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RESUMO

O presente trabalho descreve um método de detecção

para o efeito Compton duplo, baseado no emprego de um cir-

cuito de soma coincidência em coincidência com impulsos ul-

tra-rápidos (10 seg), que elimina as contribuições dos fó-

tons não simultâneos no circuito de soma coincidência.

Os espectros obtidos foram registrados era um anali-

sador multicanal utilizado com um sistema de coincidências in-

ternas, destinado a rejeitar os impulsos não simultâneos

por meio de uma linha de atraso do tempo variável, introdu-

zida por um circuito univibrador para corrigir os tempos de

propagação nas linhas de coincidência.

0 circuito obtido permite medir simultaneamente a

energia de cada fóton individual, tornando possível uma com-

paração com a teoria; os resultados das medidas estão em ex-

celente concordância com os valores calculados para a sec-

ção de choque por Mandl e Skyrme.

- B -
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SUMMARY

In this paper, a new method of observation of the double

Compton effect i s described. The proposed method i s based on

the use of a sum-coincidence c i r c u i t , whose result ing pulse

i s in a fast coincidence (T = 1 , 7 x 1 0 sec) with pulses
-9f~10 sec) iron both s c i n t i l l a t i o n detectors used to measure

the energy of the coincident scattered gamma-rays. By means

of th i s procedure, the contribution of the pulses from the

sum-coincidence circuit due to random gamma-rays is eliminated.

The spectra were registered in an Ortec model 6240 Multi-channel

analyzer using a further coincidence circuit eliminate non-coincident

pulses. The gate is open by a rectangular pulse vihich lasts for 10 n sec

and an adjustable delayed pulse generator adjusts i t s time-position in

order to be coincident with the top of the sun-coincidence pulses. The

adjustable delayed pulse generator compensates also for the finite time

of propagation of the pulses in the circuits.

Through this experimental technique i t was possible to measure s i -

multaneously the energy of each coincident photon which allowed an ex-

cellent comparison due the agreement found between the obtained results

and the theory of Mandl and Skyrme.
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INTRODUÇÃO

O interesse no efeito Compton duplo, previsto por

Heitler e Nordheim CHe 2], passou a merecer profunda aten-

ção, tanto dos físicos teóricos como experimentais, após os

trabalhos de Feynman [Fe 10] e Dyson [Dy 9] que introduzi-

ra* as correções radiativas na fórmula de Klein e Nishina

CK1 13.

As correções radiativas são devido a processos nos

quais fõtons virtuais são emitidos e reabsorvidos pelo elé-

tron, dando origem a divergências para pequenos valores da

energia desses fótons virtuais. Tais divergências são elimi-

nadas adicionando-se, a secção de choque do efeito Compton

simples, as contribuições de ordem superior, nas quais, nos

processos de interação de um fóton com um elétron livre é

admitida a produção simultânea de dois ou mais fótons espa-

lhados juntamente com o elétron.

As secções de choque para esses processos, quando

comparadas com aquelas que descrevem o efeito Compton sim-

ples, diminuem rapidamente com o aumento do número de fótons

Por ua fator da ordem de fjjJ , onde n ê a multiplicida-

de dos fótons emitidos.
-1-
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Usando o método de Feynman [Fe 103, Mandl e Skyrme

[Ma 8] publicaram uma teoria detalhada do processo, que cha-

mou a atenção dos físicos experimentais para procurar estu-

dar a validade dessa teoria.

A primeira tentativa de detecção do efeito Compton

duplo, foi feita por Boeklheide [Bo 14], usando uma fonte de

Cs-137. Neste trabalho, submetido como tese para doutoramen-

to na Universidade Estadual de Iova em 1952,foi estudado fun-

damentalmente um circuito eletrônico para observação do fe-

nômeno.

Após o trabalho inicial de Boeklheide [Bo 14] vá-

rios físicos como: P.E.Cavanagh [Ca 12] em 1952; A.Bracci et

ai. [Br 15] em 1955 e Theus et ai. [Th 16] em 1957 estuda-

ram experimentalmente o fenômeno com um grau de sucesso va-

riável.

A dificuldade fundamental é resultante do fato da

teoria ser por demais geral, pois a secçao de choque dife-

rencial é uma função de quatro variáveis em adiçãoàenergia

do fõton incidente.

Em linhas gerais, uma análise da evidência experi-

mental fornecida por essas medidas deixa sempre larga mar-

gem de dúvidas, face às dificuldades em separar a contribui-

ção do efeito Compton duplo real, de efeitos devido a pro-

cessos secundários piovocados, principalmente, pelo poder

wsolutivo dos circuitos utilizados (que na época era apro-

ximadamente de 1 v seg) e, a efeitos secundários provenien-

por exemplo, de coincidências entre fotons Compton sim-



- 3 -

pies ou duplos, e fôtons originários de processos de Bremsstrah-

lung dos elétrons Tompton.

Mesmo em trabalhos recentes, como o de M. R. ̂ cGie

[Ma 17] de 1966, os tempos de resolução do sistema de coin-

cidências tiveram de ser aumentado:; até" cerca de lu seg para

que o efeito Compton duplo, que ê um fenômeno raro devi-

do ao baixo valor de sua secção de choque, pudesse ser ob-

servado.

A analise dos dados experimentais élaboriosa,e com

freqüência a intensidade registrada dos fôtons torna-se da

mesma ordem de grandeza que as coincidências casuais.

No presente trabalho - a autora apresenta uma nova

técnica experimental para a medida desse fenômeno baseada no

emprego de-circuito de soma coincidência em coincidência com

os impulsos ultra-rápidos (10 seg) provenientes dos cinti-

ladores para procurar diminuir o efeito das coincidências

casuais, adicionando ainda, um circuito porta de rejeição de

impulsos não simultâneos para tornar desprezível a freqüên-

cia de impulsos devido a coincidências casuais, e a outros

efeitos secundários .

Os resultados experimentais obtidos, quando compa-

rados com os valores teóricos, apresentam excelente concor-

dância com as previsões teóricas de Mandl e Skyrme [Ma 17].

- o -



CAPITULO 7

EFEITO COMPTON SIMPLES

O efeito Compton, investigado experimentalmente e

explicado teoricamente por A.H. Compton cm 1923,ê o fenôme-

no segundo o qual,um fóton,de energia kQ e momento p Q, GCQ,PQ),

incide sobre um eletro.i estacionario e fracamente ligado

(u,0) (onde y = m 0 c
2 ) , resultando desta interação um fóton

*(k,,p,) espalhado segundo o ângulo 0 com a diTeção do fóton

incidente. 0 elétron, após o choque, terá energia Eemomen-

to p e sua direção será dada pelo ângulo <{>,.

Para todo fóton, que sofre este processo,haverá u-

na diferença (AX) entre os comprimentos de onda XQ, do foton

incidente e, \^ do fõton emitido, expressa por:

-4-
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x i " x o c iTc'Ci-cos e) » xc .(i-cos 9) (l)

onae:

X = 2,42x10" cm (comprimento de onda de Compton)
-27h = 1,0545x10 erg.seg (constante de Planck)
-28mQ * 9,1091x10 g (massa de repouso do elétron)

c » 2,997925xl010cm seg~ (velocidade da luz)

Pode-se verificar pela relação

Kl y + k0(l-cos G)

que dá a energia do fóton espalhado em função da energia do

fóton incidente e do ângulo de espalhamento 6, os seguintes

casos:

I - quando a energia do fóton incidente é muito menor do

que a energia correspondente à massa de repouso do

elétron (kQ « u) , o comprimento de onda das radia-

ções espalhada e primária é o mesmo, isto é, have-

rá apenas alteração da direção do fõton incidente.

Neste caso o espalhamento Compton reduz-se ao espa-

lhamento Thomson.

II - no caso relativístico, o comprimento de onda da ra-

diação espalhada X^, varia com o ângulo de espalha-

mento 6.

III - no "extremo relativístico", quando a energia do fõ-

ton primário, for muito maior que a massa de repou-

so do elétron (kg>>u), pode-se distinguir duas re-

giões de acordo com o ângulo 9:
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a) para ângulos muito pequenos, k^ ê quase igual a

V
k 1 ~ k Q se k0* (1-cos 8) << y

b) para ângulos grandes resulta:

(i-cose) kfl » _„ kx .

Neste caso, o fóton espalhado é sempre da mesma or-

dem de p e, qualquer que seja \Q, o valor de X. éda

ordem:

Al

Portanto, o efeito Compton assume maior importân-

cia quando a energia do fóton incidente e compará-

vel ou maior que u, tornando-se máximo em torno de

1 MeV.

A secção de choque diferencial para o efeito Comp-

ton simples (do ), que dã o número de fotons espalhados por

unidade de ângulo sólido (dfl̂ ) foi calculada por Klein e Ni-

shina [Kl 1] utilizando a mecânica quântica relativistica e,

é dada por:

[V \ » /V V
11 í£[V \ » /V V %

^11 í_£+_l-sen
2ej em cm2 sr"1/eletron (3)

onde rn é o raio clássico do elétron « -e0 n»oc

Vl e V0 s^° as r e s P e c t ^ v a s freqüências dos fótons es-

palhado e incidente.

Para baixas energias, pode-se fazer em (3) a subs-
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tituição de v por v^, pois Vj«m o c 2 /h e, obter imediata-

mente a secção de choque diferencial clássica de Thomson

doTh = 1 rg(l+cos2e), em cm2 sr"1/elétron (4)

- B -



CAPITULO 2

EFEITO COKPTON DUPLO

2 . 1 - INTRODUÇÃO

O efeito Compton duplo é um efeito de terceira or-

dem, no qual um fó.ton primário (ko,po) ê espalhado por um e-

létron livre (p,0) , de tal modo, que são emitidos dois fó-

tons (JC..P-) e (k2,P2)« O elétron terá energia E e momento

Este efeito foi previsto por Heitler eNordheim [He

2,3,43 em 1934, que desenvolveram uma teoria para avaliar a

sua probabilidade de ocorrência.

Posteriormente, Eliezer [El 5] em 1946, Brown e

Feynman [Br 6, Ma 7] em 1952 e Mandl e Skyrme [Ma 8] em

1952, desenvolveram trabalhos com o objetivo de obter uma

teoria exata para o efeito Compton duplo, sendo que destes,

os de maior importância são os de Heitler e Nordheim [He 2,

3,4] e Mandl e Skyrme [Ma 8].

2.2-EFEITO COHPTON DUPLO (HEITLER E NORDHEIM)

As leis da conservação do momento e da energia a-
- 8 -
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plicadas ao efeito Compton duplo são dadas por:

Po = Pi
 + P2

 + P (5)

kQ + u = *x * k2 + E (6)

Estas equações apresentam duas a l t e rna t ivas :

a) quando k o < u , a somadas energias dos fotons espalha-

dos será da ordem de kQ:

1 2 0 <• '

b) quando kQ » v e os fotons são espalhados por grandes

ângulos:

Os autores consideram o caso em que ambos os fotons

emitidos têm eneTgia da mesma ordem de grandeza,dando este,

como o único caso de real interesse para o verdadeiro pro-

cesso múltiplo.

A transição de um fóton no estado inicial 0 (pn>p
s0)

quando passa para o estado final F(p,,p2,p), pode ocorrer a-

penas pela passagem por dois estados intermediários, por e-

xemplo:

I - PQ é absorvido. 0 elétron tem momento

PJ * PO

II - Pj ê emitido. 0 elétron tem momento

P" • Po " Pi

Outros pares de estados são permitidos, permutando-se a or-

dem em que os três fotons são emitidos ou absorvidos. Ao to-
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do hã seis estados intermediários, sendo que o elemento de

matTÍz composta, que determina a probabilidade de transição

(Kpo) é dado por:

K = T Ü F 1 I ' H " I>Hl0l

onde:

a somatória é estendida aos seis estados intermediários,di-

reções dos spins e ao sinal da energia do elétron no estado

intermediário:

E 0-£j = k o + y - E ' (10,

E0" EII - k O*V-ki-E
f l (11)

EQ, EJ e EJJ representam as energias totais nos estados ini-

iniciais e, intermediários.

