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SUMARIO

Foi medida a atividade especifica de uma solução

de Ni pela técnica de traçador, utilizando um sistema de

coincidência 4ir8—y. A escolha de 63Ni foi feita por se tra

tar de u- emissor beta puro de energia bastante baixa.

Para aplicação desta técnica, foram revistos os

princípios do método de coincidência 4ir6-y generalizado em

que um procedimento de extrapolação é utilizado para se de

terminar a atividade especifica de fontes radioativas. Este

método permite também determinar os fatores de correção de

pendentes do esquema de desintegração. Tais fatores são ne

cessârios quando o método de coincidência convencional é u

tilizado na calibração de fontes radioativas, sendo eles

determinados para o caso particular de Co.

Na determinação da atividade especifica de Ni,

por questões de compatibilidade química e formas espectrais

beta, escolheu-se Co como traçador.

Como a técnica de traçador requer o conhecimento

prévio da atividade especifica do traçador, ela foi medida

pelo método de coincidência 4ir0-y convencional. 0 valor ob

tido, comparado com o fornecido por um laboratório de padro

nização primária concorda dentro dos erros experimentais
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das medidas.

Foi feita também uma análise de erros nos resul-

tados de extrapolação de Ni em termos de seu espectro e

do traçador.



ABSTRACT

The Specific activity of a Ni solution has been

measured by an efficiency tracer technique using a 4VB*Y

coincidence system. Ni was choosen. Because i t ' s a very

low energy pure beta emitter.

For the aplication of this technique the princi

pics of the 4nfl—Y coincidence method were reviewed? the pro

cedure of extrapolation is used to determine the specific

activity of radioactive sources. This method also allows

the determination of the dependent correction factors of

the decay scheme. These factors are necessary when the cori

ventional coincidence method is used on calibration of sour

ces, particularly being determined for Co.

Due to chemical compatibility and beta spectral

shapes, Co has been choosen as tracer. In the determin£

tion of 63Ni,the specific activity.

As the efficiency tracer techniques requires a

previous knowledge of tracer activity, this has been measu

red by a conventional 4n8-y coincidence method. The result

as compared with the result given by a primary standariza-

tion laboratory agrees within the experimental errors of

the measurements.

vi



Errors analysis was also nerfomed on the extrano

lation result of Ni based on its snectre and that of the

tracer.
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CAPITULO I

INTRODUÇÃO

Os radioisótopos têm grande importância prática de

vide ã sua utilização na indústria, agricultura, medicina e

pesquisa científica. Tal utilização cresceu muito apôs a

produção em larga escala de isõtopos artificiais nos acele-

radores e reatores nucleares.

Na Física Nuclear e na Dosimetria, por exemplo, o

conhecimento prévio da taxa de desintegração absoluta dos

radionuclídeos é imprescindível em problemas tais como a ca_

libração de instrumentos, determinações de fluxo neutrônico

de um reator, medidas de seções de choque nucleares,determi^

nação de constantes de desintegração, padronização de fon

tes radioativas, etc.

Devido á complexidade envolvida na determinação pre

cisa da taxa de desintegração absoluta e devido ao fato de

existir um amplo campo de atividades de uma fonte radioati^

va, tornou-se necessário a fabricação de fontes padronizei

das de referência de vários radionuclídeos.

A finalidade da Metrologia de Radionuclídeos é ela

borar métodos de medida capazes de fornecer, com a máxima e



xatldão possível, a taxa real de desintegração, isto é, a a

tividade do elemento em estudo.

Para escolher o método mais adequado para um dado

radiosõtopo, é necessário conhecer previamente as caracterJs

ticas do seu esquema de desintegração. 0 problema ê comple

xo pois requer a utilização de detetores de radiação com a

máxima eficiência possível, sistemas eletrônicos aperfeiçoa

dos, técnicas refinadas de preparação de fontes radioativas,

métodos precisos para a determinação das massas das solu

ções radioativas e estudos dos esquemas de desintegração, a

fim de obter um erro o menor possível nas medidas de ativi-

dades .

Quando se mede uma fonte radioativa num sistema

de contagem é necessário conhecer a eficiência do sistema

com exatidão. Essa eficiência se traduz em fatores de corre

ção que podem ser determinados quando as características do

sistema de medidas e o esquema de desintegração do radionu-

clldeo são conhecidos. Para medidas de maior exatidão procu

ra-se minimizar ou mesmo eliminar esses fatores a fim de dî

minuir os erros por eles introduzidos.

A exatidão atualmente desejada, no campo da Metro

logia de Radioisótopos, é de 1% para aplicações e 0,1% para

pesquisa. Entretanto, devido ã sua natureza estatística, o

fenômeno da desintegração radioativa impoê uma limitação quan

to ã precisão máxima possível de ser atingida numa medida.



Deve-se salientar algumas particularidades sobre

a padronização de fontes radioativas :

a. os aparelhos utilizados para a medida de

vidade tem uma resposta que depende da natureza e da ener

gia da radiação emitida durante a desintegração, não sendo

possível a sua utilização para comparar as atividades de

duas fontes de natureza diferente. Nao existe um padrão u

niversal de atividade e deve-se empregar um tipo particu

lar de aparelho para cada radionuclldeo.

b. Devido ao decaimento radioativo definido por

sua meia vida, as fontes radioativas não apresentam a cons_

tância no tempo que caracterizam um padrão.

As observações acima fazem com que seja prefe

rlvel o emprego da expressão "fontes radioativas de refe

rência" em lugar da palavra "padrão".

