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R E S U M O 

0 trabalho aqui desenvolvido apresenta inicialmente uma 

revisão da literatura relativa ao estado atual das medidas cr 

conclusões fundamentais obtidas através da espectrometria e de 

contagens de fontes emissoras de partículas alfa. analisando, em 

particular, o "strasgüng" em energia, a perda de energia, a 

auto-absorcao e a retroespalhamento, bem como sua influência nas 

medidas de energia e da atividade absoluta de tais amostras. 

Verifica-se que a técnica de produção das fontes assim como o 

método de medida utilizado têm influência capital nos resulta

dos . 

De outro lado, medidas efetuadas por nós com um detetor 

de barreira de superfície mostram, entre outras coisas, que a 

assimetria do espectro-alfa aumenta com o ângulo de emissão, c 

que a magnitude desse efeito depende da espessura e da homoge

neidade da amostra, bem como da geometria de medida. 

Através da análise da distribuição angular das emissões, 

foi verificado também o grau de isotropia de algumas fontes 

alfa-emissoras finas de Am***, analisando-se a influência da 

geometria de medida e do suporte nos resultados. Conclui-se que, 

em geral, há maior precisão nas medidas feitas em ângulos sóli

dos pequenos em torno à normal ao plano da amostra, e enfatiza-

se os cuidados necessários na produção da fonte e nas condições 

de execução das medidas. 



ABSTRACT 

The present work presents firstly a review of the 

fundamental results and conclusions obtained through aplha-

spectroMetry and alpha-counting, and the influence of energy 

straggling, energy loss, self-absorption and backscattering, on 

the deterMination of the energy and the absolute activity of 

alpha samples. Is is shown that the techniques of source 

fabrication and the Methods of Measurements play a capital 

influence on the obtained results. 

Moreover, Measurements nade by us, with a silicon 

surface barrier detector, show that the peak-assimetry and peak-

shift of an alpha-spectrum increases with the angle of emission, 

and that the Magnitude of this effect depends on the thickness 

and hoMogeneity of the sample, as well as on the geometry of the 

measuring system. 

Through an analysis of the angular distribution of the 

emitted particles, the degree of isotropy of some "thin" Am*"41 

sources was measured and the influence of source backing and the 

geometry was analysed. 

We can conclude that, in general, there is a larger 

precision in measurements made under very small solid angles 

around the normal to the sample, and we enphasize the necessary 

cares required on the production of the source and on the set up 

of the measuring system. 
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Z . I N T R O D U Ç Ã O 

Um dos problemas mais difíceis na medida da atividade 

alfa é a determinação do número total de partículas emitidas 

pela fonte por unidade de tempo, que permite conhecer sua ativi

dade absoluta e sua massa ativa, entre outras coisas. As difi

culdades principais decorrem basicamente de dois fatos: 

- 0 alcance médio das partículas alfa no materi

al da própria fonte é da ordem de íft ixm. Assim, 

mesmo utilizando fontes extremamente* delgadas, 

produzidas por técnicas de evaporação a vácuo, 

eletrodeposição, etc, há sempre uma degradação 

da energia das particulAs emitidas ao emergirem 

da fonte. Além disso, devido aos fatorer> es

tatísticos envolvidos na sua interação com a 

matéria, a indefinição da energia cresce depen

dendo da espessura atravessada na amostra. 

- Por outro lado, a ocorrência de espalhamento 

de Rutherford, tanto na fonte quanto em seu 
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suporte, pode alterar a distribuição angular da 

emissão das partículas, de modo que poderá ser 

necessária a integração física da radiação emi

tida para correção desse fato. 

Vários pesquisadores realizaram invest ifuçoes que con

tribuíram para elucidar o assunto'••"**"• »*-•**• s»-s». *±-*a> 

mostrando que a influência de tais efeitos depende fundamental

mente da espessura, número atômico e natureza física da amostra 

e de seu suporte, bem como da geometria com que as medidas são 

feitas. 

Nas medidas feitas em pequenos ângulos sólidos, utiliza-

se, por exemplo, detetores semicondutores de pequena área ativa 

distanciados de alguns centímetros da fonte, cujo plano è dis

posto perpendicularmente ao eixo do detetor. Para a determinação 

da atividade absoluta da fonte, as contagens obtidas são cor

rigidas principalmente quanto à eficiência geométrica de detec

ção, admitindo-se a emissão da fonte como isotrópica. Entretan

to, dependendo da técnica de produção e da espessura da amostra, 

a distribuição angular da emissão das partículas pode sofrer 

alterações, em virtude dos efeitos já citados, conduzindo a 

resultados falsos. 
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A influência da auto-absorçao e do espalhamento coulom-

biano simples e múltiplo na fonte pode induzir a erro também 

nas medidas de energia e de composição isotópica da amostra, que 

podem ser ainda mais agravados nos casos de contaminação radio-

tiva, onde o grau de homogeneidade dos emissores é desconhecido. 

Dada a importância dos problemas de medidas absolutas e 

de espectrometria de emissores alfa, do ponto de vista teórico, 

bem como em suas aplicações, o estudo dos fatores mencionados 

adquire importância básica, tanto no tocante à precisão das 

medidas de energia de partículas alfa, como na escolha dos méto

dos de padronização para fabricação dessas fontes radioativas. 

Nesse sentido, o presente trabalho apresenta uma revisão 

sobre trabalhos fundamentais de interesse referentes ao estudo 

do "straggling" em energia e alcance, da perda de energia, do 

retroespalhamento, da auto-absorc£o e das medidas absolutas em 

alfa-emissores. Descreve também as principais técnicas utiliza

das na preparação de fontes-alfa, bem como suas vantagens c 

problemas, e apresenta resultados e análises obtidos por nos em 

medidas realizadas com algumas fontes aifa-emissoras, produzidas 

por técnicas diferentes, envolvendo a distribuição angular da 

atividade e os espectros de energia em diferentes ângulos de 

emissão. 
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I I . E Q U I P A M E N T O U T I L I Z A D O N A S 

M E D I D A S 

1. Q SISTEMA DE DETECCSO 

0 sistema de detecção empregado nas medidas feitas por 

nós, citadas no decorrer desta dissertação, foi em grande parte 

construído nos laboratórios do Programa de Pós-Graduação em 

Física da PUC-SP, tendo sido já objeto de trabalhos anteriores 

<ai~**> Trata-se de um espectrómetro para partículas alfa que 

utiliza um detetor de Si de barreira de superfície ORTEC, de 

área ativa 150 mm* e janela de A) de 50, íH g/cm*. U diagrama de 

blocos da Figura <IÍ. - ií representa o referido sistema. 

0 bloco í é a câmara de vácuo para as medidas, no inte

rior da qual estão instalados o detetor semicondutor e o goniô-

metro que permite a variação e a medida da posição angular da 

amostra radioativa. Os blocos ü c 3 correspondem respectivamen

te, ao sistema de produção de vácuo e ao medidor da pressão 

interna da câmara. 4 e 5 representam a fonte de tensão ORTEC, 

que polariza reversamente o detetor, e sua fonte de alimentação. 

O bloco á corresponde ao sistema de amplificação dos impulsos 
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produzidos na detecção das partículas e 7 é sua fonte de alimen

tação. Finalmente, o bloco 8 representa o módulo de análise e 

contagem de impulsos, que poder ser um nccJer ou um an<\ I. L->aaor 

multicanaJ, conforme a necessidade. 

2. A CÃHARA A v^CUQ 

A câmara de vácuo contruída em latão na PUC-SP e com 

diâmetro interno de i£,<Mcm, está esquematízada na Fiqur?, «. I.!'. 

?>. A distância do detetor à fonte <d> pode ser variada qirando 

externamente o tubo rosqueado no disco metálico superior, e sua 

medida pode ser feita com o auxilio de um paquímetro; o passo da 

rosca foi medido com um micrometre, obtendo-se para ele o valor 

i,S8Í0,ei mm. Assim, a partir de um valor inicial de referen

cia, era possível medir novas distâncias conhecendo-se o número 

de voltas completas efetuadas. Variava-se o angulo 8 (Figurs •;!I 

- 3>>, entre a normal ao plano da fonte e o eixo do detetor, 

girando-se o suporte da amostra através de uma torneira de vidro 

estanque externa á câmara. A medida de Q foi feita com uma es

cala angular apropriada, que permite a leitura com precisão da 

ordem de Io. A posição 0 •- 0" Foi ajustada tom o auxílio de um 

nível de bolha. 0 suporte da fonte consistia de um anel vazado 

de diâmetro interno 3i,8Vt0,04 mm e altura lateral 3,6ó£ <d,idò 

mm, ao qual a fonte era fixada superior ou inferiormente através 
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de seu substrato. Anéis de borracha foram utilizados para vedar 

o sistema à entrada de ar, «o serem comprimidos quando suas 

respectivas tampas eram rosqueadas. ü "o-nng" da tampa da câma

ra é pressionado externamente devido à própria difirença de 

pressão, quando se faz vácuo. A aderência era aumentada com o 

auxilio de vaselina. 

3. Ü SISTEMA DE v^CUO E 0 HANÔHETRO 

A câmara estava adaptada a uma bomba de vácuo rotativa 

através d<? conexões de borracha grossa s uma válvula metálica, 

que permitia isolar a câmara da bomba quando esta era desligada 

após funcionamento prolongado, impedindo assim o fluxo de conta-

minantes (vapor de óleo, etc.) para o interior da câmara. 

A preftfiáo interna da câmara foi mantida em ^ 1 0 _ 1 mmHg, 

em todas as medidas aqui descritas e, para sua medição e con

trole, foi contruido e utilizado um manomet.v o t.!o *ipo I"J.v-un 

por sua simplicidade e sensibilidade. Tais dispositivos baseiam-

se no fato de que a temperatura (e, portanto, a resistência 

elétrica) de um filamento metálico percorrido por corrente varia 

em função da pressão do gás que o envolve, já que a dissipação 

de calor (originado pelo efeito Joule) por parte do metal aumen

ta com a quantidade dr/ gás em torno do mesm».-*8"* 



ü circuito do manômetro, contruído na PUC-SP» está es

quema ti zad o na Figura <I1 - A). Consta basicamente de uma ponte 

de Wheatstone formada por três lâmpadas iguais L <226V - ÓU; 

tipo EIS, de filamento longo de tungstênio) e um helipot H de 

iOkft (199 voltas). Uma das lâmpadas, utilizada como sensor do 

manômetro. foi perfurada e soldada a um tubo de vidro. que foi 

adaptado ao recipiente do detetor (Figura il'i - c.'/.' . A ponte c 

equilibrada por meio do helipot (de ajuste fine), de modo que a 

corrente fosse nula através do galvanõmetro íi ( |ia>, para cada 

pressão medida. A pressão é lida em função da posição de equilí

brio do helipot. 0 circuito da fonte de tensão estabilizada para 

a alimentação dm ponte consta da Fxqv.rz • I ! - r; . A calibração 

do sensor foi feita aferindo-o com um manômetro VARIAN NRC 836; 

para isso. ambos foram adaptados a uma bomba rotativa de dois 

estágios para a produção de vácuo, sendo tabeladas as posições H 

(número de voltas), do helipot no equilíbrio da ponte para cada 

valor de pressão p (em mTorr). A Fiaur? •; 11 - 6; mostra a curva 

de calibração obtida. A calibração foi verificada durante os 

experimentos, mostrando-se praticamente inalterada. 
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O material utilizado como fonte foi Km*"*, que emite 

partículas alfa de energia de 3,4587 MeV em «S.r'S. dos casos ", 

ciujo alcance no ar, em pressão atmosférica, ú de ~'4,icm. A 

pressão de 10~4 mmHg tal distância e multip)icaJa por um fator 

d<8 ordem de 10*, de modo que, nessas condições, tanto o numero 

quanto a energia das partículas que são emitidas pr.ia amostra 

nao são afetadas até atingirem o detetor. 

4 ft FPHTE PE TENSBQ PQ EETEIQR 

Para polarizar reversamente o detetor foi utilizada uma 

fonte de tensão ORTEC modelo 428, de impedãncia de saida ^1,3 Hfí 

acoplada ao detetor através de uma resistência de 30 HSC . Tal 

fonte era alimentada por uma fonte simétrica estabilizada, de 

saídas -24vv—O—«+24V, construída durante o Mestrado, e cujo 

circuito*81' baseava-se no Cl. LM 723. 0 conjunto apresentava 

uma flutuação máxima de 0,2% na tensão de saída, que não chegava 

a influenciar na resposta do sistema, já que o pré-amplificador 

utilizado era sensível à carga. 

* Os demais grupos de partículas alfa emitidos pelo Am"*1 

são***'» (em MeV>: 3,2442 (0,002%); 5,3221 (0,015%); 
5,3884 (1,4%); 5,4431 (12,8%); 5,5116 (0,20%); 5,5442 
(0,34%). 



A tensão reversa utilizada para polarizar o detetor nas 

medidas citadas no decorrer deste trabalho foi de -105V, o que 

produzia uma camada de deplecao de profundidade ~>J.00 (im, sufi

ciente para absorver completamente as partículas alfa das fontes 

utilizadas. 

5. 0 SISTEMA I1E AHPLIFICACSO E ANALISE DE SINAIS 

Foram feitas três séries de medidas com uma fonte de 

Am**1 evaporada sobre malar aluminizado. Para as duas primeiras, 

feitas sem a adaptação de um colimador ao detetor, o sistema de 

amplificação contituia-se de um pré-amplificador sensível à 

carga baseado no circuito CA3Í40, c de um ampl?.t-iratior ~m -loi-

e-st ágios, baseado no» circuito» integrados ííABilO c LM301tB1>. 

As Figuras <II - 7) (a> c (b > apresentam o esquema do sistema, 

bem como suas curvas de linearidade, levantadas com a ajuda de 

um pulsador de precisão, para um dado ajuste de ganho. 0 pré— 

amplificador era ligado ao detetor por meio de um cabo conec

tado ao respectivo terminal BNC no interior do tubo oco de apro

ximação do detetor. 

Para a 3S série de medidas foi construído um outro sis

tema de amplificação, cujo esquema e curva de linearidade cons

tam da Figura (II - 8) <.a) e <b). Trata-se de um pré-amplifíca-
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dor sensível a carga, baseado no C I . CA 3130, seguido de um 

amplificador linear híbrido em dois estágios, construído por 

meio da conjugação do circuito LM 301 e do FET 2N3819» o conjun

to ganho regulável chegando até 2000 na região linear, medido 

com pulsador. Com este mesmo sistema, também foram feitas mais 

duas séries de medidas com uma segunda fonte de Am*"** produzida 

por eletrodeposição sobre um disco de aço inoxidável. 

Em todos os casos, a fonte simétrica utilizada na ali

mentação dos módulos do sistema, produzia tensões de -15V, 0 e 

+15V, estabilizadas com o auxilio dos circuitos regulauores 7815 

G 7915, e cujo esquema já foi descrito em trabalho anterior 

tSt>. Instalou-se também um transformador de isolação 

(115V/1Í5V), com 600 Mfl.de impedáncia, entre a rede elétrica e 

a alimentação do sistema, com a finalidade de reduzir o ruído 

eletrônico na linha de zero. 

Para o levantamento dos espectros foi utilizado um ana-

lisador multicanal ORTEC modelo 6240, de 1024 canais, e para as 

contagens, o próprio multianalisador e um scaler obtido com a 

utilização de um frequencímetro NE-3052 no modo de registro 

total. 

As medidas realizadas por nós, e cujos resultados estão 

distribuídos pelos capítulos seguintes, compreenderam 

http://Mfl.de


ii 

(a) o levantamento dos espectros-alfa com a fonte de 

Am**4 evaporada diretamente nobre mylar, sendo as dis

tâncias entre fonte e detetor d* = £7,00? 0,10 mm <? de 

- 50,00t 0,12 mm, para diversos ângulos ü de emissuo, 

desde 0™ a 70°. A altura lateral do anel de suporte da 

fonte fazia uma "sombra" que impedia a leitura para 0 > 

77° sem interferência mecânica, quando a fonte era fixa

da sob o suporte. 

(b) o levantamento de espectros - alfa com a mesma fon

te, utilizando um colimador de Al com orifício de diâme

tro 2,78 £ 0,06 mm e espessura de 24,4 mg/cm1* justaposto 

à janela do detetor, à distancia da = 27,421 0,13 mm da 

fonte, também para diversos ângulos 8 (entre 0° e 7Q") 

(c> medidas de atividade da fonte, para vários £> (de 0" 

A 70e,>, nas distâncias dA = <?7,00Í0,10 mm, rte = 50,00t 

0,i£mm, sem colimador, e d», - £7,42 £ 0,13 mm e d„ -

53,62 i0,16 mm com a utilização do colimador. 

(d) o levantamento de espectros - alfa e contagens com a 

fonte de Am mA% sletrodepositada sobra aço inóx, utili

zando o mesmo colimador, á distância ún ~ 19,75*0,14 

mm da fontis, para ftnsulo* rirc «mi»i»ao entre 0° e 40". 
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A fonte radiotiva de Am"** evaporado foi produzida e 

calibrada no IPEN/CNEN, sendo o valor fornecido de sua atividade 

absoluta 49,33 kBq ± SX em 19.19.83. A amostra eletrodepositada 

foi preparada na UFPE, em Recife, em 01.85 
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ZZZ. MEDIDA DO STRAGGLING E DA 

PERDA DE ENERGIA DE PARTÍCULAS 

ALFA NO MATERIAL DA FONTE 

í D "STftArifít TNÍ"- FH FNFR^.r, 

Quando ions pesados carregados atravessam um dado mate

rial absorvedor, perdem sua energia fundamentalmente por inte

rações eletrostaticas com elétrons ligados aos átomos do meio c 

através de colisões diretas com os núcleos atômicos. Devido à 

natureza estatística do processo de perda de energia, a dis

tribuição de energia inicialmente monoenergetica oe um feixe de 

partículas incidente não permanece bem definida depois das par

tículas terem passado através de uma dada espessura do absorve

dor. 0 alargamento da distribuição inicial de energias resulta, 

então, do fato de que a perda de energia nesse caso ocorre em um 

grande número de interações independentes entre as partículas 

incidentes e os elétrons**'. As flutuações resultantes na perda 

de energia são conhecidas geralmente como o "straggling" em 

energia. Lewia'"' mostrou que esse processo está intimamente 

ligado ao "straggling" no alcance. A energia transferida em cada 
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interação varia estatisticamente, <? c descrita por uma função de 

probabilidade de colisão dependente da energia. 

De acordo coi Bohr**•"', para partículas de baixa ener

gia, a for«a da função de distribuição da energia aproxiaa-se 

rapidamente de uma gaussiana simétrica à aedida ca que cresce a 

perda de energia. Isso deve-se ac fato de que a aaxiaa energia 

que ua ion pesado não - relativistico, de aassa H r energia 

einética E, pode transferir para ua elétron, de aassa a, nuaa 

única colisão é bastante reduzida, e da ordea de 4(a/M> F ~* 2 x 

\9~m *1õ > onde ̂  denota a energia por núclcon que coapoc a par

tícula. Desse aodo, aesao uaa pequena perda total de energia de 

ua ion pesado lento é o resultado de ua grande número de coli

sões ea que é transferida uaa porção auite pequena da energia 

inicial do ion. 

Modificações à teoria de Bohr, devidas a Bethe-Livmqs-

ton'1*' e Titeica'** foraa aplicadas a perda de energia 4e par

tículas alfa de fontes naturais coa sucesso. Para perdas de 

energia auito pequenas, a teoria de Landau'*' ten mostrado bom 

acordo coa os resultados experimentais. Partículas velozes que 

atravessam finas caaadas de um material de acordo com tal teo

ria, produzem distribuições de energia assimétricas, com "cau

das" de baixa energia. Uma extensão desse trabalho, feita por 

Poaeranehuktr* e Orlov*a> para partículas muito pesadas e cama-
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das espessas de matérias absorvedorcs, mostrou que, neste caso, 

dever-se-ia esperar distribuições gaussianas hay foi Bohr'*' 

quem discutiu detalhadamente o problema, argumentando que, para 

partículas pesadas, atravessando espessas camadas de um dado 

material, a distribuição em energia seria gausr,iana com uma 

cauda adicional de baixa energia, produzida por um pequeno núme

ro de colisões violentas com núcleos. Para ele, a posição do 

máximo da porção gaussiana da distribuição é muito próxima da 

posição do máximo (o valor mais provável) da distribuição expe

rimental e sua meia-Iargura a -neii ;v-*! tura (HWHH) eqüivale apro

ximadamente à HWHM da distribuição experimental medida no lado 

de maiores energias. 

