades do fio central positivo (anodo). Devido à pequena

lidade dos íons positivos, forma-se uma nuvem de íona pos i t i -

vos na vizinhança do anodo. Essa nuvem de íons positivos reduz

a intensidade do campo elétrico na vizinhança do anodo e impe-

de a continuação do processo de ionizaçâo por colisão* Porém,

muitos íons positivos, devido ao excesso de energia na reaçio

de neutralização, podem produzir novos elétrons, que in i c i a r i -

am novas avalanches.

A descarga múltipla pode ser evitada por meio de

um circuito externo nos detetores com ou sem auto-extinç&o da

descarga* Se colocarmos uma resistência de anodo muito alta
. a queda de tensão nesta resistência provoca uma d i -



minuição da intensidade do campo elétrico no detetor, não per-

mitindo nova descarga, mesmo que sejam produzidos novos elé-

trons. 0 inconveniente é que aumenta o tempo de resolução do sis

tema que fica da ordem do tempo morto RC, onde R é resistência

de extinção e C a capacidade distribuída do anodo.

Atualmente não se usam mais os detetores sem au-

to -extinção da descarga e sim, detetores com auto-extinção,nos

quais uma pequena quantidade de gás ou vapor de extinção é co-

locada na mistura gasosa (álcool etílico, por exemplo). Duran-

te a migração para o catodo, os íons positivos retiram elétrons

das moléculas do álcool etílico. Besta maneira, somente os íons

positivos de álcool atingem o catodo para serem neutralizados.

Estes não produzem novos elétrons ou f dtons de alta energia ao

se neutralizarem.

Um detetor Geiger-Müller com álcool etílico tem

vida limitada a cerca de 10 impulsos.

Bromo ou cloro associados a Argon, podem ser usa-

dos como gases de extinção e a vida do detetor fica praticamen

te ilimitada.

0 pulso elétrico produzido no detetor Geiger-

Müller tem, geralmente, amplitude de fração de yolt e largura

grande, que depende de RC. Já vimos que a entrada da partícula

ionizante no interior do contador provoca, em fração de nanose

gundo. a ionização dos átomos dos tfasesj os elétrons são reco-

lhidos pelo anodo e os íons positivos são lentamente recolhi-

dos pelo catodo. Assim, o pulso negativo obtido no anodo do de.

tetor possui tempo de descida curto e tempo de subida longo.
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Se tuna pnrtícula entrar no detetor, no instante
t , a tensão no anodo cairá bruscamente até t. e começará a
subir lentamente»

Apds a produção do pulso elétrico em t , o dete_
tor fica insensível a novas partículas durante certo interva-
lo de tempo. Em t 2 , o detetor pode produzir novo pulso e lé -
trico, porém de amplitude pequena, insuficiente para acionar
um contador» Se uma outra partícula chegar em t - , o pulso
elétrico produzido terá amplitude suficiente para acionar o
contador. Besta maneira, uma partícula ionizante que penetra
no detetor entre t e t^ não é registrada pelo contador.

0 intervalo T = t o - t , durante o qual o con-m d o
tador é insensível a novas partículas ionizantes,chama-se tein
po morto do detetor Gelçer-NÍíller.

0 intervalo de tempo "Z = t- - t , durante o
qual o sistema e insensível a novas partículas ionizantes cha
ma-se tempo de resolução do sistema de deteçio.

Podemos notar que o tempo morto é uma caracte-
r í s t i ca do detetor Geiger-tâiller, enquanto que o tempo de re-
solução é uma característica do sistema de deteção completo»

0 intervalo T = t . - tg, necessário para que
a amplitude do pulso recupere o valor máximo, chama-se tempo
de recuperação.

Nas medidas com o sistema de deteção com conta-
dores Gei^er-Muller é importante observar a influência do tem.
po de resolução nos resultados. Esses intervalos de tempo
nos quais o contador é insensível, produzem uma diminuição na
taxa de contagem, sendo necessária uma correção para se obter
o seu valor verdadeiro.
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1.13. Detetor de Cintilação

Certas substâncias sólidas, líquidas ou gasosas,

quando expostas às radiações, emitem cintilações de luz nos

pontos onde as radiações são absorvidas. Os detetores que se

baseiam neste fenômeno são chamados de detetores de cintilação.

0 fenômeno de absorção de energia por uma subs-

tância e de sua reemisnão sob a forma de fotons, na região do

visível ou proximo ao visível, é a luminesceneia. Além das ra

diações nucleares, existem outras origens para a lúminescene ia:

aquecimento, reações químicas e esforço mecânico. Uma partícu

Ia, ao atravessar ura meio material, cede sua energia cinética

ao meio, provocando ionizaçao e ercitação dos seus átomos. Os

elétrons excitados, ao voltarem aos seus estados normais, emi-

tem os excessos de energia sob a forma de energia luminosa. Se

a emissão da luz ocorrer durante a excitação ou proximo a 10*"

segundos apôs a excitação, o fenômeno é dito fluorescência.

Para os detetores de cintilação interessam os

cintiladores que produzem luminescência de duração curta.

A técnica de deteção das radiações através das

cíntilações de luz produzidas nos cintiladores é das mais anti

gas. Rutherford tR,C,E - 12J e seus colaboradores já utiliza-

vam cintiladores de sulfeto de zinco nas experiências de espa-

lhamento das partículas alfa nas lâminas de ouro. Naquela épjo

ca, as partículas alfa eram contadas visualmente, com auxílio

de umn lente, o quo tornava o trabalho penoso e lento.

0 desenvolvimento dos modernos detetores de cin

tilaçâo é devido a Curran [C-IJe,posteriormente,aH.P.Kellmann,

J.S. Coltman e B, 1'arshall, citados por Price JP - 9 J , que'

tiveram sucesso na utilização de válvulas fotomultiplicadoras

para a deteção dan pequenas cintilações de luz.



Um detetor de cintilação consta, basicamente, de
um cintilador acoplado a uma válvula fotomultiplicadora, fican
do o conjunto isolado da luz ambiente. Normalmente, um pré-am
plificador é colocado junto com a válvula fotomultiplicadora.

Na figura abaixo representamos esquematicamente
um detetor de cintilaçSo com um cintilador de Nal(Tl):

1 - Cintilador
2 - Válvula fotomultiplicadora
3 - Eré-amplificador
4 - Camada protetora (blindages magnética e

trostática)

Existem três processos principais de interação

dos fótons com a matéria:

Efeito Pbtoeletrico

Efeito Compton

Produção de pares

Na interação fotoelétriea, toda a energia E do

fóton gama é absorvida pelo átomo e este transfere essa ener-

gia a um único elétron, que é emitido com uma energia einétiea

B c » E - E l t onde ̂  é a energia de ligação do elétron emitido.