E* e E" representam as energias dos elétrons nos estados in-

termediários: E* - /p'2+y2 e E"=/p"z+y* , sendo que p' e p"

são os momentos dos elétrons nos estados intermediários.

HpTT* HTT T
 e
 WJQ» onde H é a hamiltoniana; representam os

elementos de matriz para a transição de um a outro estado:

Se |KpO| e a probabilidade de transição,pode-se ob-

ter a secção de choque aproximada para o efeito Compton du-

plo (o°gD) , considerando-se o primeiro par de estados inter*

mediãrios pois, como todos os outros termos são da mesma or-

dem de grandeza* esta pode ser expressa por:

a»)
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que pode ser particularizada para os casos

a) kQ « u

portanto, neste caso o efeito Compton duplo é extremamente

raro, e sua probabilidade difere do processo simples por um

fator .** z que tende a zero na transição para a teoria clás-

sica.

b) ^Q >> u e» considerando ângulos de espalhamento gran-

des:

quando kg » y , o espalhamento duplo ê comparativamente maior

que no caso anterior, e sua probabilidade é aproximadamente
e2

^ em Telaçao ao processo Compton simples.

Um segundo caso, tratado neste trabalho, é aquele

onde um dos fótons originados no processo possui energia mui-

to pequena.

Sob o ponto-de-vista teórico, este processo pode

ser considerado como um processo múltiplo, porém do ponto-de

vista experimental ê difícil distingui-lo do espalhamento

simples, pois o outro fõton tem praticamente, a mesma ener-

gia e momento, como ocorre no processo simples.

Se kj « ICQ e ^ « k j , a secção de choque diferencial para o

espalhamento Compton, acompanhada pela emissão em qualquer

direção de um fóton kj, no intervalo dk^ é expressa por:
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onde:

E e p são energia e monento do elétron apôs o espalha-

mento;

- dcc c a secção de choque diferencial de Klein e Nishina

para o efcr.to Compton simples.

Portanto, neste caso, a secção de choque diferen-

cial para o efeito Compton duplo é proporcional ã secção de

choque diferencial para o efeito Compton simples.

Esta fórmula, entretanto, apresenta característica

que torna improvável o efeito Compton duplo, pois há uma de-
dk,

pendência de k1 com -ç— e, quando k1 tende a zero há diver-

gência. Esta dificuldade aparece em muitos processos, e faz

com que a secção de choque para o efeito Compton duplo au-

mente, e e conhecida como "catástrofe do infra-vermelho".

2.3-EFEITO COMPTON DUPLO (MANDL E SKYRME)

Mandl e Skyrme utilizaram os métodos eletrodinâmi-

cos quântico relativisticos de Dyson [Dy 9] eFeynman [Fe 10],

com o objetivo de obter uma teoria para o efeito Compton du-

plo. Apresentaram nos seus resultados uma expressão exata

para a correlação angular e distribuição da energia dos fo-

tons.

A figura 1, que apresenta um diagrama de Feynman

para o efeito Compton duplo, possui tTes vértices correspon-

dendo aos três fõtons emitidos ou absorvidos no processo.

A figura 2 apresenta o sistema de coordenadas para
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Figura 1

Figura 2

descrever o espalhamento Compton duplo. 0 eixo Z é colinear

com o vetor momento do fóton incidente,e o plano XZjso plano

que contém o vetor momento de um dos fótons emitidos. 0 ân-

gulo e1 define a direção do primeiro fóton e o ângulo 62
 e *

definem a direção do segundo fóton. Se os ângulos 6., Qje^

são fixos, a conservação dos quatro momentos (p0. Pi.p?» P)

pode ser usada para obter uma equação que relaciona a ener-

gia dos dois fótons emetidos.

A secção de choque diferencial, quando uni fóton k^

de energia no intervalo (k^kj+dk}) é espalhado dentro de um
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ângulo solido dQ. na direção 6 . , e um segundo fõton k, é*es-

palhado por düy na direção 02> • , será dada por:

) o 1 1 2 1 1 2 ^ [ è j j ^ ^ ̂  ^ (16)

onde:
e2 1 -
«7"Try e a constante de estrutura fina;

rn
s r é o raio clássico do elétron;

u BQC

Tj » K • k0(l+cos 02) - kjd-cos e12) ;

8|2 * ° ângulo entre p. e p , ;

X é una função complexa que depende das energias dos fó-

tons, entre outros parâmetros.

A expressão (16) além do parâmetro kQ, contém 4 variáveis independen-

tes: kj.Oj^,*. Este fato, juntamente com a fórmula muito complicada

de Tj, são responsáveis pela dificuldade de sua aplicação.

Integrando-se (16) analiticamente sobre dn2«obtém-

se uma expressão para o espectro de energia e distribuição

angular de um dos fotons emitidos. Esta aplicação é fentre-

tanto, extremamente trabalhosa para uso freqüente. Pelas ra-

zoes apresentadas são considerados alguns caso especiais .

2.3.1-Casos Especiais

Caso I

Estudando-se os casos especiais da equação (16),no-

t*~se em primeiro lugar, que a probabilidade dos fótons k̂
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e k- sereB emitidos na mesma direção du fóton incidente

(|«8,«0) é nula, pois para que isto aconteça o elétron de-

ve permanecer em repouso e k, + k«*kQ; porém, não é possí-

vel que um fóton dê origen a dois fótons por si só.

Entretanto, pode-se obter a secção de choque para o e-

feito Conpton duplo, quando os dois fótons movem-se muito

próximos da direção do fóton incidente; esta será dada por:

| j | [ ^ ^ ^ ^ ] } ( 1 7 )
onde:

kl k2

o
lí + Z?** P a r a esta aproximação;

6,, 6j e G,- tornam-se muito pequenos nos termos

(l-cos92)
2,Esta equação apresenta divergência loga-

rítmica da catástrofe do infra vermelho quando

Çj —• 0 ou C 2 "^
 0#

CASO II

a) Neste caso, un dos fótons enitidos ê muito fraco:

k2 K< kl k2 K< J

K - 1

as energias são medidas em unidade de massa do elé-

tron.

Desprezando os ternos de orden superior da equação
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(16) obtem-se * secção de choque diferencial

A secção de choque diferencial para o efeito Compton duplo, neste caso,
é proporcional à secção de choque diferencial para o efeito Compton sim-
ples:

À energia k. e o ângulo de cspalhancnto 9, do fóton duro são relaciona-
dos pela equação:

k -

Na equação (18) o fóton nole apresenta divergência T — em seu espectro de
2

energia.

b) A equação (18) pode ser integrada para a distribuição angular
dos fôtons moles, obtendo-se assim a distribuição angular ou espectro de
•energia dos fõtons duros.

2ÍP21dk7 í 1 + k ( f k l
do-nde^kj - docfkQ.k,) | feM { 2 -L .

CD 0 1 C 0 1 n{íic)k2 l / | ; ( 1 + k o .k i )2_ 1 ]

.in-Cl+ko-k^/ííl+kQ-kp2-!}] - l j (21)

Construindo-se un gráfico de

•» função de 6^ paTa duas energias diferentes kQ • 2 e kQ • 20,
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isto é, f6tons incidentes de 1 MeV e 1C MeV de energia,res-

pectivamente, temos:

8. em graus

Figura 3 - Distribuição angular do fõton duro para espalha-
mento Compton simples e duplo
(a) fc » 1 MeV (b) fc - 10 MeV

(c) f ̂ • 1 MeV (d) f _ - 10 MeV

Destas curvas pode-se concluir de imediato, que a secção de

choque para o efeito Compton duplo desaparece quando 6,=0.

Há uma preferência para pequenos ângulos de espalhamento,que

torna-se mais pronunciada a altas energias. A secção de cho-

que para espalhamento duplo é menor que a do empaihamento

simples em baixas energias; para altas energias ela émaior,

exceto para ângulos de deflexão muito pequenos.

c) A seguir consideramos a distribuição angular para o

*õton mole.
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Nas figuras 4 e 5 constroe-se:

F(ko.e2) =

em função 07 (compreendido entre: -ir Í 9 , SIT), para energia de 1 MeV,da-
das as direções do fóton duro 0, e o ângulo $.

-180

Figura 4 - Distribuição angular do fóton mole. Energia
de kQ»2(lMeV).

(a) -| TI; 4» (b)

Na figura 4, a distribuição angular na curva a é

dada para o caso em que o fõton duro i emitido em ângulo re-

*° ̂ 1 *7') e Pn» Pi e P2 est*° n o mesmo plano (̂  «0). Esta

curva e típica do caso geral para qualquer energia inciden-

*e *0 e quaisquer ângulos 6j, *. Observa-se que a distribui-
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ção angular tem dois máximos e dois mínimos no intervalo

-ir s 8 2 s tf, e é* simétrica na direção do mínimo. A curva b da

a distribuição angular para <f> = -̂  tr.

6- em graus

Figura 5 - Distribuição angular do fóton mole. Energia de
k 2 ( l MV) 6

ç
ko«2(l MeV);

A figura 5 mostra que os fõtons moles têm uma pre-

ferência para espalhamentos em ângulos pequenos. Os autores

consideraram energias altas e, as curvas são análogas às an-

teriores, apesar de apresentarem uma subida mais íngreme e

mais próxima das direções da incidência tornando os espa-

lhamentos a grandes ângulos, extremamente Taros.

Caso III

0 ultimo caso será relativo ao espectro de energia
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dos fõtons emitidos, com direções fixas de emissão para 0.

Constrõe-se o gráfico da intensidade dos fõtons e-

(ko,k1) =^ 1^ 2 r̂- em

1 MeV, e obtém-se a figura 6.

mitidos I(ko,k1) =^ 1^ 2 r̂- em função de k^, para energia de

01 0-2 03 04 05 0< Vi

. 0 6 05 04 0 3 0-2 01 0

escala superior, k. em unidade de massa do elétron

escala inferior, k» em unidade de massa do elétron

Figura 6-Espectro de energia dos fõtons, para dada direção
de emissão de ambos fõtons. Energia de bombardeio:

kQ-l MeV; e^e^Q-^tt .

Os dois fõtons k, e k2 são espalhados por 90» e e-

mitidos em ângulos retos um com o outro (8. • 8 2
 s <fr s j v ) - &

apresentada também a escala de energia correspondente a k2<

Para os ângulos escolhidos, k^ e k2 ficam no intervalo (0,-j).

A figura 7 mostra a curva correspondente, para ener-

gia k Q-2(l MeV); um fõton é emitido na direção frontal,e o
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outro em ângulo reto (6. =•£*, 8-= 0). Neste caso o valor de

k, vai de 0 a y, enquanto o de k2 correspondente vai de 2 a

0. 0 espectro tem uma singularidade para k, **•* e k« = O.mas

tende a zero para k, =0 e k-= 2, em concordância com a dis-

cussão anterior. Comparando-se as figuras 6 e 7, vemos que,

exceto para k. muito pequeno, a secção de choque para um fõ-

ton emitido na direção frontal é muito maior que para os dois

fõtons serem espalhados por 909

oi o-: «3 <M os 0 6
J I t I I 11 [

1-8 1-6 1-4 1 1 . 0 0 8 04 0

escala superior, k. em unidades de massa do elétron
escala inferior, k» em unidades de massa do elétron

Figura 7-Espectro de energia dos fõtons» para dada dire-
ção de emissão de ambos f5tons. Energia de bom-
bardeio: kQ« 1 MeV; Q^ - -|TT; &2 - 0.