Vavilov**' tratou dos casos intermediários entre as 

regiões de energia de Bethe-Livingston c Landau, de maneira 

exata. Sua teoria fornece, por computação numérica, a distribui

ção em energias como uma função de dois parâmetros adimensionais 

fl" e k, sendo k • 0,15 <sz"Z/A> . (1-(3W) .&-+-, s, Z c? A são a es

pessura (g/cm"), o número atômico (* o peso atômico do absor-

vedor, respectivamente; zc c a carga da partícula incidente e ü 

~ v/c. De acordo com a teoria, o pico do espectro deveria se 

desviar bastante da forma gaussiana para K (< í c ser gaussíano 

para K >> 1. Embora a teoria de Vavilov seja uma generalização e 

inclua a teoria de Landau como um caso especial, seu acordo com 
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a experiência ê ruim para grandes valores de K, piorando coro o 

aumento na perda de energia. 

Tschalar*4*' e Pasne'1**, independentemente, propuseram 

teorias para grandes perdas de energia (acima de íi<d% da emergia 

inicial) de partículas pesadas carregadas; suas prediçoes, que 

são similares, demostraram satisfatório acordo com os resul

tados experimentais de Tchalar e Maccabee*4*' para protons cie 20 

*r 49 HeV e partículas alfa de 80 MeV. 

0 "straggling" em energia introduzido pela espessura de 

uma fonte radioativa emissora de partículas alfa também pode 

afetar consideravelmente a resolução obtida na espectrometria de 

Ot - emissores. Se nSo se obtiver uma fonte ideal, as partículas 

0Í também perderão energia na fonte. Dois efeitos, então, produ

zirão deformação c alargamento no piro do espectro***': 

(i) as partículas a de um depósito espesso de espessura 

uniforme e distribuição homogênea de atividade não ape

nas mostram "straggling" em energia, mas também perda de 

energia devida às diferentes extensões de trajetória 

dentro da fonte; 

(ii) a espessura do depósito pode variar consideravelmente ao 

longo da área da fonte. 
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Na análise de tal efeito, é de interesse evidente a 

medida precisa da perda de energia e do straggling de partículas 

carregadas pesadas na matéria, em particular para pequenas per

das de energia das partículas, caso mais comum no que se refere 

às fontes convencionais. 

P. A MEDIDA DD "FTRAfifil IHP" 

Dependendo do tipo de pesquisa desenvolvida, diferentes 

espécies de espectrometros para partículas Cf podem ser emprega

do». Siegbahn**'4' e Knoll**s>, entre outros, descrevem diversos 

sistemas para esse fim. Espectrometros magnéticos são bastante 

utilizados para a medida precisa da energia das partículas Ct 

As câmaras de ionizacão têm sido usadas inclusive para a medição 

da concentração dos Oi- emissores presentes numa amostra. 

No presente, os detetores de barreira de superfície de 

silício são os mais utilizados detetores de partículas Of , prin

cipalmente devido à sua excelente resolução em energia e custo 

relativamente baixo. Uutras vantagens sao as altas taxas de 

contagem permitidas, o reduzido backgroung e nua excelente esta

bilidade. 
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Vamos limitar nossa discussão à espectromctria - alfa 

desenvolvida com detetores de barreira de superfície de silício 

(SSB), associados a sistemas eletrônicos convencionais. 

Para a medida da energia e do straggling cm energia das 

partículas alfa faz-se necessária uma prévia calibração do sis-

tema, o que normalmente e realizado com a utilização de duas ou 

(preferivelmente) mais fontes de partículas Oi , cujas energias 

sao previamente conhecidas, a fim de se levantar a curva de 

energia x canal necessária para se obter a relação kevYcanal 

para os espectros. ê claro que tal calibração só poderá ser 

feita após a verificação da linearidade do sistema eletrônico 

com o auxilio de um pulsador de precisão 

0 ütragg!ing em energia das partículas CX da fonte em 

estudo pode ser determinado a partir da medida de "H r (keV), a 

largura total do pico à meia-altura (FUHH), para a distribuição 

em energia» obtida. M r é a resultante da contribuição de diver

sos fatores que produzem o alargamento do pico'4**: o ruído 

eletrônico do sistema detetor - amplificadores < ̂  K>, o stragg

ling produzido pela janela (de ôu ou ftl> c a camada morta do 

detetor ("ty»), as flutuações estatísticas no processo de perdn 

de energia no detetor < 1 ) o alargamento causado pira dispersão 

em energias do feixe de partículas incidentes no detetor, devida 

à espessura da fonte (ou às características do acelerador que 
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produz o feixe de ions) ( ̂ 1 «), bem como o eventual Rspalhamento 

nas paredes da câmara de medida e em colxmadores < "H u> ou nos 

gases (ou outros absorveriores) que possam existir entrr a amos

tra e o detetor i. "̂  *>. A relação entre tais fatores <? a largura 

total da distribuição é dada por: 

'T 'D E S 'C A 

Se se deseja estudar o straggling em energia produzido 

pela própria amostra sobre as partículas d emitidas ' "H «>. 

deve-se medir ou estimar as demais contribuições para subtraí-

las da largura experimental T| r Esta última deve, dr preferên

cia, ser medida a partir da meia-largura à meia-altura (HUHM) no 

lado de maiores energias do espectro (cf. seção I). 

A contribuição do ruído do sistema eletrônico K\K) pode. 

ser medida com a utilização de um pulsador de precisão (por 

exemplo, de relê de Hg), cujo sinal seja injetado no sistema de 

amplificacão juntamente com o detetor Tal fonte de ruído foi, 

detalhadamente discutida por Ciouidíng*1*' 

0 atragaling provocado pula janela do detetor ' 1 »> foi 

discutido por diversos autores». I. Hoir**r> argumenta <iue quando 

uma partícula carrega de energia E penetra um detetor SSB, perde 

uma energia Ew na camada morta (o depósito de Au - geralmente -



ou Al, e a subcamada de Bi desordenado ou SiOe> por colisões 

inelásticas (excitaçoes e ionizações) e elásticas com os átomos, 

que não contribuem para a coleção de carga. Devido à estatística 

da ocorrência de tais colisões e à variação do comprimento da 

trajetória percorrida nessa camada pelas partículas, tal energia 

flutuará em trono de um valor médio ÈU/ que poder ser calculado 

usando tabelas confiáveis de perdas de energia, se a espessura 

da camada morta for conhecida com precisão. Entretanto, a vari-

ância de Ew, isto é, o straggling em energia na janela, onde 

geralmente a camada de Au de Z alto domina, não è determinado 

precisamente pela teoria. Desse modo, a nao ser para os casos de 

medidas de altíssima resolução, pode-se estimar f\ u a partir dos 

dados fornecidos pelo fabricante referentes à resolução do dete

tor associado a um equipamento eletrônico padrão, com uma fonte 

fina e um pulsador de precisão e sem a fonte***' ^ 0 é redu

zida com o aumento da distância fonte-detetor devido à redução 

do ângulo sólido de medida: as trajetórias das particulasOC que 

atravessam a janela nesse caso são menores e mais uniformes. 

"He, a contribuição ao straggling devido ao espaíhamento 

na câmara de medida e nos colimadores também depende da geome

tria da câmara. Normalmente, a colimacão de um detetor melhora a 

resolução em energias (Figura \ .I..TJ. - 1. )>, devido à redução do 

straggling introduzido pelos efeitos de borda na região de de-

pleção e no contato de Au evaporado. Outro motivo para isso 
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também é a maior uniformidade das trajetórias das partículas que 

alcançam o interior do detetor, como no caso de 1» Entretanto, 

se o orifício de colimação for cilíndrico, as partículas espa

lhadas pelas paredes laterais do mesmo podem ter sua energia 

algo afetada, contribuindo para a dispersão em energias do fei

xe. Se o orifício for cônico. de modo a evitar tal espalhamento, 

há a possibilidade de partxculasQfatingirem o detetor com ener

gia degradada, após atravessarem a borda mais fina fio orifício. 

0 melhor é trabalhar com colimadores cuja espessura, na região 

do orifício, seja pouco maior que o alcance no material«••'. D 

mesmo pode-se dizer do espalhamento nas paredes da câmara. Nesta 

caso, quanto maior o diâmetro e menor o n2 atômico do material 

das paredes da câmara, menor a quantidade de partículas espa

lhadas que atingirão o detetor, jã que a probabilidade do espa

lhamento coulombiano reduz-se com o aumento do ângulo rio desvio 

'••'"*•*. 'c pode ser obtido medindo-se a largura «1o espectro 

com e sem colimador, mas mesmas condições experimentais. 

1) , 1) ei) representam as contribuições ao straggling 

total ijr devido as variações estatísticas nos processos de 

interação que as partículas sofrem ao atravessarem um dado meio, 

quer seja ele o detetor, a própria fonte, ou qualquer absorvedor 

que exista entre • fonte e detetor. De acordo com Techalar «*•», 

a evolução na distribuição em energias ao longo da trajetória de 

um íon que atravessa um material absorvedor poder ser descrita 



por uma funcao f(E,x). A Figuv-- (IIJ - 5> mostra uma representa

ção esquemática das diferentes fases dessa funcao a medida em 

que a partícula progride através do material absorvedor '*•*'. 0 

parâmetro "X\m (sendo o o absorvedor) é então relacionado ao 

desvio padrão da distribuição por 

J
(iii-e> 

f(E,x).(E - S)2 . dE 

onde Ê é a energia cinética média dos ions incidentes após atra

vessarem um cumprimento de trajetória x no meio. No caso em que 

o feixe de partículas perde no absorvedor uma fração A E de 

sua energia inicial, há straggling em energia devido aos efei

tos da estatística do processo de íomzaçào •; f\ „ > e das coli

sões nucleares ( "fl m) sobre a perda de energia do ion incidente 

**•*, de modo que: 

^ - x • y. aii-3> 

A contribuição eletrônic* T\, é dependente da quantida

de de energia depositada no meio. De acordo com Goulding et ^19> 

X\e = 2,35 (F.B.i.)"2 

onde F é o fator Fano, E <. eV) é a 

energia da partícula incidente e £ é a energia média necessá

ria para produzir um para de ions no material absorvedor (ev) 

Por exemplo, o valor efetivo iincluindo "trapping" e outros 

fatores pouco explicados) de F para o silício é 0,ié' ,1<r»; c. 
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valor de E é algo dependente da temperatura: varia de 3,64 ev, a 

25°C a 3,80 eVa 90K, para o Si. Dessa, maneira o valor da con

tribuição estatística da produção de cargas no silício à tempe

ratura ambiente é 

\ - 1,57. E1/2 (keV) ( I I I" 5 > 

onde E é dada em Mev. 

0 parfcmetro T) N* , por outro lado, é aproximadamente indepen

dente da energia inicial do ion incidente, bem como da subs

tância absorvedora. Como foi mostrado por Lindhard c Nielsen 

txm, t«) 

1) m 0 . 7 . § " 2 . A 4 ' 3 ( » V , ( I I I - 6 ) 

'n 

onde Z e A, neste caso, sao os números atômico e de massa do ion 

incidente, respectivamente. Para partículas alfa, principalmente 

no começo da trajetória, f\m vale aproximadamente 6,3 kev. 

A contríbuiçSü de T\ , "rç * e T| W para o straggling 

total em energia foi estudada por diversos pesquisadores. Na 

seção seguinte, sumarizamos alguns resultados selecionados de 

tais trabalhos. Eles nos fornecem também indicativos de como 

esses parâmetros podem ser determinados. 
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3. RESULTADOS EXPERTHENTMS SFíFRFNTE> AO "STRAPfíLIHü" 

Rotondi e Geiger'"* mediram a relação alcance-energia e 

o straggling de partículas d no ar usando um detetor de bar

reira de superfície de Si, de janela de ouro, com 50 mm" de área 

ativa e 60 /4m de profundidade de depleção. A fonte de partícu

las a foi Po**# depositado sobre prata, numa área de aproxima

damente 5mm*, e distanciada de 4,309 t 0,00Scm da janela do 

detetor. A perda de energia das partículas foi variada alteran

do-se a pressão de ar seco no interior da câmara de medida, e 

vários espectros de energia foram levantados para diferentes 

espessuras » de ar atravessadas. Exceto próximo ao fim do al

cance, as curvas obtidas foram gaussianas, e o straggling ex

perimental T\ T para FWHM, corrigido devido à espessura da jane

la, cresceu de J/keV (x=0 cm) até 287 keV (x=3,52A cm), redu-

zindo-se depois gradativãmente para 203keV (x=3,73S cm). Atribu

indo a largura inicial ( ̂  / = 31 kev) ã contribuição do strag

gling devido ao detetor, ao ruído eletrônico e à fonte, supos

tas constantes durante todas as medidas, foi possível determinar 

o straggling Ti devido à passagem da radiação através do gás 

VH =T)y-T);), Verificou-se que o alargamento introduzido 

pela diferença geométrica no comprimento das trajetórias era 

negligenciável (14 keV no máximo). A Figura Q"U - :•;:• mostra 
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como varia o parâmetro dc straggling obtido por Rotondi c lieiger 

( P a meia-largura a i/e do máximo da distribuição de ener-
2 

gias) em função da distância x atravessada no ar A comparação 

com a curva da perda de energia ( dE/dx > mostra que ambas se

guem padrão similar, inclusive no máximo. 

Os straggling no Alranrc? 0 também pede ser obtido, 

pela relação 

9 - 9 , <?£ ,"' (III-"') 
1 ~ 2 ' ' dx ' 

Os autores verificaram que os resultados deduzidos para p 

ficaram cerca de Í5X acima dos previstos pela teoria clássica dc 

Bohr*1*, nas mostraram excelente ncordo com a teoria quantica de 

Livingston e Bethe'"*', que leva em conta o efeito da energia de 

ligação dos elétrons nos átomos do absorvedor (vide Apêndice A). 

Ha que e Hora***' mediram n perda de energia «.-? o stragg

ling em argon, das partículas a do Po"1* (8,785 MeV) c do 

Bi**" (6,05MeV), depositados sobre a extremidade de um parafuso 

micrométrico recoberta com platina. Uma câmara cilíndrica con

tinha a fonte, o gás e o detetor dc barreira de superfície UR-

TEC, dc 25mm* de área ativa, 100 u m de profundidade c? uma jane

la de Au dc 69 Jig/cm" de espessura, estimada por medidas dc 

depleção em diferentes ângulos dc incidência no detetor. Os 
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espectros levantados em vácuo mostraram uma cauda de baixas 

energias, e a calibração sa energia dos espectros foi corrigida 

em relação às perdas devidas à janela e à canada morta do dete

tor (i2,V e ie»5 keV para as partículas a de 6.05 e 8,78 MeV), 

às colisões nucleares dentro do detetor (cujos núcleos de recuo 

não contribuem para o impulso) (13 kev e 12.2 kev para as par

tículas de 8,78 e 6,#5 MeV, com base na teoria de Lindhard) e á 

degradação em energia das partículas alfa devido ao recuo dos 

nüclROS d* Pb*1* (que geram o Po"*" e o Bi**1".' para o interior 

da platina (4,7 e 6,; tev para 8,78 e A,95 McV respectivamente) 

Com tais correções, foi encontrada uma largara (FWHM) de 29,£ 

keV para o pico de 8,78 MEV. US espectros obtidos com argon, 

(para pequenas perdas de energia) foram comparados com dis

tribuições teóricas de Vavilov'*', pnra vários valores de SPU 

parâmetro adimensional k (v. Apêndice A), após a subtração qua

drat ica do straggling devido a colisões nucleares ( T\ ~ 8 keV) c 

à flutuação estatística no número de pares elétron-lacuna no 

detetor ( T\ ~ 9.S keV, assumindo F * 0,5). Nenhuma menção »•; 

feita quanto à influência da espessura da fonte na largura total 

do pico. 0 acordo entre teoria e experiência é bom quando com

parado com a distribuição prevista teoricamente para k - i. 

embora esta apresente largura FWHM levemente menor. Para maiores 

perdas de energia das partículas a (trajetórias de até 7cm no 

argon), o «tragaling experimental relativo <FWHM/F.«, onde E„ c a 

energia inicial da partícula) fica consideravelmente acima das 
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previsões teóricas de Tschalái «*••» tv. Apêndice A>. pr.ra as duas 

energias utilizadas, quando considerada sua dependência ea rela-

çSo à perda relativa de energia (Ea/Eo, onde Ea é a energia 

correspondente ao pico do espectro). 

Al»B»dri, MarriH c Üyketí*•*», utilizando vários gases r 

•isturas gasosas coao absorvedorer,» estudara* a dependência do 

straggling ea energia de partículas a • COB o núaerc atômico Z 

do absorvedor. Foi utilizada uaa fonte de ft»"*1 subliaada a 

vácuo e ua detetor SSB QRTEC, aabos aantidos nuaa câaara con 

cada gás, a pressão constante conhecida. A espessura efetiva do 

absorvedor era variada audando-se a distância fonte-detetor. As 

larguras FUHH obtidas para os espectros eraa corrigidas ea rela

ção ao ruído eletrônico (óOkeV) e à variação coa a distância no 

comprimento das trajetórias no gás e na janela do detetor . "H r 

(FWHM) era obtido diretamente ou a partir de T);/2(HUHH>. aedida 

no lado de maiores energias, que é mais aproximadamente gaus-

siano. As Figuras <III - 4/ (a? <-• U,v mostram como varia T\ r 

(keV) para vários gases e misturas em função da perda de energia 

(keV), conforme os resultados obtidos pelos autores. Quando 

comparados com as previsões da teoria de Bohr (cujo straggling c 

independente da energia da partícula), os resultados experimen

tais só apresentam razoável acordo para altas energias e espes

suras reduzidas (pequenas perdas). No final da trajetória das 

partículas alfa, a carga efetiva r reduzida devido à captura e 
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perda de elétrons; tal fator, que è substancial«ente indepen

dente do Material absorvedor, «as fortemente dependente da velo

cidade, reduzirá o straggling incremental no final da trajetó

ria. A Figura (III - «!> '.c> «ostra os pontos experimentais dedu

zidos dos resultados obtidos***-*3' para "̂  r <em gases c sóli

dos) quando a perda de energia era de £.••• kev. Tais resultados 

•ostra* que a siaples dependência do número atômico é modificada 

pela natureza do absorvedor. Os gases raros usualmente exibe* 

reduzido straggling em energia quando -romparados a Misturas 

gasosas de Z efetivo semelhante, diferença esta que au*enta COM 

o crescioento da perda de enrgia. Uma exceção é Mostrada na 

Figura (III - 4) <d>, onde C0« é comparado ao N s ao ar, na 

faixa de energia utilizada neste trabalho: neste caso, o strag

gling é inicialMente Maior para o gás de Menor 2, talvez pela 

possível dependência COM O valor de £ para o gás. 

vários trabalhos descreve* Medidas do straggling em 

enrgia de partículas alfa e outros ions pesados em absorvedores 

sólidos, entre eles os de Üonfort et ai'**', :;<jkes e Harris*"*' 

•r*, Milken e Fritz***» c Friedland e Lombaard'M> 

Confort et ai***' Medira* a perda de energia e o stragg

ling de partículas 01 em diversos metais (AI, Ni, Ag e Au>, 

COMO una função da espessura do material e da energia. Folhas dr 

cada Material eraM superpostas entre a fonte e o detetor SSB, de 
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área ativa 25 mm*, mantidos numa câmara a pressão de aproximada

mente 80 nm de Hg. A distância entre os alvos e o detetor era de 

cerca de 4 cm. Uma fonte de Po"1", que produz partículas a de 

8,78 MeV, foi utilizada no experimento, servindo também, junto 

;om Bi"1", Am"'** e Pu"3", para a calibração do sistema. A Fisura 

(III - 5) representa os espectros obtidos com a prata, para es

pessuras que variaram de 0 a 22,31 mg/cm" de Ag. 0 mesmo compor

tamento foi observado para os demais metais. 0 deslocamento do 

pico em direção à energia zero e o crescimento da largura das 

distribuições são observados claramente, ambos ocorrendo em 

função do processo de perda de energia, como discutido antes. 0 

straggling introduzido pelos absorvedores, 1)A foi calculado 

subtraindo-se as contribuições do restante da instrumentação, 

que somavam aproximadaente 30keV (FWHM do espectro sem absor

vedores) . Observa-se também a exitência da cauda de baixas ener

gias e a conseqüente assimetria prevista por Landau'*' para 

partículas velozes em absorvedores fin^s; a seqüência também 

aproxima-se cada vez mais de uma gaussiana à medida que a ener

gia do feixe decresce, como previsto por PromeranchuktTy e Or-

lov'"* para partículas pesadas e absorvedores espessos, e por 

Tachalar<4"*, Com os dados obtidos, foi possível aos autores ex

pressarem graficamente a variação do straggling em energia (cal

culado como o dobro da largura HWHM à direita do máximo do pico) 

em função da espessura do absorvedor e da energia, comparando-a 

com as previsões das teorias de Bohr**', Bethe-Livíngston*"** e 
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Titeica<B> (v. Apêndice A). Para todos os materiais foi notado 

um crescimento dos valores experimentais para grandes espessuras 

e baixas energias nao previsto pelas teorias. Verifica-se também 

que os dados ficam, em geral, entre as curvas de Bohr e Titeica, 

exceto no caso de baixas energias e para o alumínio, cujo strag

gling supera ambas em todas as energias, üs dados aproximam-se 

das curvas de Bohr para pequenas espessuras de absorvedor. A 

causa do comportamento de T] * a baixas energias é atribuída ao 

crescimento das trajetórias das partículas devido ao cspalhamen-

to múltiplo e/ou ao processo de troca de cargas que ocorre no 

final da trajetória. Os resultados obtidos pelos autores estão 

também em bom acordo com os de Sykes e Harris<BS>. 