Como para as demais grandezas físicas, os me

todos para a padronização de fontes radioativas podem ser

absolutos ou relativos.

Chama-se método absoluto aquele em que se po

de exprimir o valor da grandeza num sistema coerente de u

nidades sem recorrer ã comparação direta com uma referên

cia de mesma natureza.Os métodos absolutos podem ser diretos

se na fórmula dimensional intervém apenas grandezas fundamen



tais de um sistema de unidades, ou indiretos se exigem o co

nhecimento prévio do valor de uma grandeza auxiliar.

Os métodos relativos são aqueles que tornam

possível a calibraçao de uma fonte radioativa em relação a

uma outra cujo valor jâ tenha sido determinado anteriormen-

te por um método absoluto qualquer.

As fontes radioativas de referencia padroniza-

das por um método absoluto são definidas como padrões prima

rios e as padronizadas por um método relativo são definidas

como padrões secundários.

A padronização das fontes radioativas requer a

determinação de pelo menos, uma das seguintes quantidades:

1. taxa de desintegração ou atividade

2. número ou massa de átomos radioativos na a

mostra.

3. taxa de dose ou intensidade de radiação num

dado local.

Atualmente, os métodos absolutos para medida de

atividade com grande exatidão reduzem-se aos métodos dire

tos, os quais se baseiam apenas na grandeza fundamental da

fórmula dimensional da radioatividade, que é o tempo.



Com a produção de radioisôtopos artificiais an

larga escala apôs o aparecimento dos reatores nucleares,foi

reavivado o interesse em medidas absolutas. Em uma série de

conferências internacionais (Wasnington, 1949; Zurich,1957;

Tidewater Inn, 1957; Vienna, 1960 e 1966; Herceg Novi-Iugoa

lávia, 1972) foram debatidos e estabelecidos os métodos e

procedimentos de medidas absolutas.

A unidade de atividade atualmente adotada pela

International Comission on Radiological Units and Measure

ments (ICRU) é o Becguerel (Bq) que eqüivale a uma desinte-

gração por segundo. O Curie (Ci), definido originalmente co

mo a quantidade de radônio em equilíbrio radioativo com um

grama de rádio, é apenas uma abreviação para 3,7 x 10 Bq.

Os principais métodos absolutos utilizados pa

ra a determinação da atividade de fontes radioativas são :

1. Método do ângulo sólido definido: o princ£

pio deste método consiste em fixar a geometria do sistema

de contagem independentemente do detetor. A medida com con

tador Geiger utilizando este método é interessante para me

didas de rotina pela sua simplicidade. Entretanto, o erro

introduzido é da ordem de 5 a 10% nas melhores condições.

2. Método de contagem em geometria 4* : o me

todo do contador proporcional 4* permite eliminar as prln-



cipais causas de correção na medida da atividade e minimi-

zar as demais por técnicas especiais de preparação de amos

trás radioativas em fontes sólidas. Este método apresenta

uma exatidão razoável, da ordem de II, principalmente para

emissores B de alta energia. A principal limitação do meto

do é a auto-absorçlo, que depende da energia máxima do e

missor 6 e é bastante crítica para emissores de baixa ener

gia. A auto-absorção pode ser evitada usando-se a técnica

de cintilação líquida, uma vez que a solução radioativa é

incorporada diretamente ã solução do cintilador. No entan-

to, esta técnica exige um estudo detalhado dos efeitos de

borda (influência de paredes) e dos fenômenos de extinção

("quenching") de modo a estimar adequadamente as correções

devidas a esses efeitos com seus respectivos erros associa

dos.

3. Método de contagem interna com gases radio

ativos: se um gás radioativo faz parte do gás de operação

de um contador, toda desintegração que se produzir no volu

me sensível do contador será registrada, a menos que a ra-

diação emitida escape deste volume sem produzir ionização.

4. Método de coincidências :quando existe a e

missão de pelo menos um raio gama seguindo a emissão de ou

trás radiações (a,6,X), o método mais conveniente para me

dida absoluta é o de coincidência. A principal vantagem de£

te método é que em certas condições de medida, permite de

terminar a atividade sem o conhecimento prévio das eficien



cias dos detetores para as radiações correspondentes. Com o

método de coincidências 4wB-y » pode-se efetuar medidas de a

tividades com grande exatidão atingindo valores da ordem de

0,1%.

As medidas de coincidências foram feitas inicial-

mente por H. Geiger e E. Marsden em 1910, quando da invés

tigação do decaimento das séries radioativas. As técnicas de

coincidência foram aplicadas pela primeira vez em problemas

de contagem absoluta por H. Geiger e A. Werner , em 1924 ,

onde as cíntilações foram observadas visualmente. Em 1929 ,

W. Bothe desenvolveu um instrumento eletrônico onde as

coincidências eram identificadas por meio de pulsos eletrô-

nicos.

A vantagem de se usar contador proporcional 4 n

para partículas 6 em contagem de coincidência 6-y e um ab

sorvedor para assegurar que nenhuma partícula B entre no

detetor gama foi apontado por W. Bothe e H. J. Baeyer , em

1935. Uma revisão das aplicações das técnicas de coincidên-

cia foi publicada por J. V. Dunworth , em 1940.