Para a l t a s energ ias (10 MeV), são obt idos espectros

de energia semelhantes, com o mesmo tipo de modificações ob-

servados quando considerado o caso limite de um fõton mole.
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A secção de choque para 6, = 62 = • - j * é um pouco reduzida,

enquanto que para 6. S T Í , ^ 2 = O cresce muito. Isto e parti-

cularmente devido ao efeito relativistico comum das partí-

culas emitidas concentrarem-se muito próximo da direção fron-

tal para altas energias; em parte, também é devido ao fato

que para estas energias, os processos duplos são favoreci-

dos.

2.* -CONCLUSÃO

Certas considerações podem ser feita em relação aos

estudos teóricos.

No trabalho de Heitler e Nordheim [He 2] e consi-

derado, sem maior justificativa, que na maioria dos eventos

a energia é" dividida igualmente entre os dois fótons emiti-

dos e, alem disso, que a razão do efeito Compton duplo para

o simples é aproximadamente igual a ^ pTTTj para altas e-

nergias, enquanto que para baixas energias é inteiramente

desprezível embora, em qualquer caso, o processo deva ser

favorecido se os dois fótons possuem a mesma energia no es-

tado final. Dadas as condições muito restritas em que foi

obtida a ordem de grandeza da secção de choque para o efeito

de Compton duplo, esta teoria se apresenta desfavorável ã

verificação experimental.

Eliezer, embora tenha obtido a expressão exata pa-

ra a secção de choque, obteve-a com cinco variáveis e fez a-

nálise apenas para o caso limite em que um dos fótons espa-

lhados possui energia baixa, chegando a uma divergência lo-
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garítmica correspondente ã catástrofe do infra-vermelho. A

divergência aumenta porque, para os fótons muito fracos uma

expansão em termos de estrutura fina não é justificável;es-

ta divergência 5 compensada por uma correção semelhante a

correção radiativa do espalharaento Compton simples.

As correções radiativas foram calculadas por Brown
e2

e Feynman [Br 63, e Schafroth [Sc 113 sendo da ordem de •==£-

para a fórmula de Klein e Nishina. Brown e Feynman conside-

rando a correção radiativa no espalhamento Compton simples,

também calcularam a secção de choque para o processo duplo

quando um fóton é mole obtendo um cancelamento, de tal modo

que as divergências são anuladas nos dois processos, e che-

gando a uma equação idêntica à equação (17) de Mandl e Skyr-

•e.

Apesar da formula de Klein e Nishina [Kl 13 corri-

gida ter sido verificada experimentalmente, a expressão da

secção de choque para o efeito Compton duplo ainda não foi

submetida a teste rigoroso embora,tenham sido feitas várias

experiências.

0 trabalho de Mandl e Skyrme, baseado nos métodos

de Feynman e Dyson, tem a seu favor, que logo após a sua pu-

blicação, Cavanagh [Ca 12] apresentou os resultados de uma

experiência que demonstraram conclusivamente a existência do

fenômeno. Embora .* fórmula geral obtida para o cálculo da

secção de choque seja de difícil tratamento, cs casos gerais

*5o acessíveis. • '

Mandl e Skyrme obtiveram uma expressão geral que
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e2contém o fator ar—, previsto por Heitler e Nordheim, porém,

isto é apenas uma conseqüência normal da comparação de um

processo de terceira com um de segunda ordem.

Neste trabalho mostra-se que há uma tendência maior

para que sejam emitidos um fóton mole e um duro, em vez de

dois fótons de energias aproximadamente iguais. 0 fõton du-

ro tem maior probabilidade de ser emitido dentro de um cone

estreito na direção frontal e, quando a energia do fóton au-

senta este cone torna-se mais estreito. Todos estes resul-

tados foram previstos pela teoria. Contudo, o fóton mole tam-

bém tem uma preferência considerável para pequenos ângulos

de espalhamento, e sua distribuição angular não é grossei-

ramente isotrópica, como se esperava.

- o -



CAPITULO 3

OBJETIVO E MÉTODO EXPERIMENTAL

O nosso objetivo, neste trabalho, era o de verifi-

car a distribuição das energias dos fõtons, devido ao espa-

lhamento Compton duplo, através de um circuito de coincidên-

cia, com os detectores formando um ângulo de 90» entre si, e

em relação ao feixe incidente, conforme figura 8.

Para fazer essa observação utilizamos uma fonte de

raios gama constituída por Cs-137, de energia 0,662 McVea-

tividade de 4 mC.

A fonte foi colocada dentro de um furo com 2,20 cm

de diâmetro, aberto num bloco de chumbo de 12x8x20 cm. Este

furo possuia um revestimento de alumínio de 0,20 cm de es-

pessura, destinado a absorver os elétrons Compton e fotoe-

létrons resultantes dos fõtons que interagiam como chumbo.A

fonte foi colocada a uma distância de 24 cm do eixo princi-

pal dos detectores (figura 9).

Os alvos de espalhamento utilizados foTam placas de

parafina e alumínio, de espessuras 4,100 cm e 4,265 cm,res-

pectivamente , formando um ângulo de 45* com a direção do

-25-
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feixe incidente e com o eixo de cada detector.

Os raios gama emitidos pela fonte ao atingirem o al-

vo, sofrem espalhamento Compton duplo e simples. Os fôtons

originados nestes processos foram detectados por dois cin-

tiladores de Nal(TJL), circundados por blocos de chumbo• com

a finalidade de diminuir a influência da radiação de fundo.

Tivemos portanto, dois problemas a resolver: o pri-

meiro foi a determinação da energia dos fótons coincidentes,

provenientes do espalhamento Compton duplo, e o segundo, a

seleção das coincidências reais.

Competindo com as coincidências reais, temos as co-

incidências indesejáveis, que podem ser devido a uma coin-

cidência real de um elétron Compton que atinge um cintila-

dor, e a um raio gama espalhado, que atinge o outro simul-

taneamente; ou ainda, a um fôton gama espalhado por efeito

Compton simples ou duplo, com fótons provenientes de Brems-

strahlung do elétron Compton no alvo. Fótons de Bremsstiah-

lung, oriundos da interação de elétrons Compton com o bloco

de chumbo, não podiam atingir os cintiladores por causa da

proteção do chumbo e alumínio que os envolvia.

Outro tipo de coincidências espúrias são as coin-

cidências casuais, devido ao tempo finito de resolução dos

circuitos de seleção dos impulsos, e ã natureza estatís-

tica da emissão dos raios gama pela fonte.

Como os circuitos de seleção dos impulsos possuem

um tempo morto que lhes é característico, pode acontecer quo

os impulsos de dois raios gama independentes provenientes da
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fonte, ou então, que ura raio gana e um elétron Compton atin-

jam as duas linhas de contagem dentro desse tempo. 0 mesmo

pode ocorrer entre um raio gama proveniente da fonte e ou-

tro espalhado por efeito Compton. Essas coincidências for-

tuítas devem ser eliminadas.

Para a solução dos problemas acima relacionados,u-

tilizamos um circuito eletrônico para detectar as coincidên-

cias reais, formando por duas linhas, sendo que uma delas

possuia características rápidas, e fornecia a coincidência

no tempo entre dois eventos simultâneos. Esta necessidade

foi imposta pelo fato do espalhamento Compton duplo ser um

fenômeno muito raro em relação ao espalhamento Compton sim-

ples, sendo portanto, necessário utilizar um circuito de co-

incidência com tempo de resolução muito pequeno, para redu-

zir as coincidências acidentais (Circuito de Coincidência

Rápida).

No entanto, como o nosso objetivo era verificar a

distribuição de energias, utilizamos uma linha constituída

por um circuito de soma coincidência (Circuito de Soma Coin-

cidência), com tempo de resolução maior que a linha rápida,

cuja função era somar a energia dos fótons incidentes, pro-

duzindo na sua saída um impulso, cuja amplitude era a soma

das amplitudes dos impulsos que incidiam nos dois canais.Es-

sa propriedade, deve ser mantida para todo intervalo de im-

pulsos provenientes dos dois détectores.

Estas duas linhas terminavam num analisador multi-

canal, havendo uma nova coincidência,resultado de uma coin-
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cidência registrada pelo circuito de coincidência lenta cos

um impulso proveniente do circuito de coincidência rápida.

£ importante assinalar, que o circuito de coincidência do

multianalisador difere radicalmente dos anteriores.pois en-

quanto o impulso proveniente do circuito de soma coincidên-

cia, devidamente ampliado, c enviado a um canal de entrada

do muitianalisador que o analisa cm amplitude, o impulso

proveniente das coincidências rápidas atua diretamente sobre

um circuito chave (gate), cuja função c permitir o registro

dos impulsos da soma coincidência somente quando este for si-

multâneo com uma coincidência rápida, isto é, com uma co-

incidência real.

Desta forma o muitianalisador apresentou um espec-

tro correspondente ao número de impulsos de energia entre h

e h + dh, para todos os valores de h entre zero e 10 volts.

0 eixo das abscissas, isto é, da altura dos impulsos,forne-

ceu a energia da soma dos fõtons enquanto que, o eixo das

ordenadas, o número de fõtons, cuja soma das energias cor-

respondia a h.

Como as necessidades impostas para a solução des-

ses problemas não são resolvidas por equipamentos convencio-

nais . houve por isso, a necessidade do projeto e construção

de parte do circuito utilizado.

- B -



CAPITULO 4

INSTRUMENTAÇÃO

4.1-DIAGRAMA DE BLOCOS DO EQUIPAMENTO UTILIZADO

O diagrana de blocos apresenta as unidades:

1 e 4 - Cristais de Nal(Tt);

2 e 5 - Válvulas Fotonultiplicadoras;

3 e 6 - Pré-Amplificadores;

7 - Fonte de Alta Tensão das Fotonultiplicadoras;

8 - Fonte de Tensão dos Pré-Amplificadores.

Estas unidades são comuns às duas linhas, £ e b,

que formas os circuitos de soma coincidência e coincidência

rápida.

Linha a: Circuito de Soma Coincidência

aj - Circuito de Soma Coincidência

*2 ~ Amplificador linear

Linha b: Circuito de Coincidência Rápida

bj e b£-Amplificadores lineares

b2 e bi - Analisadores

b« - circuito de coincidência rápida

-30-
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f i a . 10 DIAGRAMA DE BLOCOS DO EQUIPAMENTO UTILIZADO
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b« - foTmador de impulsos para chaveamento (gate) do

multicanal;

9 - analisador multicanal.

(onde terminam as linhas a_ e b para a coincidên-

cia f inal);

10 - Impressora.

4.2-ANALISE FUNCIONAL DO DIAGRAMA DE BLOCOS

Nas linhas que se seguem descreveremos sumariamen-

te as funções desempenhadas por cada um dos circuitos cor-

respondentes, cuja análise detalhada de funcionamento será

descrita no capítulo 5.

I - EQUIPAMENTO DOS DETECTORES

1 - Cristal de Nal(Tl) da Bicron, modelo 3M3 com dimen-

sões de 3"x3".

4 - Cristal de Nal(Tl) da Harshaw com dimensões de 2" x

2".

Os fótons resultantes do Espalhamento Compton du-

plo, ao interagirem com os cristais.produzem pulsos de luz,

cujas intensidades são proporcionais ãs energias dos fótons

incidentes.

2 - Válvula fotomultiplicadora RCA - 4524

5 - Válvula fotomultiplicadora RCA - 6342-A

As válvulas fotomultiplicadoras são constituídas ba-

sicamente pelo fotocatodo, que converte os fótons vindos do

cristal em fotoelétrons. e por uma serie de dinodos com po-

tenciais crescentes, cuja função é ampliar o impulso dos fo-
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toelétrons in ic ia is e, finalmente, pelo anodo que coleta es-

ses elétrons.