Numa medida posterior rio straggling no Al, Sykes e Har

ris*"" utilizaram absorvedoreir> de espessuras que variaram de 

0,S a 6,2 mg/cm". A fonte medida era Am*"*1 sublimado a vácuo, 

cujos espectros foram obtidos também a partir de um detetor SSB 

A resolução total FWHM, T) r, foi de 14 IceV sem absorvedores, 

variando de 43 a 54S kev quando a espessura aumentava de 0,2 a 

6,0 mtí/cro* de Al; nessa mesma faixa, 1 variou <1e 24 a 328 

kev\ A contribuiçSo de TJ», 1 ) K C -n,,, foi considerada negligen

ciava! perante "n*. Nesse mesmo intervalo de espessuras, a ener

gia residual determinada para o feixe variou de J53A9 key a 383 

keV. Nota-se nos dados uma região de rápido crescimento do 

straggling 1] r seguido por um rápido decréscimo (com um máximo 
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entre 400 e 600 keV de energia residual) ate o final do alcance 

das partículas a , em função da espessura do absorvedor assim 

como da perda de energia ív. Figure (.3.1 l - .*••.'.-

Fenômeno similar foi observado, como vimos, por Rotondi, 

e Geiger****, na análise do straggling das partículas alfa do 

Pa"1* no ar. Uma explicação para esse fenômeno (o chamado "bun

ching" na energia) pode ser, do mesmo modo, dada por comparação 

com a curva de perda de energia determinada nessas energias para 

o Al, e que também apresenta um máximo entre 599 e 600 kev*. 0 

efeito de "bunching" na energia nao aparece no trabalho de Com

fort et ai**** devido à limitação na faixa de espessuras utili

zada, que nao se entende até valores em que ocorra o decréscimo 

no straggling, para as partículas Ot de 8,78Mev" utilizadas; por 

outro lado, seus valores para o straggling no Al são comparáveis 

aos obtios por Sykes e Harris. 

Uma análise bastante pormenorizada foi feita por Milken 

c Fritz'*** a respeito dos espectros de energia de :íons de baixa 

energia no Si, para elevadas perdas relativas de energia (5 a 

99%). üs íon» (prótons e Hefl*) eram obtidos a partir de um acele

rador de Van de Graaff de a Mev"*" « incidiam num detetor 3SB 

mm A energia das partículas era selecionada por um analisa-
dor magnético, de modo que o alargamento em energias do 
feixe de ions, era de 4,3 keV para todas as partículas 
com energia acima de 100 keV. 
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fino (da espessura entre 2 e 15 ^ m ) , totalmente dcplctado, e em 

seguida num segundo detetor, posicionado atras do primeiro, com 

espessura de cerca de 50 fira e área de 50 mm" Os sinais dos 

detetores eram analisados por sistemas eletrônicos indepen

dentes, permitindo a medida da perda de energia e do straggling 

dos ions nos dois detetores (isto é, para perda de energia total 

e parcial das partículas). A largura "^ , devida ao detetor (Si), 

foi então obtida subtraindo-se o alargamento devido ao ruído 

total do sistema (bem maior que os demais fatores) de "̂  r- O-.» 

dados mostram que 1) após manter-se praticamente constante, atin

ge um máximo pronunciado para altas perdas de energia fracionais 

E/fc«> ( ** 80X) e em seguida cai até o final do alcance, tanto para 

prótons como para ions de He:*, o que está de acordo com os re

sultados de Sykes e Harrii»'"0' mT>, quando se remove a dependên

cia da espessura do absorvedor e do tipo de partícula. Us resul

tados de Uilken e Fritz, quando comparados com a teoria, também 

parecera mostrar que a dependência dei) com & E/Ea não é predita 

pelas expressões de Bohr'** e Oranshaw'*** para o straggling, 

embora suas previsões concordem com a experiência no limite de 

pequenas perdas fracionais de energia. 

Fried land e Lombaard'••' também utilizaram um acrlerador 

Van de Graaff (2,5 HV) para estudar o straggling em energia de 

um feixe monoenergético de partículas Cl , com energia entre <d,A 

e 2,2 MeV, após atravessar Al, Ni e rtu. 0 feixe era espalhado 
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num fino alvo de prata, depositado sobre C, e atravessava o ab-

sorvedor antes de atingir um telescópio detetor, ü pico de Ag no 

espectro obtido. com e sem a inserção dos absorvedores, foi 

então analisado com um programa de computador que assumia para 

ele uma forma gaussiana. As folhas de absorvedor tinham espes

suras de 11S p. g/cm" (Al). 3&0 M g/cm" (Ni) r 285 M g/cma (Au), 

medidas por "Rutherford backscattering". Em todos os casos, o 

straggling normalizado (em evY -\/i0** átomos em-*) mostrou-se 

independente da energia, isto é, constante acima de uma certa 

energia: í.i MeV para o Al, 1,3 MeV para o Ni e 1,5 HGV para o 

Au, enquanto de acordo com as teorias desenvolvidas por Lindhard 

c Scharff""*' t: Chu*3** tal transição ocorreria aproximadamente 

a 4,8 e H4 MeV, respectivamente. Abaixo de tais valores críticos 

de energia (que crescem com o Z do absorvedor), o straggling 

começa a decrescer bruscamente e alcança os valores esperados 

devido ao efeito da distribuição de cargas atômicas (Chu'3*') s 

cerca de 0,5 MeV. Os valores experimentais do straggling, acima 

das energias críticas citadas, concordam bem com a previsão de 

Bohr para o Nij por outro lado, os resultados sac 30% maiores 

para o Al e 10% menores para o Au, em razoável acordo com traba

lhos anteriores'*•' *9* . Os resultados referentes ao straggling 

a baixas energias parecem indicar que os cálculos teóricos, 

baseados na distribuição de carga eletrônica de um átomo isolado 

não fornecem as prediçoes corretas para sólidos nessa faixa de 

energia, como seria de se esperar pelas diferenças estruturais 
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entre ambos» e porque o straggling previsto por Bohr considera 

ions com velocidades grandes em relação às velocidades dos elé

trons dos átomos do absorvedor. Com base neste e em trabalhos 

anteriores, os autores concluiram também que os efeitos de tex

tura na estrutura cristalina do absorvedor sólido praticamente 

não afetaram suas medidas. 

4. HrriTnAR firmsr a TNFI MSNHTA nn HATFRTAI ri£ rfl"T5 iüQ 

Diversos pesquisadores constataram e analisaram o strag

gling em energia provocado nas partículas alfa pelo próprio 

material da amostra que atravessam, verificando que ele é criti

camente dependente da técnica de produção da fonte. Lally e 

Olover*"** descrevem suscintamente as técnicas mais comuns de 

preparação de fontes alfa-emissoras. Por outro lado, também o 

procedimento de separação química da substância pode afetar a 

técnica de preparação e a qualidade da fonte em si. Em tais 

casos, a espessura da fonte é geralmente o fator limitante, seja 

qual for o detetor utilizado. Espectros de energia de resolução 

pobre necessitarão, geralmente, de uma interpretação através de 

programas de ajuste por computador, para uma melhor análise dos 

resultados. 
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White'*B>, entre outros, observou a influencia da espes

sura da fonte nos espectros de partículas alfa que obteve. Tra

balhando com uma câmara de ionização com grade, dc geometria 2TI, 

obteve os espectros mostrados na Fr-ivrz <J.T.J - f • para fontes 

de •••U3 Oo, de espessura «,92 mg/nma e ».5« mg/cm", *.- U na

tural de espessura maior do que o alcance das partículas Q . 

Observa-se o crescimento da largura dc? pico, i?m particular no 

lado de menores energias, aumentando sua assimetria até s "cau

da" deminar praticamente todo o espectro, em virtude do cres

cimento da fracao de partículas alfa que perdem energia no mate

rial da amostra. 

Efeito semelhante foi observado por Sill***» no pstudar 

a separação radioquimica dos elementos transurânicos usando sul

fato de bário. Nesse estudo fica evidenciada, entre outras r.oi-

sas, a influência dos compostos químicos que acompanham os áto

mos da fonte e da espessura total sobre a largura do pic.c dc 

espectro. A Figura (III - H; mostra, como exemplo, o alargamento 

FWHM do espectro do Am"** depositado sobre platina polida, logo 

após a separação em sulfato de bário e eletrodeposiçao (1), ? 

quando distribuído homogeneamente em BaSO* de espessura 0,075 

mg/cm" (2) e 0,75 mg/cma (9), todos mrdidos com um detetor de 

barreira de superfície de 450mm'* de área ativa. A seqüência 

mostra que amostras mais espessas que algumas dezenas de micro-
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gramas por centímetro quadrado apresentam degradação mensurável 

na resolução do espectro-alfa. 

Ao estudar a perda de energia de ions de He** .m U0e, 

<M,Pu>0« e ThOe. Nitzki e Mat zk e'a,> *. trabalhando com detetores 

SSB, observaram o alargamento e o progressivo deslocamento para 

menores energias dos picos do espectro de uma fonte multi-

«mergétlca de de»c«nd«ntc* do T h " M (Ra*** (5.68 MeV>, R n a M 

<é,BV MffV)» Pe"1* (6,78 MeV), Bi"1* (6,05 rleV), Po w l* (8,75 

Mev*)), à «edida em que sucessivas camadas dr> UUtí ou ThGe eram 

evaporadas sobre a a mostra. Para uma espessura de :i,C4 ji m 

(5,05 mg/c«r*> de UOe, os picos de Rn*a* <•: do Bia*B já nao esta

vam mais separados devido ao crescimento do straggling com a 

espessura de U0«. Em função dos resultados, <\ expressão analí

tica do desvio padrão que mede o straggling em energia teve a 

forma 

"d. X m » F* . ;< + F« (III-8) 

onde K é a espessura do absorvedor c P» c F« sao constantes, o 

que está em bom acordo com as expressões de hohr<xtc Bethe-Li-

vinflston'**. Por outro lado, trabalhando com uma fonte homogênea 

c infinitamente ir»pe»«»a de <U#.M Hu.».») D«, or. autores obtiveram 

um espectro cuja forma é inversamente proporciona) á curva da 

dependência de dE/dx com a energia :F;'JU.VJ ',7.11 - '-,v > . Aqui, a 
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•aior parte do espectro é devida às partículas alfa de 5, ié HeV 

do Pu***, com uma pequena contribuição das partículas de 5,49 e 

5,50 rtev" do Am**1 e do Pu*a*. presentes como impurezas. Tal 

comportamento do espectro permite que se possa deduzir uma rela

ção para a perda de energia nesses materiais do tipo 

dE i (III-9) 
= MeV/Um (E em MeV), 

dx A.E + B 

onde A e B são constantes. 

Conclui-se, então, que para se obter uma resolução ótima 

no espectro (e, portanto, T) o menor possível) deve-se garantir 

que a camada ativa depositada se.1a tão fina quanto possível c 

seu substrato seja perfeitamente liso. A fonte deve conter um 

mínimo de materiais estranhos presentes e ser capaz de suportar 

manuseio, embora com o devido cuidado. Desde que a maior parte 

das medidas em espectrometria-alfa envolve evacuação da câmara 

do detetor, qualquer material volátil deve ser evaporado da 

fonte antes de sua utilização, para prevenir dano e contaminação 

do detetor. 

As técnicas mais largamente usadas no preparo de fontes 

para espectrometría-alfa incluem <*"> a <?•>-&nrnçúo •.i.t.rc*• :>. (com 

ou sem o uso de um agente espalhador), a elctrodeposicão, a 
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evaporação a vácuo e a eletropulvenzação. 0 substrato mais 

freqüentemente utilizado como suporte? iJe fontes alfa-emissoras e 

o ac:o inoxidável» que é encontrado na forma de discos polidos de 

25 mm de diâmetro, relativamente baratos. Tanta!o é usado come 

substrato para depósitos que contenham cloretos. Além desses, 

dependendo da aplicação, também são usados v>.••!-;?-..• r:•- > - c?.m-- n?,, 

liso, niqur;! tie í̂;.* jjg/cm1*, •\:\\\i\•-\6vr, -\r. -\?ra:n ; r - . '.'VivS, ou 

Hyi. ai 

Normalmente, a técnica de preparação ê escolhida em 

função da utilização da amostra. Fontes preparadas para a fina

lidade de calibracão» ou para medir energias de partículas alfa 

v estudar sua estrutura fina, devem ter a maior resolução pos

sível. Para que isso seja conseguido, repetidas purificações 

químicas são necessárias antes da preparação da fonte, para 

remover completamente contaminant es inativos; ac fontes são, 

então, geralmente preparadas por ^•v-ipovnçáo r-. ..̂ ct-? Nesta téc

nica, o composto radioativo, depositado num cadinho, ê altamente 

aquecido em vácuo por um filamento de tungstenio (a temperatu

ras da ordem de H400'* O , sendo então sublimado sobre um subs

trato estrategicamente posicionado. Uuanto maior a distância 

entre o composto radioativo c o substrato, mais uniforme é a 

fonte resultante. Kesoluçoi?«& de pouco* keV '•"*' mr• '*** (.des

contadas as contribuições das demais fontes de ruído) são conse

guidas por este método que produz fontes de alta qualidade, mais 
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apropriadas para aplicações cm metrologia do que para ensaios 

radioquimicos. 

A í.-letropuf verização é uma técnica capaz de produzir 

fontes uniformes e infinitamente finas, bem como depósitos de 

espessura acima de 1 mg/cm", com alta r-ficiencia. 11 método re

quer que a amostra seja dissolvida num solvente orgânico, de 

preferência com alta constante dielétrica, para que as fontes 

produzidas sejam mais aderentes e uniformes, álcools etílico é 

normalmente usado como solvente para os actinideos. Uma d.dp. 

acima de 8kV é aplicada entre um eletrodo inserido no recipiente 

da solução (por exemplo, uma agulha hipodérmica inserida na 

seringa) e o substrato* que funciona como catodo, de medo oue um 

fino borrifo (spray) da substancia é ejetado do anodo para o 

catodo. Devido à rápida evaporação do solvente orgânico, apenas 

partículas sólidas alcançam o substrato. Se o catodo é girado, 

obtém-se um depósito bastante uniforme. Fontes com resolução do 

espectro de cerca de Í7 keM podem ser produzidas com esta técni

ca. 

Quando se deseja produzir depósitos quant itat wos, com 

relativa rapidez, usa-se técnicas de •.'-.ror̂ç-.ír dl-'*--;, nas 

quais a solução com os actinideos é pipetada sobre um substrato 

sólido, e o solvente evaporado com uma fonte de calor tal como 

uma lâmpada de infra-vermelho, um forno ou uma chama, A qual ida-
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de da fonte produzida dependerá do volume evaporado c do con

teúdo sólido da solução. A evaporação direta de uma solução 

tende a resultar nuia fonte não-uniformc, devido ao acúmulo de 

•aterial na periferia e aos agrupamentos que ocorrem em torno de 

partículas sólidas isoladas formadas durante a evaporação. A 

adição de um agente espalhador na solução antes da evaporação, 

ou o prê-tratamento do material da fonte, permitem a obtenção de 

depósitos mais uniformes. 0 tratamento da superfície do subs

trato com uma camada muito fina de uma solução aquosa de in

sulina produz uma superfície úmida que, após a evaporação, re

sulta num depósito mais uniforme**"*. 

Fontes excelentes são obtidas pela adição de um agente 

espalhador, tal como glicol tetraetileno (TEG>«»»-•••>, após o 

final da deposição da solução. Através da rotação do substrato 

durante o estágio final de polimerizacão do TEG, sob uma lâmpada 

IR, a atividade é uniformemente dispersada. Para completar a 

pol imerizacão, a« fontes são aquecidas a 7<»0,,c<3*> * fim de 

produzir um depósito de oxido uniforme c aderente, ris resoluções 

de tais fontes aproximam-se daquelas obtidas por evaporação a 

vácuo, quando a solução experimentada c radioquimicamentt? pura. 

Um outro método de preparação de fontes para espectrometria— 

alfa consiste na evaporação de um solvente orgânico que contém 

os raüionuclídeos como complexo*. I.ally e Mover **"* citam um 

exemplo desse método pelo qual, após a separação química dos 
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radionuclideos por troca de ions, as frações purificadas de U e 

Th, por exemplo, podem ser extraídas como complexos com tenoil-

trifluoro-acetona <TTA) em benzeno. A fração orgânica ê quanti

tativamente transferida para a superfície de um disco de aço 

inoxidável e evaporada; em seguida, a fonte é aquecida até o 

vermelho escuro para remover todos os traços de matéria orgâni

ca. Aggarmal *"*•* utiliza este último método para a purificação 

de plutônio, obtendo fontes cuja largura do espectro c compará

vel ao das produzidas com TEG. 