Na interação Compton, parte da energia S do l&on

gama é transferida diretamente a um elétron que adquire uma e-

nergia cinética E K E, e a energia do fóton gama é reduzida a

E'< E.
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Na produção de um par elétron-positron, ua fóton

gama de energia E^i 1,02 lfeVt na vizinhança do núcleo atômico,

cria um par de partículas (um elétron e um positron) e o ex-

cesso de energia do fóton sobre 1,02 MeV é dividido entre as

duas partículas como energias cineticas.

Ê importante que, pelo menos um elétron (COB e-

nergia cinética diferente de zero e maior que a energia de ej

citação) seja produzido em qualquer um dos três processos de

interação•

Un fdton gama de energia E, interagindo com o

cintilado~, produz um elétron com energia cinética E . Essa
c

energia cinética E é ^asta na ionizaçao e ercitação dod í to -
mos do cintilador e dá origem a uma pequena cintilação de luz
de duração muito curta. Esses fótons, incidindo no fotocatodo
da válvula fotomultiplicadora, emitem elétrons» Para o füncio
namento da válvula fotomultiplicadora, aplicam-se diferenças de
potenciais crescentes entre o catodo, os dinodos e o anodo. Os
fotoelétrons emitidos pelo fotocatodo são atraídos para o pri-
meiro dinodo, onde, pelo processo de emissão secundária, cada
elétron produz de 2 a 5 novos elétrons. Os elétrons emitidos
pelo primeiro dinodo são novamente atraídos para o segundo di-
nodo e, novamente, por emissão secundária, produzem outros elé.
trons. 0 processo é repetido cerca de 10 vezes e oi)tem-se, no
anodo da válvula fotomultiplicadora, uma grande quantidade de
elétrons resultantes de alguns fotoelétrons emitidos no fotoça.
todo. Uma amplificação de 10 a 10 da carga inicial é consg
guida com uma válvula fotomultiplicadora do tipo das utiliza*»
em Física Nuclear»

Todos os fenômenos descritos acontecem em fração
de microsegundos: um pulso elétrico de curta duração é obtido
no anodo âa válvula fotomultiplicaâora e levado ao pré-amplifi
cador e em seguida, aos aparelhos de medida, para o registro*

Eristem diversos tipos de detetores de cintilaffc
caracterizados pelo» diferentes tipos de cintiladoresí
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1 - detetor de cintilação de c r i s ta l inorgânico:

iodeto de sódio com impurezas de tálio [NaI(Tl)3 • iodei» de

l i t ic com impurezas de estanho f LiI(Sb)J ; sulfeto de zinco

com impurezas de prata [ZnS(Ag)J ; e t c . , etc.»

2 - Detetor de cintilação de c r i s ta l orgânico:

c r i s t a l de antraceno» c r i s ta l de trans-stilbenoj etc . ,etc .»

3 - Detetor õe cintilação líquidot p-terfenil em

rileno ou tolueno; difenilorazol em Tileno ou tolueno, etc».

4 - Detetor de cintilação gasosos *enônio, argô-

nio, kriptônio.

Devido a •jrande variedade de cintiladores que po

dem ser ut i l izados, existem, hoje, aplicações dos detetores de

cintilação em quase todos os problemas de pesquisa nuclear«Não

caberia fazer aqui uma l i s t a completa de todas as pesquisas em

andamento e sim, a pesquisa desenvolvida neste trabalho.

Como já tivemos a oportunidade de mencionar, nos

so objetivo era o de construir um sistema de deteção e análise

de partículas para a realização de:

- contagem das partículas beta usando um detetor

Geiger-Mtiller;

- espectroaetria dos raios gama, usando detetores

de cintilação de [Nal(Tl)] .

Devido à proporcionalidade existente entre a am-

plitude do pulso slétr ico e a energia da radiação absorvida no

cint i lador , é possível obter o espectro de energia, com o aux£

l io de um analisador de amplitudes e impulsos,

Para a espectromeIria de raios gama, foi u t i l i za

do o cintilador de [NaI(Tl)J , acoplado a um sistema de amplia

çao e análise de amplitude dos JmrAilsos.

0 uso do espectromotro de um canal permite dimj,
nuir a t am de contagem de fundo, com a escolha conveniente da
largura da janela, aumentando assim, a sensibilidade do s i s t e -
ma de deteção. 0 uso conveniente do espectrômetro aumenta,tag
be'm, a precisão nas medidas para a localização das fontes rad£

oativas, eliminando a contagem devida às radiações secundárias*

fl possível con-ar somente um dado isotopo na presença de ou-

t ros isdtopos diferentes.
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II. Sistema de Medida e Análise de Radiações

Nucleares

Existe uma grande variedade de sistemas utiliza-

dos na pesquisa de. deteção de radiações nucleares. Neste tra-

balho será dada uma descrição pormenorizada do sistema feito

no laboratório da PUC-SP, que foi acoplado a um detetor QaLger-

Muller e a um detetor de iodeto de sódio.

II«a. Diagrama de Bloco - Figura 1

A radiação nuclear ao incidir no cristal de iode

to de sódio é transformada em energia luminosa que incide no

catodo da válvula fotomultiplicadora arrancando elétrons atra-

vés dos processos já descritos. Estes elétrons são atraídosJE

Io primeiro dinodo arrancando mais elétrons que são atraídos

pelo segundo dinodo, que está a um potencial maior que o pri-

meiro, etc, até o último dinodo. Desta maneira há uma multi-

plicação de elétrons ao alcançar o anodo da válvula fotomulti-

plicadora, produzindo um pico de tensão negativo da ordem de

20 mV.

Usando um pré-amplificador linear com ganho fixo

de 10 e iupedància devidamente casada com a fotomultiplicadora

podemos pré-amplificar este pico negativo de tensão, sem mudar

sua fase e o enviamos a um amplificador linear de ganho variá-

vel e inversor de fase,

0 sinal de pico de tensão positivo vai em segui-

da para o analisador monocanal (cuja janela pode variar entre

0 e 1,5 V), que deixa passar os impulsos compreendidos entre

a energia h e h + dh; em seguida os impulsos são registrados

por um contador digital para posterior análise.