0 problema de padronização de emissores beta pu

ros tem sido estudado durante muitos anos por inúmeros pes_

quisadores. Dos métodos disponíveis para a medida de ativi-

dade para tais radionuclideos, o do contador 4 tr proporcio

nal apresenta uma exatidão limitada devido aos problemas de

auto-absorção, que se tornam extremamente críticos rara e

missores beta de baixa energia.
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Utilizando-se da vantagem do método de coincidên-

cia 4irB-y que minimiza os erros devido a auto-absorçio, ex

tendeu-se este método para a medida de atividades de emi£

sores beta puros pela adição de radionuclldeos beta-gama £

dequados os quais receberam o nome de traçadores. A técnica

de traçador foi então, apresentada por Campion , num es for

ço para superar o problema de auto-ab6orção e melhorar a e-

xatidão na medida de atividade de emissores beta puros de

baixa energia.

Este trabalho se propõe a medir a atividade espe-

cifica de emissores beta puros de baixa energia pela técnî

ca de traçador, utilizando um sistema de coincidência 4ir0-

y. 0 radionuclideo escolhido foi Ni que é um emissor be

ta puro de energia muito baixa (máxima de 65,9 kev), região

na qual a técnica de traçador se manifesta superior a ou

tros métodos em relação ã exatidão. Por questões de formas

espectrais beta e compatibilidade química, foi escolhido o

Co como traçador.

Como teste prévio da técnica acima mencionada ,

as condições de operação do sistema de coincidência utllî

zado foram verificadas determinando-se a atividade espec£

fica de uma solução de Co cujo valor foi comparado com o

valor fornecido por um laboratório de padronização primária.



CAPITULO II

MÉTODO DE COINCIDÊNCIA

O método de coincidência é considerado o mais con

veniente para medida absoluta de atividade, para um grande

número de radionuclldeos. Com referência ao sistema de coin

cidência 4ir0 (proporcional)-y (cintilador) que fornece exati-

dões da ordem de 0,1% nas medidas de atividade, encontra-se

1 2 3
na literatura trabalho de vários autores ' ' onde sao

tratados os princípios do método bem como a natureza das

correções necessárias. A aplicação desses princípios na prá

tica não é simples, pois exige um cuidado especial na esco

lha de detetores, sistema eletrônico associado e técnicas

experimentais paralelas. Mesmo no caso de esquema de desin-

tegração simples e detetores adequados, podem surgir erros

sistemáticos, como foi constatado na "International Compari

60
son of Dilution and Sources Preparation Measurement of Of,

em 1967, onde foram verificadas discrepâncias de até 1% en

tre os resultados das medidas de atividades, realizadas por

laboratórios utilizando sistemas AnQ-y bastante semelhantes .

Os termos de correção para o esquema de desintegr£

ção complexo e outros efeitos que aparecem nas equações fun

damentais de coincidência envolvem eficiências de detetores

e parâmetros do decaimento nuclear. Como essas eficiências
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não podem ser calculadas diretamente, exceto para o caso de

decaimento simples (uma radiação beta seguida de um fõton

gama), erros são introduzidos na avaliação das correções.

Vários autores sugeriram um método para eliminar

a correção devida á complexibilidade do esquema de desinte-

gração de um dado radionuclldeo quando as eflciências de de

teção beta estão linearmente interrelecionadas ' .

Em 1966, Baerg mostrou que a condição de linear!,

dade não é suficiente e nem essencial para se eliminar a

correção para o esquema de decaimento. Segundo ele, a esco
lha de detetores com características adequadas permite es

crever as equações básicas de coincidência sob nova forma ,

fornecendo o valor absoluto da atividade em função apenas das

contagens observadas, não necessitando do conhecimento das

eficiências ou dos parâmetros nucleares de decaimento.

Essa técnica consiste na medida das contagens ob-

servadas no canal beta em função da variação da eficiência

de deteção beta, que é dada pela relação entre a contagem ob

servada no canal de coincidência N e a do canal gama N. Ex

trapolando-se a curva assim obtida para a eficiência unitá-

ria, obtém-se o valor da atividade sem necessidade do conhe

cimento da correção para o esquema de decaimento. Em um in

tervalo experimental de variação da eficiência beta e para

grupos beta com espectros semelhantes, esta função é linear.

Determina-se assim, a correção para o esquema de desintegra
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çao através do seu coeficiente angular.

0 método de coincidência permite eliminar o proble

ma de auto-absorção beta que é reconhecidamente um dos mais

sérios problemas associados ã calibração de fontes radioati-

vas. A eliminação ou determinação com precisão da correção

para o esquema de desintegração, é fundamental para a medida

de atividade com grande exatidão.

A importância da técnica de extrapolação desemrol

vida por Baerg que será denominada de método de coincidência

generalizada reside no fato de que pode ser aplicada a maio

ria dos tipos de desintegração nuclear, incluindo captura e

letrônica, emissão beta e radiações mistas, utilizando esta

técnica não é necessário o conhecimento prévio das eficiên

cias dos detetores nem dos parâmetros nucleares para a medi_

da de atividade absoluta. Ela pode ser aplicada, ainda, na

calibração de emissores beta puros com o artificio da intro

dução de um radionuclldeo traçador conveniente.

2.1 - Princípio do Método

Na sua forma mais básica, o método de coincidência é

aplicável apenas ã calibração de radionuclídeos com esquemas

de desintegração simples. Entretanto, com técnica modificada

e detetores adequados, o método tem uma aplicação mais ge-
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A discussão e a nomenclatura utilizada aqui será para

emissores beta-gama, mas ê obvia sua aplicação para outras

radiações.

