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Neste tracaiho descrevemos um sistema utilizado para cedida vie

espessura de aivos finos através da perda de energia de partículas

alfa quando estas atravessam o alvo. Tarabém é descrito 2 p:-ograr.a

utilizado na análise da espessura dos alvos.

I - IKTROPUCÃO TEÓRICA

I.I NATUREZA DA INTERAÇÃO DAS PARTÍCULAS ALFA

As partículas alfa imeragea cooi 1 natèria

primeiramente através das forças de couloao encre sua carga

positiva e a carga negativa dos átomos do meio absorvedcr. Embora

interações da partícula com o núcleo do átoiao (como, por exemplo,

no espalhairento de Rutherford) sejam possíveis, tais interações

acontecem raramente. Ao atingir um determinado absorvedor, a

partícula carregada interage com nuítos elétrons. Em cada um dos

encontros das partículas, o elétron sente ura impulso da força

atrativa de coulomb gerado pela partícula aifa ao passar por sua

redondeza. Dependenao àa aproximação ao encontro esse iirpu*30 podo

ser suficiente para levar o elétron do átomo para ura nível rr.ais

e .«> /tico (excitação) ou mesmc para arrancar o elétron do a torso

:• .*' :ação). Como resultado do encontro ter-.os que a energia

." r.r ferida ao elétron implica ea que a velocidade da partícula

í ei .lente cHiPÍnnau

A energia máxima q--s poda s<ir transferida ±1 ur.a

J'ticuia carregada de niassa m e >*r,'ir2ia cinstica E para ur. olétror.

e massa ro em uma colisão e 'íE;n /s ou, aproximadamente, 1/500 da

•nergia da partícula alfa. Sendo es ia uma pequena fração aa er.cr̂ ia

t-otal, a partícula Incidente dave perder sua er.ergia ivs muitas

interações durante sfja pausageu atravvs do t'.L̂o. vedor. Assim, u

•articula interage iontinuawentfl 72m nultos elétrons 2 r;t;a

•'ilocidad-? vai dl.TI ir. ai.ido ate -JU«Í V. Injn, í;n íy-i íuja. ela foi

•. •}'. r\ i meur. e :' reaaa;.



Os caminhos descritos pelas partículas alfa em ua

meio são. aproximadamente, linhas retas, una vez que as partículas

não sàc Buito deflet idas (exceto quando as particul&s alfa J*

perderam muita energia e sua velocidade, portanto, está próxima de

zero).

As partículas carregadas são. portanto,

caracterizadas por um alcance num dado saterial. 0 alcance

representa a distância teaxir-a que uma partícula consegue penetrar

no meio.

1.2 - PODER DE FREAHENTO

0 poder linear de freamento S para particuias

czrrzg^iz^ c™ da.d* «.LÍWÍ «edor é definido CORVO a energia diferencial

perdida pela partícula no material dividido pelo correspondente

espaço diferencial percorrido por ela:

S = - dE/dx (1)

0 valor - dE/dx ao longo do caminho percorrido pela

partícula tamtx. . é chamado de perda ae energia específica. Para

partículas carregadas, 5 ausenta á medida que a velocidade da

partícula diminui. A expressão clássica que descreve a perda de

energia especifica é conhecida como "formula de Bethe":

4ne*z2NB (2)ÍI

onde B = Z In (2n v2/I) - In (l-v2/c2) - vVc 2 (3)
1 o I

Nesta expressão v e z são a velocidade e a carga

Iniciais da partícula, N e Z são a densidade e o número atômico do

abservedor, n» á a -assa de repouso do elétron e "e" e a carga

eletrônica. 0 parâmetro I representa a excltaçâo media e o

potencial de ionizarão áo atsorvedor e e um parâmetro aetermi nado



expertaentalaente para cada el?rnertio.

Para partículas carregadas nao relativist leas (v «

c). somente o prineiro terno em B e significativo. As equações (2)

e (3) Sid válidas para diferentes tipos de partículas carregadas

desde que sua. velocidade seja grande comparada coa a velocidade dos

elétrons dos átomos do absorvedor.

A fôraula de Bethe falha para partículas de baixa

energia onde a troca de carga entre a partícula e o absorvedor se

torna laportante. foiores detalhes podes ser encontrados, por

exeaplo. na ref. 1-

Ka figura 1 aostraaos ua grafico da perda de energia

especifica ao longo da trajetória de ua feixe de partículas alfa.

Essa curva é conhecida coao curva de Bragg. O exeaplo «ostra ua

feixe de partículas alfa de energia inicial de vários HeVs. Para a

aalor parte do caainho percorrido a carga das partículas alfa

eqüivale a duas cargas eletrônicas e a perda de energia especifica

cresce aproxiaadaaente COB l/E coao aostra a equação (2). Quase no

fia d* sua trajetória, a carga é reduzida através da captura de

elétrons do seio e a curva cal abruptaaente.