La mesma maneira, quando comutamos a chave para

utilização de um detetor Geiger-NRiller, amplificamoc este si-

nal que é transformado em um impulso retangular de largura bea

definida para registro e posterior análise.
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III. Circuitos Eletrônicos

Na confecção dos circuitos eletrônicos, projeta-

mos e pe-iquisamcs vários modelos; dentre eles os que melhor se

adaptaram ao nosso trabalho de pesquisa são os que seguem:

III.?.. Fonte de Alta Tensão Estabilizada

0 detetor necessita de uma fonte de alta tensão

contínua para seu bom funcionamento. Esta deve ser bem estabi

lizada a fim de se evitar as influências de variação da rede

elétrica, quando se vai determinar a amplitude do pulso elétri

co que sai do detetor.

As fontes de alta tensão normalmente são consti-

tuídas por um transformador que eleva a tensão da linha de ali

mentação para uma tensão elevada (^400 a 2000 V ), um circui-

to de retificação e filtragem e um circuito de regulação auto-

mática da tensão retificada.

A fonte projetada e construída no laboratório da

PUC-SP, baseia-ee no emprego de um oscilador de alta freqüência

excitado por uma fonte de baixa tensão altamente estabilizada

(estabilidade da ordem de 0,0015 V saídaA entrada}. Esse sis-

tema, conhecido na literatura como "fontes chaveadas", apresen

ta a vantagem de fornecer uma tensão altamente estabilisada no

secundário do transformador; assim, as variações de tensão no

secundário serão devidas predominantemente às variações de car

ga e estas são facilmente corrigidas com UBba-.co de diodos Ze

ner.

Outra vantagom resultante do emprego da alta fre

quência é a de obter-se uma filtragem elevada do "ripple" com

condeneadores de baira capacidade - o que representa uma econo

mia em espaço e custo dos condensadores.

Ill.b. Descrição do Circuito - figura 2

Inicialmente temos um estágio que transforma a

tenrão de contínua em tensão alternada através de um oscilador
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que eleva a tensão para aproximadamente 500 V m s . k freqüên-

cia de utilização é de 5.542 KHz, medida com um frequencimetro

controlado a cristal, construído no nosso laboratório. Isto a

contece quando uma tensão contínua de 12 V é ligada ao circui-

to, desta maneira passa uma corrente pela bP3e de <L através de

R_, que o faz conduzir. Essa corrente cria um campo magnético

devido ao enrolamento AB do primário do transformador que irá

induzir una tensão no enrolamento N_ que, realimentando a base

de Q-, levará ^ ao corte e Q_ à saturação* 0 resistor R« irá

limitar a corrente de realimentação • A corrente de R , via

Q. * aumenta até a saturação do núcleo do transformador. Com

a saturação do núcleo, o campo magnético criado por N é cons-

tante, não havendo tensãc induzida no enrolamento 11-. Sea ten-

são em H2, a corrente em Q_ tende a diminuir e o campo magnéti

co irá induzir uma tensão reversa em HL, que passa a cortar Q.

e saturar Qp, iniciando um novo ciclo de operação. A forma

de onda, na saída do transformador será quadrada. 0 emprego

de um núcleo saturado (ferrite, no nosso caso) constitue ainda

um fator adicional de estabilização.

0 sistema de retificação é baseado no multiplica

dor de tensão desenvolvido por Cockroft e Walton £c,M,S - 2jpa

ra aceleração de partículas nucleares» Quando a tensão é posi

tiva. os diodos retificadores D, e Dc conduzem e carregam C_
* 3 5 5

e Cg com a tensão de pico que sai do enrolamento secundário do

transformador; quando inverte^ conduzem D e Dg e carregam nova

mente C_ e Cc ; desta maneira, a tensão em C_ ê duas vezes a
5 o ' F 5

tensão de pico do enrolamento secundário do transformador e em

C~ idem. No total, teremos uma saída de tensão contínua que 4

4 vezes maior do que a de entrada.

Ainda em paralelo com C. e Cg temos 4 capacito~

res em paralelo com C_ e Cg para melhor acúmulo de cargas e

filtragem dos impulsos de comutação. 0 diodo &ener D_ serve

como proteção para que a corrente de "ripple" não influencie a
tensão de saída. R, e R. são resistências limitadoras de cor»

3 4
rente para a cadeia de Zener.
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A bobina L e a resistência Rg serras também como

filtros do circuito para manter um "ripple" abaixo de 100 ••

para 1500 V de saída.

Esse valor de "ripple" 4 perfeitamente tolerável

( 0,l/l50O ou 6.10~^jC) quando se leva es conta que nos circui-

tos de utilização dos detetores (proporcionais, Geiger on cin-

tiladores) existe sempre um sistema adicional de filtragem BC

que o reduzem por um fator **100.

For meio de uma chave rotativa a tensão pode ser

variada em passos ae 60 V e um potenciômetro em paralelo com 2

diodos Sener definem o potencial do "terra", ajustável entre 0

e 60 V, o que no 3 permite obter uma variação contínua de alta

tensão.

III.c. Ponte Simétrica Estabilizada de * 12 V e - 8 T

£ uma fonte convencional que usa 2 circuitos in-

tegrados (figura 3) na saída couto estabilizador de tensão •

serve para alimentar o pré-amplifícador, o amplificador e o d^s

criminador•

A retificação em ponte permite obter uma corrente

retificada em onda completa tanto para a fonte de tensão posit£

va quanto para a negativa. 0 "ripple", em plena carga e de me-

nos de 2 mV pico a pico e a estabilidade é maior que 10 V/ V

de entrada*

III.d. Ponte Estabilizada de 5 V

Esta é uma fonte que alimenta todo o circuito ou

sejas

- contador digital com multiplex e display;

- mono-estávelj
- circuito de anti-coincidência.
A fonte utiliza um circuito integrado (figura 4)

como regulador de tensão estabilizado, da mesma família dos em-
pregados na fonte simétrica, descrita acima. Sua estabilidad e
ê ** 0,005Jí e o "ripple" é menor que 2 mV,
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I l l . e . Pré-amplificador e Amplificador Linear