Os pulsos de luz do c r i s t a l são convertidos em im-

pulsos de voltagem na fotomultiplicadora, cujas amplitudes

são proporcionais às intensidades de luz.

7 - Fonte de a l ta tensão da Ortec, modelo 456

Destinada ao fornecimento da a l t a tensão e s t ab i l i -

zada, necessária ao funcionamento das válvulas fotomultipli-

cadoras.

3 e 6 - Pré-Amplificadores l ineares (projetados e cons-

truídos em nossos laboratór ios) .

Os pré-amplif icadores são conectados diretamente às

válvulas fotoraultiplicadoras para evi tar o uso de cabos coaxiais,

tornando a-capacidade de coleção dos elétrons em relação a

terra o menor possível. Deste modo a constante de tempo é pe-

quena, e há uma melhor relação encre sinal e ruído.

A função do pré-amplificador é a de transformar a

impedância interna da fotomultiplicadora na impendância de

entrada do mplificador (a impedância de saída da fotomultiplicadora e

relativamente alta, assim^é necessário que se iguale as impedãncias entre

o tubo fotomultiplicadorea impedância de entrada do amplificador ou cir-

cuito de soma coincidência, através de um cabo coaxial que

leva os impulsos. Este ajuste de impendâncias é fe i to por um

seguidor de catodo ) •

II - LINHA a,CIRCUITO DE SOMA COINCIDÊNCIA

a, - Circuito de Soma Coincidência
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Este circuito possui uma entrada separada para os

cabos, que saem dos pré-amplificadores. Uma chave seletora

permite eliminar qualquer um dos canais, possibilitando as-

sim a análise separada dos fótons que incidem em cada cris-

tal. Um canal de saída possibilita a observação da soma das

energias quando os pulsos são coincidentes.

&2 ~ Amplificador Linear Brasele modelo AA11C

Os amplificadores lineares Brasele AA11C são cons-

truídos por uma indústria local, porém, são praticamente i-

dênticos aos Franklin.

Os pré-amplificadores e amplificadoTes são linea-

res, porque o fator de amplificaçao deve ser constante para

todos os impulsos, num dado intervalo de amplitudes. Os am-

plificadores utilizados possuem dois ajustes de ganho: o ga-

nho grosso e o fino. Os pulsos apôs amplificaçao vão ao ana-

lisador multicanal.

III - LINHA b, CIRCUITO DE COINCIDÊNCIA RÁPIDA

Esta linha é constituída por dois analisadores mo-

nocanais.

b. e b j - Amplificadores Lineares Franklin Eletrcnics

Inc. modelo 348

b? - Analisador Brasele modelo AL,C2a

b£ - Analisador Franklin modelo 348

A função do analisador é selecionar o impulso de a-

cordo com a sua amplitude (esta e proporcional â energia de

da partícula incidente). 0 analisador possui dois circuitos
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pata análise dos impulsos, a fim de permitir o estudo de dis-

tribuições "integrais" ou "diferenciais". Cora o circuito "in-

tegral", o discriminador permite somente a passagem de im-

pulsos, cuja amplitude seja maior que um valor E(V) prefi-

xado. Com o "diferencial" fixamos o valor E(V) e o valor AE

da janela. Neste circuito só c permitida a passagem de im-

pulsos cuja amplitude esteja entre E(V) e E(V) + AE(V).

b, - Circuito de Coincidência Rápida (projetado e cons-

truído em nossos laboratórios)

Os impulsos coincidentes que saem dos analisadores

\>2 e b£ farão a coincidência neste circuito, que trabalha

com um tempo de resolução muito pequeno, podendo assim de-

tectar apenas os impulsos simultâneos. £ importante assina-

lar que o circuito de coincidência rápida não efetua a soma

das amplitudes dos impulsos, pois funciona como um circuito

lógico de porta E, cuja função é produzir uma mudança do ní-

vel lógico de saída, quando os impulsos de entrada são si-

multâneos e do mesmo nível. Por esse motivo, não se pode em-

pregaT apenas um circuito de coincidências rápidas para a

detecção do efeito Compton duplo, uma vez que a medida das

energias de fótons de alta e baixa energia é essencial nes-

sa observação.

b* - Formador de impulsos (projetadoeconstruído emnos-

SOÍ laboratórios)

0 circuito de coincidência rápida requer impulsos

cuja variação de tensão seja extremamente rápida; da ordem

de pelo menos 100 volts por useg. Isso é essencial para que
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o tempo de subida do impulso correspondente de zero a 3 volts,

ocorra num tempo desprezível, quando comparado com o poder

resolutivo das coincidências rápidas, que é de 2 xlO* seg.

Esse tempo de subida é menor do que o "jitter" do fotomulti-

plicadora definido como o intervalo de tempo que ocorre en-

tre a passagem da partícula através do cristal e o tempo em

que o impulso elétrico atinge o valor de 3 volts.

9 - Analisador Multicanal Ortec, modelo 6240

Os impulsos do circuito de soma coincidência vão ao

analisador multicanal para serem analisados dando um es-

pectro de energia dos impulsos de soma. Quando os impulsos

do circuito de coincidência rápida são levados ao circuito

de coincidência do multianjlisador para uma nova coincidên-

cia, teremos registradas apenas as coincidências reais, cu-

ja amplitude é dada pelo circuito de soma coincidência, co-

mo já foi descrito anteriormente. O analisador multicanal

dispõe de memória permanente, o que evita uma eventual per-

da de dados acumulados no caso de falha da rede elétrica.

10 - Impressora Teletype modelo 33 ASR

Os dados obtidos no analisador multicanal acumula-

dos em sua memória, podem ser registrados automaticamente

pela impressora.



CAPITULO 5

CIRCUITOS ELETRÔNICOS

5.1-CIRCUITO DOS DETECTORES

Embora os cristais utilizados tenham dimensões di-

versas, e as válvulas fotomultiplicadoras sejam de modelos

diferentes, elas foram acopladas a circuitos eletrônicos i-

guais e quê se acham representados na figura 11, juntamente

com o circuito dos pré-amplificadores.

A constante de tempo do anodo da fotomultiplicado-

ra foi escolhida, levando-se em conta a vida média de de-

caimento da fluorescência no cristal de NaI (TI),que é de

3x10 seg, tempo este que satisfaz as condições de obten-
•s

ção de um impulso para os fõtons do evento real, sem que ha-

ja superposição com os impulsos representativos de fõtons

que chegaram anteriormente.

Para diminuir ao máximo o ruído de fundo das foto-

multiplicadoras, e evitarmos o "feedback" negativo entre os

últimos dinodos proveniente da queda ohmica da tensão nes-

tes dinodos (ao serem atingidos pelos elétrons secundários),

-37-
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usou-se condensadores de capacidade apreciável,como conden-

sadores de "by pass", paTa a terra. A constante de tempo, RC,

5 muito maior do que o tempo dos impulsos elétricos corres-

pondentes as cintilações.

Como circuito pré-amplificador empregou-se uma vál-

vula 6AKS como seguidora de catodo,polarizando-se a sua gra-

de de forma a responder linearmente aos impulsos negativos

de entrada. Essa válvula foi utilizada em lugar de um cir-

cuito pré-amplificador transitorizado convencional, devido

ao seu baixo ruído, maior estabilidade e suas excepcionais

características para impulsos de curta duração.

0 potencial do catodo e da fotomultiplicadora é a-

justável através de um potenciômetro de 2MÍ2, e o foco atra-

vés de um potenciômetro de 1.5MQ, sendo possível assim dis-

tribuir-se o fluxo de fotoelétrons primários numa área gran-

de do primeiro dinodo, para evitar efeito de fadiga ede va-

riação de sua sensibilidade para multiplicação secundaria.

0 valor elevado da diferença de potencial entre o

catodo e o primeiro dinodo torna desprezível o efeito do

campo magnético terrestre na focalização dos fotoelétrons,

o que permite assegurar uma amplitude dos impulsos indepen-

dente da posição das fotomultiplicadoras.

5.2 -CIRCUITOS DA LINHA DE SOMA COINCIDÊNCIA

Os impulsos, ao sairem dos pré-amplificadores, passam pelo

Circuito de Soma Coincidência que fornecerá impulsos de saída, de am-

plitudes proporcionais aos de entrada ,e portanto t proporciona is a ener-
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gia da radiação incidente,visto que os pré-amplificadores são lineares

Quando o circuito recebe dois impulsos simultâneos,

soma suas amplitudes resultando um impulso cuja amplitude é

proporcional à soma das energias das radiações incidentes.

Contudo, para que o circuito apresente esta possibilidade,

ou seja, somar amplitudes de impulsos, seu tempo de resolu-

ção deve ser determinado em função do acumulo de elétrons no

anodo. Para que isto ocorra, o tempo de resolução não pode

ser muito pequeno, devido as flutuações casuais entre o tem-

po da interação do fóton com o cristal e o aparecimento dos

impulsos no anodo. Estas flutuações dependem do número de

fotoelétrons no fotocatodo da válvula fotomultiplicadora, e

são maiores para interações gama de baixa energia.

0 circuito eletrônico desenvolvido para resolver

este problema acha-se na figura 12 onde: as entradas A e B,

ligadas por meio de cabos coaxiais aos pré-amplificadores,

estão submetidas a um potencial positivo, igual ao do anodo

da válvula fotomultiplicadora.

Os impulsos ao passarem pelos diodos de sinal MR

4001, terão sua parte negativa bloqueada. A escolha desses

diodos está relacionada a duas condições importantes: fun-

cionar com freqüências altas, o que torna a subida do impul-

so mais rápida e transmitir apenas o impulso de queda e não

sua cauda (para que não haja soma de impulsos legítimos com

a cauda de um impulso anterior não coincidente, o que diminui

a amplitude do impulso legítimo). Esta solução proporciona

discriminação adicional de energia.
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Os impulsos passam em seguida por um potenciõmetro

de lKn que, devidamente ajustado, dará impulsos de amplitu-

des iguais para a mesma energia nos dois detectores (esta

necessidade se deve ao fato de se utilizar cristais e foto-

multiplicadoras que têm características ligeiramente dife-

rentes).

Como o sinal que sai da válvula fotomultiplicadora

tem aproximadamente 100 m volts, e utilizando uma resistên-

cia de 5KJÍ a amplitude deste, no ponto A da figura 12 é de

apenas 50 m volts, c então necessária uma amplif icação, que é fei-

ta por um circuito com dois transitores AF114,dotados de re-

al imentação negativa, para a obtenção de alta estabilidade

de ganho que é* igual a unidade. A saída para um amplifica-

dor linear é feita por ura seguidor de emissor de forma a ob-

ter-se impulsos positivos.

0 circuito fornece impulsos de amplitude máxima 0,4

volts que vão ao amplificador Brasele modelo AA11C.

0 amplificador utilizado, de ganho ajustável, é de

alta sensibilidade para a relação do S1S*? , que è* de cerca

de 10.000 (10 volts na saída e menos de 1 m volt de pico de

ruído), e é dotado de linha de atraso para formação dos im-

pulsos na entrada e saída.

5.3-CIRCUITOS DA LINHA DE COINCIDÊNCIA RÁPIDA

5.3.1 - Circuito de Coincidência Rápida

O circuito de coincidência rápida (figura 13) é

constituído essencialmente por dois transitores NPN - 2N708,
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COB emissores em paralelo e ligado a terra através de uma
resistência de 1,8 KQ.

0 sinal é injetado nas bases, que são mantidas a um
potencial de +12 volts por resistências de polarização de 30
KQ, ligadas ao potencial do coletor (13 volts).