Inicialmente será considerado um esquema de desinte

gração simples; cada evento sendo manifestado pela emissão

de una radiação beta e um raio gama, em coincidência. Assu-

mindo que o detetor beta somente responde às partículas be

ta, o detetor gama somente aos raios gama e o canal de coin

cidência registra somente os pulsos simultâneos dos dois de

tetores, as contagens observadas nos três canais serão fun

ções das probabilidades de deteção e registro eg , e e c ,

respectivamente. Nestas condições, para uma fonte puntual

de atividade n as contagens observadas nos canais beta, ga

ma e coincidência, serão, respectivamente:

V no E8 (1'a)

V no S (1*b)

nc= no ec (l.c)

Sendo tü e e independentes (a natureza da desinte

gração e o desenho dos detetores são tais que a probabilida

de que um decaimento seja detetado num dos detetores e re-

gistrado no escalimetro ("sealer") correspondente é indepen

dente de um registro ou não no outro sealer), zQ é igual ao

produto c^e .

Das equações 1 resulta a equação fundamental do meto

do de coincidência :
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n na n

o * — ^ (2)
c

Pode-se verificar, portanto, que a atividade n é fun

çio apenas das contagens observadas, e as eficiências dos

detetores beta e gama serão dadas pelas expressões

to = — (3a)
6 nY

e
Y = S. (3b)

Entretanto, as fontes radioativas, na prática não são

puntuais e a eficiência varia de uma região para outra. Po

de-se generalizar a fórmula de coincidência para o caso de

fontes extensas, considerando-se as eficiências z e c como
P Y

as integrais das eficiências dos elementos de volume e como

integrais das eficiências no tempo. Portanto, para uma fon

te extensa de atividade NQ, tem-se para as contagens obser-

vadas nos 3 canais as seguintes expressões:

No

N « N E
Y O Y



"c"1.,',, S

onde cfi e cv são as médias das eficiências do volume ele-
D T

mentar integradas em todo o volume da fonte e são iguais as

eficiências globais de deteção Efi e e para as radiações e

mi tidas pela fonte.

Entretanto, para manter a equação fundamental 1, ape

nas uir. dos canais (detetor e sistema eletrônico) necessita

ser estável no tempo e apenas um dos detetores necessita ter

uma probabilidade de deteção constante e todas as partes da

fonte11.

A condição de estabilidade é satisfeita pelo detetor

proporcional de fluxo gasoso. A condição de probabilidade de

deteção constante é satisfeita pelo detetor gama, pois se a

fonte for de pequena dimensão, a eficiência gama praticamen

te não depende do ponto de emissão da radiação (os fenômenos

de auto-absorção e espalhamento são desprezíveis).

Nestas condições, pode-se escrever

(4a)

cy (4b)
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(4c)

e obtém-se N diretamente pela expressão

Nc

para o ca6o de desintegração beta-gama simples e detetores

Ideais, isto ê, detetores que respondem somente a um tipo

de radiação.

Concretamente, porém, o contador beta pode de te t ar al̂

guns raios gama e o contador gama, embora não detete part£

cuias beta devido ã espessura das paredes, pode registrar

fõtons de freiamento (Bremsstrahlung). Além disso, se exi£

tirem elétrons de conversão, deve-se acrescentar sua con

tribuiçao no canal beta, sendo que as expressões 4 deverão

ser modificadas para desintegrações beta-gama mais comple-

xas.

2.2 - Considerações Sobre as Correções Necessárias

2.2.1 - Elétrons de conversão

Um núcleo num estado excitado pode passar pa

ra um estado de menor energia por emissão gama ou por con

versão Interna. No processo de conversão interna, a ener

gia de excitaçiio é transferida a um elétron orbital,o qual,

em conseqüência, é ejetado do átomo.
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Chama-se coeficiente de conversão interna to

12
tal a a relação entre o número de elétrons de conversão

por segundo N e o número de fõtons por segundo N isto ê

N

Os elétrons de conversão contribuem com uma

taxa n para a contagem observada no canal beta apenas quan

do a partícula beta associada não for detetada. Logo

nce = V 1 ' V Ece ife {6)

onde e é a probabilidade de deteção dos elétrons de con

versão. Os elétrons de conversão são monoenergéticos e, em

geral, suficientemente energéticos para serem detetados com

eficiência 100% em detetores 4TTB , pois as eficiências in

trlnseca e extrinseca de tais detetores são muito próximas

de 100%2'13'14.

No processo de conversão interna são emitidos

ainda raios X característicos e elétrons Auger, devido ã e

missão de um elétron orbital. Portanto, se e _ do contador
ce

beta for menor que 100%, poderão ser nele detetados os raios

X ou elétrons Auger que se seguem ã emissão dos elétrons de

conversão. Logo, cce , na expressão (6) deve ser substitui

do por
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I - i t e ^ + C1" 'ce^ C(X,A)J

onde

a. é o coeficiente de conversão interna de i-ési^

ma camada, sendo [ a. = o para i = K,L,M,...

cce1 é a eficiência do detetor beta para elétrons

de conversão da i-éslma camada

C(X A) ® a Pro*>akm<'ade d e detetar pelo menos um

raio X ou elétron Auger que se segue â emi£

são de elétron de conversão da i-ésima camada

no detetor beta.

As expressões para as taxas de contagem nos canais

gama e coincidência, devido ao processo de conversão inter

na, passarão a ser

c
N = N -*— (7a)°

Nc * No ce I * í7b)

Supos-se aqui, que os ralos X que aparecem devido ao proces
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so de conversão interna não são detetados no canal gama por

uma discriminação adequada de energia.