Como tivemos oportunidade de mencionar no início

deste trabalho, o objetivo é desenvolver um sistema para medi-

das de impulsos de fontes radioativas fornecidos por detetores

convencionais como o detetor proporcional, o detetor Geiger-

tóiller e o detetor de cintilação. No projeto do circuito de

utilização é necessário distinguir entre o Geiger-líxller e os

demais, uma vez que para deteçâo com um detetor Geiger-Míiller,

temos que levar em conta que os impulsos têm a mesma amplitu-

de, em torno de 1 V, enquanto que,para os demais,4 necessário

medirmos a amplitude dos impulsos, uma vez que essa amplitad e

é uma função linear da energia que a partícula perde no dete-

to r . Nas páginas que se seguem faremos a discussão entre os

amplificadores lineares e não lineares,

Como a amplitude dos pulsos elétricos produzidos

nos detetores proporcionais ou de cintilação 4 pequenft«LOOmV),

faz-se necessária a sua amplificação usando-se um pré-amplifi-

cador(figura 5) e um amplificador linear que apresentem sempre

al ta estabilidade, o'tima linearidade, tensão de "off set11 me-

nor que 10 mV, #anho variável e a.iustável e relação sinal-ruí-

do praticamente infinita ( w 1 mV de ruído para 10 V de pico

de sinal)

0 esquema do pré-amplificador por nós construido

segue de perto o modelo desenvolvido na PUC-SP, o qual vem sen

do utilizado com "Tande sucesso.

0 pré-amplificador funciona com dois amplificado

res operacionais diferenciais CI-1 e CI-2 ligados em série,sen

do que o segundo apresenta uma realimentação elevada funcionan

do, portanto, praticamente como um 3eguidor de tensão de baixa

itnpedância de saída - o que nos permite manter o detetor e o

pré-amplificador a uma distância de algune metros do amplifica

dor linear.
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O amplificador linear está representado na f i -

gura 6 e consta de um único amplificador operacional diferen-

cial com ganho elevado ( 40 no nosso projeto). Apresenta no-

tável linearidade e estabilidade ; as impedancias das entradas

direta e inversora são ajustadas por meio de R. e C., a fim

de eliminar o "off-set" e assegurar a sua linearidade perfei-

ta para toda a faira de amplitudes dos sinais provenientes do

pré-amplificador.

Os circuitos integrados foram escolhidos levan-

do-se em conta suas características essenciais (ganho, faixa de

freqüências, "slew-rate", corrente de entrada, etc.)

III . f . Funcionamento do Circuito

0 circuito do divisor de tensão da válvula fot2

multiplicadora (figura 7) e o pré-amplificador são montados

junto à válvula fotomultiplicadora, e foram projetados e cong

truído8 para a dissertação de Mestrado na PUC-SP £T -16 J .

Olhando o circuito simplificado dos Cl operacig

nais diferenciais, há duas entradas e uma saída. Una entrada

é denominada não inversora marcada com o sinal ••• e a outra é

a inversora marcada com o sinal - .

0 amplificador operacional amplifica a diferen-

ça entre as tensões dos dois terminais de tal modo que, se a

tensão àe entrada + for maior que a tensão da entrada - , te-

remos uma saída positiva amplificada. Se a tensão da entrada

- for maior que a tensão da entrada + , teremos uma saída ne-

gativa amplificada.

0 ?anho de amplificação normal do amplificador

operacional é da ordem de 160 V/mV, o que quer dizer que^ com

uma diferença de apenas 10 mV na entrada,aparece 1,6 V na B&£

da.

Isso, sem dúvida, e muito grande para a nossa £

plieação. Podemos reduzir esta amplificação com um resistor



23

S A 3 DA

(y)

0 Z? 50 4S I«D



SE T E 24

O i



25 •

de realimentação negativa e um capacitor contra oscilações ale-
atórias.

A função de transferência do circuito foi levanta
da injetando-se uma tensão conhecida na entrada, com um gerador
de impulsos construído no laboratório da PDC-SP, que simula os
impulsos vindos dos detetores. A tensão de saída foi registra-
da por um osciloscopio Tektronix.

III.g» Amplificador nao Linear

Para a amplificação dos impulsos vindos do dete-
tor Geiger-Miiller, 4 importante dispormos de um sistema que dê
impulsos finais de amplitude constante, qualquer que seja o s i -
nal de entrada acima do ruído natural do sistema, t sabido que
os impulsos que ocorrem no detetor Geiger-Kuller, durante o tem
po de recuperação da tensão no anodo,podem apresentar amplitude
variável, a qual depende do intervalo de tempo que ocorre entre
a passagem de uma partícula e a passagem da outra subsequente f
para essa finalidade utilizamos um amplificador não linear de
ganho elevado, a fim de que os impulsos de saída sejam «aforados.
Este amplificador não deve ser sensível à variação de carga pa-
ra evitar que a largura do "tope" dos impulsos saturados seja
proporcional a carga total lançada no sistema pelo impulso ini -
c ia l .

Pelos motivos acima não utilizamos realimentação
negativa com elemento capacitivo no ramo de realimentação.

0 amplificador não linear visto na figura 8, i
constituído por dois air.plificadores operacionais de alto ganho
contidos em um único circuito integrado, usados em cascata por
meio de um capacitor de acoplamento.

0 amplificador não linear 4 seguido de um gerador
de impulsos de amplitude constante, constituido por um circuito
integrado mono-estável( figura 9 ) , cuja constante de tempo R.
C. esta'representada na figura.

Este circuito forma pulsos de 5 V de amplitude e
lyUseg de largura ben definidos e fornece os impulsos para a es
trada do contador digital com multiplex.
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III.h. Analisador Mònocanal

Quando se empregam contadores proporcionais ou de

cintilações é necessário proceder-se a una análise da amplitude

dos impulsos provenientes dos ampliflcadores lineares uma vez

que, como já foi discutido, as amplitudes desses impulsos são

proporcionais à energia perdida pela partícula ao atravessar o

volume sensível desses detetores. Essa análise pode ser feita

por meio de um analisador de amplitude de impulsos, o qual,como

o próprio nome indica, permite efetuar uma medida das safütudes

dos impulsos injetados na sua entrada. Efetuando-se a m e d i d a

das intensidades dos impulsos das diversas amplitudes obtemosum

espectro característico da energia libertada no detetor.

Quando a partícula perde toda sua energia no inte

rior do contador ( por exemplo - uma partícula alfa no contador

proporcional ou um fotoelétron libertado no cintilador), esse

espectro de energia permite calcular com precisão a energia da

partícula e portanto a energia do estado excitado nuclear que

lhe deu origem.