Entretanto, as fontes que têm sido provavelmente as mais 

estudadas para espectrometria-alfa são aquelas produzidas pela 

técnica da eletrodeposição. Eficièncias de deposição quantitati

vas ou quase-quantitativas podem ser obtidas usando a eletrode

posição. Dois processos têm sido usados: (i) a eletrodeposição 

de um eletrólito, que consiste em um sal, numa solução orgânica, 

conhecida como deposição molecular; e (2) a eletrodeposição a 

partir de uma solução aquosa. A deposição molecular é obtida 

aplicando-se uma tensão relativamente alta (por exemplo, 500 V), 

de modo que uma pequena corrente flua através de uma solução 

orgânica de uma espécie molecular. Acredita-se que o depósito 

tenha a mesma forma molecular do ânion inicialmente presente na 

solução; por exemplo, na deposição de protactínio sobre um cato-

do de Al, acredita-se que haja a formação de um depósito aderen

te de Al«(PaKr>3i*'**>. Rudran"**' relata a eletrodeposição de ac-



tinideos a partir de soluções de ácido nitrido contendo álcool 

isopropilico. num célula de catodo de aço inoxidável. As fontes 

obtidas após ih acusaraa a presença de i#* H g de Fe ou «ais 

acoapanhando os actinideos, que resultará» e» espectros-alfa c n 

resoluções entre !#• e £•• keV (FUHM), usando uaa câaara de 

ionização de grade de Frisch. Assia, eabora tal aétodo seja 

rápido e virtualaente quantitativo, tea a desvantagea da pos

sível foraação de fontes espessas, a náo ser que sejaa usadas 

soluções puras, coa aenos de 1M |1 g de Al ou Fe, para que o 

depósito foraado apresente ua ainiac de eleaentos estranhos. 

A foraa aais coaua de eletrodeposição é a partir de uaa 

solução aquosa. Vários eletrólitos téa sido usados para a ele

trodeposição de actinideos tanto ea soluções levcaente ácidas 

coao alcalinas'*3*. A adição de ua agente coaplexante. tal enao 

ácido hidrofluórico ou bisulfato de sódio, torna os eletrólitos 

aais tolerantes ea relação às iapurezas que possa» estar pre

sentes na solução. Os eletrólitos nais coauaente c i t ados' "•• * 

contêa ua sal de aaônia (sulfato, cloreto, oxalato ou forwiato 

de aaônia) isolado ou ea várias combinações A eletrodeposição c 

usualaente realizada a baixas tensões (entre 12 e £0 V, aproxi-

•adaaente), COR corrente suficiente para fornecer 3»o aA/c»* d'.-

área de deposição. Na célula de eletrodeposição, o catodo (no 

qual haverá o depósito) é usualaente de aço inóx ou platina r o 

anodo, que pode girar ou ser estacionario, é de platina. Aggar-
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wall"**' relata a produção de fontes de Pu depois de cerca de 

uma hora de elctrodeposição, mas tempos acima de 5h foram comu

nicados, por exemplo, para a elctrodeposição quantitativa de 

Th**B>. A técnica produz depósitos uniformes, embora consuma 

algum tempo e necessite de soluções puras de elementos radioati

vos para que haja uma boa eficiência quantitativa. 

No trabalho já mencionado*"*', Aggarwal faz um estudo 

comparativo entre fontes de plutônio para espectrometria-alfa, 

produzidas por (i) evaporação direta da solução purificada de 

Pu, (S) evaporação direta da solução aquosa com o uso de TE6 

como agente espalhador, (3) evaporação direta de solução orgâni

ca após o uso de TTA para a extração do plutônio c (4) elctrode-

posição. Para a preparação das fontes, utilizou-se discos de aço 

inoxidável polidos como suportes. Foram levantados espectros— 

alfa das fontes utilizando um detetor de barreira de superfície 

Au~8i ORTEC, dr: 50mm1* de área ativa, numa <:ámarn de pressão 

menor do que 10"* Torr. A resolução total do sistema er* de H0 

keV (FWHH) a 5,50 MeV. As resoluções (FWHM) obtidas, em con-

d letter* idêntica*, para o» picou de Pu'*3'- <5,50 Hev") e de Pu"3* + 

Pu*** <5,Í6 MeV), foram (na ordem em que as técnicas foram cita

das): (i) entre 80 e 99 keV; (?.) entre 40 e 60 keV; (3) entre 30 

e 60 keV; (4) entre 30 e 50 keV. Verifica-se que a qualidade das 

fontes preparadas por evaporação de uma solução aquosa, usando 

TEG como agente espalhador, <? por evaporação a partir de uma 
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solução com TTA, é comparável à das fontes eletrodepositadas. As 

fontes preparadas por evaporação sem o uso de um agente espa-

lhador são, em geral não-uniformes e produzem espectros-alfa de 

baixa qualidade, o que conduz a baixas razoes entre pico e vale, 

grande largura FUHM e grande contribuição da cauda do pico de 

maior energia para o de menor energia. Os autores comentam, 

ainda, que a preparação de fontes de Pu a partir de TTA é mais 

rápida ainda que a evaporação usando TEG, que tem um ponto de 

ebulição elevado <3S8°C) 

Finalmente, verifica-se que a espessura da amostra deve 

exercer uma influência diferenciada sobre a energia das partícu

las <Jt emitidas em ângulos © diferentes, em ralação a normal a 

fonte, que irá refletir-se no seu espectro - alfa. Budtz-Jor-

gensen e Knitter t A A > investigaram tal fenômeno em depósitos de 

UF*, evaporados a vácuo sobre aço inóx altamente polido, de 

espessuras nominais 15, 75, 300 e 500 jUg/cm*, com uma câmara de 

ionização com grade de Frisch. Além da medida da energia das 

partículas, foi determinado indiretamente o cosseno do ângulo de 

emissão 0 pela equação 

<q,/gFa) . <G,/Ge> (III-Í0) 
cos Q = 1 - — — — - ^ — — — 

X (E) / d 
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onde «i»/q« é a razão ©"«-re as amplitudes dos impulsos no catodo 

e no anodo, G^/6C £ a razão entre os ganhos nos sistemas de 

amplifieação ligados individualmente ao anodo e ao catodo, d é a 

distância entre grade e catodo. e X <E) é a distância média da 

origem da trajetória da partícula ao centro da carga produzida 

por ionização. üs métodos para a obtenção de tais parâmetros são 

descritos no trabalho. A partir dos valores de cos 0 deter

minados por (If.I ~ \<ò), e com a ajuda de um sistema de computa

ção on-line, pode-se obter a distribuição de energia e cos© 

para todas as partículas que deixam a amostra. A Figuro (III • 

i$) mostra as distribuições biparamétricas de cos Q (em inter

valos de 0,1) e E para as fontes de 7S e 500 K n/cm* <Je UF«». As 

distribuições de cos 0 são, mesmo para as fontes mais finas, 

fortemente influenciadas pela espessura da fonte. A cauda de 

baixas energias é distribuída principalmente próximo a cos Q ~ 

0 < © w 90**). Nota-se como os picos tornam-se mais largos à 

medida em que cresce a distância média percorrida pelas partícu

las alfa através do material da amostra, com a redução dos valo

res de cos 0 . Próxima a cos 0 - 0 os picos sao completamente 

eliminados, enquanto, para os maiores valores de cos©, os pinos 

são bem definidos. Os autores ressaltam a importância desse 

fato, por significar que apenas os menores intervalos de cos© 

(cos 0 S 0,E) são influenciados por retroespalhamento e perdas 

devido a auto-absorção. 
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«. HfíSSOH RFSIH.TrtDffS SORRF I) "S7 RftRfJMWO" N* FOWIl: 

Com o sistema de detecção inicial e as condições descri

tas no capitulo II, e com uma fonte de Am ""** evaporada direta

mente sobre mylar aluminizado, foram levantados espectros - alfa 

*"*** para vários valores do ângulo Q de emissão (entre 0° c 

70°) e dois valores da distância d entre fonte e detetor (d* -

27,00 mm e d« = 50,00 mm). Alguns deles constam da '"Tira víIT -

1.1) (a) c (b). As curvas foram ajustadas aos pontos experimen

tais por computador, através do programa SAS, utilizando o mode

lo de uma gaussiana modificada à esquerda por uma exponencial de 

maneira semelhante à descrita por L'Hoir*1'*. 

Verifica-se, aqui também, os efeitos de deslocamento do pico c 

crescimento da largura dos espectros, com aumento mais pronun

ciado no lado de menores energias, criando uma "cauda" que cres

ce com 0 . As Figuras (Itl - IP.) v. í(J.I - \::.i) mostram, respecti

vamente, como variam o alargamento total (FWHM) do picj^r íkev") 

e o canal do máximo do pico em função de © . Embora o ruído ele

trônico, relativamente grande, este.ia incluído em T\ %. dev«?-se 

notar que ele se mantém constante durante as medidas feitas nos 

vários ângulos de emissão. A Fcjuio (11 .f - IH? demonstra que a 
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assimetria do pico está presente já nas medidas frontais, man-

tendo-se aproximadamente constante até 6 ^ 3#- ( c o s 9 * «,87), 

e crescendo mais para maiores ângulos de emissão, ü fato da 

meia-largura HWHM à esquerda ( 7\i/2L) superar crescentemente a 

raeia-largura HUHH à direita < TI.,,_), em função de 0 , evidencia o 
'J/2R 

aumento, com o ângulo de emergência, da fração de partículas que 

sofre degradação progressiva da sua energia e sao contadas em 

canais menores, em virtude das ionizações e colisões nucleares 

provocadas em sua trajetória no material da fonte, cuja extensão 

também cresce com 6 • 

De fato, em fontes puntuais ou de pequeno diâmetro, com 

espessura t> partículas alfa emitidas de uma profundidade x, em 

relação à superfície da fonte, e detectadas num ângulo de emer

gência 0 percorrerão no seu interior, no mínimo, uma distância 

média d» ~ x/cos 0 (Figura (III - í. 4>). 0 valor de d» aumenta 

com © , de modo que o alcance residual de tais partículas (R» -

d», sendo R„ o alcance das partículas Q na fonte) diminui com o 

crescimento do ângulo de emissão, reduzindo-se também a energia 

máxima com que elas emergem da superfície, o que está de acordo 

com o deslocamento do pico obtido nos espectros. No pior caso, 

quanto a_~„.t, a espessura mínima atravessada por uma partícula 

alfa, emitida do fundo da amostra, variaria entre t e 2x22-.ti 

entreO" e 70a, o que c similar à realização de medidas frontais 

com fontes de espessuras crescentes. Tal fato, unido à ocorrfcn-
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cia de "straggling" angular, devido aos desvios sofridos nas 

colisões com os átomos da amostra, aumenta a dispersão em ener

gias do feixe emergente, o que concorda cora u crescimento de f| r 

com 0 nos espectros. 

Os resultados citados para as nossas medidas com uma 

fonte evaporada de Am"'41 sao bastante semelhantes aos obtidos 

por Budtz-Jorgensen e Knitter *•*•*» para depósitos de UF* evapora

dos a vácuo, c exibem qualitativamente o alargamento e a dis

persão encontrado» por Aggarwal *•**' e Lally e Glover*3"* nos 

espectros - alfa de fontes preparadas por evaporação direta. Os 

efeitos obtidos com a variação angular são também semelhantes 

aos determinados por White*33», Nitzki e Hatske*3''» e Sill*3*» 

para amostras de espessuras diferentes. 

A fim de confirmar tais resultados, uma nova série de 

espectros - a foi obtida com a mesma fonte, desta vez definindo 

melhor os ângulos 0 de medida. Para isso, foi adaptado um culi-

Biador de Al na janela do detetor, com um orifício de diâmetro 4> 

» 8,78 mm c espessura 24,4 mg/cm* de Al, bem maior que o al

cance da» partículas a do Am""* no material <R*=: 9,6 mg/cm1* no 

alumínio, quando a energia da* partículas Oi é Ue 5,f> MeU*"*8'). 

A distância utilizada entre a fonte c- a borda superior do coli-

madw foi de dai •-• 27,42 mm, o que reduzir a incerteza A 0 do 

ângulo 0 , ne»»a distância, de ~ M ° para -3". Ar» medidas foram 
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feitas com o segundo sistema eletrônico de ampliação, descrito 

no Capitulo II. A Figura (III - 15) mostra os espectros obtidos 

para alguns dos ângulos medidos. Observa-se novamente a "cauda" 

na região de menores energias, bem como o deslocamento do pico, 

à medida em que aumenta 0 , reproduzindo qualitativamente o que 

se obteve nas primeiras séries <Fiaur3 < CII1 - 13); 

Notl-B» que a largura ""l, quando d = 50,90 mm e sistema

ticamente inferior ao alargamento do pico quando d ~ 27,00 mm, 

em todos os valores de 0 . Isso pode ser entendido a partir das 

considerações feitas no item II deste capítulo. De acordo com a 

equação (III-Í), temos que, na ausência de colimadort?s e em vá

cuo, 

^ - \ + "í « "H2 « ^5 (III-íí) 

b distância d ~ 50,00 mm, a incerteza angular de medida A 6 cai 

a ^> 8o, o que faz com que as trajetórias das partículas alfa 

que atingem a área ativa do detetor sejam mais uniformes tanto 

no material da fonte, quanto na camada morta c no silício do 

volume ativo do detetor, reduzindo portanto a dispersão total em 

energia. 

Por outro lado, quando se considera as medidas realiza

das em diversos ângulos © para uma mesma distância sntre fonte 
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e detetor, a influência de f) r <ruído do sistema eletrônico), T)n 

e 1) não deve sofrer alterações, de modo que sonentc a variação 

de 1\ contribui para o crescimento da largura total. Assim, se 

T|n e 1 TB. c "H s x c T\s* representarem, respectivamente, o 

straggling total e a contribuição para cie devida ao material da 

fonte para os espectros - Cr obtidos nos ângulos de medida 8i e 

@;com d fixa, então 

^T1 -^T2 ' 1l|r'Ts2r=A',l5;-2 (111-12) 

8c a teoria de Bohr*** for válida para o caso e se d e: 

t/cos9 , então o straggling previsto para um ângulo Ue emissão© 

será 

l£ **•_£. « \ó» (111-13) 
0050 CO50 

onde "^é o straggling na fonte quando 0 « 0° e b uma constan

te que depende do tipo de projétil e do material da fonte. 

Nessa hipótese, a variação no straggling A *(]e, previst; 

pela fórmula de Bohr, pode ser determinada por: 

A T = "He f-L- JL\ 
(III-Í4) 
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paro o.** medidas entre o» angulo* Q \ c Q m Se, por exemplo, 

Um ~ 9a, então 

l - 1\ (111-15) 
cos Q j J 

U parâmetro "H „ pode ser igualado a A"n_ , quando 0 -
S0e GB 

6Qa Para comparação, calculamos os valores de A " 1 ) 2 para os 
S 

nossos dados experimentais obtidos com c sem colimador c plota-

mos seus valores em função i/cos 6 (ver Figura <I'f.'l • !..'•;• >. As 

retas representam os valores esperados de acordo cora a equação 

U T I - S^r:, deduzida da relação de Bohr para o "straggling", 

par» ambos os casos, tomando T) _ = A TI,, quando 8 a '••• 0" f. 0 * " 

6<*CT. 0 acordo dos pontos experimentais com as retas é relativa

mente bom, em particular no caso das medidas feitas sem o coli

mador, principalmente paro maiores anqulos < 0 £. 50°) e maior 

distância entre fonte e detetor. Has outras medidas, há que se 

levar em conta o acréscimo no straggling devido às colisões das 

partículas com as bordas do colimador e as não-uniformidades da 

fonte, além dos fatores analisados anteriormente. 

Para comparação, também foram levantados alguns espec

tros - alfa com uma amostro tin Am'*"* <?letrodcpositada sobre aço 

inóx, à distância tfw - 19,75 mm do colimador, para ângulos de 

rmiii'*íio entro: 0" e 40". 0 sistema eletrônico associado foi o 

A TI2 = T) \s0J 
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mesmo utilizado na última série de medidas relatada para a fonte 

evaporada, '_• bem assim também o cof imarfor . 

Os espectros obtidos ne^se caso apresentaram-se pratica

mente simétricos, r; sem uma variação signiFicativa na '.argura 

FMHM do pico na faixa angular das medidas (v Figura *. IT1 

:í7»>, dentro dos limites de precisão. Além disso, a largura 

total à meia-altura, mesmo a menor distância, foi significativa

mente menor de que no caso da fonte evaporada, sugerindo que a 

espessura do depósito deve ser bem menor, fato posteriormente 

confirmado através da medida de sua atividade absoluta (v Capi

tulo VI). Então, a perda de energia das partículas no material 

da fonte deve ter sido muito pequena, havendo uma pequena quan

tidade de colisões nucleares e ionizaçoes, de modo que a "cauda" 

de baixas energias do espectro permaneceu inserida no alargamen

to devido ao ruído eletrônico. 

Taj.-;; resultados concordam com os de oggarwal 1 **** c 

Vítolc '**' 

Em tedos os casos citados, para a determinação das lar

guras FWHM, foi feita a correção da energia das partículas Qr 

mais freqüentes <5,4B57 MeV) em funcao das perdas de energia na 

janela de ftl e camada morta do detetor < ~ 0,055 dev-)"415' r*>, r. 
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das colisões nucleares no volume do detetor (—0,014 MeV>c"">, 

desprerando-sc as perdas no material da própria fonte 
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I U . B A C K S C A T T E R I N O E M F O N T E S D E 

P A R T Í C U L A S A L F A 

1 PREVISSES TEÓRICAS A RESPEITO DO ttAHKSCATTERIHG 

Tiesde as primeiras investigações que envolveram a con

tagem de partículas - Ct, foi verificado que o material de supor

te (ou substrato) da fonte afetava a taxa de contagens media. 0 

objetivo de tais experimentos, geralmente-, é medir apenas a 

intensidade total da radiação alfa «emitida pela fonte. Isso é 

melhor realizado quando a fonte è depositada sobre um filme 

extremamente fino e de baixo número atômico, c a contagem ê 

feita em geometria 1 TC . Entretanto, suportes muito fint?s não 

são muito duráveis «? podem produzir fontes bastante instáveis. 

Para tornar as amostras mais duráveis, e até utilizá-las como 

padrão de referência, c necessário que o material do suporte 

seja suficientemente rígido. Em muitos casos, os emissore-:; - Q 

sao depositados sobre substratos de metal e contados em geome

tria STí . A dificuldade que aparece, então, é que a eficiência 

de contagem de tais fontes de partículas Qcm gemotria H TC re-
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suit a maior do que 50X. A1.- cr^ntagFns p«tr?.s são produz*. <1as por 

partículas retroesFalhadas pelo r-iiprr*-r 

No fenômeno do rG*roPspalha»!?nto (h?.r> -:;"•*•' "Mni • pai— 

tículas alfa emitidas na direção do suporte pedem ser desviadas 

em direção ao volume sensível do detetor, devido ao eT^lliaaen^.c-

m»l. • 11 p'. o ea pequenos ângulos ea relação à superfície da placa. 

Jaffry""**, ea i?4?, afirmava coa base ea experimentos anterio

res, que a aaioria das partículas alfa retroespalhadas emergiam 

ea pequenos ângulos (< 25") ca rrrlnçao à superfície de uma amos-

tra depositada ea platina, e auito poucas aoviaa-sr vertical

mente para cima. Por causa de sua trajetória no interior da 

placa de suporte da amostra, as partículas retroespalhadas scri-

aa freadas e assim criariam menos ions no gás da câmara do que 

partículas alfa emitidas diretamente. U uso de contadores de 

pequena geoaetria conseguiu contornar o problema, limitando o 

ângulo sólido de contagem apenas às partículas - alfa eaitidas 

essencialmente na direção normal ao suporte 

Cálculos teóricos sobre esse efeito foram desenvolvidos 

por Crawford'**', usando ns resultados experimentais de H tíni-

qei «**•» referentes no cspalhamrnto múltiplo de partículas alfa 

por alvos finos de f*u. 
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O espalhaaento de partículas alfa pode ser dividido *a 

írrs classes: aúltiplo, plural e -íiapies »» enpalhaarnto «:•>'-'« 

p!>- r considerado roío o resultado de ua núaero auito grande de 

colisões fracas e obedece aproxiaadaacnte a uaa distribuição 

gaussiana do ângulo de espalhaarnto. U espalhaaento r'v.r;* e o 

resultado de ua núaero aenor de colisões, enquanto que o espa-

!hanento irepl^. ocorre quando hó. uaa farte colisão produzida 

por uaa grande aproxiaação entre a partícula alfa e o núcleo 

atõaico 

Us cálculos de Crawford foraa feitos considerando r? 

retroespalhaaento : oao o resultado dr • "p-i' S.-»arn- " •TI=,1^T?^, 

para uaa fonte m ^ i m ^ B f n ^ fir> >. distribuída sobrí* ua suporte 

c-spesso, no interior de uaa càaara de ionizarão de geoactrxa é?TC 

Partindo dos resultados de tieiger,B*>, <-le estiaou ua liai te 

•iníao estatístico para o retroespalhaaento, «ostrando que, para 

ua suporte de Au ou Pt (que tea pesos atômicos çiailares), a 

probabilidade de uaa partícula emitida para dentro do suporte 

ser retroespalhada é 

* - Q.Vd?. $ (IV-i ) 

onde T (ca rd) é o ângulo mais provável de desvio, qur depende 

do alcance específico R. «Jas partículas alfa considrradas e do 

alcance mínimo no gás para que as partículas produzam ua pulso 
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detcetávcrl r», maior do que o nivel de discriminação )í (tf pode 

sn determinado usando o própria ruído eletrônico do rqtiipamcnto 

de medida), Us cálculos mostraram que <p ú inversamente propor

cional ao alcance residual R» - rD. A Fali"! a ri'-.
1 - i ! mostra or, 

valores de B {%) resultantes da equação (IV - .1), para diferen

tes valores de Ç e dos correspondentes valores do alcance resi

dual (F?„ - r o) no ar, para partículas alfa de 3.A8 cm de alcance 

no próprio ar. 