Os sinais de entrada, provenientes dos amplifica-
dores lineares e dos seus discriminadores de amplitudes, a-
pTescntam una forma inadequada para a coincidência rápida.
Esse inconveniente é eliminado pelo circuito de "tratamen-
to" dos impulsos, através dos diodos IN3600,quc eliminam as
caudas negativas dos impulsos. Os condensadores de lOpF di-
ferenciam os impulsos resultantes não oferecendo atenuação
apreciável ãs componentes de alta freqüência dos impulsos.
Finalmente, os diodos zeners interpostos entre os capacita-
do res e as bases dos transitores tornam os impulsos,nas ba-
ses dos transitores, mais rápidos [El 13].

0 funcionamento deste circuito foi testado com um
gerador de sinal dotado de relê de mercúrio,capaz de produ-
zir impulsos com tempos de subida de cerca de 3 useg, liga-
do aos amplificadores lineares.

Os impulsos observados na saida do circuito apre-
sentam um tempo de queda de aproximadamente 2 useg, com am-
plitudes de -7 volts. 0 impulso permanece nesse nível duran-
te 50 useg, retornando ao nível normal em 100 nano seg.

5.J.2- Circuito do Formador de Impulsos

0 impulso proveniente do circuito de coincidência

rápida tem a forma representada na figura 13, pela qual se

observa que o tempo de queda é inferior a nano seg,permane-

cendo a um nível de -7 volts durante 50 nano seg e recupe-

rando-se em seguida ao nível zero em cerca de 100 nano seg.
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Esse impulso deve atuar no gatilho (gate) do circuit, de co-

incidência rápida do multianalisador,que exige para esse fim

um impulso positivo com tempo de subida inferior a SO nano

seg. A fim de evitar o registro de coincidências casuais ou

de impulsos provenientes do circuito de soma coincidência,

que não correspondam ao valor de crista do impulso soma foi

projetado um amplificador, representado na figura 14, cuja

finalidade era de transformar o impulso de entrada em um im-

pulso positivo, que satisfaça a essas condições e que per-

maneça em nível alto (isto c, seja retangular) durante um

tempo ajustãvel, apôs o qual deve retornar a um nível zero

sem cauda. Esse é um circuito ampliador de saturação rápida,

destinado a fornecer um impulso de saída, com tempo de subi-

da menor do que nano seg, e com um tempo de permanência no

nível alto, que pode ser ajustado pelo potenciômetro de en-

trada a valores situados entre 100 nano seg e cerca de 10 u

seg, como se verifica da análise da forma do impulso de saí-

da que apresenta um "slew rate" de 800 volts por u seg.

Procurou-se ajustar a largura desse impulso,de mo-

do que o gatilho do circuito de coincidência do multianali-

sador permanecesse aberto durante o tempo necessário, para

que o impulso do circuito de soma coincidência atingisse seu

valor máximo, ou seja, de um décimo de nano seg.

5.k -CIRCUITO DE COINCIDÊNCIA NO MULTIANALISADOR

Os fenômenos foTam registrados em um multianalisa-

dor Ortec modelo 6240, a fim de se dispor do número de im-
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pulsos provenientes do circuito de soma coincidência em fun-

ção da sua amplitude. Esse analisador possui um circuito ló-

gico de coincidência na sua entrada, que opera sobre o prin-

cípio de sõ permitir o registro de um impulso, de determi-

nada amplitude, quando o gatilho (gate) receber um impulso

positivo simultâneo.

As coincidências rápidas foram assim aplicadas ao

gatilho, após o seu impulso resultante ser formado por um

circuito ampliador constituido por quatro portas lógicas

"NAND", que por sua vez disparam dois univibradores em cas-

cata, dotados de um circuito de atraso de tempo,para tornar

a crista ascendente do impulso retangular, resultando coin-

cidente com o pico da amplitude dos impulsos do circuito de

soma coincidência-

Dessa forma todos os impulsos provenientes do cir-

cuito de soma coincidência, que não fossem devido â uma co-

incidência real dos fótons ocorrida dentro de um tempo de re-

-8
solução da ordem de 2 x 10 segundos, eram automaticamente

eliminados.



CAPÍTULO 6

AJUSTE E CONDIÇÕES DE FUNCIONAMENTO

DO EQUIPAMENTO

6.1 - INTRODUÇÃO

A verificação das condições de funcionamento, e a

determinação dos ajustes foram feitas com o objetivo de se

obterem as condições ideais de funcionamento. Verificou-se

o comportamento de cada unidade separadamente,logo após,das

linhas dos circuitos de soma coincidênciaecoincidência rá-

pida e, finalmente, o sistema de detecção e análise dos da-

dos.

6.2-CIRCUITO DOS DETECTORES

Para fazer o ajuste do circuito dos detectores u-

tilizou-se uma fonte padrão de Cs-137. Nesse ajuste deter-

minamos o potencial de trabalho das fotomultiplicadoras

(RCA 4524 e 6342-A) e a focalização dos fotoelétrons prove-

nientes do catodo, que incidiam no primeiro dinodo por meio

de um potenciõmetro de l,5Míi (ver figura 11) ,que permite va-

riar a diferença de potencial entre o fotocatodo e ° primei-

-48-
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ro dinodo.

Os catodos das células fotomultiplicadoras não pos-

suem densidade uniforme, tornando-se necessário ajustar o po-

tencial de tal forma que o primeiro dinodo recolha o maior

número de fotoelétrons possivel.com o fim de obter uma me-

nor flutuação estatística na amplitude do impulso final; a-

lém disso, uma vez que essa condição é satisfeita para po-

tenciais aplicados entre 250 e 400 volts,os fotoelétrons in-

cidirão no primeiro dinodo com energias entre 250 e 450 eV

e não serão influenciados, em suas trajetórias, pelo campo

magnético terrestre.

Essa influência foi medida ajustando-se o potenciô-

metro "foco" para impulsos de máxima amplitude em função da

orientação da fotoraultiplicadora, em relação ao campo magnéti-

co terrestre. Constatou-se que esse efeito não é observado

para uma diferença de potencial de 350 volts, que correspon-

de a uma boa distribuição dos fotoelétrons na área de pri-

meiro dinodo, e o efeito de fadiga mostrou-se desprezível

durante o trabalho. Determinou-se o ajuste de maneira inde-

pendente para cada ama das células fotomultiplicadoras. Es-

ses ajustes foram feitos com um oscilografo de raios catõdi-

cos (TEKTRONIX Tipo 310 série 019750).

6.3" LINHA DE SOMA COINCIDÊNCIA

A análise do funcionamento e determinação das con-

dições de operação do circuito soma coincidência,foram rea-

lizadas analisando-se a amplitude do impulso de entrada,com
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oscilógrafo de raios catódicos, e verificando-se a influên-

cia na amplitude com a posição do potenciômetro de 1,5 H S

(figura 12).

A linearidade desse circuito foi verificada com o

auxílio de um pulsador rápido construído no laboratório,cons-

tituído por um oscilador de relaxação, contendo um transitor

de uni-junção que excita um SCR com constantes de tempo a-

justadas para produzirem impulsos com as mesmas caracterís-

ticas que os provenientes das fotomultiplicadoras.

O circuito de Soma Coincidência possui os canais A

e B de entrada e A,B e A + B de saída. Possibilita assim,nas

saídas A e B, análise dos impulsos individuais provenientes

de cada amplificador, e A + B soma todos os impulsos que en-

tram por A e B (quando esteé são coincidentes produz-se um

único impulso, cuja amplitude é a soma das amplitudes dos im-

pulsos individuais).

Como os impulsos das saídas A,B e A + B passam pelo

amplificador linear e depois vão ao analisador multicanal

que fornece os seus espectros, a condição ótima de funcio-

namento é obtida através do espectro de uma fonte de Cs-137,

baseando-se na condição de que, como a energia do fotopico

deste ê sempre de 0,662 MeV, os fotopicos de A,B e A +B,de-

verão estar no mesmo canal, pois no multianalisador o núme-

ro do canal é proporcional a energia da radiação incidente.

É importante observar-se que as posições dos impulsos

dos canais A,B e A + B devem ser sempre coincidentes,uma vez

que não existem raios gama coincidentes no decaimento do Cs-137.
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Figura 15 - Espectro do Cs-137 observado no analisador
multicanaL com o circuito de soma coinci-
dência onde: o espectro inferior pertence
ao canal B; o intermediário ao canal A e o
superior canal A+B.
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Essa verificação permite também concluir que o poder sepa-

rador do sistema elimina as coincidências casuais.

Esse ajuste ê feito variando-se opotenciômetro lKfí

na figura 12, até que os máximos dos fotopicos A e B coin-

cidam no mesmo canal e, sendo assim, o de A e Btambém coin-

cidirá. Isto pode ser observado na figura 15, onde o espec-

tro inferior c o do canal B com uma resolução de 8,80%;o es-

pectro intermediário c o canal A, com resolução de 10,49S,e

o superior do canal A + B ou soma coincidência com resolução

de 9,94»..

A escolha da alta tensão da fotomultiplicadora

(1.000 volts) e ganho do amplificador (2), obedeceu ã con-

dição de que a amplitude dos impulsos de entrada no anali-

sador multicanal não excedesse ao máximo tolerado de 10 volts

(tensão máxima admitida no multianalisador), e também, apo-

sição do fotopico no canal 181 deixa livre 181 canais à es-

querda, o que possibilita uma análise mais detalhada do es-

palhamcnto Compton duplo, cuja energia é sempre inferior a

do fotopico do Cs-137.

6.4 -LINHA DE COINCIDÊNCIA RÁPIDA

Os impulsos provenientes do circuito de soma coin-

cidência, apresentam uma amplitude, que ê dada pela soma das

amplitudes dos impulsos produzidos por fõtons nos canais A

e B, através dos respectivos detectores. A amplitude desses

impulsos deveria variar de maneira contínua entre zero e a

energia máxima, correspondente aos fõtons do Cs-137 (0,662
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MeV).

Dada a necessidade do emprego de uma fonte de alta

intensidade para aumentar a freqüência do efeito Compton du-

plo, c de se esperar que devido à influência de coincidên-

cias casuais apareçam impulsos de amplitude maior do que a

correspondente à linha do Cs-137, que seriam produzidos pe-

la superposição de dois fótons independentes (com energias

da linha do Cs-137, ou de qualquer combinação de unt destes

com fótons Compton ou mesmo, a soma de fõtons Compton de al-

tas energias) dentro do tempo de resolução do circuito de

Soma de Coincidência.

A primeira vista poder-se-ia pensar que tornando

este tempo suficientemente pequeno, eliminar-se-iaa contri-

buição desses impulsos casuais; entretanto, o próprio fenô-

meno de formação do impulso na válvula fotomultiplicadora

mostra que há um limite para o valor mínimo desse tempo. £

necessário que o poder resolutivo seja maior do que o tem-

po de decaimento da fluorescência no Nal(Ti) para que a am-

plitude apresente uma medida correta da energia dos fótons;

a este fenômeno deve-se adicionar ainda as variações que o-

coTrem na forma do impulso final, devidas ao fenômeno de flu-

tuação estatística do coeficiente de multiplicação secundá-

ria nos vários dinodos.

A experiência nos mostrou que para os cristais e fo-

tomultiplicadoras utilizadas,esse tempo não deve ser infe-

rior a 10 seg, razão pela qual as constantes do circuito

foram calculadas para um poder resolutivo de 2 xio" seg.Es-
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ses resultados são comprovados pelas figuras 15-a,b,c,d,que

dão os espectros simples dos dois canais e o espectro da.sua

soma independente, que corresponde à soma real dos eventos.