Do ponto de vista experimental, temos fundamental

mente um espectro de impulsos cuja amplitude varia de zero a um

valor márimc e é necessário projetar-se um circuito que meça um

número de impulsos correspondente a caia pequeno intervalo de

amplitude. 0 instrumento utilizado para esse fim eo analisador

mono canal que deverá permitir selecionar então os impulsos que

têm uma amplitude h (proporcional â energia E) dentro de um in-

tervalo de variação dh que deve ser escolhido para cada caso par

ticular. Esta seleção de amplitude h é feita por um potencióme,

tro que chamaremos "energia" e o potenciômetro que seleciona o

intervalo de variação dh será designado pelo nome de "janela"•

Como os amplificaãores lineares utilizados foram

projetados para terem amplitude máxima âe 10 V de piooyO eircuí

to analisador deverá permitir medir com precisão impulsos que

variem desde mV até 10 V, com ajuste contínuo desta variável ,P§

ra este fim utilizamos o potenciômetro de precisão multiespira

( Helipot ) que permite obter variações precisas de 10 mV para
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una escala total de 10 V. Para o controle da janela usamos un

potenciômetro do mesmo t ipo, entre cujas extremidades apitemos

uma tensão de 1,5 V fornecido por uma bateria seca, o que é £

quivalente a dizer que a janela pode ser ajustada com uma pre-

cisão de 1,5 mV.

A fiçura 10 mostra o diagrama de bloco do anali-

sador monocanal, cuja função é a de discriminar, entre os im-

pulsos de amplitude variável provenientes do detetor, aqueles

que apresentam uma amplitude compreendida entre h e h + dh, on

de h e dh são continuamente variáveis . 0 parâmetro h deve va-

r iar entre 0 e a amplitude márima dos impulsos (10 V) e dh de

0 a 1,5 V. Essas amplitudes são ajustadas por meio de"helipo-

ts"de precisão, descritos acima e durante uma medida de espec-

t r o , a "janela" deve ser mantida constante.

Uma vez que a finalidade do analisador monocanal

é a de medir somente os impulsos de amplitude compreendidos en

tre h e h + dh, torna-se necessário lançar mão de um sistema *

letrônico que elimine os impulsos de amplitude menor do que h

e maiores do que h + dh.

Os impulsos provenientes do amplificador l inear

são injetados nas entradas não inversoras de dois amplificado-

res operacionais diferenciais , escolhidos por apresentarem um

ganho elevado em malha aberta. Ambos os amplificadores são a- '

justados para o mesmo ganho. Nas entradas inversoras u t i l i z a -

mos as tensões fornecidas pelos"helipots""energia" (em Cl - 1)

e "janela" (em Cl - 2 ) , sendo que a tensão aplicada na enteada

inversora ( Cl - 1 é igual a tensão aplicada em Cl - 2 , acres-

cida de dh). Os diodos 1 N 4148 ttm por função eliminar as

caudas dos impulsos para impedir um erro nos n íve is de energia

e janela ( uma cauda negativa abaixaria os n íve is de h e h +dh

para qualquer impulso que ocorresse dentro do tempo de duração

tota l do impulso de entrada),

Um amplificador diferencial produz um impulso na

sua saída que e proporcional à diferença entre a amplitude dos

impulsos aplicados na entrada não inversora e o nível detensão
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pré-finado para a entrada inversora. Em conseqüência do ganho
elevado, os impulsos de saída são constituídos por impulsos re
tangulares de amplitude constante («»10 V).

Rira que esses impulsos possam ser utilizados «a
um discriminador que só nos forneça um impulso entre h e h+dh,
é necessário que possamos rejeitar os impulsos menores do que
h e todos os maiores do que h + dh. Para essa finalidade ado-
tamos um circuito de anti-coincidência ( Cl - 5 ) f constituído
por uma porta "NAND". Entretanto t para que essa porta possa
funcionar em anti-co incidência é necessário quenasa de suas «o
tradas seja aplicado um sinal positivo ( entrada 1 ) e, na en-
trada 2, o sinal negativo de rejeição. Ptor esse motivo e con
a finalidade de evitar erros devido ao tempo de propagação eg
pregamos dois circuitos disparadores mono-estáve3B,para trans
formarmos os impulsos provenientes dos amplificadores operaci-
onais diferenciais em impulsos retangulares de amplitude e du-
ração constante; conservando a fase do impulso proveniente do
Cl - 1 e invertendo a oriunda de Cl - 2.

Ambas aò entradas da porta "HAND" são dotadas de
um circuito R C ajustável ( um potenciómetro R.« e R-- através
do qual se carrega um capacitor ( C e C» ) e cuja finalidade
é a de permitir o ajuste erato do tempo de anti-co incides e i a
dos dois impulsos.

Na saída da porta "NAND" temos um impulso retan-
gular negativo de 5 V de amplitude,

O circuito desse analisador monocanal apresenta
características de estabilidade e de precisão notáveis, conto
se verá na parte final deste trabalho.

Ê um circuito original na sua concepção e não
temos conhecimento de nenhum outro baseado no mesmo princípio*
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Ill.i. Contador Digital com Multiplex

Dada a necessidade de se construir um escalímetro

coa oito dígitos, resolvemos utilizar um sistema oultiplex para

economizar a corrente da fonte de tensão estabilizada, o quepsr

mitiu o emprego de uma única fonte de tensão regulada de 5 V, 1

A para todo o sistema de deteção. Graças a esse sistema,a cor-

rente consumida no escalímetro é cerca de 10 vezes menor do que

a que seria necessária para um sistema convencional ( sem mul-

tiplex ) .

A figura 11 representa um circuito integrado mui-

tiplexado e no seu interior estão presentes, esquematicamente ,

quatro divisores completos com memória e os comutadores eletrô-

nicos S e S2 que, em perfeito sincronismo, ligam sucessivamen

te os oito "displays" aos contadores, habilitando, ao mesmo tem

po, através dos transistores TB ,̂ TR2, ...,TíL., os respectivosca

todos.