Tabele HIV - 1. :i: 8aekscat^eriny mínimo para partículas Of de 

3,68cm de alcance i5,3i/> HeV) para dife

rentes valores de alcance residual no ar. 

H'» - >u (mm) $ ''graur,) 1HX) 

1 C . J J 3, A 

Í.Í 1 , 8 1 3 , 1 

3 4,Aií 3,c' 

4 4,14 3,1 

5 4,30 3 , <? 

Isso significa nuc para cada 100 partículas emitidas 

'para cima" »•• contadas, haverá inclusas 3,2. partículas com ai-
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cance residaul 3 mm, por exemplo, retroespalhadas e contadas 

conjuntamente. 

Crawford também estudou a variação do efeito de backs-

cattering com o peso atômico üo material do substrato c mostrou 

que 

B 
B, 

ZN.A2 

4/2±»i • V7? 
(IV-H) 

para molécula» poliatômlca», ondK N. è o número de átomos com 
i 

peso atômico A. na molécula, e B y e A «- são a probabilidade de 

retroespalhamento e o peso atômico do material dc referência, no 

caso o ouro. Com moléculas monoatõmicas, a equaçSo (IV - S> 

reduz-se a 

$ 

$. 
<IV-3> 

A Tabela CIV - 23 dá os valores da razão 

backscatttring, para algumas substâncias. 

$ 

*« 
, o coeficiente de 
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labels CIV - SD: Coeficiente de backcattering para dife

rentes substâncias. 

Substâncias CaeJL $/<J>r 

Au i,00 (referência) 

Pt 0,99 

U»0* 0,89 

(quartzo) SiO« 0,i9 

Al 0,23 

Be 0,í0 

0 trabalho de Crawford também mostra que JB é aproximada

mente proporcional ao inverso da raiz quadrada do alcance. Fi

nalmente, o autor conclui que o fator de correção do backseat-

tering deve ser independente da espessura da amostra, o que é 

questionado por White*1"**, como será discutido no capítulo se

guinte. 

2. RESULTADOS EXPERIMENTAIS SOBRE 0 3ft.,;KSCATTEW INC 

A validade das previsões teóricas de Crawford foi inves

tigada por diverso* expsrimentadores entre eles Curtis"*0*, 

Derubtter «°*», Hutchinson et.al.<ar> e Walker'8*»*. 

Curtis'00', utilizando a técnica da absorção de partícu

las alfa (v. Cap. V), com um contador proporcional <.'e fluxo de 

geometria £17, ' observou que o retroespalhamento produzido por 

uma fonte depositada sobre um suporte de tãntalo altamente poli-
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do era Aproximadamente o dobro daquele originado por uma fonte 

idêntica montada sobre o tântalo original. Quando o suporte não 

ê suficientemente polido, o material ativo se depositará nos 

arranhões da superfície e ocorrerá alguma absorção para pequenos 

ângulos de emissão. Esse efeito c classificado como auto-absor-

çSo, já que é peculiar de cada amo*-,cra; entretanto, esse tipo de 

absorção tende a minimizar o efetivo backscattering, que é um 

fenômeno característico de pequenos ângulos. 

Deruyttcr «°*» investigou experimentalmente <i validade 

dos cálculos de Crawford para amostras radiotivas finas. Prepa

rou, para i»»o, camada» de 15 fig/cm'* de U30,a, sobre superfícies 

polidas de ouro, platina, aço inóx, alumínio, prata e cobre, por 

oletrodeposiçao; a reprodutibilidade da espessura da camada foi 

melhor do que IX. Fazendo o anodo da célula de deposição eletro-

lítica maior que o catodo, Deruyttcr obteve fontes bastante 

homogêneas, inclusive nas bordas das camadas. A espessura foi 

escolhida para seguir aproximadamente as hipóteses dos cálculos 

teóricos <fonte "infinitamente Pina") e para evitar absorção das 

partículas retroespalhadas. Para as contagens foi utilizada uma 

câmara de ionizacão de placas paralelas tipo "flow", de geome

tria ETC Us dados obtidos pelo autor estão representados na 

Figura <IV ~ 1), que mostra as taxas de contagem medidas y em 

função do peso atômico A do material retroespalhador. Uma curva 

descrita por uma função do tipo 
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a « a + b . A-"* , (IV-4) 

com a e b constantes, foi ajustada aos pontos experimentais, 

mostrando que o backscattering è, em boa aproximação, propor

cional a to3, como sugere a equação (IV - 3) de Crawford. 0 

ajuste fornece para as constantes os valores: b •- <í,84-6,33) 

. Í0~m e a - HE,43-Í0,iE contagens/minuto, que correspond.? à 

taxa de contagem sem backscattering, obtida pela intersecção da 

curva extrapolada com o eixo A ~ G. Guando se aplica à contagem 

com suporte de Au, £3,4 — 0,2 conts/min, a correção de 2,7% 

prevista para o caso pela teoria de Crawford, obtém-se 22,5 — 

0,2 conts/min., em muito bom acordo com o resultado da extrapo

lação. Derustter concluiu, então, que o fator (IV - í) e as 

equações (IV - 2) c (IV - 3) parecem válidos para camadas ativas 

de 18 Hs/cm*. 

Walker<••' realizou interessante trabalho, fazendo medi

das diretas da distribuição angular e de energias de particulasa 

retroespalhadas, graças ao desenvolvimento das técnicas que 

permitem a produção de fontes puntuais de suficiente inten

sidade. Como suportes foram utilizados monel metálico < ~ 60JÍ de 

níquel c 40X de cobre, 2m ~ £9) e platina (Ẑ t - 78) polidor., 

para comparação. A fonte utilizado foi Po"*# (E^ •••- 5,3» MeV); 

uma gota de uma solução de cloreto -le polônio, de alta atividade 
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especifica, foi depositada sobre os substratos, elctrodepositan-

do-se espontaneamente em aproximadamente 30 segundos. Após serem 

evaporadas e convenientemente limpas, as amostras apresentavam 

diâmetro de "̂  3,2 mm e atividade média -~ 10a particulas/s, 

sendo na essência infinitamente finas, ü esquema da câmara uti

lizada para as medidas aparece na Fisura (ív" - £>. A câmara c 

basicamente um cilindro de latão de ~ 20,5 cm de diâmetro, com 

um suporte interno para a fonte que pode ser girado externamen

te. Foi utiliaado um detetor ssmi-condutor de Si de 25 mm* late

ralmente e um colimador de Al com orifício de diâmetro 1,0 mm, 

cujo alinhamento com a fonte foi conseguido através de um cate-

tõmetro e de radiografias da câmara. A distância entre fonte e 

colimador era de 10,16 cm, de modo que o ângulo subentendido 

entre a fonte e o orifício era de <v> íra Desse modo, foram medi

das as contagens, em vácuo, como função do angulo 9 entre a 

normal ao plano da fonte e o eixo que atravessava o detetor, o 

colimador c a fonte, desde 0 = - W a Q » + 90° 0 acréscimo 

na taxa de contagens em ângulos próximos à superfície do suporte 

é uma medida da contribuição da radiação retroespalhada. Numa 

»«»8und» parte, foram levnntadm» empectro» da rmergi». am 0 » 0 o c 

em ângulos onde foi observado backscattering, a fim de deter

minar a energia perdida pelas partículas O retroespalhadas como 

função de 0 . As Figuras (IV - 3> <•.• '• \V - >\~> mostram os resul

tados obtidos. 
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A distribuição da Figura (IV-1 - 2), em particular, de

monstra o resultado antecipado de que o backscattering ocorre 

apenas em ângulos próximos ao plano do suporte, no caso, dentro 

de 15" com o mesmo. A dependência angular é similar para a ra

diação retroespalhada pelo monel e pela platina, mas a magnitude 

do efeito varia entre ambos, atingindo -> H,í% e 3,IX do total da 

radiação , respectivamente. A Figura (TU - *!; representa a dis

tribuição de energias das partículas alfa retroespalhadas pelo 

monel, similar ao caso da Pt. Tais espectros mostram que, embora 

as fontes sejam infinitamente finas, a intensidade do máximo do 

pico diminui em ângulos extremos, indicando talvez uma rápida 

difusão do material radioativo no substrato, que compensaria 

parcialemente o backscattering. Observa-se também, pelo desloca

mento do máximo e crescimento da cauda de baixas energias à 

medida que 0 aproxima-se de 9»a, que a maioria das partículas a 

perdem uma fração significativa de sua energia, aumentando a 

perda à medida em que "0 aumenta, provavelmente devido ao aumento 

da trajetória no interior do suporte. Walker conclui, então, que 

não são necessárias correções em relação ao backscattering de 

partículas alfa em contagens absolutas realizadas com detetores 

de pequena geometria, tais como detetores SSB e Geiger-Müller de 

janela convencionais, a al9uns centímetros de uma fonte -d 

depositada em suporte metálico; já no caso de cantadores de 

geometria 2TE , tal correção deve ser feita para cada fonte. 
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Dando seqüência ao trabalho anterior, Hutchinson et 

al*!"'* estudaram o backscattering de partículas alfa por supor

tes metálicos espessos, em função de seu peso atômico, comparan

do contagens feitas em geometrias de HTC (que incluem o retroes-

palhamento) e de aproximadamente TC sr (isenta de influência do 

backscattering). As Figuras <IM - 5) c iV) - 6) mostram os es

quemas dos detetores utilizados pelos autores. 0 detetor de geo

metria ETC é um contador proporcional de fluxo gasoso (com mis

tura de 90X de argon e 10% de metana) de interior hemisferico e •»»• 

10,16 cm de raio, e cujo platô de discriminação foi determinado. 

0 outro detetor, chamado "íTtG ", mas cujo ângulo sólido de medi

da foi, na verdade de 0,79 TI sr, é baseado no projeto devido a 

Robinson<s*' *#>, com algumas modificr^oes para melhorar a pre

cisão das medidas: o uso de um cintilador plástico de Csl (TI) 

(ao invés de ZnS) para a detecção das partículas, c a realização 

das medidas com um fluxo de hidrogênio à pressão atmosférica (R* 

üi3,i cm para partículas aí de 5,30 HeV) ao invés do vácuo. 

Vantagens e desvantagens dessas alterações são analisadas pelos 

autores no trabalho. No detetor "iTt a " o ângulo sólido c limi

tado pela geometria e por um "septo" definidor de Al, localizado 

no centro do disco cintilador, de fronte à amostra, c cuja forma 

e tamanho permitem que pequenas imprecisões no posiconamento da 

fonte não afetem o ângulo sólido de medida. 
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As medidas comparativas foram realizadas nos dois dete

tores com dois grupos de fontes de Poai# (19) adsorvidas em 

suportes altamente polidos e nao-polidos e (22) impregnadas em £ 

u u/cm" de colódio e depositadas sobre suportas metálicos alta

mente polidos. As bases metálicas tinham pesos atômicos que va

riavam de 9,02 (Be) até 197,0 <Au), sendo determinada para cada 

material a razão das contagens N 2"H / N-j* obtidas nos dois 

contadores. Verifica-se que Nj» / N ̂  pode ser dada pela equa-

N«n / Nn - K (i + B>, <R'-5> 

onde K é a razão das eficiências dos dois detetores e B é a 

probabilidade de retroespalhamento, como definida por Craw

ford < S 3 , < que depende da energia inicial das partículas a emi

tidas e do material do suporte; supoe-se, então, que B tem a 

forma B « b» . Z, onde b* é uma constante e Z é o número atômico 

do substrato. A Figura (IV - 7) mostra os resultados obtidos 

para os valores de N_ — / W— em função de Z, para as fontes de 

Po"1* impregnadas em colódio. A reta foi obtida por mínimos 

quadrados. Os valores da razão N2- / ̂ deduzidos pela teoria de 

Crawford mostram-se em bom arordo com os dados experimentais, 

dentro dos erros cotados. A Figura (IV - !;> representa os valo

res de N21L^ lfTiea *un**° d c z' Para suportes polidos c não-poli-

dos. As fontes depositadas sobre metal nSo-polido mostram uma 
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dispersão muito maior dos pontos experimentais, provavelmente 

devido à acidental absorção de partículas emitidas em ângulos 

razantes, nas minúsculas crateras existentes em uma superfície 

irregular. Tais irregularidades parecem subsistir em parte, 

•esmo após o polimento, de modo que a deposição do cloreto de 

polônio sobre um file de colódio, que c colocado apenas apoiado 

sobre cada substrato, provavelmente evita a difusão, reduzindo a 

dispersão dos valores experimentais (Figuro. d" - ">>. 0 acordo 

dos dados com os cálculos de Crawford confirma, assim, a hipó

tese de que o backscattering de suportes metálicos espessos é 

prdeminantemente um fenômeno de espalhamento múltiplo, primaria

mente devido ao campo cletrostático nuclear. 

Nos casos de contagens realizadas em pequena geometria, 

portanto, não será necessária a correção em relação ao retroes-

palhamento, mas em contadores de geometria S TC , o backscatte-

ring estará incluído na contagem total, numa fração que pode ser 

dada por «*•»: 

onde? N« é a taxa total de emissão das partículas a 
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Na maior parte dos casos, o retroespalhamento divide sua 

influência nas contagens com a auto-absorção. Tal efeito será 

analisado no capitulo seguinte. 
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V. AUT0-AB80RÇA0 EM FONTES DE 

PARTÍCULAS ALFA 

t. Cütmas da auto-absorcao 

Quando UM emissor alfa ê depositado num suporte para 

contagem com um detetor, o material ativo pode ficar disperso 

entre uma determinada quantidade de material sólido. Tais sóli

dos podem se originar de uma série de fatores. 1içados princi

palmente ao processo de produção da fonte radiotiva (v. cap. 

Ill, item 4): 

a) o próprio emissor - alfa pode ter uma atividade 

específica tão baixa, que sejam necessárias massas 

apreciáveis do material para se obter uma taxa de-

contagem razoável; 

b> o emissor - alfa, embora presente em quantidade 

consideravelmente menor do que 1 fly, pode ter sido 

precipitado e espalhado com quantidades muito maio

res de algum sal portador; 

c) devido às impurezas presentes nos reagentes o pare

des dos recipientes utilizados no preparo da solu-

ç3o do emissor - alfa, a evaporação direta de ali-
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quotas da solução freqüentemente resulta na deposi

ção de partículas sólidas; 

d) na evaporação direta, o próprio Material ativo pode 

se depositar formando microcristais, principalmente 

nas bordas da amostra. 

Uma proporção apreciável das partículas alfa que são 

emitidas em fontes espessas devem penetrar espessuras considerá

veis de material sólido antes de emergir, o que afeta sua ener

gia residual, como foi visto (cap. III). As partículas emitidas 

em pequenos ângulos em relação ao suporte pedem ter de penetrar 

espessuras de material da própria fonte suficientes para absor

ver algumas completamente'*•'. Não è necessária una grande quan

tidade de material para isso; por exemplo, 0,93 mm de mica são 

suficiente» para absorver n« partícula» alfa do Po"1*, de 5,30 

Mev 

A medida quantitativa da auto-absorção tem importância 

sob diversos aspectos: na correção das contagens em medidas 

absolutas de alfa - emissores e de processos de fissão; para a 

determinação da massa das fontes, por exemplo, em medidas abso

lutas de taxas de fissão; na avaliação da qualidade de fontes 

produzidas por um determinado método. 
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Analisareaos antes alguns aspectos quantitativos da 

absorção de partículas a ea sólidos. 

?.. A ABSCRCKü DF PARTiPRAS - ALFA FH fiõi I W S F Mi MftTFf>tft, ,,,; 

FUtüL 

A Figura (V - í) «ostra curvas típicas de absorção de 

partículas (H. aonoenergéticas ea aluainio, ea geoaetria ?. TC , 

obtidas por Curtis**** coa ua contador proporcional de fluxo. A 

parte retilínea de tais curvas pede ser compreendida a partir de 

esqueaa da Figura (V - fíí, que representa trajetórias de partí

culas alfa através de ua absorvedor de espessura d». 

Observa-se que apenas as partículas cujas trajetórias 

pertencea à calota esférica subentendida pelo ângulo sólido & 

não sao absorvidas, e alcançaa o volume sensível da câmara. 

Hesse caso, a fração da radiação eaitida para cima, c que será 

cantada, pode ser dada por: 

I Q • (M_1> 

I. 27t 

onde I é a taxa de partículas contadas c Kl„ c a taxa de desin

tegração absoluta. Curtis deduziu, então, que 
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. â . 

sendo R o alcance das partículas alfa no abaorvedor. Desse 
a 

modo, a curva de absorção I >< d , a menos do backcattcring, é 
â 

uma linha reta cujos interceptos são a taxa real de contagem 

"para cima" I» e o alcance R Na prática, L„ não pode ser ,-ie-
d 

dido diretamente porque as partículas alfa retroespalhadas, que 

têm baixa energia, desviam a -.urva para cima á medida em que ela 

se aproxima da espessura acro (Figura •;'•' - .1.;:», mas pode ser ob

tido cora boa precisão através da extrapolação da reqiao linear 

por meio de uma análise por mínimos quadrados de seus pontos. 

Uma indicação do efeito da espessura da amostra sobre o 

backscattering é que a curva de absorção somente se desvia de 

uma linha reta quando o absorvedor usado tiver espessura infe

rior a 0,5» mg/cm*, no caso. 

Se a fonte não é idealmente fina, então deve ser feita 

uma nova correção no caso de contagem absoluta. Pode-se, assim, 

imaginar uma fonte homogênea e uniforme, cm uma sucessão de 

finas camadas de espessura dx, situadas a uma profundidade v, da 

superfície (Figura (V - 3)>, de modo que a atividade total para 

cima }.<.<» de uma dessas camacias sersí 
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Ioa« = £ . p . A dx = l< . dx . (M-3) 

S é a a t i v idade e spec í f i ca do emissor - a l f a , p é sua den

s idade e ô a área da s u p e r f í c i e da amostra, de modo que, se a 

medida for f e i t a num tempo muito menor do que a meia-vida, o 

produto fc se rá cons t an te . A a t i v idade na super f í c ie da amostra 

devida somente a uma dessas camadas se a, então, dada por 

Jdx • Jodx - Iodx' ** *<** • 1 <V-4> 
R R 

a s 

já que a porção da amostra de espessura x, acima da camada dx. 

atua como um absorvedar adicional para as partículas alfa. Inte

grando sobre toda a espessura fc da fonte, e levando em conta (V-

3), a atividade I medida em geometria 2TC , após a absorção na 

fonte e em outro absorvedor, será 

j = I ( i - -ã. _ L. ; (v-s) 
o R 2R 

a s 

onde Rn ê o alcance residual das partículas a na fonte, como 

definido anteriormente (cap. IV, item 1), t: 1 < h:u A razão 

entre? a atividade na superfície 1 IÍ a atividade ahsoluta éí I„ 

será, então, 



73 

se considerarmos a fracao B de partículas retroespalhadas no 

suporte, segundo a teoria de Crawford. Observamos, entretanto, 

que B nao parece ser constante com a espessura da fonte (Figure 

(V - i)>. 