2.2.2 - Sensibilidade do detetor beta para radiação ga

ma

Como no caso da conversão interna, um raio ga

ma que ê detetado no detetor beta, contribui com uma taxa

n. para a contagem no canal beta somente quando a partícula
Y

beta associada não é detetada:

\

onde c é a eficiência gama intrínseca do detetor beta.

Existe ainda uma contribuição adicional n pa

ra a contagem no canal de coincidência devido ao espalhamen

to Compton ou, em esquema de desintegração mais complexos,de

vido ã presença de raios gama em cascata (coincidência gama-

gama). Sendo c a probabilidade de tais coincidências,tem-se

nc = V 1 " V cc

Por uma discriminação adequada de energia no

canal gama, os valores de c podem ser reduzidos a níveis des

prezlveis.
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2.2.3 - Sensibilidade do detetor gama para partículas

beta

A deteção de partícula beta pelo detetor gama

ê facilmente evitada introduzindo-se material absorvedor su

ficiente entre os detetores gama e beta.

2.2.4 - Correlação angular beta-gama

Quando a ineficiência do detetor beta ê de

vida, como geralmente ocorre, a alguma forma de discrimina

ção de baixa energia, o efeito ê pequeno e se anula para e

ficiência do detetor igual a 1.

Assim, as expressões gerais de coincidência

para um esquema de desintegração simples beta-gama, levando

em consideração as correções acima descritas ficarão

N, N

E o + e
, ce1 I+cT

B.
(10a)

Y o 1+a (10b)

" £6> £c (10c)

No caso mais comum em que se usa discriminação gama conveni^
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ente, tornando-se c desprezível, tem-se

N
c

onde a eficiência do detetor beta será dada por

« - í s
B Ny

2.2.5 - Correções Instrumentais

Além das correções dependentes do esquema de

desintegração acima analisadas, devem ser consideradas ain-

da as correções instrumentais devidas a tempo morto, tempo

de resolução do sistema de coincidência e contagem de funda

Os fatores de correção correspondentes serão analisados em

detalhe no Capitulo

zado como traçador.

detalhe no Capitulo 4 quando da padronização do Co, utili.

2.3 - Fórmulas Básicas para Esquemas de Desintegração Com

plexo

Para nuclídeos com esquemas de desintegração complexo,

as expressões básicas de coincidências para as contagens nos

3 canais tornam-se mais elaboradas. Para um esquema de de

sintegração envolvendo n diferentes grupos beta, cada um com

intensidade relativa a , sendo que pelo menos um dos gru-

— 9
pos é seguido por uma ou mais radiações gama, tem-se .

(12a)
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n
(12c)"c • »o I, -,

eB S + (1"C6 ) ec]r Tr pr rj

O subscrito r se refere ao r-ésimo grupo beta e c
Yr

I ^.a eficiência gama efetiva igual ã probabilidade de dete

-̂ =r um raio gama associado com o r-ésimo grupo beta e é i
Ev r -

=•-3-1 a v i — onde a e o coeficiente de conversão interna to
-£Í do gama associado ao r-ésimo grupo beta.

Quando se discriminam as radiações gama associadas a

-̂r. dos grupos beta ou quando ocorrem transições beta para o

es-sdo fundamental, deve-se considerar c nula para os

ralos gama correspondentes a estes grupos. Para transições

cara em cascata, os fatores que envolvem e , a, e e c.
Cr Y

cor.sistirão de somatórias extendidas para o número total de

radiações gama associadas à r-ésima desintegração beta e a

ir.ca levando em conta suas intensidades relativas.

Lembrando que as contagens N., N e N devem ser cor

riçidaç para radiações de fundo, tempo morto e tempo de re

solução, a atividade N será dada por

(13b)
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que será chamado de parâmetro de eficiência.

Pelas expressões acima, verifica-se que a atividade

N e a eficiência global de deteção não podem ser deternd

nados diretamente a partir das contagens observadas sem o

conhecimento prévio dos parâmetros nucleares e das proba-

lidades de deteção eft , e , e , e e efl , a menos que
Br *r cr ce BY

os termos em (1 - eo ) sejam todos nulos, e como Putman
6r

demonstrou, que um dos detetores seja igualmente eficien
te para todos os grupos beta.

2.3.1 - Dedução da fórmula de coincidência general^

zada

Na prática, as duas condições acima não se

verificam para os sistemas de coincidência existentes. En

tretanto, N pode ser determinada utilizando a técnica da

extrapolação, se existir uma relação funcional entre N

e o parâmetro de eficiência N/N , tal que N.-»N quando
c y p o

N /N -"l.
C Y

A existência desta função satisfazendo os

limites acima é verificada através de duas condições, de

acordo com Baerg :

a) num intervalo experimental de eficiência

de deteção beta, os c. devem ser interrelacionadas de ma
r ~

neira que cada um deles seja univocamente definlvel em
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função da eficiência c- de um dos grupos beta escolhido ar

bitrariamente.

b) a validade dessas funções relacionando as

cficiênciac deve ser extendida para eficiências unitárias .

Alér disse, os valores de e ,cfi , e e c devem perma
r Y r Yr ~

necer constantes ou definlveis em rtermos de e. , no inter

valo de variação de N /N .