Se observarmos o esquema, notaremos que todos os

segmentos dos oito "displays" estão ligados em paralelo, isto e,

o segmento a do primeiro estágio esta ligado ao segmento a do

segundo estádio, terce iro , . . , , oitavo "display" e o mesmo acon-

tece com os segmentos b, c, d, e, f e g. Pode-se supor, portan

to, ave quando acende o numero 3 no primeiro"display", o mesmo

aconteça simultaneamente com os sete outros "displays". Isto

aconteceria se os catodo." desses "displays" estivessem ligado s

à "terra". No esquema observa-se que o catodo de cada "displajf

está ligado ao coletor de diversos transistores, cuja base é

comandada por um impulso de um oscilador de audio freqüência e

que faz parte rio circuit/ ir.tcTado ( oscilador do multiplex)»

Fará melhor compreensão observemos o esquema sim

bálico desse circuito integrado representado na figura 12, notg

mos quatro décadas divisoras, cada uma das ^uais é dotada do

seu circuito de memória ( latch ) . Entretanto, em lu^ar de qua

tro decodificadores, ternos anenan ujn, o qual, através de um co-

mutador eletrônico Slf recebe sucessivamente, as saíilas do pri-
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meiro, secundo, terceiro e quarto divisores. Esse comutador e-
letrônico pntrí nn TK>rf>ito nincror.iamo com S_ e o seu "rotor" a
plica nip barter ''or tr.innintoroí? um sinal positivo, que vem do
oscilador multiplè-raâor.

I I I . j . Indicador Analógico

A fim de permitir o ajuste do ganho do amplifica-
dor linear e a tensão de operação da válvula fotomultiplicadora,
para que a amplitude dos impulsos do f otópico de um raio gama
ou de uma partícula ionizante cuja energia se quer medir este-
ja na região de 0 a 10 V ( intervalo de operação linear do ana-
lisado r monocanal), utiliza-se em geral um osciloscópio de ral»
os catódicos. Com a finalidade de dispensar o emprego desseine
trumento, nem sempre disponível nos laboratórios, projetou-seOB
circuito indicador de amplitude dos impulsos baseado no conheci
do sistema de indicação por barra luminosa ("bar-graph" - figu-
ra 13 ) .

utilizamos como sistema de amplificadores diferen
ciais de amplitude dos jmpulsos o circuito integrado L M 3914
já construído para essa finalidade, a qual permite medir ten-
sões de corrente alternada ou de corrente contínua em escala l i
near com intervalos de medida representados por "LEDS".

A indicação dos impulsos do cintilador não pode
ser feita diretamente, uma vez que a sua amplitude é variável e
a duração da crista dos impulsos não é* suficientemente grande
para que o "LED" apresente boa luminosidade; alam disso, i ne-
cessário que a irapedância da fonte de suprimento seja baixa em
razão da carga representada pelas entradas dos dez amplificado-
res lineares diferenciais em paralelo*

Para eliminar esna dificuldade projetou-se um c í j
cuito amplificador linear de r,aiúio um (amplificador operacional
741) f destinado a alargar a crista dos impulsos, conservandofejj
tretanto, a sua linearidade e fornecendo uma saída de baixa impj
dância. Esse circuito 4 interposto entre o amplificador linear
e o indicador visual LM 3914.
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Ease indicador analógico indica a intensidade do

sinal na saída do amplificador linear como um recurso visual a

mais pelo brilho de dez "LEDS" lidados em paralelo em forma de

barra.

C circuito integrado LM 3914 dispõe internamente

de resistências para limitar o excesso de corrente nos "LEDS",

a fim de evitar sua destruição, üm "trim-pot" R foi introduzi

do para controlar a luminosidade dos "LEDS" e outro R., contro

Ia a sua sensibilid-ide de maneira a termos nos; "LT3DS" uma ten-

são de trabalho conveniente.

Apds ser feita a calibraçao do circuito pela es-

pectrometria de raios gama, usando fontes radioativas de Co-60

e Cs-137, o circuito foi completamente ajustado para 1 V em ca

da "LED", o que corresponde a uma amplitude de sinal de 10 V

quando o último "IT2DW ectd aceso.

IV. Verificação experimental das condições de funcio

namento do circuito

Com a finalidade de estudar as condições de esta

bilidade, reprodutividade de dados e poder resolutivo, u t i l i -

zou-se o sistema construído rara análise de espectro de energia

de radiação gama do Co-60 e do Cs-137. 0 P-32 foi utilizado pa

ra verificação do seu funcionamento com um detetor Geiger-Mííller

para raios beta.

Os resultados obtidos foram comparados com medi-

das realizadas com um sistema multicanal ORTEC modelo 6240f

com um analisador Pranklin modelo 348 e com os sistemas de

medidas com contadores ríei^T-Mtfller, desenvolvidos no labora-

tório (DAH-1).

Todas as medidas radioativas resumem-se nas medi

das da3 radiações emitidrs nan desintegrações dos nuclídeos ra

dioativos contidos numa amostra (fonte radioativa).

A atividade da amostra pode ser obtida:
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- determinai.do-se diretamente a desintegração por

segundo (medida absoluta);

- comparando-se a taxa de contagem da amostra com

um padrão (medida relativa).

0 método absoluto é um trabalho complexo de dete-

çâo, enquanto que medidas relativas se tornam mais simples e se,

rá o caminho a ser seguido nesta dissertação.

0 estabelecimento de condições absolutamente iâên

ticas em duas ou mais medidas e uma tarefa extremamente difícil

e trabalhosa. A relação entre a tara de contagem R imp/min e a

atividade verdadeira A des/seg,deoende de fatores como:

a - radiação de fundoí- são todas as radiações e.s

tranhas àquelas emitidas nela fonte radioativa. A ta-»a de conta

gem de fundo é obtida sem a amostra radioativn. Logo, para se

obter a tara de contagem real da amostra radioativa é preciso

subtrair a contagem de fundo da contagem bruta.

As origens da radiação de fundo são:

- raios co'smicos, substancias radioativas natu-

rais ou artificiais contidas nos diversos materiais da vizinhan

ça do detetor, substancias radioativas nas salas próximas, ruí-

do térmico da válvula fotomuitipiicadora ou ruído do contador

proporcional.

t importante que a taxa de contagem de fundo se

mantenha constante e se,"ia a mínima possível. Entre os métodos

utilizados para diminuir a radiação de fundo temos:

- castelo de chumbo - o detetor é envolvido por uma camada es-

pessa de chumbo para manter a tara de contagem de fundo sempre

constante e a menor possível.