£ fácil ver que nessas condições o efeito Compton

duplo, por ser um evento raTO, seria totalmente mascarado

pelas coincidências casuais, tornando-se necessário então,

dispor-se de um método adicional que permita selecionar.en-

tre os impulsos da soma coincidência registrados, somente

aqueles que correspondem a uma coincidência real. Com esse

propósito foi introduzido o circuito da figura 13, com um po-

der resolutivo de 1,7x10 seg. Nesse circuito, através de

amplificadores lineares rápidos, procurou-se, inicialmente,

ampliar os impulsos provenientes dos cintiladores,com um ga-

nho suficientemente elevado para que só a parte inicial dos

impulsos (correspondente a cerca de 10 m volts) produza si-

nais de coincidência.

Dessa forma, o impulso final das coincidências rá-

pidas tem como função primordial marcar a simultaneidade da

presença de fõtons nas duas fotomultiplicadoras,entendendo-

se por simultâneos, os fenômenos que ocorrem dentro de um
-8 -

tempo de 1,7x10 seg. A amplitude desses impulsos não a-

presenta, obviamente, nenhuma correlação com a energia dos

fõtons que atingem os cintiladores (cuja energia é dada pe-

lo circuito de soma coincidência).

0 multiánalisador é dotado de um circuito de coin-

cidências sui generis, capaz de separar fenômenos que ocor*

rem dentro de cerca de 10 nano seg. Esse circuito funciona



- 55 -

fundamentalmente, através de uma porta provida de um gatilho,

que sõ permite o registro dos impulsos do circuito de soma

coincidência nos canais correspondentes as suas amplitudes,

se o gatilho receber um impulso lógico, que transfira o ní-

vel zero a um nível alto limitado a cerca de 10 volts.

Como o circuito de coincidência rápida produz im-

pulsos de cerca de -7 volts torna-se necessário invertê-los

e transforma-los em um impulso retangular perfeito,cuja laT-

gura possa ser previamente ajustada.

No nosso caso, essa finalidade foi obtida através

do amplificador linear transitorizado da figura 14.

No ajuste realizado, a largura do tope desse impul-

so foi fixada em aproximadamente 3pseg, a fim de que o ga-

tilho permanecesse aberto durante o tempo necessário para

'que a amplitude dos impulsos provenientes das duas fotomul-

tiplicadoras pudesse atingir o seu valor máximo. £ evidente

que nesse caso, impulsos que ocorram dentro desse intervalo

de tempo serão registrados.
#

6.5-CIRCUITO TOTAL

A verificação do circuito total, cujo diagrama de

blocos se acha representado na figura 8, foi feita comparan-

do-se o espectro obtido para o circuito de soma coincidên-

cia com o espectro final, obtido com a coincidência no mul-

ticanal dos impulsos das linhas de soma coincidência ecoin-

cidência rápida. Constatou-se que havia uma drástica redu-

ção das contagens registradas em todos os canais, fato este
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que corresponde à eliminação dos impulsos falsos,da soma co-

incidência.

Observação - Como a medida dos fenômenos envolve medida de

tempo, os intervalos de tempo em que se efetuaram as medidas

foram pré-fixados no multianalisador, que c dotado de um re-

lógio eletrônico a base de quartzo, que interrompe seu fun-

cionamento após um intervalo de tempo pre-determinado comum

erro inferior a 1 seg. A instabilidade desse relógio é me-

nor que 10 seg/ano.

Devido ao fato das medidas se prolongarem durante

a noite, podendo ocorrer eventuais interrupções dé energia,

e o sistema ser novamente ligado e os dados acumulados, foi

adaptado um dispositivo de segurança ao sistema que inter-

rompia as medidas com uma queda de tensão, evitando-se as-

sim que dados obtidos com o circuito antes de atingida sua

estabilidade térmica pudessem ser adicionados aos dados an-

teriores.

Como a memória do multianalisador conserva os da-

dos, mesmo em casos de interrupção de corrente, projetou-se

um circuito baseado no emprego de um relê que interrompia o

sistema do multianalisador e de alta-voltagem sempre que

houvesse queda de tensão.

- a -



CAPITULO 7

RESULTADOS

7.1- DETERMINAÇÃO DO TEMPO DE RESOLUÇÃO
DOS CIRCUITOS DE COINCIDÊNCIA

A atuação nos dois detectores por duas radiações,

sea correlação temporal, que chegam num intervalo de tempo

pequeno cm relação as constantes de tempo do circuito, faz

com que o circuito falhe ao tentar resolvê-las separadamen-

te. Essas coincidências casuais surgem apenas, devido o tem-

po de resolução finito dos circuitos de coincidências.

£ necessário, para uma boa resolução, que o tempo

morto de um circuito seja o menor possível; entretanto, ele

deve ser maior do que o tempo de operação (time lag) dos de-

tectores, pois há um intervalo finito entre a formação da io-

nização primária no detector e o aparecimento de uma carga

apreciável.

Para essa determinação utilizamos uma fonte de Cs-

137, que emite apenas fótons de uma energia.

Com a fonte, entre os dois detectores,fizemos ini-

cialmente a determinação do número de fótons que atinge os

-S7-
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dctectores separadamente; a seguir, com os dois detectores

ligados obtivemos o número de coincidências casuais do cir-

cuito de soma coincidência, e do circuito de coincidências

rápidas. 0 número de coincidências casuais é* dado por:

Ncasuais " 2 T 1 N 1 N 2

onde:

N, e N, = número de fotons que interagem com os dois de-

tectores separadamente;

N . =número de coincidências casuais com os dois

detectores ligados ao sistema de coincidência.

T ' « tempo de resoxuçio do circuito de coincidên-

cia.

Os resultados obtidos foram:

2,7xio" seg para tempo de resolução do circuito de so-

-8

ma de coincidências e 1,7x10 seg para o c i rcui to de coin-

cidência rápida.

7 . 2 - ESPECTRO DA ENERGIA DOS FÕTONS DO EFEITO COMPTON DUPLO

7.2.1 - Coincidências com Espectros " Integrais"

A verificação da distribuição da soma das energias

dos dois fotons, devido ao efeito Compton Duplo, foi feita

através de espectros das contagens coincidentes.

Inicialmente verificou-se todas as possibilidades

de coincidência, levando-se em conta que os dois fotons po-

diam ser espalhados com qualquer energia, e sem fixar pre-

ferência por um determinado detector.
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A condição citada foi obtida mantendo-se os dois mo-

nocanais do circuito de coincidência rápida na posição "in-

tegral", para possibilitar a contagem de todas as combina-

ções de energia.

No entanto, pelas próprias condições de funciona-

mento dos circuitos de coincidência, sabe-se que pode haver

coincidências de origens diversas devido ao efeito Compton

duplo; por esta razão, sempre íe obtínhamos um espectro de

coincidências, era necessário selecionar as contagens do fe-

nômeno estudado. Essa seleção pode ser feita, levando-se em

conta: coincidências devido a radiação ambiente ou "Back-

ground" (é possível que uma mesma radiação cósmica atraves-

se os dois detectores); coincidências casuais (devido ao

tempo de resolução finito dos circuitos de coincidências),

ou ainda, coincidências entre um raio gama espalhado por e-

feito Compton simples e outro emitido por "Bremsstrahlung"

de elétrons no alvo.

Em conseqüência, nossa programação para selecionar

as coincidências do efeito Compton duplo, foi sempre reali-

zada em duas etapas. Na primeira etapa determinava-se o es-

pectro devido ãs coincidências da radiação ambiente e a ou-

tro processo qualquer, independente do alvo; isto foi feito

mantendo-se as condições geométricas constantes e fazendo-se

as contagens sem alvo. Na segunda etapa fazia-se o espectro

nas mesmas condições, porém com alvo.

Tomando-se o número de coincidências com o alvo.a-

cumuladas em cada canal do multianalisador por unidade de
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tempo, e subtraindo-se daquelas obtidas sem o alvo, resul ta-

va o espectro das coincidências do efei to Compton duplo.

Nossas medidas in ic ia i s foram fe i tas coir. alvos de

parafina de espessura 4,100 cm e 8,220 cm.

Para uma mesma condição, repetíamos várias vezes a

experiência com o objetivo de ver i f icar a estabi l idade do

sistema u t i l i zado . Os resultados obtidos estavam sempre den-

tro da flutuação esta- . ís t ica admitida.

As. figuras 16-a,b,c,d apresentam os espectros das

coincidências, obtidos no analisador mui t i cana l .

Subtraindo-se as contagens das figuras 16,b e 16,c

das contagens de 16,a, resultou a figura 17, com o número de

coincidências devido ao efei to Compton duplo.

Da análise da figura 17 conclui-se que:

a) Como o fotopico do Cs-137 estava no canal 181 (por-

tanto , ao canal 181 correspondia 0,662 MeV. , a soma

das energias dos fotons do efeito Compton duplo de-

veria ser inferior a do Cs-137, e portanto, o espec-

tro deveria ocupar canais infer iores a 181;esta con-

dição foi plenamente s a t i s f e i t a .

b) A intensidade diminui a medida que o número do canal aumenta,

ou seja, a probabilidade diminuia â medida que a soma das ener-

gias dos fotons se aproximava da energia do foton inicial.

c) Comparando-se as curvas 1 e 2, nota-se que estas são

semelhantes a pa r t i r do canal 80. Para os canais in-

feriores a 80, a curva 2 apresenta um número de coin-

cidências que aumenta com a diminuição do canal ( i s -
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Figura 16 - Espectros das Coincidências observadas no
analisador multicanal
a) Background
b) Alvo de parafina com espessura 4,100 cm
c) Alvo de parafina com espessura 8,220 cm
d) Superposição de a,b e c.
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100 , ISO
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FIG. 17 VARIAÇÃO DA INTENSIDADE PARA O EFEITO COMPTON DUPLO COM
O NUMERO DO CANAL-ALVO DE PARAFINA ( I ) ESPESSURA 4,100cm

(2) ESPESSURA 8,220cm
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to é, com a diminuição da energia) mais rapidamente

do que a curva 1. Esse fenômeno é devido a coincidên-

cias entre fotons Compton e de "Bremsstrahlung" dos

elétrons Compton cujo número, como c sabido, aumenta

com o quadrado da espessura do alvo.

Numa segunda série de medidas, para verificar o es-

pectro do fenômeno estudado usamos um alvo de alumínio para

comprovar a dependência teórica cora o número atômico (Z),

pois a secção de choque para o efeito Compton duplo deveria

variar com o número atômico do alvo.

Nesta observação, mantendo-se a condição anterior

(da parafina), mudamos o alvo para uma placa de alumínio de

espessura 4,265 cm.

Na figura 18, que representa a variação da inten-

sidade das coincidências para o efeito Compton duplo com o

número do canal, observa-se que a intensidade é comparati-

vamente maior do que a da parafina, como se esperava.

Como as espessuras do alumínio e parafina eram pra-

ticamente iguais, esperava-se que sendo as condições geomé-

tricas idênticas, a relação entre o número de processos Comp-

ton duplo por elétrons dos alvos, seria igual ao quociente

entre os respectivos números de elétrons (i.é, 7 parafina '

Os resultados experimentais mostraram que este quo-

ciente variava de acordo com o canal, tornando-se menor ã

medida que o canal crescia, sendo no entanto, sempre menor

que a relação esperada.

A conclusão, que se apresenta,! que os fotons Comp-



- 64 -

ton produzidos no alumínio sofrem uma absorção apreciável

por espalhamento Compton simples e por efeito fotoelé-

trico (aZs), enquanto que, na parafina, a auto-absorção pa-

ra os efeitos Fotoelétrico e Compton é desprezível diante do

alumínio.

Esse efeito se manifesta de uma maneira muito ní-

tida no espalhamento Compton duplo, onde a emissão se faz

predominantemente com um fóton energético e um de baixa e-

nergia, que sofrem intensa absorção no alvo do alumínio.