Os critérios acima podem ser satisfeitos expe

rimentalmente quando um detetor proporcional 4ir de fluxo ga

soso é usado na via beta sendo que a tendência simultânea -

das eficiências de todos os grupos beta para a unidade só

se verificará se a discriminação de baixas energias for o

único parâmetro responsável pela variação das eficiências do

detetor beta15.

Simbolicamente, tem-se então

efl «• f_(e ) (14)
6r r 0s

onde a função f -*1 quando cfl -»1
s

Se o sistema de deteção gama for estável em

ganho, a relação

(15)



ê constante para una dada eficiência do detetor beta e

0 parâmetro de eficiência N /N da expressão

13b fica

Wc I «r ̂ r V«l,> , l •rWV^ c c .
N
Y

Utilizando a expressão (15) , tem-se para o

parâmetro de eficiência, a seguinte expressão:

JE - i - I *; [i - f r e >] nu

onde

T r

para o r-éslmo grupo beta.

Pelos limites f -»1 quando c *1, verifica-se

que na expressão 16, N /N ->1 quando c -*1, isto ê, o para

tro de eficiência tende a unidade quando uma das eficien

cias, ca , tender a unidade.
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Quando um detetor 4* proporcional de fluxo

gasoso ê utilizado, o valor de c ê pequeno em relação a

c . Tanto e como c podem depender de parâmetros físî
Y r J?T Y r

cos responsáveis pela variação da eficiência de deteção be

ta tais como massa da fonte, nível de discriminação, etc.

Portanto, pode-se considerar k' constante ou variando lenta

mente com e. . Em ambos os casos, nas condições em que são
6r

válidas as equações 14 , a equação 15 implicitamente defi-
ne e. como função de N /N , isto é , eo « o(N /N ).

6S c Y 6S c Y

Deste modo, pode-se definir c como função

do parâmetro de eficiência N /N :

ee
= f r [ c ( W ] * •r(Nc/Ky)

onde

c , c e tp tendem a 1 quando N /N -*1.
P r c Y

A expressão em 12a para a contagem no canal

beta será

N6 " No \l ar( l°^a ̂  }r * l \} ~ ( í e/a ̂  )r]ar C6 r

Chamando
Cê Pv

( • ^ .̂ o )r= k>r para o r-ésimo gru
po beta e substituindo c. por *_(N /N ), tem-se

P . r c i
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NB rbr • I<l-br)ar V

Os elétrons de conversão são monoenergêticos e

normalmente são suficientemente energéticos (da ordem de cen

tenas de kev) para serem detetados com eficiência c sl em
ce

detetores de geometria 4ir . Os valores de e são muito pe
BY

quenos (da ordem de décimos de 1%) e tanto e como cA po
ce p —

dem ser considerados constantes ou Variando lentamente com
e . A contagem beta, torna-se então, uma função apenas do
Br

parâmetro de eficiência N /N tal que

Nfi = N F(N /N ) Fórmula generalizada de coin

cidência

(19)

onde a função F-»l quando N /N -*1, pois ^ a = 1 .

k expressão 19 pode ser considerada como uma

fórmula geral de coincidência para aplicação prática.

A função F poderá ser determinada experimenta^

mente (geralmente representada como polinômio em N /N ), va

riando a eficiência de deteção beta por alguma forma de dis

criminação de baixa energia, num intervalo onde são válidas

as equações 14 e 16.

A discriminação de baixas energias onde os
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espectros betas são contínuos deve ser o único parâmetro re£

ponsãvel pela variação de eficiência e os métodos dispon£

- 15veis sao

a) auto-absorção

b) absorção por folhas finas (absorção externa)

c) discriminação eletrônica (variação do "threis

hold level" do sistema detetor amplificador)

Uma vez determinada a função F, e assumindo

sua validade para N_/N = 1 onde Nfl «= N , a atividade N po
C y p O O ™"

dera ser determinada somente em função das contagens observa

das, sem 0 conhecimento prévio dos parâmetros nucleares de

desintegração e as diversas probabilidades de deteção.

A eficiência global de deteção beta ou a efici^

ência para um grupo beta qualquer geralmente não pode ser

determinado diretamente, excepto para o caso de um esquema

de desintegração simples. A eficiência de um grupo beta iso

lado sõ pode ser determinada se se isolar as radiações gamas

associadas a este grupo e e for desprezível. A eficiência

global do detetor beta para as radiações emitidas por todos

os grupos beta é exatamente a função F, cuja forma é deter

minada experimentalmente.
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2.3.2 - Caso particular da fórmula de coincidência ge

neralizada para eficiência dos grupos beta

linearmente relacionadas

No caso particular de eficiência beta linear

mente relacionadas, por considerações de espectros e ener

gias médias dos grupos beta, foi sugerida a seguinte forma

8,9para eg :
r

" V 1 " Ees' < 2 0 1

para r = 1,2,3,...,n.

QQ

Williams e Campion mostraram que C é aproximadamente cons_

tante para eficiências próximas de 100% e seu valor pode

ser estimado pela relação entre as energias médias dos gru
pos beta considerados .