II - ARRAMJO EXPERIMENTAL

Ea se tratando de partículas carregadas devemos

trabalhar ea vácuo a fia de que as partículas náo percam energia no

ar. Fazeaos, aqui, uma breve discussão do sis'.exa de vácuo

utilizado neste trabalho.

Esse sistema de vácuo é composto de uma bomba

difusora acoplada a uma bomba niecar.ica. 'Jtil'.nr.rii-sa somente a

bomba mecânica podemos atingir pressões no interior da câmara da

ordea de 10* torr. Com a bomba mecânica trabalhando junto com a

bomba difusora obteaos uma pressão da ordem de 10" torr. Na figura

2 veaos ua esquema do sistema por nós utilizado.

A eletrônica utilizada no sistema de espectrometria

alfa é bastante simples. Envolve, basicamente, os seguintes

componentes:

- detector de barreira de superfície

- pré-amplificador

• ampllficador

- conversor analógico-dlgital (ADC)
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DISTANCIA DE PENETRAÇÃO

Figurai 1 - Gráfico da perda de energia especifica versus distancia

de penetração para partículas alfa í"Curva de Bragg").

Figura 2 - Esquema do sistema de vácuo e eletrônica utilizados

neste trabalho.



- sistema de aquisição ie dados

0 diagrama de blocos da eletrônica utilizada taisòea

pode ser vista na figura 2.

III - OBIPCAO DOS DADOS

Para a obtenção dos dados basta seguirmos.

basicamente, três passos:

1) Realizar usa medida de calibraçào envolvendo somente una fonte

da partículas alfa ( An) e un detector de barreira de superfície

(esquenta da figura 3);

2) Realizar outra medida colocando-se o alvo era questão entre a

fonte de partículas alfa e o detector (figura 4);

3) Fazer uma medida como na descrita pelo item 1 só que, ao invés

de usamos a fonte de MlAn, utilizamos outra fonte de partículas

alfa (Urânio ou Tórlo). Desta forma podemos melhorar nossa

calibraçào en energia do sistema.

Na tabela I mostramos os pricipals picos alfa de

interesse do Americlo, do Urânio e do Tórlo.

No caso de alvos não auto-sustentáveis devemos

proceder como anteriormente, tomando-se o cuidado de que as

partículas alfas devem sempre atravessar primeiro o backing e

depois o alvo propriamente dito. No caso de não conhecermos

previamente a espessura do backing devemos realizar ur,a medida

da perda de energia das alfas no backing. Isso implica qua

tenhamos uma amostra do backing em separado para podermos

realizar esse tipo de medida (como descrito no item 2)J.

IV - ANALISE DOS DADOS

Os alvos a serem estudados serão Irradiados por

partículas alfa provenientes de una fonte de 'Am com 86VÍ cas

partículas tendo energia de 5486 iCeV.

Quando partículas alfa de energia E Incidem num alvo

podem ocorrer duas coisac: ou as particles não passam p«io alvo <?rr.

questão ou passam atingindo o detector com uma energia E' (ond? £'

< E) conforme o esquema da figura 5.



DEFINIOOR DC GEOMETRIA

DETETOR DE BARREIRA
DE SUPERFÍCIE

Figura 3 - Montagem utilizada para medidas de calibraç&o de

energia. Na câmara temos somente a fonte de 'Am e o detector de

barreira de superficie.

BOMBAS OE VÁCUO]

V

i t mm

—*#»
v FONTE

DETETOR DE BARREIRA
DE SUPERFÍCIE

CIMARA

Figura 4 - Montagem utilizada para a medida da perda de energia das
partículas alfa no alvo. Neste caso o alvo é colocado entre a fonte
e o detector.
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Eleaento

M IA»

M IA»

M I A .

»*»*.

*3«u

"•u

232Th

" 2Th

M0Rn

Energia (KeV)

5545(1)

SS13H)

5485.74(12)

5443(1)

5389(1)

4776.8(2.0)

4724.1(2.0)

4196(4}

4149(5)

4016(5)

3S57(8)

6283(2)

6778.5(1.2)

Intensidade (X)

0.25

0.12

88

12.7

1.3

72

28

77

23

77

23

99.93

99

Tabela I - Elementos utilizados na calioração
de energia. Os quatro últimos elementos per-
tence» a família do Th. (dados extraidos
da referência 2).