Observação - Nas medidas, com parafina e alumínio, foi fixa-

do um limite inferior no multianalisador, que ajudou a eli-

minar as coincidências provenientes do ruído das fotomulti-

plicadoras.

7.2.2 - Coincidência entre um fóton de energia pré-determinada

e ura do espectro "integral"

A teoria de Mandl e Skyrme dá como mais provável a

emissão de um fóton mole e um duro e possibilita,através de

seus casos especiais (ver 2.3.3), a previsão teórica da sec-

çâo de choque e do espectro de energia quando a energia de

um dos fótons emitidos for independente.

Em termos experimentais a independência de um dos

fótons do efeito Compton duplo, foi feita mantendo-se um dos

analisadores do circuito de coincidência rápida, na posição

"diferencial", enquanto que o outro analisador.da mesma li-

nha, estava na posição "integral". Nessas condições, o fó-

ton independente (dado pelo "diferencial") estava sempre num

intervalo de energia E(V) e E(V) +AE(V), enquanto que o ou-
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tro (dado pelo "integral"), podia assumir qualquer valor.

De acordo com a teoria, o espectro resultante de-

veria ser semelhante ao da figura abaixo:

ca

c
u
o
o.

8
00
(0
u
oo

5 IO 15 20 25 30 33-
número do canal

A curva representa o espectro teórico cal-
culado para o efeito Compton duplo.

No entanto, ao aplicarmos a condição experimental,

não observamos o espectro esperado.

Foram feitas variações de E(V) e constatamos que os

resultados diferiam dos espectros jã discutidos pois, sob a

nova condição, havia uma queda muito grande de coincidên-

cias.

A análise dos resultados levou-nos a conclusão de

que a observação do efeito Compton duplo estava sendo mas-

carada por coincidências que ocorriam durante o tempo em que

o gatilho do circuito de coincidências da entrada do multi-

analisador permanecia aberto (ver figura 14; O,luseg).

- o -



CAPITULO 8

CIRCUITO DE COINCIDÊNCIA ULTRA-RAPIDO

8.1 - INTRODUÇÃO

A consideração de que a única informação importan-

te fornecida pelo circuito de soma coincidência éo valor da

amplitude no pico dos impulsos, levou-nos a projetar um no-

vo circuito para controle das coincidências finais (isto é,

do circuito de coincidências no multianalisador) .

Esse circuito deveria transformar o impulso prove-

niente do amplificador formador de impulsos (que segue ao

circuito de coincidência rápida) em um impulso rigorosamen-

te retangular, de duração ajustável entre 20 e 925 nano seg,

para que atue no gatilho no momento exato em que a amplitu-

de dos impulsos provenientes do circuito de soma coincidên-

cia atinja a crista.

O ajuste de 20 a 925 nano seg permite escolher a lar-

gura mais adequada do "jitter" (flutuação no tempo de mul-

tiplicação das fotomultiplicadoras e dos circuitos subse-

quentes, que é de cerca de 10 a 50 nano seg).

-66-
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Quando se deseja trabalhar com coincidências de im-

pulsos tão rápidos é essencial que se leve cm conta o tempo

de propagação dos impulsos nos diferentes canais de conta-

gem. Torna-se imperativo, que p circuito previsto possa pro-

duzir um impulso retangular de amplitude •- duração pre-de-

terminados, somente após um tempo de espera ajustávcl.

8.2- CIRCUITO ELETRÔNICO

0 circuito foi desenvolvido utilizando o circuito

integrado 74125,da linha TTL , que e* constituído por dois mul-

tivibraclores de um impulso ("dual retriggcrable one shots

with clear"), precedidos por um formador para o seu disparo,

baseado em um integrado TTL 7400.

O circuito integrado TTL 7400 (ver figura 19) con-

tém quatro portas "NAND"; o primeiro estágio recebe um po-

tencial de +5 volts na entrada 2, enquanto que o sinal éin-

jetado na porta 1, e funciona como um ampliador de ganho 10,

devido a resistência R. de 680Q. Os dois estágios seguintes

funcionam como um disparador Schmitt que vai disparar o

74123.

Como o impulso proveniente do ampliador (que segue

a saída do circuito de coincidência rápida) c de amplitude

maior que o nível alto (+5V) da primeira porta "NAND", o ga-

nho adicional de Io permite utilizar, para a abertura do dis-

parador Schmitt,- apenas a parte inicial da subida do impul-

so das coincidências rápidas, e portanto, a parte mais rá-

pida do impulso.
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FIO. 19 CIRCUITO PARA EXCITACAO 00 TTL 74 123
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No circuito formador de impulsos para o TTL 74123,

isto c, no TTL 7400, a histeresc do disparador de Schmitt o

fixada pela resistência R?. A-saída utilizada c .: do dispa-

rador, isto e", o pino B do circuito integrado.

O circuito de ajuste do tempo de atraso (ver figu-

ra 20) do circuito final é dado por R, C-, corrcsnondendo a

um atraso regulável entre 20 e 470 nano seg; P.r C, fixa a

duração desse impulso c o tcnpuik- sua volla ;io estado quies-

cent c. 0 impulso de saída vai ao pino 1 c a duração do im-

pulso formado é dada pelos valores R-, C7, correspondendo a

uma largura maxima de 250 nano seg.

8.3-AJUSTE FINAL DO SISTEMA

Para o ajuste final do sistema empregou-se um os-

cilógrafo de raios catódicos (Tektronix Tipo 310 A série

019750) c utilizou-se a saída do circuito de soma coincidên-

cia, linearmente ampliada, na linha de entrada do oscilogra-

fo, com disparador interno dando velocidade de varredura de

20 M seg/cm.

Figura 21 - Impulso^observado na saída do Circuito de Soma
Coincidência, com um injetor de sinais a rcle
de mercúrio.
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O impulso observado com um injetor de sinais a re-

lê de mercúrio, ligado por cabos coaxiais de igual compri-

mento na entrada do circuito soma coincidência, tinha o as-

pecto- representado na figura 21.

Injetando-se sobre o sinal proveniente do pino 13,

do circuito integrado 74125, e variando o "trimpot" de 470fi,

observou-sc que o impulso das coincidências rápidas podia

ser colocado entre qualquer posição do intervalo AC; ajus-

tou-se seu valor para que o centro do impulso final, desti-

nado ao gatilho do multianalisador, ocupasse a posição B.

Dessa maneira foi possível ajustar o sistema para condições

ideais de funcionamento.

Figura 22-Ajuste do impulso do circuito de soma coin-
cidência com o do circuito de coincidência
rápida.

É importante assinalar que, uma vez que todas as
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componentes dos circuitos foram utilizadas com dissipaçao a-

baixo de suas especificações, o circuito apresentou um enor-

me grau de estabilidade.

- n -



CAPTTULO 9

RESULTADOS FINAIS

9.1-ESPECTRO DA ENERGIA DOS FÕTONS DO EFEITO COMPTON DUPLO

9.1.2 - Coincidências com Espectros " I n teg ra i s 1 1

Com a introdução dos novos circuitos ,o ganho do aw-

plificador do circuito de soma coincidência foi ajustado pa-

ra a posição 2, e a tensão da válvula fotomultiplicadora pa-

ra 1.000 volts, a fim de que o fotopico do Cs-137 correspon-

desse ao canal 210 do multianalisador.

A seqüência experimental realizada foiamesma fei-

ta anteriormente: medida do espectro das coincidências sem

alvo e com alvo, sendo que foi utilizado para alvo uma pla-

ca de alumínio de 0,2263 cm de espessura.

A determinação do espectro da variação de intensi-

dade para coincidências devido ao efeito Compton duplo, em

função da soma das energias dos dois fõtons emitidos, quan-

do não eram fixadas condições de energia nos detectores.foi

obtida mantendo-se os dois analisadores do circuito de co-

incidência rápida na posição "integral". 0 resultado, para

-73-
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esse caso, ê apresentado na figura 23.

Verificou-se, que comparando a figura 23 com a fi-

gura 18 (anterior, à introdução do circuito de coinci-

dC'iicia ultra-rapido) , que o numero de coincidências regis-

tradas oriundas do efeito Compton duplo diminuiu. Tomando-

se por exemplo: no canal 100, da figura 18, o número de co-

incidências por seg e por elétron do alvo, c de 9,89 * 10~

e, n;i figura 23, para o mesmo canal este número cai a 1 , y8 * 10

Alem disso, os dois espectros apresentam concavidades dife-

rentes .

No entanto, a comparação teórica com essas curvas

torna-se mais difícil, pois as teorias propostas apenas tra-

tam do caso onde a energia de um dos fõtons é" independente.

Entretanto, resolvemos fazer as medidas para uma futura c ">m-

paração com a teoria. Estamos estabelecendo contatos com fí-

sicos teóricos do país, procurando interessá-los nesse cam-

po de pesquisas.

9.1.2 - Coincidências entre um fõton de energia pré-determinada
e um do espectro "integral"

0 espectro correspondente à emissão de dois fótons

coincidentes, para a energia de um foton independente, foi

obtido com a introdução do circuito de coincidência ul'ra-

rãpido.

Com um dos analisadores do circuito de coincidên-

cia rápida na posição "integral", e o outro na posição "di-

ferencial" pudemos obter no "diferencial", valores conheci-

dos para a energia do fôton independente.
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Para energias independentes, tomamos os valores 10,

15 e 20 volts no analisador monocanal. Como a altura do pul-

so (cm um analisador monocanal) c proporcional ã energia do

foton incidente, através de uma c^libração prévia pudemos

determinar que para 10 volts corresponde um fóton de 108,3

keV, para 15 volts 170,1 keV e para 20 volts 215,2 kcV.

A figura 24 (a,b,c) apresenta uma seqüência de es-

pectros para as energias independentes: a=10 volts, b = 15

volts e c=20 volts; cada uma dessas medidas foi feita du-

rante 80.000 seg. Os fotopicos apresentados correspondem ao

número de eventos, cuja energia 5 a soma das energias dos

fôtons coincidentes.

Tomando-se os dados da figura 25-a , cuja energia do

foton independente era 108,3 kev c subtraindo-se as coinci-

dências alheias ao efeito Compton duplo (background] .resul-

tou a figura 25-b, com o número de processos coincidentesa-

penas do efeito Compton duplo. 0 tempo de contagem para ca-

da uma das medidas foi de 240.000 seg.

Verificou-se que a forma do espectro da figura 25-a

era a prevista pela teoria.

A posição do pico de coincidência Compton duplo no

canal 103 do analisador multicanal levou-nos ã conclusão de

que o foton dependente possuia energia de aproximadamente

215 kev. Esta conclusão baseia-se no fato fato do numero do

canal ser proporcional ã energia (a calibração para a veri-

ficação da linearidade foi previamente determinada).

Observou-se também, que quando a energia do fóton
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Figura 24 - Espectros das Coincidências observadas no
analisador multicanal com alvo de alumí-
nio (tempo de contagem 80.000 seg)
a) Energia independente E(volts) - 10 e

AE(Volts) - 5
b) Energia independente E(Volts) -15 e

AE(Volts) - 5
c) Energia independente E(Volts) - 20 e

AE(Volts) - 5
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JOO

Figura 25 - a) Espectro das Coincidências observadas no
analísador multicanal com alvo de alumí-
nio

b)

Energia independente E(Volts)"10 e
AE(Volts) - 5 (tempo de contagem 240000 seg)
Variação da? coincidências Compton duplo
oom os números do canal para o espectro
ícíma.
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independente crescia, o pico das coincidências se apresenta-

va com resolução pior; isto deve ao fato da probabilidade

para emissão, dos dois fótons com energias grandes, ser pe-

quena .