Substituindo a expressão 20 na expressão 12a,

tem-se com alguns artifícios matemáticos

N6
No [(1 - K) + K N C / N J - No (21)

quando N /N - 1, onde

a C " c e + C6
Yl * . Y )r)r (22)



k C (1 - (23)

Se os parâmetros e # E . e ^
Y c ce

cfi permanecemp

fixos, K é uma constante e será possível determinar seu va

lor e o valor de N graficamente, i6to é, para N /N -»1 tem

se

Na solução gráfica de K, usando a técnica de

extrapolação, é conveniente o uso de uma função que varia

mais lentamente que Nc. Dividindo-se a expressão 21 por N /
c c

N , tem-se

1 -
1 + (1-K) (-

Fórmula generalizada

de coincidência para

eficiência do grupo

beta linearmente re

lacionadas. (24)

O gráfico de
N i -

~ em função de se

rá uma reta de inclinação N (1 - K) e

N -*
Y

de

2.3.3 - Fórmula prática de coincidência generalizada.

Enquanto a equação 24 é baseada na hipótese

linearmente lnterrelacionadas e as diversas probabi-
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lidades de deteção constantes, uma expressão mais geral e-

quivalente à expressão 24 pode ser desenvolvida com as mes

mas condições de validez para a equação 19.

Da expressão 16 pode-se obter a expressão

- 1

O primeiro membro da expressão acima é igual

N Y ~
N

C

Portanto ,

N

c

N
N
Y

N c
N

Y

Nc
1 - N / N

c ' Y

C Y

(25)

1 - N /N

sendo que

1 - N /N
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Na expressão acima, *rUfl ) pode ser escrita

1 - Hc/Ny •

como uma função implícita de — — — , isto é,
/

f (c ) = *'
r 6S

 ?r

1 - N /N
onde •' * 1 quando —±- •• 0.

W
Substituindo • por •' na expressão p.8) e mul^

tiplicando por N At , chega-se a

[ 1-N /N

f
[

= i4A n

Com as mesmas condições impostas para o desen

Y
N

N N
volvimento da expressão 19 , pode-se concluir que Z. '— ê

1 - N /N
função de „ y N — ^ , isto é,

c7 Y

NBN 1 - N /N
^ ' « N G( J —*-) formula generalizada de coin-
C C Y

cidência

(27)
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onde novamente G*l quando N /N -»1 . Segue-se o mesmo proce-

dimento descrito para a expressão 19 no calculo da atividade

N usando a expressão 27 .

A importância destas fórmulas de coincidência

19, 24, 27 está no fato de que a atividade N pode ser obtl̂

da através das contagens observadas sem a necessidade de co

nhecimento das características do esquema de desintegração.

0 efeito desta dependência é absorvido nos parâmetros da fun

ção eficiência F ou G, que é experimentalmente determinada

variando-se a eficiência do detetor beta, num intervalo de

validez da condição da eq. 14 .

Embora o método da extrapolação para o cãleu

Io de atividade não utilize o valor de K, é útil a sua aníá

lise para a escolha de condições de operação. A expressão pa

ra K, a partir das expressões 22, 23 e 15 resulta em

K - I * r l«n * !. ev (28,

A expressão 28 fornece a correção para esque-

mas de desintegração para eficlênclas beta linearmente in

terrelacionadas.

Para eliminar a necessidade de extrapolação

ou diminuir o erro nesta, deve-se analisar as condições de

operação que minimizam o fator (1 - K) na expressão 24,tor
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nando a reta o mais possível paralela ao eixo das abscissas.

A minimizaçao de (1 - K) vai depender da seleção das radia

ções a serem incluídas na medida.

0 caso particular de eficiência beta linearmen

te relacionadas tende ao caso geral da função G. Neste caso,

ajusta-se a curva por meio de polinomios, verificando a me

lhor ordem de ajuste.

Devido â natureza complicada dos processos fí

sicos responsáveis pelas perdas de contagem, não é possível

ainda definir funções analíticas G melhores apropriadas para

extrapolação do que as formas polinomiais .

Portanto, no método de coincidência 4w0-r, e

xistem dois modos diferentes para a determinação da ativida-

de de fontes radioativas. Um deles, o método de extrapolação

não requer o conhecimento dos parâmetros nucleares e as efî

ciências de deteção, enquanto que o outro, que envolve os

termos de correção, é baseado no conhecimento dos parâmetros

nucleares e algumas eficlências de deteção. Os erros sistema

ticos que aparecem devido ás Incertezas nos termos de corre

ção são diferentes daqueles que ocorrem no método da extrapo

lação e portanto, a comparação entre esses dois métodos é de

grande utilidade para se obter maior exatidão na medida da

atividade de radionuclídeos.



CAPITULO III

TÉCNICA DE TRAÇADOR

As formulas generalizadas de coincidência que fo

ram desenvolvidas no Capítulo II para o cálculo de atividade

(expressões 19 e 27) podem ser aplicadas para desintegrações

envolvendo emissão de partículas beta que decaem para o es-

tado fundamental do núcleo filho, isto é, sem radiação gama

em coincidência. Portanto, podem ser também aplicadas para

misturas apropriadas de um emissor beta puro e um emissor be

ta-gama. Como o emissor beta-gama é usado somente para deter

minar ou traçar a eficiência do emissor beta puro, este meto

do recebeu o nome de técnica de traçador.

Assegurando que as duas atividades são sujeitas á

mesma discriminação de baixa energia, que é a condição es_

sencial do método de coincidência generalizado, e conhecendo

se previamente a atividade do traçador emissor beta-gama, o

método de coincidência generalizado possibilita um meio de ca

librar os emissores beta puros.