A energia perdida AE pela partícula alfa ao

atravessar ua alvo de espessura L è:

J o * *

Para pequenos Intervalos de energia das partículas

alfa podeaos considerar 6Z/ix constante. Portanto, dividindo a

aatostra ea espessuras infinitesimals £x tal que a partícula alfa

perca uma fração 6E de sua energia nessa "fatia", teaos:

4E e iZ\ i

o o
(S)

'E - «E -E - «E z

0 0

Repetlnos esse procediaento até que. na n-eslaa vez,

obtenhanos a perda de energia desejada. Assis:

AE.« Y éEj (6)

Portanto a espessura do alvo sera:

(7)

A seguir dcscrevenos o método utilizado no cálculo

da espessura de alvos por Irradiação de partículas alfa.
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• - CALCUUD DA ESPESSURA DC ALVCS - PROCRAHA THICK. BAS

V.I - ESIUDO OAS TABELAS DE PERDA CE EMERCIA

Nest* trabalho foraa escolhidos 21 eleeentos que

serio por ate estudados. Esses elementos fcraa selccicrados de

acordo coa as necess Idades atuais do LAL.

Para esses elementos utilizamos as tabelas de perda

de energia dadas pela. referencia 1. Ao graficar esses pontes no

coaputador veaos que todos os elementos se coeportaa de asneira

análoga. As curvas (que nada aals* s*o que as curvas de Bragg)

obtidas possuea duas regiões distintas: uaa região crescente e

outra decrescente, Trabalharesos, aqui. sosente coa a parte

decrescent* dessa curva, Halt ando-a de 1000 a 6000 JCeVs.

Apos alguaas tentativas verlflcaaos que essa parte

ca curva • ajustada euito bea por ua polinoaio de terceiro grau

para todos os elementos. Na figura 6 aostraaos os pontos obtidos da

referencia. 1 para o caso do Aluainlo e o ajuste de ua pollndalo de

terceiro grau a esses pontos. Coa este ajuste pudeaos obter es

v*lores Interpelados que as tabelas de perda de energia nao

fornecia». Essa Interpolacao fot feita entre 5486 JCeV e 1035 KeV

coa passos de 90 KeV. Obtlveeos, assia. 90 pontos para cada

eieaenco. Esses resultados foras gravados ea disquete a fia d«

screa utilizados pelo prograsa. THICK. BAS para. a analise -Ja

espessura dos alvos.

V.2 - PROGRAMA THICK.BAS

0 programa THICK. BAS foi desenvolvido

para a aedlda de espessura de alvos por irradimçáo de partículas

alfa, provenientes de uxa. for.ie de 2<lAa. Ate a presente data. os

elencntss possíveis d* seres estudados por este método s£o:

Aluainio. BlsMito, Car'sono. Chumbo, Cobalto, Cobre, Cromo, Es^.anho,

?*rro, Wi^níslo, Ma.-.g3x:ó3, fi;qucl, O^ro. Palàdi*. Plali:.9. Prata.

Silício, Tanta Io, Titânio. Zinco e Zircònto. Poder .. por-rai.

Inserir qualquer outro elemento de :m«ress«s, bas'.anao. ^ar% isso.

fie gravemos a tateia íe perda -ie «.T.ergia ío «'.irmina-io el«r«r.er.f.o

no disquete conforse iescrilo anterioraene» Taaien -.1-vfmo* i.'iserir



Núotaro

de
contogans AE

A'» Àr»« A

Enargia das
partícula» alfa

Figura 5 - Grafico esquesatizando a perda de energia CáE) das

partículas alfa ao atravessar** UB detcralnado alvo. As partículas

alfa tncldta no alw coa una energia E e saem do BCSMO cos w a

energia E'.

000.0 1600. 2400. 3200. 4000. 4900. 5600, 6400,
ENERGIA DAS RARTtCULAS ALFAS (KeV)

Figura 5 - Grafico ia perda de er.*rgla das pvticuias alfa e«

função da energia para c caso de Alumínio. A curva continua

representa ua ajuste St ua poilnoaio io terceiro grau aos pontos

extraídos da referência 1.
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uma linha no programa (entre as linhas 790 e 990) contendo a massa

atômica do referido elemento conforme pode ser visto no programa.

Esse programa è do tipo interativo e é de fácil

manuseio. No item 6 do menu principal do programa existe um sumario

contendo algumas informações sobre os outros itens do menu.

Basicamente, os dados de entrada do programa se resumem às posições

(canais) dos picos alfa e suas respectivas energias e erros.

0 programa realiza uma calibração de energia

ajustando uma reta aos dados experimentais. Esse ajuste é feito

através do método dos mínimos quadrados e leva-se em conta que a

posição dos picos alfa possui erro. Para um entendimento melhor

desse ajuste pode-se consultar, por exemplo, o capitulo V e o

apêndice C da referência 3.