A Figura (v" - 4), por outro lado, demonstra o efeito do 

ângulo de emissão na absorção de partículas alfa numa fonte 

uniformemente espalhada e a I'she'la <V - 1.) mostra como varia a 

distância mínima d» = t/cos Q que uma partícula percorre na 

fonte em função do seu ângulo de emissão. (\ extensão da trajetó

ria pode se tornar bem maior que a espess..i>-a vertical da fonte, 

em particular em ângulos razantes, de mode que, em geometria £Tt 

, sempre haverá uma perda de contagens por auto-absorção, a qual 

crescerá com a espessura da fonte. Se a fonte for "infinitamente 

fin*" <t << R«), a pe'-da será, então, desprezível. 

3 . HEinnftB FXPFRTMENTftrs EFI f T T W C /•. AUTl)~AftSW^<l 

Descrevemos a seguir alguns experimentos importantes 

referentes a medida quantitativa da absorção de partículas 

alfa na fonte, que caracterizam seus aspectos principais. 
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Gold et ai.**** analisaram a auto-absorçao em fontes 

utilizadas para medidas da taxa absoluta de fissão com detetores 

do estado sólido de traços- As fontes utilizadas foram produzi

das através da deposição de urânio (enriquecido com 93X de U"*s) 

em discos de Pt de H,38 cm de diâmetro « «,0127 cm de espessura. 

Os depósitos tinham aproximadamente R,0 cm* e foram produzidos 

por duas técnicas: elef:rcKk-:po!>:i.r:3.o, com a qual foram preparadas 

fontes de U*0a de espessuras que variaram entre H0 |X g/cm" c 3 

mg/cm"i evaporação a vácuo, em que foram produzidas amostras de 

10 a 400 M g/cm" de U a0 B j e de 10 a 1000 (j g/cma de UF«. A massa 

de urânio depositada foi medida por pesagem (com erros de 6 a 

Í0X> e por medida de sua atividade - a (com erro de 0,?5%); esta 

última medida foi feita com uma câmara de contagem de pequena 

geometria (nSo descrita no trabalho), para eliminar a neces

sidade de correções devidas ao backscattering e à auto-absorçao. 

As massas foram calculadas pela relação 

» - g - í - <v~7> 

onde S = N . Z í — ; . ^ . <V-8> 
O Al 1 

1 

dN/dt é a atividade absoluta e 3 a atividade - alfa especifica 

d* aino»tr»í N* é o número de Avogadro, wi é a fraçno do peso e 

Ai, o peso atômico do i-ésimo isótopo, cuja constante de denin-
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tegração é X .A contagem de partículas alfa foi utilizada 

como um método para avaliar a qualidade das fontes preparadas. A 

atividade das amostras foi, então, medida também nun contador &TT 

de fluxo e a taxa de contagem obtida <C_-) foi comparada com 

a taxa absoluta obtida a partir das medidas feitas com a câmara 

de pequena geometria <N„). A razão dessas duas contagens 

(Ca x /No) foi plotada como uma função da espessura da amostra 

<v Figura** (V - 5) Ca> c O; > /, para as fontes evaporadas a 

vácuo. Através da contagem de traços de fissão em Makrofol, 

verificou-se que as fontes produzidas por eletrodeposição apre

sentavam, no caso. qualidade e uniformidade insatisfatórias. Nas 

Figurai <'.' - 5) (a) ÍÍ <b>, onde não há impurezas contidas nas 

amostras, as razões C _W/AT caem sobre uma reta descendente, 

como prediz a equação <V - 6), em virtude da auto-absorção. Como 

se observa, algumas fontes de Ua,0o têm seus pontos abaixo da 

reta, o que implica que contem impurezas (provavelmente tungstê-

nio volatilizado durante o processo de evaporação). Ü mesmo não 

ocorre com fttt fonte» de UF-», cujos pontos concordam bem com a 

curva prevista, demostrando maior uniformidade nos depósitos. As 

últimas fontes foram, então, as utilizadas para o objetivo da 

investigação. 

0 trabalho, já citado, de White**3' estuda a correção 

relativa à auto-absorção em contagens de partículas cr e fissões 

em geometria 2 TC . Inicialmente o autor faz considerações sobre 
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os cálculos de Crawford*a** (v. cap IV, item I), chamando a 

atenção para o fato de que tal teoria só considera o espalhamen-

to de partículas alfa pelo suporte ~m clireçb.c DO •_ ̂n'-aiJoi (cha

mado por White de "scattering in"), em bom acordo com o que 

ocorre no caso de fontes infinitamente finas<s-> Entretanto, 

com fontes de espessura finita, partículas alfa emitidas pela 

fonte, e que seriam contadas, podem ser desviadas para fora de 

sua direção original (isto é, sofrer "scattering out") pelo 

material da própria amostra, sendo defletidos ?m iH.reoiâo 0.=. 

suport". Tal efeito reduziria o acréscimo de partículas devido 

ao backscattering para fontes espessas. 0 trabalho descreve o 

cálculo da correção C devida ao "scattering out", de modo que o 

espalhamento líquido B - C previsto variará em função da espes

sura da amostra como aparece na Figure ('.' - •',:< . Uma série de 

amostras de UaOe preparadas por técnicas diferentes (evaporação 

a vácuo sobre Pt arranhada <:? Pt polida, eletropulverização, e 

pintura com pincel sobre Pt laminada), com espessuras variando 

entre 0,i e 1,0 mq/cm*, foram medidas sm geometria ?. TT , numa 

câmara de ionização com grade, c em pequena geometria, com um 

detetor SSB. A Figura CU -7) mostra os valores do quociente das 

taxas absolutas de desintegração obtidas a partir das medidas 

feitas em geometria 2 IT (com a correção líquida discutida acima) 

e em pequena geometria (que não necessita da correção men

cionada). As retas ajustadas foram extrapoladas até 1,000 t 

0,005, quando a espessura é nula, confirmando a correção previs-
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ta de 3,7% (B - O para o backscattering nessa condição. Por 

outro lado, ocorre absorção das partículas, que cresce com a 

espessura da amostra (em desacordo com a previsão de Craw-

ford , M >) em 5,S + 2,0. 7,3 ti.7 e 9,5"Íi,3X / mg/cm", par» 

fontes eletropulverizadas, evaporadas c pintadas, respectiva

mente. A dispersão dos dados nas retas reflete a não-unifor-

midade das amostras, maior no caso das amostras pintadas, c 

semelhante para as fontes eletropulverizadas e evaporadas a 

vácuo. 

Derustter<s*' fe2 medidas similares com fontes físseis 

eletrodeposifcauas de 5 a 59 |i g/cm1* de espessura sobre suportes 

de aço inóx. Aplicando a suas medidas uma correção para retroes-

palhamento independente da espessura da amostra, observou uma 

discrepância de 0,08X/ Mg/cm" entre a absorção medida na fonte 

e aquela calculada a partir do alcance das partículas. Pela 

curva da Figura (V - 6), a taxa de variação è 8,1%/ |J a/craa para 

uma espessura de 19 (J g/cm" de material radiotivo, c pode expli

car a discrepância medida por Heruytter. 

A* contílu»S»» de? White">B \ Gold et ai***' e Craw

ford'••* foram avaliadas por Hutchinson et al**a' *a>, que medi

ram a razSo C t^ /Hm para dez fontes de "9SU0« (evaporadas a 

vácuo sobre Pt, com espessuras deste 9,95 a 1,1 mu/cm*), ume 

fonte infinitamente fina de Po"*# suspensa em colódio e colocada 
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sobre um suporte de Uj,Oa <~ 4 JJ j/cn* >Je Po**1* sobre -«-• 0,a 

mg/cm" deU30n>, e duas fontes de Gd*"*" e PoBt* também infinita

mente finas < < 1 (J 3/cm") eletrodepositadas sobre Pt polida, 

com o objetivo de determinar a dependência de tal razão com a 

espessura da fonte, a energia das partículas ai?a c a composição 

do suporte, bem cumo compará-los cnm cálculos priívioü «*•*. As 

taxas de desintegração, N„, das fontes de **aBIJO«!, Po-** e Pc*1* 

sobre UaDa foram determinadas usando o contador de geometria 

0,79 TT sr, que utiliza um cintilador de CsI(Tl), descrito ante

riormente *"*> (v. cap IV, item 2). As contagens "oram obtidas 

extrapolando o platô de discriminação do detetor até ?•. energia 

zero, e corrigidos em seguida usando o fator de 3eometria já 

conhecido. A atividade absoluta da fonte dr tídXAm foi deter

minada usando um detetor de barreira de superfície de Si, e uma 

fonte de Am*'44 de mesmas dimensões e suporte foi usada como 

padrão de transferência de tal detetor para o contador de 0,7? TT 

sr. Cada amostra foi também medida num contador proporcional 

hemisférico de geometria 2 TT , preenchido com uma mistura gasosa 

P - 10 à pressfiío atmosférica«••'. 

Os resultados das medidas constam da rabai a (V - -.'•, 

onde d corresponde ã espessura das amostras expressa como uma 

fração do alcance no material da fonte. » Figura <<•' - w '• mostra 

os valores experimentais de C^JT/AT obtidos pelos autorcí», por 

White*-0' e Gold et ai***', bem como as curvas teóricas baseadar, 
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no «odeio discutido por Lucas G Hutchinson<*•*. A linha diagonal 

corresponde à auto-absorcao sen espalhamento, enquanto as curvas 

acima da mesma -foram calculadas para M O U 0 c e U 30 o (linha cheia) 

c mam\JOc (linha pontilhada). As espessuras dos substratos foram 

sempre maiores do que o alcance das partículas alfa no material. 

A diferença entre os pontas experimentais e a linha reta diago

nal representa a correçSo devida ao espalhamento, fmKíi para d -

0» f»« é inteiramente devido ao espalhamento no material suporte 

(Pt), isto é, f»» = B na definição de Crawford*sa>; entretanto, 

para outros valores de d, f.c é devido ao espalhamento tanto no 

suporte quanto na fonte, ou seja, fwci = B - ü, na definição de 

Uhitc€WB>, de modo que a equação <.'.' - *,:• torna-se: 

C2n / ãa \ (V-y> 
- ~ - - 0,5 (1 - - _ t _ ) * f 

"o \ *ã 2RJ SC 

Na hipótese que fundamenta os cãeulos de l.ucas c Hut-

chinson***', o ponto final das trajetórias das partículas & tem 

uma distribuição gaussiana com um desvio padrão X . que repre

senta o espalhamento sofrido pelas mesmas nos materiais atraves

sados. Tais cálculos, que concordam bem cem os resultados ex

perimentais, mostram que Y . espresso como uma fração do alcance 

das partículas alfa, cresce linearmente com Z para os metais c 

que sua dependência com o alcance R e a energia E das partículas 

é, dentro de Í5%: 



r'V pV* fB2\ 
x (*2>

 = V *v = \^7 
n/2 

<u-ie> 

onde n vale aproxiaadaaente 1,5 (variando de 1,28 a i.,6% do Be 

ao Au), e R<E) é expresso ea unidades físicas. 

Pela Figura (V - 9), verifica-se que, dentro de •,t -

•,2 X, uaa única curva pode ser usada para representar os resul

tados de todas as fontes de U0e e U 30 o depositadas ea suportes 

espessos de Pt. 

Finalaentc, o trabalho de Dudtz-Jorgcmrten e Knitter«**>, 

já citado, descreve ua aétodo para determinar a intensidade da 

fonte, que utiliza os dados obtidos na aedida dos espectros -

alfa de fontes de UF.» de diferentes espessuras, levantados para 

diversos ângulos ô de eaissão, coa uaa câaara de ionizacão de 

grade. A integração dos espectros de energia permitiu a cons-
* 

truçSo de distribuições de contagens em função do cos G , para 

cada fonte, todas semelhantes à obtida para a fonte de 75 ^ 

g/cm* \Figura (V - 9)>. 0 gráfico teu uma forma retangular como 

se espera de uma distribuição angulai isotrópica. Entretanto, um 

pequeno pico é visível próximo a TOS 9 K 0 (W), provavelmente 

devido à conjugação dos efeitos de backscattering e auto-ab-

sorção. Admitindo que tais efeitos são negligenciáveis acima de 

um 9 mm, o platõ obtido para cos 9 > cos 6 . m (tomado pelos 

file:///Figura


«1 

autores con = *,3) foi extrapolado até cos Q - 0, e s atividade 

real $ da fonte foi determinada pela equaçac 

* - 2 j I "• d(cos 0; = 2.(A * LA), (v-ti) 

onde A A e A correspondem às áreas, respectivamente, antes c 

depois de cosO.tn (v. Figura iV - t>>>. 0 erro sistemático total 

das atividades obtidas situou-se entre O.fci e 9,30%, basicamente 

devido a flutuações estatísticas, variação no ganho e nãc-linea-

ridade dos amplificadores, captura eletrônica incompleta, tempo 

norto, e à cauda de baixa energia. Os resultados obtidos com a 

câmara de grade concordam dentro de 0,3% com aqueles determina

dos em pequena geometria, onde os erros sistemáticos baseavam-

se fundamentalmente nas incertezas das medidas geométricas. 

A razão N _ „ / w „ entre as taxas de contagens medidas em 
2 |I COS 

geometria 2 IT e pelo método do cos Ô c plotada na Fi^urs <i.' -

i9i, eu função da espessura das fontes. Essa razão supera a uni

dade ÍÁ que N*n é afetada pelo back scattering e pelas perdas de 

partículas alfa devido à auto-absorção no material da fonte. De 

fatOj a dependência da N ,„/" é mais forte do que a prevista 
2<l cos 

unicamente através da correção devida a auto-absorção, expressa 

na reta pontilhada da Figura (>.' - *#>. Tais resultados concordam 

h«m com as conclusões e medidas do i.ucas e Hutchinson*••» **•», 

citados antes, que demonstram que o número relativo de partícu-
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las a retroespalhadas decresce cot o auaento da espessura da 

aaostra. Uaa outra explicação residiria na presença de iapurezas 

quíaicas ou na diferença de coaposição estoiquioactrica coa 

relaçSo ao suposto UF*, que tornaria» as fontes tais espessas e 

auaentariaa a auto-absorcSo. 
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V I . A C O N T A G E M A B S O L U T A D E 

P A R T Í C U L A S A L F A 

l. A DETFRHTNAC&ft T>A ATTy-TPAnr ABSOLUTA W MHO AMOR IRA A! P* 

A determinação da taxa absoluta de desintegração de una 

fonte radiotiva de partículas alfa pode ter diversos objetivos, 

entre eles, a determinação da constante de desintegração do 

radionuclídeo, do número absoluto ou relativo de átomos do isó-

topo analisado, da massa ou da composição isotopica da fonte. 

Tal determinação envolve um conhecimento do esquema de decai

mento do nuclídeo radioativo e da eficiência do detetor para a 

radiação emitida pela fonte. Em alguns casos, a emissão radioa

tiva do nuclídeo de interesse pode ser complicada pela presença 

de espécies relacionadas isotopica ou geneticamente a ele, e que 

também são radiotivas. Devem, então, ser feitas correções devido 

<á presença dessas espécies, o que é conseguido, em geral, levan

do em conta as diferenças na meia-vida, nas energias c eventual

mente no tipo de radiação envolvido. 
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Muitos fatores influem na eficiência do detetor < 1 B* M* 

*"**. é necessário conhecer a fração da radiação que deixa a 

fonte e penetra no volume sensível do detetor (o Fator de geme-

tria) e a eficiência intrínseca do detetor para a radiação. 

Entretanto, as interações da radiação com a matéria alteram a 

simples relação geométrica entre a fonte e o detetor por proces

sos de absorção e espalhamento no próprio material da fonte, em 

seu suporte, em algum meio material que possa existir entre 

fonte e detetor, na janela do detetor e até na câmara de medi

das. Esses efeitos são complexos c dependem criticamente das 

dimensões e do material da amostra e de seu suporte, bem como do 

tipo e da energia da radiação. Os fenômenos da auto-absorção e 

do retroespalhamento em fontes de partículas alfa já foram ob

jeto de análise nos capítulos anteriores. 

Ao lado disso, deve-se proceder à necessária correção 

das medidas experimentais com relação à radiação de fundo 

("background"), às flutuações estatísticas intrínsecas ao pro

cesso de desintegração radioativa e às perdas devido ao tempo 

morto do sistema de detecção. 

Para o caso de partículas alfa medidas com um detetor de 

8i de barreira de superfície, muitos desses fatores podem ser 

negligenciados. Raciocinaremos em termos das condições utilizdas 

em nossas medidas de atividade - a (v. cap. II). A eficiência do 
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detetor é praticamente total para tal radiação, já que as partí

culas alfa produzem uma grande quantidade de ions no interior de 

seu volume sensível, ainda que perdendo alguma energia na fonte 

ou na janela de Al. Caso a espessura das amostras fosse da ordem 

do alcance das partículas (o que não é o caso), poderia haver 

alguma absorção, principalmente em ângulos 0 próximos de 90*» 

(v. cap. V)j como as fontes são finas e as medidas foram limita

das a 0 « 70°, tal efeito teve influência negligenciável nas 

contagens obtidas. 0 mesmo pode-se dizer do retroespalhamento, 

que também é confinado a ângulos razantes; por outro lado, no 

caso da fonte evaporada, a própria espessura do suporte de mylar 

( < ftt> "*"* ) e seu baixo número atômico médio reduzem considera

velmente a probabilidade de ocorrência de backscattering. Partí

culas a por outro lado não são espalhadas facilmente; somado a 

isso, o baixo Z e as dimensões da câmara reduzem a probabi

lidade de espalhamento sigínifícativo nas paredes. Como o coli-

mador, utilizado em duas séries de médias, é justaposto à dis

tância do 8 mm da janela do detetor, que possui 150 mm" de área 

ativa, o espalhamento que ocorre nas bordas do orifício não deve 

impedir que as partículas alcancem o detetor. Similarmente, 

absorção e espalhamento significativos não devem ocorrer no 

espaço entre fonte e detetor, já que as medidas foram feitas em 

Dado confirmado através de contagens para 0 « 180", 
cujo resultado é equivalente ao obtido para 9 -~ V>", 
dentro das flutuações estatísticas. 
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vácuo de ~ i&~* mmHg. Some-se a isso as vantagens de que os 

detetores SSB apresentam "background" e perdas por tempo morto 

desprezíveis para os níveis de contagens medidos. 

Entretanto, contagens absolutas em pequena geometria, 

como no nosso caso, requerem que o sistema seja calibrado com 

fonte de taxa de desintegração conhecida, ou que sua geometria 

seja calculável a partir das dimensões medidas do equipamento. 

Jnffea**0* fez uma completa discussão e um levantamento das 

fórmulas que permitem determinar a geometria a partir das dimen

sões da amostra, da abertura (janela do detetor ou orifício de 

colimacão), e da distância entre a amostra e a abertura. De seu 

trabalho, apresentamos aqui alguns resultados de interesse. 0 

fator de geometria é definido como a fração da radiação total 

emitida que atravessa a respectiva abertura, igual ao angulo 

sólido relativo subentendido pela abertura quando a fonte emite 

isotropicamente. Quando as dimensões da fonte não podem ser 

negligenciadas, e a fonte é uniformemente espalhada, não é difí

cil, em geral, avaliar a geometria integrando o ângulo sólido ao 

longo da amostra. Se representarmos as principais grandezas 

«envolvidas através dos símbolos da Figura <V1 - J. >, a geometria 

de uma fonte uniformemente dispersa e coaxial com a abertura 

será 
~ * u2 a2.d: 5 .4 a2.d 1.2 3 2\ 
GS'GP> ' l 6 b -D5- + J2 b ST (d - 7 * / * • " <VI-i> 

onde , / , \ <VI-S> 
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é a geometria de uma fonte puntual sobre o eixo da abertura, e D 
1/2 

« (a" + d"> . Nos casos em que b << D, (VI - í) pode ser aproxi
mada para 

{ 1 3 >? r<? (d + pi]) Os.Gr..l,-i >' \"at.a'\l <VI"3> 

Em fontes não-uniformes, as variações de geometria ao longo de 

sua extensão podem aumentar a imprecisão dos resultados, princi

palmente se d >> a ou d << a****. 