Para valores da energia independente menores que 10

volts ou 1ÜS,3 kcv, havia predominância do efeito Compton

duplo; no entanto, havia também menor eficiência de detec-

ção e aumento da taxa de contagens acidentais.

9.2-CALCULO DA SECÇÃO DE CHOQUE DIFERENCIAL PARA

0 EFEITO COMPTON DUPLO

0 cálculo numérico da secção de choque diferencial

e muito trabalhoso em virtude da grande variação destas com

os ângulos sólidos determinados pela geometria da fonte, em

relação aos detectores.

No caso particular da geometria utilizada nas nos-

sas experiências, este trabalho fica notavelmente simplifi-

cado graças ao trabalho de McGie, Brady e Knox [Ma 17],que

integraram numericamente a equação da secção de choque di-

ferencial para uma geometria semelhante.

Utilizando-se a notação dos autores acima,a secção

de choque diferencial teórica (Cj) para o processo, 5 dada

pela equação:

<25>

onde k. é a energia do rõton independente (k, ou
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A integração era relação a energia do fõton depen-

dente está implícita na integração para os ângulos sólidos

dfi, e díi,, compreendidos peJo alvo c detectores.

Para cada valor particular de k, ou k->, o valor da

secção de choque experimental e obtido a partir do número de

contagens do espectro do efeito Compton duplo. Em termos dos

parâmetros experiracntais, a taxa de ocorrência dentro de um

intervalo de energia independente dk. para os eventos Comp-

ton duplo é dada por:

(26)

onde:

IQ - intensidade da fonte de raios gama;

dí20
-rr^- - fator geométrico; considera apenas a fração de In

"o

que chega ao alvo.

Nav. - número de Avogadro;

M,Z,S,p - São respectivamente: massa atômica, número atômi-

co, espessura e densidade do alvo;

r 3 3 < J C D 1

U» ^n iV
 ](k.) dk. - secçao de choque diferencial por unida-

de de energia, para ocspalhamento Comp-

ton duplo no intervalo de energia k. e

k.+dk., considerando espalhamentos dos

dois fótons a 90* entre si e com o fei-

xe incidente.
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dflj,dí>, - ângulos sólidos compreendidos entre o alvo e os

detectores 1 e 4, respectivamente (figura 10).

Gfk.J.GfK,) - eficiencias intrínsiens dos cristais para as

energias k. e k̂ «

k- - energia do fõton independente.

0 calculo da secção de choque diferencial por uni-

dade de energia foi feito para o futopico da figura 25-b,cu-

ja energia do fóton independente k- foi fixada em 108,3 kcv.

Para essa condição os valores experimentais obti-

dos foram:

NpD(k-) = 6,575x10 coincidências y-y por seg valor ob-

tido pela integração numérica do fotopico da

figura 25-b.

'0 =
10 8Nn = 4*3,7x10 = l,48>«10 desintegrações por seg.

" í 3,14-1,62
O D2 24'

HJ -~h-= TTn • 0,0011111

fator de correção geométrica para o feixe in-

cidente. Sendo que r-. e o raio do alvo atingi-

do pelo feixe gama incidente e D, a distância

entre a fonte e o alvo.

6,

13

0,

02x10
27

2263

23

cm
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PAA = 2tbb9l g/cm3.

dn1 = 1T'4
3'U

8,1 = 2,84878 sr'1

-1
= 0,56272 s r

6(k1) =1; 6(k2) =1.

A eficiência intrínseca de cada cintilador, para a

contagem dos fótons oriundos do efeito Compton duplo,depen-

de da distância da fonte ao detector, das dimensões do cris-

tal e da energia da radiação incidente.

As curvas que apresentam os valores da eficiência

intrínseca em função da energia, para um dado cristal, mos-

tram que esta é uma função linear sobretudo nas regiões de

energias abaixo de 1 MeV-

A consideração de que a linha principal do efeito

Compton duplo foi tomada em 108,3 kev e a energia do segun-

do foton era no máximo da ordem de 215 kev, a figura 26 nos

mostra que a eficiência é de 100^ para estas energias. Em

conseqüência, no calculo da secção de choque tomou-se para

eficiência intrínseca o valor de 1009».

Esses valores foram confirmados por medidas da efi-

ciência dos cintiladores feitas com uma fonte de Cs-137.

Portanto, de acordo com os valores apresentados a

secção de choque diferencial por unidade de energia sera:

CD

6,575O0'3

1,48*108.0,001111'2,2296'1022'13'0,2263'2,f>691«2,84878*0,56272-lCb, 3

1,315-iO"33 an2 sr"2 kev"1 (27)
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Figura 26 - Eficiência intrínseca para cristais de NaI(I£)
de várias dimensões em função da energia do
raio gama.

9.3-ANALISE DOS ERROS

9 . 3 . 1 - E r r o s Sistemáticos

Os principais erros s istemáticos numa medida desse

t ipo são devido a erros: na calibração da energia do anal i -

sador multicanal, variação da e f i c i ênc ia dos detectores com

a eneTgia e , coincidências casuais . Temos ainda a conside-

rar os erros cometidos na determinação dos ângulos só l idos e

as incertezas da espessura e densidade do a lvo .

a) 0 erro na calibração da energia é da ordem de 1/210
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(fotopico no canal 210), que c menor do que a preci-

são das medidas-

b) Não há correção no valor da eficiência intrínseca u-

ma vez que esta foi considerada 100* (figura 26).

c) Como o sistema de medidas utiliiado emprega em essên-

cia, um sistema de soma coincidência relativamente

lento acopiado a dois sistemas de coincidências rá-

pidas, (sistema de coincidência rápida propriamen-

te dito c sistema de coincidências do multianalisa-

dor), é o poder resolutivo deste último que fixa a

freqüência das coincidências casuais registradas.

0 núme: ~ de coincidências casuais é dado por ZN-JN^T

(ver 7.1). No circuito de coincidência rápida propriamente

-8dito, o valor de T foi calculado em 1,7 x 10 seg c, nocir-

cuito final, esse tempo c fixado fundamentalmente pela lar-

gura do impulso proveniente do circuito integrado que foi

-9fixado em 50 x 10 seg.

Como o número de coincidências genuínas provenien-

tes do circuito de soma coincidência 5 igual ao número de im-

pulsos genuínos do circuito ultra-rãpido, o número de coin-

cidências casuais serã 2N?T , onde T =50xio" seg. No cál-

culo da secção de choque diferencial, N, =6 ,575 x 10r coin-

cidências por seg, logo:

Ncasuais * 2 * N Í ' T = 2' <6 ̂ S x l o ' V -SO-10'9

^ ~ 10 coincidências por seg.

0 número de coincidências casuais apresentou um va-
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lor totalmente desprezível.

d) A influência de erros cometidos na determinação das

medidas dos ângulos sólidos, foi verificada experi-

mentalmente com o auxílio de uma fonte de Cs-137 ca-

librada, e considerada menor do que 1%.

e) A incerteza da medida da espessura foi de 0,02".

f) A incerteza da densidade do alvo foi de 0,01°».

9.3-2- Erros Estatísticos

O número total de impulsos correspondentes ao efei-

to Coinpton duplo, registrado no multianalisador, foi de 1578

acumulados durante 240.000 seg.

0 processo de desintegração radioativa é um fenô-

meno estatístico e a lei estatística fundamental, neste ca-

so, que governa os eventos ao acaso é a lei de distribuição

de Poisson.

A determinação do desvio padrão (/H) ê dada por:

N ± /ÍT = 1578 ± /157I

ou

N ^ vffi 1578 t
ttotal ttotal 240.000 240.000 '

resultando:

(6,57 ±0,26) x io coincidências por seg.

0 desvio padrão (standard desviation) 0,67-/fT cor-

responde praticamente a 2,71 de erro.
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As considerações feitas em 9.4.1 são desprezíveis

quando comparadas com a flutuação estatística da desintegra-

ção radioativa.

9.4-ANALISE DOS RESULTADOS

A fim de comparar o valor experimental da secção de

choque diferencial obtido em nossas medidas com a previsão

teórica, utilizamos os valores apresentados por McCio et ai

[Ma 17] para o efeito Compton duplo convertendo seus resul-

tados para a geometria da nossa experiência.

A curva que mostra a variação da secção de choque

diferencial (o>n) com a energia do fõton independente (k^)

está representada na figura 27; para a energia independente

de 108,3 kcvpor nos utilizada, a secção de choque diferen-

cial é de 1,301 xIO"33 cm2 sr"2 kev"1-

0 valor obtido em nossa experiência está represen-

tado na mesma figura, e é de 1,315x10 cm sr"" kcv .va-

lor este que encontra-se em perfeita concordância com a teo-

ria.

Devemos ressaltar que os resultados de nossas me-

didas representam uma comparação direta com previsão teóri-

ca. Os autores que estudaram esse fenômeno experimental de-

terminaram a secção de choque para o efeito Compton duplo

(OCJJ) através dos valores experimentais desta,com os da sec-

ção de choque para o efeito Compton simples (Og) utilizando

a relação

CD (28)
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Os autores justificam o emprego deste método de me-

dida relativa, pelo fato de poderem eliminar vários erros

provenientes de efeitos secundários, e de ajuste dos circui-

tos utilizados.

Em nossa experiência, como foi amplamente descrito

neste trabalho, pudemos eliminar esses erros utilizando téc-

nicas eletrônicas mais elaboradas que as empregadas anterior-

mente, e que foram sendo desenvolvidas c aperfeiço;id.is em

função da análise dos dados obtidos em diferentes fases das

medidas experimentais.

Em conseqüência, o excelente acordo encontrado en-

tre as medidas experimentais e a previsão teórica pode ser

interpretado, a nosso ver, como prova da exatidão da teoria.

- D -



CAPÍTULO 10

CONCLUSÃO

1. A medida direta da secção de choque diferencial para

o efeito Compton duplo mostrou excelente acordo com

a previsão teórica, na região de energia em que foi

estudado.

2. Essa concordância mostra o interesse em se procurar

verificar a previsão teórica para outras regiões de

energia do fóton independente.

3. A técnica experimental utilizada adapta-se perfeita-

mente ã pesquisa proposta, uma vez que a obtenção de

novos dados poderá ser feita variando-se apenas a e-

nergia do fóton no analisador monocanal na linha de

coincidências rápidas.

4. As medidas também deveriam ser feitas utilizando-se

fontes gama de radiação monocromática de energias

maiores, a fim de se estudar o comportamento da pre-

visão teórica em interações de alta energia.

5. Nessas experiências seria conveniente o emprego de

fontss gama de alta intensidade, para tornar possí-

-89-
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vcl uma acumulação mais rápida dos dados experimen-

tais. Nossas pesquisas foram realizadas em um dos la-

boratórios da ala de pós-graduação do Centro c havia

a impossibilidade de se obter quantidade apreciável

de chumbo para a blindagem da fonte gama, a fim de se

evitar níveis de radiação superiores aos de tolerân-

cia nas salas de trabalho,o que limitou drasticamen-

te nossa possibilidade de utilização de fontes inten-

sas.

6. Durante o desenvolvimento da experiência foram fei-

tas medidas de curta duração com energias crescentes

do fóton independente, que estão representadas na fi-

gura 24. Essas medidas indicam que o sistema experi-

mental se presta perfeitamente ã realização das pes-

quisas propostas no item anterior. Os cálculos da

secção de choque diferencial relativos a essas ener-

gias não foram feitos por se tratar de medida rápida

com estatística inadequada a um cálculo de secçào de

choque.

7. 0 sucesso das medidas realizadas, e o alto grau de

reprodutividade dos dados mostram a vantagem do empre-

go da associação de técnicas de eletrônica analógicas

com técnicas digitais. Cremos ser esta a primeira vez

que se emprega esta técnica em medidas nucleares en-

volvendo a simultaneidade de eventos.

- B -
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