Os cálculos que o prograoa realiza baseiam-se nas

equações 5. 6 e 7 do capitulo 4 deste trabalho. Assumimos passos

constantes de 50 KeV de modo que, na equação 5, iE • 50 KeV e os

valores <JE/íx calculados nos pontos E - U - U í E foram obtidos da

interpoiaçao referente ao ajuste feito das tabelas de perda de

energia. A equação S representa a perda de energia total das

partículas alfa no alvo em questão e a equação 7 representa a

espessura do alvo correspondentes à perda de energia dada pela

equação 6.

Com este programa podemos calcular a espessura de

alvos auto-sustentáveis e não auto-sustentáveis. Sendo o alvo não

auto-sustentável devemos ou medir a perda de energia das alfas no

backing (opção 1) do item 8) do menu) ou conhecermos previamente a

espessura do bacicing dado em mg/cm (opção 2) do item 3) do menu).

V.3 - UTILIZAÇÃO 00 PROGRAMA
l

0 programa THICK.BAS foi feito em linguagem BASIC

por ser uaa linguagem simples e de fácil manuseio e esta gravado em

um disquete butàvel. No mesmo disquete estão gravados o sistema

BÁSICA e as tabelas de perda de energia para os vários elementos.

Esse disquete encontra-se a disposição dos interessados no

Laboratório do Acelerador Linear do IFUSP.

Após colocar o disquete no drive devemos carregar o

sistema BÁSICA dando o comando "BÁSICA*. Após alguns Instantes o

sistema estará carregado quando, então, aparecerá a mensagem "CK".

0 proximo passo é carregar o programa THICK.BAS e, para Isso, basta
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darmos o comando "LOAD THICK.BAS". Agora, para iniciarmos a

utilização do programa devemos dar o comando "RUN", A partir de

então, o programa mostra o menu contendo 8 opções. Vale ressaltar

que todo esse procedimento deve ser feito era letras maiúsculas

(inclusive enquantc estamos usando o programa THICK.BAS). A

utilização de letras ninúsculas iaplica numa mensagem de erro de

leitura de dados das tabelas arquivadas no disquete.

Para o calculo da espessura dos alvos devemos,

primeiramente, fazer a calibracâo de energia usando, para isso. a

opção 7 do menu. Depois desse passo podemos, então, proceder C O B O

cálculo da espessura de alvos utilizando as opções 2) no caso de

alvos auto-sustentáveis ou 8) no caso de alvos não

auto-sustentável.

Vários testes da medida de espessura de alvos foram

feitos e o sistema mostrou-se versátil, simples e adequado para

essas medidas, especialmente de alvos muito finos onde fica dificll

una medida através da absorção de raios-X (referencia 4) por

exemplo.

Na tabela II mostramos algumas medidas de espessura

de alvos realizadas pelo atétodo descrito neste trabalho e»

comparação com a espessura obtida por outros métodos.

Alvo

Alumínio

Aluminio

Ouro

Tântalo

Espessura
nominal

(mg/ca )

1.9(0.1)

3.0

1.54

2.5

Espessura medida
neste trabalho

(mg/cm2)

1.93(0.08)

3.10(0.09)

1.54(0.22)

2.6(0.1)

Método utilizado
(espes. nominal)

pesagea

alvo padrão

pesagem

pesagea

Tabela II - Resultados de espessuras calculadas neste tre

balho em comparação com os resultados obtidos pelo método

de pesagem. 0 alvo padrão utilizado possui uma espessura

calibrada de 3 mg cm' pela Nuclear Associates Inc. - USA.
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OBSERVAÇÕES FINAIS
I

1) Para a callbraçâo de energia é adequado o uso de todos os

picos alfas listados na tabela 1. Uma boa medida desses picos

depende de fatores como: resolução do detector utilizado; tempo de

aquisição; disponibilidade de alvos cie Urânio e Tôrlo; intensidade

das fontes; etc. No caso do alvo ser muito fino ( em torno de 1

«g/c»2) podenos utlli2ar somente os próprios picos alfas do

Americio para a callbraçào de energia. Na figura 7 vemos um

espectro alfa obtido de uma fonte não selada de Am. 0 tempo de

aquisição desse espectro foi de 30 minutos. Devido a resolução do

detector e o tempo de contagem não conseguimos separar o pico de

SSI3 BeV.

2) Dependendo da densidade dos alvos de Urânio e Torio, a

obtenção dos espectros alfa desses elementos podem demorar da ordem

de 1 dia ou mais dependendo da estatística desejada. Nossas

experiências demonstraram que utilizando uma fonte de Am de

0.015 |£ e a geometria mostrada nas figuras 3 e 4 vemos que

aquisição de 30 minutos è mais que suficiente para a medida da

espessura de alvos.
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