- analisador de amplitude e impulsos - consiste em reduzir sen-

sivelmente a tava de fundo sem diminuir muito a tara de conta-

gem da amostra radioativa, escolhendo convenientemente o ponto

de referência do analisador (importante sobretudo para eliminar

o ruído próprio de uma válvula rotomultiplicadora).
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b - Geometria, da medida:- dependo da posição relativa entre o

detetor e a amostra radioativa. Fi-*ando-se a geometria, fixa-se

o ângulo solido. Se considerarmos que as trajetórias das partícu-

las são retilíneas e que não são absorvidas no meio material s.i

tuado entre a fonte radioativa e o detetor e que a fonte é iso-

tropica, podemos dizer que as tams de contagem são inversamen-

te proporcionain ao quadrado das distâncias:

2

J. - 2 , onde

R2 " d'

R e R? são t a ^ s de contagem

d. e dp são as distâncias relativas

c - Absorção no meio material:- os raios beta ou raios gama, ao

atravessarem um meio material, nele são absorvidos por diversos

processos característicos de cada radiação.

d - Espalhamento no meio material:- as radiaçô*e3 beta ou gama ,

ao atravessarem um meio material, sofrem desvios nas suas traje,

torias, causador pelos diversos processos de interação com o

meio material ( espalhaitento Coulombiano para raios beta e

Compton para raios alfa) .

e - Radiação de freiamento:- do acordo com a teoria eletromagné

tica clásrica, ir.a nartícula carregada elotricamente, nuando a-

celerada, irradia eneiw.". Tfa elétren, devido a sua masna redu-

zida, pode sofrer uma ^rande aceleração no campo Coulombiano do

núcíeo atômico, emitindo radiajão el^troma/»netica (Bremsstrahlung).

f - Erros estatísticos:- or: resultados das medidas radioativas

estão sujeitos a flutuações estatísticas, pois as emissões das

radiações, assim como ar. interaçoen com o detetor sâb processos

aleatórios. Numa nrrie de contagens de u/na amostra radioativa

constante, os resultados flutuam em torno do valor médio verda-

deiro, que seria aquele obtido acumulando-se um número de even

tos infinitamente rrande. Portanto, a tara de contagem obtida»

rá sempre uma apreima^o da ta-̂ a de contagem verdadeira. í ne-



38

cessário avaliar o erro de origem estatística, associado ao re-

sultado (].'AS medi ri' s.

IV«a» Curva característica de tensão do detetor Geiger-

Míiller

Para o funcionamento da maioria dos detetores de

radiação, necessita-se de uma fonte de a l t a tensão contínua. Ê

necessário escolher-ce a tensão conveniente a ser aplicada ao de

te to r , para o bom funcionamento do cisterna de deteção. Para isso

faz-se o levantamento da curva característica de tensão do dete

to r , que é uma curva carnc-fcsrística de taxa de contagem de uma

fonte radioativa rie intensidade constante r tensão.

Na curva característ ica da fijnra 14, a tensão V,

em que o detetor começa a oroduzir pulsos elétricos registráveis

no contador digi tal com MU" chnra-se tensão inicial ou limiar de

deteção. 0 trecho Vo e V^, em que o aumento da tensão não a l t e -

ra a tava de cor.tavern, é o patamar ria curva caracter ís t ica .

Além do fim do patamar, a inclinação aumenta rapjL

damente; é a região de descargas múltiplas, região proibitiva

para funcionamento dos detetores.

Charaa-se ertensão do oatamar ao intervalo

V = V - V2 = 849 - 460

V = 3?0 V

.1 = R2 - S1 = 6U42 - 61363

R s 2079

Chama-se inclinação (i) do patamar ao intervalo

•f'J
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A inclinação do patamar nos dá a variação percen-

centual da tara de contagem, quando a tensão aplicada ao dete-

tor é desviada de 1 V.

Ê desejável que a inclinação do patamar seja a me

nor possível e a extensão do patamar, a maior possível,

Apcs o levantamento da curva caracter ís t ica, esco

lhe-se a tensão de trabalho sobre o patamar, para que pequenas

variações d?, rede elétr ica etconsequentemente,variações da fon-

te de a l ta tensão aplicada ao detetor não acarretem variações

apreciáveis nas taxas de contagens*

Na figura acima apresentamos os resultados o"b-

tidos com um detetor (íei/rer-Muller, ORTEC,modelo 908, que apre-

sentou um patamar de cerca de 390 V, com uma inclinação de OflO&jí

por Vblt. Esses valores sao concordantes com as características

do mesmo contador obtidos com os sistemas de contagens DiH-1,2,

3, construídos no laboratório da PDC-SP, para o laboratório de

aulas práticas e com as característ icas obtidas com sistemas de

contagens BERKELEY, modelo 2000 e Nuclear Chicago existente s

no lal>oratóTio da PUC-SP.

Podemos concluir, portanto, que o sistema por no's

construído é de qualidade irpial à dos demais sistemas de con-

tagens •

IV.b. Estabilidade do Sistema

An condições de estabilidade dos circuitos foram

estudadas com o emprego de várias técnicas, segundo a unidadeej

tudada:

1) Para as fontes de baixa tensão, as condições de

estabilidade foram estudadas medindo-se a tensão de saída com

um voltímetro digi tal HICKOK LX 303 de 3 l /2 digitos em função

do potencial de entrada, cujo valor podia ser continuamente ex-

austado com um Variac. Essas medidas, fe i tas com circuito abej

to e com carga plena deram os resultados já citados:

a) Fonte de 1 12 V e í 8 V - estabilidade de 0,001
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V/Volt de entrada, "ripple" de 2 mV pico a pico;

b) Ptonte de 5 V - estabilidade de 0 ,05 VAolt de

entrada, "ripple" de 2.mV pico a pico.

2) Fonte de alta tensão - adotou-se o mesmo pro-

cesso, obtendo-se uraa estabilidade de 0,0015 V/Volt de entrada,

com "ripple" de 100 mV pico a pico em 1500 V de saída.

3) Contador multiplexado - sua estabilidade foi

medida com um gerador de impulsos de freqüência variável eontro

lada a quartzo com enlace de fase, contruído no laboratório, o

qual apresenta uma estabilidade de l/lO por mês? sua linearida

de é perfeita e não apresenta erros mensuráveis até,pelo menos,

uma freqüência de 2 MHz (freqüência estável máxima disponível),

sendo capaz, entretanto, de medir freqüências maiores.

A fim de procedermos a uma verificação experimen-

tal do comportamento do sistema completo (fonte de alta tensão,

pré-amplificador, a-nplificador, indicador analógico, analisador

monocanal, contador digital cem multiplex e display), ut i l iza-

mos uma fonte radioativa de C3-137 e nedimc3 as variações da

contagem por unidade do tempo para uma energia correspondente

ao pico do seu espectro 0,662 MeV.

Essa curva, representada na figura 15, mostra que

num intervalo de iro minutos o erro máximo foi menor que 0,5$.

A experiência com o funcionamento do sistema no

laboratório durante v'rior, meses de funcionamento mostrou que

os dados se repetem, em longos intervalos de tempo, dentro dos

erros erperimontairi.