As flutuações estatísticas que normalmente ocorrem no 

número de desintegrações radioativas podem ser representadas, em 

geral, pelo desvio padrão V previsto pela Lei Binominal que, 

unido ao erro implícito no cálculo da geometria, fornecerá, para 

o caso das medidas aqui descritas, os limites de precisão da 

atividade absoluta determinada para a fonte de Am**1. 

e. .roípiw m mmm PA mm m m*** EVAPORA 

Com os sistemas descritos no capitulo II, medimos a 

distribuição angular das contagens para a fonte de Am*"4* evapo

rada sobre mylar em quatro condiçães diferentes: sem colimador, 

nas distâncias fonte/detetor d* « 27,00 í 0,10 mm e d« •-- 50,00 t 
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•,ÍH mm, e com colimador de Al, com orifício de diâmetro 0 ~ 

B,78t»,*6 mm, nas distancias fonte/colimador d, - 37,42* «,i3 

Mi e d4 = 53.62 t 9*16 mm. Em todos os casos, as medidas foram 

feitas desde 0 * •" até 9 = 79a, com o objetivo de analisar o 

grau de isotropia da fonte. A Figura (VI - £> resume os resulta

dos obtidos. 

As medidas feitas sem colimador sugerem uma anisotropia, 

com queda sensível nas contagens a partir de 9 •* ?.%", o que não 

é confirmado pelas medidas feitas COM colimador, as quais se 

mantêm constantes, dentro dos erros experimentais, em toda a 

faixa angular investigada. Tais resultados parecem indicar uma 

maior sensibilidade às variações introduzidas na geometria, 

pelas dimensões finitas da fonte e por alguma eventual excentri

cidade do arranjo, nas situações em que o ângulo sólido de medi

da é maior. 

Consideramos, entSo, a faixa angular na qual as con

tagens medidas apresentam diferenças inferioresouda ordem dos 

erros estatísticos (0° a 20°, sem colimador; 0** a 70**, com coli

mador) e procuramos determinar a atividade absoluta média em 

cada caso. Para a determinação da eficiência total do sistema de 

contagem, calculamos primeiramente o fator de geometria para as 

medidas frontais, a partir da equação (VI - 3), adequada à si-
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tuaçSc. Os valores dos parâmetros utilizados c do fator G» cal

culado cm cada caso constam da Tab^ls (VI - i >. 

Iabela-lUI-z-12 - EficiêQCia_aeoniéti:ica_das_mEdidüs 

d(a.) 

.raie da fonte 

.raie da janela/ 

coliaador • ( • • ) 

.Mflelo solido de 

aedida í i (»r) 

sta coliaador 

27,0010,10 

1.010,5 

6,9110,05 

(1,56010,OU).10" 

_2 
6,24010,056).10 1[ 

50,0010,12 

1,010,5 

6,9110,05 

(4.70*1 0,025).10"3 

(1,88210,010). 10~2TT 

coa coliaador 

27,4210,12 

1.010,5 

1,3910,03 

(6,36810,068). 10 "* 

(2,54710,028).IO"3! 

53,6210,16 

1.010,5 

1,3910,03 

(1,67810,011).10~* 

(6,7121 0,044). ÍO" 4 ^ 

Oft desvios do fator 0» foram determinados a partir da análise da 

propaflaçfio d» errou<*B>. . 

As atividades absolutas foram determinadas para cada 

situação experimental e as médias parciais obtidas entre 0 o e 

i0°, 0o e 20°, e 0o e 70° (com coümacJor), estão relacionadas na 

Tabela <VI - S>.' 
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IabEla_YI_r_£ - âtiyidad£ã_ahs^lutas-d££cEmiDadaã_lcn_kBsJ 

• ^ s . 

8 . a 1». 

8 . m 29. 

8 , » 78. 

Mídia» 

8 . a 1 * . 

8 . a 88. 

8 . a 78 . 

CAI sea coliaador 

27.88 

39,687 £8.163 

39,614t8,142 

38.88 

48.1*8*; 8.147 * 

48.838 ±8 .14* 

39.894*8,117 

39.832t8.182 

<>> co« coliaador 

27.42 

37.9* - 8.55 

37.97 * 8.48 

38.«8 t 8.32 

33.62 

39.48 t 1.17 

38.88 t 1.87 

39.33 t 8,82 

38.«8 ± 8 . 6 3 

38.43 "t 8.59 

38.97 t . 8.38 

ATIVIDADE 
FADRXO (IPCN) 

<A> 48.83 
± 8 . 8 1 

(8) 48.88 
± 8.88 

Os erros dos valores da atividade absoluta refletem os desvios 

devidos à geometria e à estatística üe contagens. Embora o 

NpmmT, descendente do Am*"**, emita partículas alfa de 4,78 

MeV**"' 172% dos casos), os espectros - alfa das fontes não 

revelaram traços significativos do isótopo; assim, não houve 

necessidade de se corrigir os resultados em relação à emissão -

alfa do NP"»'. 

A Tabela (VI - S) mostra também, para comparação, os re

sultados da atividade absoluta da amostra, calculados para a 

época de cada conjunto de medidas, a partir do valor de calibra-

ção fornecido pelo IPEN, quando da produção da fonte. 0 acordo 

de tais valores com os resultados obtidos no presente trabalho é 

muito bom (com desvio < i,í% para as medidas sem colimador e de 

i,5 a 5,i%, com colimador), principalmente quando consideramos o 
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limite de erros dos mesmos. As médias determinadas para as medi

das com e sem colimador também estão relacionadas revelando 

excelente acordo com a atividade-padrão (dentro de 2.6 - 4»#X e 

•,4 - 9,6%, respectivamente), e precisão de 6,8 - Í.7X na pri

meira condição e 0.3X na segunda (v. Fig (VI - 3)>. Embora a pe

quena espessura do colimador reduza o espalhamento na parede do 

orifício, introduz a possibilidade de pequenas variações na 

geometria, devido à menor rigidez do material, que pode ter 

afetado os resultados. Medidas mais precisas das dimensões do 

equipamento e uma melhor estatística de contagem poderiam dimi

nuir ainda mais os erros, principalmente nas medidas com colima

dor . 

A partir do resultado mais preciso (39,832 +0,102 kBq), 

determinamos a massa de Am"** da fonte através da equação 

i , iJN (VI-5) 

S dt 

onde 8 é a atividade especifica, M é a massa e dN/dt a atividade 

absoluta de A»*"** na fonte. Sendo a meia-vida do Am"** 432,2 

«no» c seu peso atômico 841,06 g/mol'*r>, tem-se, de acordo com 

a equaçHo <V-8>, que 8 * 1,270 . 10" kBq/g. Então, a massa de 

Am"**, na época das medidas era de (3,125 ±0,008) . i0~r g 
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Levando-se e« conta que a área na qual o depósito está 

disposto é de (3,i£i,t> . i#~* ca", pode-se estiaar sua espes

sura média t coao (i,t*0,4> . i*~* «g/c»* de A»*"*1, a aenos de 

nao-uniforaidades locais e eventuais traços de iapurezas. Es-

tiaando-se o alcance aédio das partículas alfa do A»*"** (EK — 

5,5 MeV), a partir dos dados da literatura'**', coio sendo ~ 

83 mg/cm" no próprio aaterial da fonte, verifica-se que t < 

R«/lt*f>, o que está de acordo coa a constância obtida para ass 

contagens ea função de 6 

3. MEDIDAS DP ATIVIDADE DA FONTE ELETRODEPCISITADA DF AH««*> 

Também foraa realizadas contagens da ativade - alfa da 

fonte de A***1 eletrodepositada sobre aço inóx, à distância d» -

19,75 * 0.14 aa do coliaador de Al citado antes, entre os ângu

los de 0° e 40° ea relação à normal ao plano do suporte. 0 grá

fico da Figuro. (VI - <!> aostra os resultados obtidos para as 

taxas de contagens, onde os desvios são aenores ou iguais à 

dimensão dos síabolos utilizados para cada ponto experimental. 

Do aesao modo que no caso anterior, as contagens aantea

se constantes até o ângulo medido, dentro dos erros estatísticos 

( y < £,0X). Sendo o raio médio do depósito b = 5,92+0,08 am, 

o fator de geometria calculado pela expressão (VI - i) foi 
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(l,iól * 9,#27) . Í9~m, de aodo que o valor aédio da atividade 

absoluta desde 9 « t" até 4M- foi de ii.5982 • *,«é»93> !«-* 

kBq, na data das aedidas. A aassa ativa do depósito, presente na 

foro de M*A« 0« sobre o substrato, foi taabéa calculada pela 

equação <yi_r_5>. Sendo a atividade especifica do AaOs 1.113 

!•• kBq/g***». a aassa de oxido era üJSiíe.ejí) í»"* s 

COMO a área do depósito era de (l,i# i t,*3> CM", ss-

tiaa-se que sua espessura ti, a aenos dos possíveis contaai-

nantes e irregularidades, seja (i,31 t «,#4) . i»~* ag/ca", 

Muito eenor que a espessura estiaada para a fonte evaporada. 

Nesse caso, ainda Mais, justifica-se a invariancia das contagens 

coa G , dentro dos liaites utilizados, já que t' <<< R„, o que 

concorda coa os resultados de Budtz-Jergensen c Knitter <"*"4>, 

entre outros. 

Verifica-se, assia, que contagens da atividarie-alfa de 

fontes de espessura Menor ou da ordea üe 19 |i g/ca" de Aa--** 

não são afetadas por variaçSes angulares do plano da aaostra até 

""79a coa o noraal, quando as Medidas são feitas em pequena 

geoMetria (fí £ i*~* sr). Tal fato ocorre para substratos de Z 

elevado (COMO no aço) ou não (COMO no caso do aylar), de espes

sura Maior ou Menor do que o alcance das partículas Of no Mate

rial. Note-se taabéM que, para essa faixa de espessuras, MCSMO 

fontes preparadas por evaporação direta, onde a presença de 



94 

contaainantes e irregularidades é «ais provável, apresenta» boa 

isotropia. 

Pelo aétodo eapregado por nós. foi. então, possível 

determinar a atividade absoluta e a aassa das fontes utilizadas, 

coa precisão de t-,3 - 1.7X. através de aedidas relativas feitas 

es diversos ângulos de eaissão. 
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V I I . C O N C L U S Õ E S 

A partir dos dados obtidos por nos, das analises reali

zadas e dos resultados das pesquisas citadas no decorrer deste 

trabalho* podemos concluir, em síntese, o seguinte: 

(l)As aedidas de ativadade de emissores-alfa, produzidos por 

técnicas tais C O M evaporação sobre a»lar c eletrodeposiçao 

sobre aço inóx, de espessura auitio aenor do que o alcance 

das partículas, coa detetores de barreira de superfície de 

Si, praticamente independem do ângulo de medida (para 

79"), desde que o ângulo sólido de medida seja muito pequeno 

( —• !•"• » • !•"• sr) e que seja desprezível a absorção 

entre a fonte e o detetor. 

(S)Observou-se também que, para a presente montagem, as medidas 

de tais amostras radioativas, em ângulos 9 tais que 9**^ 9 4 

8v°, sâo praticamente invariáveis, mesmo para ângulos sóli

dos de medição entre ~ i9~* e 1,0 sr, nas mesmas condições 

anteriores. A precisão das medidas e da atividade absoluta 

determinada ficam dependentes da precisão com que se pode 
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calcular o fator de geometria do arranjo e da estatística de 

contagem. 

(3)0 espectro de energias de partículas alfa, emitidas por fon

tes de ~ 10 Mg/cm* evaporadas em mylar, apresenta uma "cau

da" de baixas energias crescent v: com o ánaulo <!•;• emitssáw, com 

progressiva deterioração da resolução (ocorrendo o crescimen

to de até 49% da largura FWHM «ntre 0" e 79°, no nosso caso), 

devido à crescente dispersão em energia com que as partículas 

emergem da fonte. Isso ocorre em função do crescimento da 

trajetória das partículas na fonte, à medida em que a direção 

de emissão afasta-se da normal. Em fontes eletrodepositadas, 

em que a espessura é geralmente bem menor, esse efeito é 

muito menos pronunciado, podendo (como no caso) ficar "masca

rado" pelo alargamento introduzido pelo ruído eletrônico do 

sistema. 

Nota-se que, a maiores distâncias entre fonte e detetor, o 

"straggling" total diminui, como resultado da redução de 1) ,T) e 

T\ s •, já que, com a redução do ângulo sólido de medida, as 

diferenças no comprimento das trajetórias das partículas 01 

na fonte e no detetor ficam menores. 

(4)0 pico do espectro - a de tais fontes desloca-se para ener

gias menores com o aumento de 0 > devido à perda de energia 

das partículas que crece com o prolongamento da trajetória no 
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interior da fonte. Tal fato pode causar erro na identifi

cação do nuclideo em amostras heterogêneas, bem como impre

cisão na determinação da energia das partículas alfa, em 

medidas nao-frontais. 

(5)0s resultados sugerem uma independência das 'untagens com o 

nS atômico e a espessura do material do suporte da amostra, 

dentro da faixa angular medida, que exclui o "backscatte-

ring". 

Em conseqüência, em medidas absolutas e na espectrame-

tria de emissores - alfa com detetores SSB, verifica-se que a 

precisão é maior em medidas feitas nas proximidades da normal ao 

plano da fonte. 0 aumento da imprecisão das medidas de energia 

com 0 depende fundamentalmente da técnica da preparação da fon

te, podendo ser pequeno em amostras delgadas, como as produ

zidas por eletrodeposição, ou significativa em depósitos mais 

espessos e de menor uniformidade, como os produzidos por evapo

ração direta, sem a utilização de um agente espalhador. Nas 

medidas de atividade - alfa é possível obter-se isntropia nessa 

faixa desde que a espessura da amostra seja bem inferior ao 

alcance das partículas no material, principalmente em ângulos 

sólidos reduzidos ('<£ i0~* sr>, mas a dispersão dos dados pode 

ser maior em fontes de espessura menos uniforme. Xsso, é claro, 

não exclui a necessidade da utilização de equipamentos eletrôni-
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cos mais sensíveis, que entretanto, já podem ser adquiridos no 

mercado, desde que se disponha de recursos. 0 fato que *• bsiste 

c que a performance do equipamento ficará extremamente limitada 

se não forem tomados os necessários cuidados na produção das 

fontes e nas técnicas e condições de medida. 

Finalmente, ainda c possível analisar-se as aplicações 

do método descrito, que abre a possibilidade da realização de 

medidas de perda de energia, "straggling" em energia e absorção 

de partículas - a s™ isótopos radioativos, em função da espes

sura do material, através das medições era ângulos diferentes de 

emissão de uma mesma fonte, sem a necessidade de se produzir 

amostras de espessura crescente, difícil de ser avaliada c re

produzida . 
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A P Ê N D I C E A : P r e v ± « o e » cr T e o r i a » 

a r e s p e i t o d o S t r a g g l i n g e m 

E n e r g i a d e P a r t í c u l a s A l f a . 

1. AS FÓRMULAS DF BflHR. BETHE-LIVINGSTON F. TTTFICA 

As três teorias que alcançaram o interesse geral, e que 

descrevem o processo de perda de energia de partículas car

regadas na matéria, são a teoria clássica de Bohr<3> e as teo

rias quânticas de Bethe'*'* e Bloch*"1". Associada a cada uma 

delas está uma expressão para o "straggling": as fórmulas de 

Bohr***, Bethe-Livingston*-0 e Titeica<s>, respectivamente. A 

região de validade não é a mesma para cada expressão. Supõe-se 

em todos os casos que a velocidade do ion é muito maior que as 

velocidades orbitais dos elétrons atômicos. Se definimos o parâ

metro J4 « SEC"/ hv , onde zs é a carga do íon incidente que 

tem uma velocidade y, então, em geral, a teoria de Bohr c válida 

para a região K > i, a teoria de Bet he é válida para K < i» <? 

a teoria de Bloch - Titeica é válida para todos os valores de j/i. 

Para as partículas alfa, a energia crítica para a qual J4 * i é 

aproximadamente í,6 MeV. Assim, os experimentos realizados por 
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nós e descritos anteriormente investigam uma região de super

posição de duas teorias. 

< l • a > â-Eócmula.ds-Bobr. 

A mais simples das três expressões citadas para o strag

gling c a de Bohr***, que considera a distribuição de energias 

de um feixe de ions monoenergéticos, após atravessarem uma es

pessura A * de um dado material de número atômico Z» contendo 

N átomos/cm", como uma gaussiana com desvio padrão obtido por 

Q « 4Tt z" . e* N Z . < A X ) , <A-I> 
B' 

onde ze é a carga do íon incidente. A largura 1\ (FWHM) do pico 

do respectivo espectro de energias pode ser obtida a partir da 

relação i| * = (8.1n2).Q *. A expressão de Bohr depende apenas 

da constituição do meio e de sua espessura, não sendo uma função 

da energia dos íons. Desse modo, as curvas que representam a 

dependência de T) com a espessura A x do meio atravessado 

serão, de acordo com Bohr, parábolas. Para baixas energias, a 

inclusão de uma carga efetiva ar", em virtude das trocas de elé

trons com o meio, modifica levemente os resultados, como c dis

cutido por Comfort«•*». 
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(i.b) A_Eormula_dB_BethB=LiyiQ9ston 

A medida do straggling no tratamento de Livingston e 

Bethe'"*' é feita através do desvio padrão QBL da distribuição 

de energias do feixe, após as partículas atravessarem uma espes

sura A x de material absorvedor, dado pela expressão 

BL L i 

na qual, além das definições anteriores, m é a massa do elétron, 

y é a velocidade do íon incidente, Z' é o número total de elé

trons efetivos, I . é a energia média de excitação dos Zj elé

trons na i-ésima órbita atômica, e k é uma constante tomada 
i 

como 4/3 para todas as órbitas. A somatória estende-se sobre 

todas as órbitas em que Sm V" > li. Portanto, a fórmula de Bethe 

é similar à de Bohr, exceto pelo fato de que leva em conta a 

energia de ligação dos elétrons nos átomos do meio, com a redu

ção da carga Z'**** e a inclusão de termos que dependem da es

trutura atômica. Há uma leve dependência de Qm com a energia, 

devido à presença do fator V". Comfort"**' discute a avaliação 

da eq. (A-II) e mostra que a curva que dá a variação dos valores 

de 1) com a espessura A X para Al, Ag, Ni e Au fica levemente 

acima da obtida pela fórmula de Bohr, e que a dependência com a 

energia ó desprezível para os elementos citados na faixa de 0,84 
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a 8,78 HeV de energia. Assim, sugere que se utilize a foraula de 

Bohr, por sua siaplicidade, principalmente para pequenas espes

suras ou energias, onde o acordo coi a experiência é auito boa. 