IV . c . Media ar. de espectros de raios gama e comparação

com os dados existentes na l i ters- ura

A fim de compararmos o funcionamento de todo o

sistema com on equipamentos usualmente empregados na análise

do espectro de energia do raio gama em cintiladores ou departí



Figura 15
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cuias ionizantes em contadoras proporcionais, optamos pela medi

da do espectro do raie «rama.A razão da escolha resul ta do fato

enQue a comparação entre espectros com contadores proporcionais

depende, criticamente dos tipos de contadores proporcionais u t i

l izados , das caracteríét icas da fonte, e t c . , de modo que d i f i -

cilmente os espectroR obtidos nor um aparelho num laboratório

poclem ser comparados pelos obtidos em outros diferentes lalx>-

r a t o r i o s , Essa dificuldade resul ta da inexistência de contado-

res proporcionais padronizados no mercado, o que não acontece

com os detetores de cintilaçao? por esse mo t i vot resolvemos u t i

l i za r ,para comparação do funcionamento do nosso equipamento com

os demaistum cinti lador de fabricação OHTEC, constituído por um

c r i s t a l de [NaI(Tl)3 de "3 T 3 l / 2" , acoplado a uma válvula fo

tomultiplicadora RCA-6342. Esse mesmo c r i s t a l e as mesmas fon-

tes foram uti l izados no nosso latwratório para o levantamento de

espectros com o analisador multicanal ORTEC modelo 6240, com um

amplificador analisaâor Eranklin modelo 348 e com os equipamen-

tos que, para esse fim,vêm sendo contruidos há vários anos^K -

]i-
Todos esses equipamentos têm fornecido espec t ros

cu.ía resolução está de pleno acordo com a espessura para esse

c r i s t a l , e citados? na l i t e ra tura internacional lM,S,-7j,l? - 14J,

fr - 15] ,[R - 10].

IV. d. Procedimento experimental para o Cbbálto 60

A fonte radioativa de Co-60 ut i l izada é provenien

te da Hamersham e cujo esquema de desintegração esta representa

do abairol. R - IOJ .

0,059 M*V Co- 6 0
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A fonte foi colocada em condições de boa geome-

t r i a (na direção do eiro de simetria do cristal cilindrico)em

distâncias variáveis! normalmente utiliza-se a distância da

ordem de 5 cm do cristal). Na medida do espectro do 00-60,001110

e sabido, o pico soma so aparece nas condições de boa geome-

t r i a , nestas condições a fonte"vê" o cristal dentro de um an

guio de praticamente 2W . Iara distancias R maiores, devido

a variação do anrrulo sol ido» a probabilidade de deteção de ca-

da raio cama isolado e proporcional a l/R e»portantota pro-

babilidade de deteçao simultma de raios gama varia com l/R ,

0 espectro do Co-60 esta' representado na figura

16 ,e foi medido com c nosso analisador monocanal.

A resolução foi obtida calculando-se o quocien-

te da largura da curva Lorentziana obtida na metade da altura

márima pelo valor 'la p.bcissa; esse quociente multiplicado por

100 nos dá a resolução R.

R = — , onde H é a altura máxima do pico.
TI

|~* é i^ual a meia largura do ej

pectro entre on pontos correspon

dentes à metade da altura máxima

do

Do ficectro dn figura 16 temos:

H = 4,05 - 3?8O r 1 ( X ) = n

3,80

IV,e. HrocedimRr.to erperimental para o Césio 137

Tambóm a fonte radioativa do Cs-137 é proveniejj

te da Hamersham e cu.ji esquema do desinte/rraçao está represen

tado abairofR - 10J .
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A fi Tira 17 reprerantn o espectro do Cs-137 e o

cálculo da resolução R = 9$ , foi feito da mesma maneira que

para o Co-60.

Estes valores encontrados estão de pleno acordo

com os valores esperados para detetores de [NaI(Tl)"3 das di-

mensões utilizadas. Este fato, juntamente com a análise da

figura 18 que representa a curva de calibração correspondente

aos espectros acima referidos, comprovam o ercelente funciona

mento do equipamento utilizado e perfeita linearidade na res-

posta do sistema global.

V. Conclusão

a) A finalidade deste trabalho experimental, co_

mo foi enunciado na pirte introdutória, foi de se projetar •

construir um sistema para deteçâo e análise de impulsos prove

nientes de detetores nucleares (Câmara de Ionização,Contador

Proporcional, Detetor Geiger-Muller e Detetores de Cintilaçio)

utilizando exclusivamente componentes ( eletrônicos ou não) £

xistentes no país . Este objetivo foi plenamente atingido;

b) Quanto a sua estabilidade de funcionamento,

a experiência mostrou que,durante cinco meses de uso contínuo^

o aparelho não mostrou nenhuma variação na sua sensibi l idade

e calibração e, apôs quatro meses de interrupção de seu uso ,

quando foi lidado novamente, reproduziu e continua a manter

as mesmas característ icas de funcionamento observadas inicial

mente, fi de se notar que,para instrumentos dessa sensibilida

de e complexidade, e3sas características so são encontradas ma

poucos instrumentos fabricados no exterior, por firmas a l t a -

mente idôneas:

c) Como se depreende da descrição, esse prototi

po pode ser facilmente industrializado no país e a sua manu-

tenção não oferece dificuldades, por u t i l izar componentes en-

contráveis no comércio local ;
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d) Pelas suas características de excepcional ejg

tabilidade e reprodutibilidade, que o tornam comparável aos

melhores fabricados no exterior, esse equipamento pode ser u-

tilizado com sucesso em medidas de prospecção e análise de mi

nérios radioativos, em Medicina Nuclear, em estudos de polui-

ção ambiental e para pesquisas e problemas fundamentais de

Física Nuclear, onde a deteção e/ou medida de energia de nu-

clídeos radioativos se faça(m) necessário(s) |

e) Outra característica não menos importante é

que o emprego judicio so de componentes, permitiu uma constru-

ção a baixo custo, abrindo assim uma possibilidade para que

universidades Brasileiras, que não contem com grandes recur-

sos, possam utilizá-lo para aulas práticas de Física Nuclear

ou Engenharia Nuclear, em nível de Graduação e Pós-Graduaçâo|

f) Concluindo, é opinião do autor que o presen-

te trabalho representa uma útil contribuição para o desenvol-

vimento da Instrumentação Nuclear de alta precisão no país*
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