(i c) ô_EÓEBUla_de_Iiteica 

Aplicando o aétodo de Bloch, Titeica*"' expressou o 

straggling através da expressão da variância 

Além das definições dadas anterioracntc para os símbolos usados, 

EH é a energia cinética aédia por elétron dos elétrons do mate

rial absorvedor, \J/ é a derivada do logarítao da função gana, e 

Rey é a parte real de ty Para zcm/ hv >> 1» a fórmula de 

Titeica redu«-se à de Bohr e, quando zc"/ hv << í, para a de 

Bethe-Livingston. Eu foi determinada por Hund*3**, a partir de 

um modelo de Thomas-Fermi do átomo, que deu origem à expressão 

EK ~ H«,8 . à,A <eV> , (A-IV> 

Comfort'•*' obteve, também com a equação (A - III) curvas de 1) 

em função da espessura do absorvedor, cujas formas não são subs-

III) 
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tancialmente diferentes das anteriores, mas cujos valores de 1) 

são 2 a 3 vezes maiores que os das fórmulas de Bohr e Bethe-

l.ivingston. 

8. CnHEHTlRTnS SOBRE AS TEORIAS DE LEWIS. LANDAU. vAVILOV E 

ISCUAJLâB 

0 processo de perda de energia para uma partícula car

regada è estocástico e a distribuição real de energias de um 

feixe de partículas monoenergético, após atravessar uma distân

cia x num absorvedor, é descrita por uma função de distribuição 

f(E,x), apresentada esquematicamente na Fiauca illl„- S2. A 

forma e a largura da função f (E,x> é determinada pela chamada 

probabilidade de colisão P <E,A ). d A , que descreve a proba

bilidade de que uma partícula de energia E perca uma quantidade 

ele energia entre A * A + d A numa ünica colisão. Lewi**'*' 

pontua que» em geral, supoe-se que a probabilidade de colisão 

assume a forma: 

P < E, A ) . d A • const. - . ~ . d A , (A-M) 

No início da trajetória atravessada por um feixe monoe

nergético, quando a perda de energia é ainda pequena, a energia 
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E da partícula pod» ser considerada uma constante ao longo da 

largura de f(E,x). Como resultado, a forma e a largura de f(E,x) 

é nominada pela dependência com A ~ E„ - E da equação (A - V), 

produzindo uma função assimétrica de distribuição de energias. 

Essa região do processo de straggling em energia é caracterizada 

pela importância de colisões simples com perdas de energia maio

res que a média. A estatística da perda por ionização, dentro 

desses limites, foi descrita por Bohr'**, Landau*** e Vavi-

lov«**. 

Landau*** descreve o processo de perda de energia por 

ionização através de uma função de distribuição de energias f(x, 

A) dada por 

f (x, à ) = ~ . tp (\), (A-VI) 

; / e*i o© ç -j 
y (^* * 2TO / e*P\ ulnu •X"! du' 

u=£.p 

onde 

F é uma variável que depende da energia do íon incidente, da 

espessura atravessada x e da natureza do absorvedor, e X é uma 

variável não dimensional que depende de A c § . A curva repre

sentada pela equação (A - VI > assemelha-se a uma gaussiana mas é 

assimétrica, decrcsccndo rapidamente para E > E*IM c bem mais 
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lentamente para E < E»*,*. Verifica-se que, p?ra grandes valores 

de \ ( E << E - - M ) , (p |X) tende a i/ \ ". A teoria de Landau é 

válida para perdas de energia muito menores que a energia ini

ciei £» dos íons pesados incidentes. 

Vavilov*** representou a distribuição f (x, A > em tal 

caso como una funçSo de dois parâmetros adinensionais p * e k.. 

definindo o parâmetro de Landau X como 

X = E " E - (1 * P m> * c - lnk' (A-VII) 

onde 

£ = perda de energia média, 

§ « k (8mc"p*).(i - P •> -1, 

C * constante de Euler = 0,5772 

.2 
0 w vm / c* 

k * 0,13 i%zm Z/A>.(i - P ">. p "• <v. cap III, item 1, 

para definições). 

k apresenta diferentes valores para quantidades diferentes de 

material absorvedor presentes na trajetória dos íons. De acordo 

com a teoria, a forma do pico da distribuição é gaussiana para k 

>> i e assimétrica (nSo-gaussiana) para k << i. A aproximação de 

Landau é válida nessa teoria para k ^ 0,01. Ha que e Hora'"*' 
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fizeram uma verificação experimental da teoria da Vavilov (v. 

cap. III. item 3) 

Ainda para tal região de perda de energia, Cransh ««••> 

obteve uma expressão equivalente à de Bohr para o straggling em 

energia, combinando o espectro de colisões (eq. (A-V>> com uma 

distribuição normal para o número de colisões num dado com

primento X: 

\" ^5/iÍ57^) 
1/2 

(A-VIII) 

onde E é a perda média de energia em x, EM e EM BSO as ener

gias máxima e mínima transferidas a um elétron numa colisão com 

o íon em movimento. 

Lewi»'"' propôs uma expressão para a largura da distri

buição T) deduzida da observação de que o número de colisões 

na trajetória de comprimento x é descrito pela lei de Poisson . 

l-f) •(¥) i 1)" J M ̂  fã EY (A-IX) 
• B 

A 

onde H, E e A E são a massa, a energia c a perda de energia dn 

ion, respectivamente, n e a massa do elétron e 7) representa o 

straggling FWHM previsto pela teoria de Bohr. Wilken t> Fritar***» 
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compararam o straggling previsto por Bohr, Cranshaw c Lewis, COB 

seus resultados experimentais para ions de- *H e "He ca silício 

(v. cap. Ill, item 3>. 

Quando as partículas perdem mais energia c a largura de 

f(E,x) cresce, a energia E da partícula não pode mais ser con

siderada constante ao longo da distribuição f <E,x) e a depen

dência com E da função de probabilidade P (E.A ) (eq. (A - V)) 

começa a influenciar a forma de f (E,x). A evolução da distri

buição na região de grande perda de energia total, para partícu

las pesadas carregadas, foi considerada em detalhe por Tscha-

llír*4**. Ele demonstrou que, para uma perda fracional de energia 

maior do que 89%, mesmo a perda de uma pequena fração das partí

culas pode afetar seriamente a função de distribuição, em par

ticular sua assimetria. As predições teóricas de Tschalár, para 

a forma e a largura de f(E,x> para partículas carregadas, são 

baseadas na suposição de que trocas de carga e efeitos devidos a 

energia de ligação dos átomos do meio podem ser negligenciados 

no processo de ionização. Entretanto, para ions pesados de baixa 

energia, as trocas de carga modificarão significativamente a 

dependência com E da perda de energia específica, havendo a 

necessidade «**»•*> (je s e introduzir o conceito de carga efetiva 

i" * jí* . z, onde z é o número de carga nuclear do ion e V é um 

parâmetro de carga dependente da velocidade. A perda de (?nergia 
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especifica (dE/dx) será. então, proporcional à quantidade ift 
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cea as previsães teóricas de 

l a k r . 

( k ) S t ragg l iag ea eaergia ca Cl . 

90S ftr/lOX Cl , e 9 f t B e / * * ' 

i s a k a t a a a . 
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perda de energia (kcV) 

(c) Straggling ea energia coco' 

uaa função do nuaerj atôni

co cxperiacntal de aksorve-

dor. 

fig.(III-*). [de Al-Bcdri et ai/ 2*'] 

(d) Straggling ca 'energia ea dio-

xido de carbono, ar c nitrog£ 

nio. 
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Fif.(III>5). Oistriaaicees it eacraia easer*a4as , eai4eaciaa4e a 

straaaliaa. it particalas alfa «a prata. 0 aaacata 4a aáaere 4c fa

lhas 4a aatcrial 4egra4a a eaeraja c alaraa a 4istriaaic.ee,. As car-' 

was sali4as faraa cstiaa4as visaalaeate c aaraaliia4as para aa aaxi-

aa 4c 500 ceataaeas. [4c Caafart ct al * 2 § )] 

K> M >o *0 JO frO 

espessara 4c Al («9-ca ) 

Fig.(III-6). Strafglíaa ca catraia caaa fva(ãe 4a /• 

espessara de a»serve4er 4c Al.[de Sykcs t Harris(2?)J 

http://4istriaaic.ee
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A. Aaostra de U „ de espessura 0,02 ag.ca 

238 -2 
B. Aaostra de U de espessura 0,50 ig.ca 

C. Aaostra de U natural de espessura aaior do que 

o alcance das partículas alfa. 

Fig.(III-7). Espectros de amplitude de iapulsos ' 

de partículas alfa eo geoaetria 21T. Çe Hhite (35)J 
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o> tOOC 

O KXW 

Fig.(III-B). Efeito do aaterial • 

absorvedor na resolução. A figura 

aostra a resolução obtida (l) a-

pos separação ea sulfato de bario 

e eletrodoposiçáo , (2 ) coa o radio 

nuclideo distribuído hoaogeneaaeri 

te ea 0,075 ag/ca de BaSO e (3) 

ea 0,75 ag/ca de BaSO^. 

[de Sil 1<36 >J 

Fig.(III-9). Espectro de energia de uaa 

caaada espessa de ( U Q g p«0,2) 02» que 

constitui uaa fonte hoaogenea e infini-

taaente espessa. A aaior parte do espec 

tro é devido ao Pu Z 3 9(5,16 H e V ) , coa p± 

quena extensão ate 5,50 HeV devida a ia 

purezas de A a 2 4 l e P U238. [ de Nitzke C 

Hatzke< 3 7)] 

75ngcm-iurt 

'-. .'. 

o 
o 
9 

500 |ig cm-* UF"4 

Fig.(111-10). Oistribuições bi-paraaétricas versus cos 0 e versus a energia da par

tícula alfa, para duas aaostras diferentes ea espessura. [ de Budtz - JaVgensen E 

Knitter<**>] 
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Flg.(llM1)(a).Espectros-alfa como uma 
função do angulo 0, para a fonte de 

Am-241 evaporada (d » 27,00 mm-s/col.) 
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600 660 700 760 800 660 
Canal 

Flg.(NMl)(b).Espectros-alfa como uma 
função do angulo 9, para fonte de Am-241 

evaporada (d - 60,00 mm-s/col.). 
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Flg.(lll-12).Resoluções dos espectros -
-alfa (Am-241 evaporado). 



900 

BOO! 

700 

600 

600 

400 

«IWI 

Canal do pico 

\*±*4— 9 ^ 
s 

» • ' O 

_ ,. 1 . 1 

" K — 

e — 

1 _ — 

——o— 

• 

6— 

9— 

i 

0-— 

— o — 

1 

— a -

• 

i._ i 

)° 10° 20° SI 

•«- d • 27,00 M (•/col) 
- ° - d • t7.4t M I to/oeH 

40° 6 
Angu to 

60° 60° 70° 80a «O0 
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Flg.(lll-1d).Do8locamonto do canal do 
ploo don eepeotros com o ângulo 

(Am-241 evaporado em mylar) 

detetor 

obsorvedor/ 

xf> 

fonte s 

suporte 

d , 
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b 

Fig.(111—14). Modelo Adotado para a Fonte: 
(da,t, b) representam, respectivamente, as espessuras 

do obsorvedor, da fonte e de seu suporte. 



260 300 360 400 460 
Canal 

Fig.(llM5).Espectrcs-alfa como uma 
função do angulo 6( para fonte de Am-241 

evaporada (d • 27,42 mm-c/col.). 



200 

200 

100 

100 

00 
i 

£4f,too» 

+ * 27.00 M 

a + 60.00 « • 
A #> I7.4* mm 

— ON* Ms) 
. — Hw-ies) 
---• taw ftO 

y ^ \ y ^ 

i > o / 

r r l 

A 

/ + 

1 • 

10 2 
VooeO 

23 

FlQ.(IIM6).Comparac2o com a teoria de 
Bohr: Variação de A 1| com 1/coe 8 

000 
JQ-0*/) 

20» * > • 
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+ PWHM ° HWHUKdir) o HWHMttaq) 

Fl0.(IIM7).Resoluçõee doe espectros, 
para fonte de Am-241 eletrodepoellada. 

(d • 10,70 mm - c/ cot) 
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Fig.(IV-l). A linha cheia é ua ajuste do tipo a+b.A , coa a-22,43 -

0,12 e b- (1,84 t 0,33) . 10~ Z relativo às taxas de contagens aedidas 

experiaentalaente. [de Oeruytter t5^)J 
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Fig. (IV-2). Oiagraaa esqueaático da câaara para a 
aedida do backscattering. (1) Coliaador; (2) Dete
tor; (3) Fonte; (4) Saída para a boaba de vácuo. 

[ de Halker(58)] 
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Fig.(IV-3). Variação da taxa de contagea ea 

função do ângulo, para aaostras depositadas 

ea platina e aonel. [de Walker (58)J 
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Fig.(IV-4). Espectros de energia das parti 

cuias alfa do P u ? l ° retroespalhadas por /' 
aonel a 0»,88íe89». [de Nalker( S 8)] 



Fig.(IV-5). Contador proporcional heaisf«rico.(1) aço inoxida-

vel;(2) "0-ring";(3) aloa'nio;(4) plexiglass;(5) cobre;(6) fio 

de tungstenio de 0,002 pol. de diâaetro;(7) conector Aaphenol1 

UHF SO-239. A Fonte e colocada sobre a base (3) coa seu centro 

aproxiaadiaente sob o anel anodo. [de Halker* '] 

Fig.(IV-6). Diagraaa esqueaático do contador "lTírt". (1) 

Caaara cilíndrica; (2) Cintilador plá$tico;(3) Fototubo ; 

(*) Guia de lui de lucite;(5) Obturador (septo) de Al. 

[de Hutchinson et al. ( 5 7 ,J 



Fig.(IV-7). Taxa de contagea ea geoaetria * T f C - w ) «"l 

«idida pela taxa de contageo "lUt" ( 1 ^ ) para fontes' 

de P » 2 1 0 iopregnadas ea colódio sobre suportes poli-' 

dos, plotada ea função de Z. Observa-se qae as previ

sões teóricas de Crauford concordas coa os pontos ex

perimentais, [de Hutchinson et ai.* 5 7'] 

Fig.(IV-8). Taxa de contagea ea geoaetria 2IT dividida 

pela taxa de contagea no contador "llfat" para foates 

de Po?'° adsarvidas sobre suportes polidos a náo-poli 

dos, versus Z. A linha solida indica, apenas para coa 

paração, o ajuste por ainíaos quadrados relativo aos* 

pontos da Fig.(lV-7). [de Hutchinson et a i / 5 7 ) ] 
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Alfa em Al. obt idas em g e o m e t r i a 2 i f ( 5 5 ) 
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Regido que contéVr 
as trajetórias dos Portfolios 
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Flg. ( V — 2 ) . Trojetórías de Partículas Alfa de 
umo fonte fina num Absorvedor de espessura dg. 
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dx 
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F l g . ( V — 3 ) . Esquema para Analise da Absorção de Partículas 
Alfa em uma Fonte Espesso (b > Rb). 

Tabela V-1 

ds = t /cos8 

t 
1.15. t 
2,00. t 
5.76. t 

11.47. t 
28,65. t 
57,30. t 

6 

0' 
30' 
60' 
80' 
85* 
88* 
89* 

F l g . ( V — 4 ) . Esquema Representativo do Efeito da Espessura 
da Fonte sobre Partículas Alfa emitidas em diversos ângulos. 
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Fig.(V-5). Razão entre a taxa de coti 

tag*a alfa ea geoaetria 2TÍ e a taxa* 

absoluta de desintegração (contador* 

de pequena geoaetria), coao função * 

da espessura da fonte t para: (a) /' 

fontes de U O ; (b) fontes de UF . 
3 8 . 4 

A reta e o resultado da previsão da 

teoria de auto-absorção de particu-' 

Ias alfa. [de Gold et a l ( 6 I ) ] 
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Fig«(V-6). Variação calculada do espalhaaento coa a espessura da aaoa-
tra. [de Mhite Í35>J 

Backscattering (B) calculado por Crawford 

Espalhaaento líquido (6-C) (C:corr«ção para o "scatter out") 
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Fi g.(V-7). Razão das taxas absolutas'/' 

de desintegração obtidas e» geoaetria' 1 

2TT (N ) e ea pequenos ângulos soli- 1' 

dos (*SSB^ e* ' u n i ' ° da espessura '/' 

da fonte t, para aaostras eletropulve-' 

rizadas ( ) , evaporadas ( ) e ' 

pintadas ( ) de U 3 0 8 . [de Nhite( 3 5)] 

Ni DA 

FONTE 

U235-1-1 
U235-1-2 
U235-2^1 • 
U235-2-1 
U235-2-3 
U235-2-2 
U235-5-2 
U235-5-3 
U235-5-I 
U235-10-I 
Cd 148-1 

on Pt 
Fo 210-1 

on.Pt 
UA-1 
Po 210 on 
U,O r l 

ESPESSURA t 

( a g / c i ) 

00823 
00850 
01186 
01231 
01981 
0-2218 
0-4903 
0-53G0 
0-5575 
10911 

0001 

0001 
0-804 
0004 

(collodion) 

t / f i , 

00080 
0-0083 
00115 
00120 

. 0-0192 
00215 
00485 
00520 
00541 
0-1059 

~io-*-

~io-« 

~io-» 

c t i c 2TT ̂  " ° 
E x p e r i a e n t a l '" 

0-5200 ± 0-0050 
0-5180 ± 0 0036 
0-5150 ± 0 0 0 3 0 
0-5146 ± 00022 
0-5110 ± 0 0030 
0-5034 ± 0 0 0 3 3 
0-49-19 ± 0 0 0 2 7 
0-4979 ± 0 0 0 2 1 
0-4900 ± 00021 
0-4753 ± 0 0 0 1 9 

0-5242 ± 0 0 0 1 3 

0-5176 ± 0-0015 

0-5049 ± 00020 

C a l c u l a d o ^ * ) 

0-5158 
0-5155 
0-5142 
0-5139 
0-5108 
0-5097 
0-4978 
0-4964 
0-4954 
0-4766 

0-5241 

0-5176 

(*) Da H parte do artigo. [Lucas e Hutchinson* 6 2*J 

r (63)i 
Tabela (V-2): Resultados experimentais, [de Hutchinson et ai. J 
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Fig.(V-8). Valores experimentais e curvas teóricas' 

de N .,/N x t/Rsi sendo a espessura da fonte t ex-' 

pressa coio usa fração do alcance R»« A reta diago

nal representa os resultados previstos na ausência' 

de espalhaaento. As deiais curvas foraa calculadas' 

par. o 2 3 5 Ü0 2 ( ) • o 2 3 8 „o 2 ( ) . « b o . 

sobre platina polida, [de Hutchinson et ai ] 
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Fig.(V-9). Distribuição de contagens versus cos6 

•edida para a aaostra de 75 ug.ca 

b( 

e integrada s 

>re todas as linhas alfa. [de Budtz-JpVgensen C 

Knitter 'J 

t(|ig.c«"2) 

2lT 
F i g . ( V - l O ) . Taxa de contagea ea geoaetria 2 ? (N 

dividida pela aetade da inte n s i d a d e total da fon

te (Ncos) versus a espe s s u r a t da f o n t e . A linha' 

tracejada aottra a correção para a perda de parti 

cuias oC no a a t e r i a l d a fonte, [de Bu d t z - J p V g e n s e n 

Ç K n i t t e r * * * ) ] 
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F i g . ( V I — 1 ) . Símbolos dos Dimensões do 
Sistema Fonte—Detetor, para determinação 

do Fator de Geometria 

CPM (x 1000) CPM (com coL) 

10 20' 30° 40° 60° 
Angulo dt emlMÍo 

60° 70( 

2000 

0 
80° 

— tf • «7.00 mn 
-«•- tf . 2T.42 mm 

-+- tf-00.00 mm 

"•- d-M.eimm 

Flg.(VI-2).Atividade medida para 
fonte de Ani-241 evaporado. 



20° 30° 40P 6GP 60° 70° 80° 
Angulo tf* 

* <H0|e/e) * 04Oto«) * CHNfe/o) 

Flg.(VI-3).Atlvldede absoluta 
doterminoda puiu fonte de Am-241 
evaporado em função do ângulo 0 

20° 30° 40° 60° 
ÂNGULO 

FI»(VI-4).Ativl4ade medida para 
fonte da Am-241 etatrodtpoaltado. 

(d • 19,70 mm - a/ eof.) 