34
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O problema de calibração de emissores beta puros

já vem sendo estudado há muito tempo. Em 1959. Merrit e ou

tros estudaram o problema de auto-absorção em fontes só 11̂

das preparadas para contagem em detetor proporcional de geo

metria 4-, Neste trabalho, as eficiência de contagem beta

de uma serie de radionuclldeos beta-gama foram determinadas

pelo método de coincidência. Desta maneira, foi possível ob

ter uma curva de auto-absorção, ou ineficiência de contagem

(1 - £g) em função das energias máximas dos radionuclldeos

considerados (figura 1). Esta curva mostra uma variação com

parativamente pequsna da auto-absorção com a energia acima

de 400 kev aproximadamente. Abaixo deste valor, a auto-absor

ção aumenta muito rapidamente.

A curva da figura 1 pode ser usada para determinar

a correção de auto-absorção para um emissor beta puro por

meio de uma interpolação correspondente ã sua energia máxî

ma. 0 problema com esta aproximação é que a auto-absorção em

fontes sólidas é muito variável para dar a necessária repro

dutlbilidade, especialmente para emissores betas de baixa e

nergia.

A técnica de traçador foi então, proposta e des-

5 18
crita por Campion e outros ' num esforço para superar

estas dificuldades e melhorar a exatidão das medidas de ^

vldades de emissores beta puros de baixa energia. Nesta téc

nica, as vantagens do método de coincidência 4ITB-Y que eli

mina a correção para auto-absorção são extendldas aos emi£
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I.O 1.2 1.4

CNCROIA MAXIMA OA PARTÍCULA M T A ( M « V )

A : fontes preparadas sem tratamento prévio

B : fontes preparadas com agentes umectantes

Figura 1 : Auto-abtorção em função dat ener

gias máximas beta para fontes de

2 ug/cm de densidade superfici-

al
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sores S puros pela adição de um radionuclldeo B-Y adequado

denominado "traçador".

3.1 - Princípios de Técnica de Traçador

A técnica de traçador consiste em misturar uma quanti_

dade conhecida de um radionuclldeo apropriado beta-gama com

um emissor beta puro, como uma espécie de padrão interno. A

taxa de contagem beta e a eficiência de contagem beta do ra

dionuclídeo traçador são medidas simultaneamente num siste

ma de coincidências 4 irfl-y , em um intervalo experimental

de variação de eficiencias. A taxa de contagem beta como fax

çio da eficiência de contagem do traçador é extrapolada pa

ra a eficiência de contagem unitária a fim de se obter a a

tividade do emissor beta puro.

No trabalho original desenvolvido por Campion e ou

tros , o emissor beta e o emissor beta-gama estavam química

mente combinados numa mesma molécula, uma vez que é conveni^

ente que os dois radionuclídeos estejam intimamente ligados.

A variação da eficiência de contagem beta foi efetuada varî

ando-se a quantidade de carregadores inativos das fontes.Os

cálculos mostraram que existia um intervalo considerável na

região de altas eficiencias de contagem beta onde a função

eficiência,isto é, a eficiência de contagem com respeito ao

emissor beta em função da eficiência de contagem com respe:L

to ao traçador era linear. Esta linearidade foi demonstra

da também experimentalmente para vários pares apropriados de
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radionuclldeos e concluiu-se que para haver uma relação

linear entre as eficiencias de contagem beta dos dois radio

nuclideos, os seus espectros deveria» ter fonas sinilares

e as suas energias máximas não poderiam diferir de um fator

superior a 2.

Portanto, como foi originalmente proposto, o método

se baseia na hipótese de que as duas eficiencias de conta

gem estavam linearmente relacionadas, e que ambas se apro-

ximavam simultaneamente da unidade. Logo,

(29)

onde Cg é a eficiência com respeito ao traçador e C é uma
T

constante.

A equação para a técnica de traçador pode ser escrita

genericamente, envolvendo apenas as taxas de contagens obser

vadas da seguinte maneira :

N6x = N6 " Not V W " Nox V W (30)

onde

No é a taxa de contagem do emissor 0 puro
pX



N

c é a razão entre a taxa de contagem de coincidên-

cia e a taxa de contagem gama

N(. Q a taxa de contagem beta total

Not ® a ativi<*ade do traçador

N é a atividade do emissor beta puroox

As funções F e F são aquelas que relacionam as con

tagens do traçador e emissor 0 puro, respectivamente, com o

parâmetro de eficiência N /N .
C Y

Na expressão 30 tanto F como F devem tender a 1

quando N /N tender a 1.

Os primeiros resultados publicados por Merrit e ou
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tros sobre a medida absoluta de S (energia maxima de 167

kev) mostraram que os resultados obtidos pelo método do tra

çador e por contagem em geometria 4n onde correções para

auto-absorção foram aplicadas não mostraram diferenças maio

res que 1,5% .

A técnica de traçador foi aplicada em 1962, numa com

paração internacional para calibração de S. Os resultados

dos 5 laboratórios participantes, que usaram Co como tra

çador apresentaram uma discrepância de cerca de 8%. Nessa

época estava claro que a aplicação da técnica de traçador a



lnda apresentava problemas a serem solucionados.

3.2 - Desenvolvimento da Técnica de Traçador

Na prática, multas são as dificuldades que aparecem

na seleção de traçadores que podem ser qulmlcamente combina

dos com o emissor beta puro. Quando fontes finas de massa

pequena são preparadas, é bastante duvidoso verificar se a

combinação química desejada foi de fato atingida por causa

dos efeitos das Impurezas Inativas sempre presentes nas so

luções radioativas e sobre o suporte da fonte.

Em 1964, Baerg e outros mostraram que não era neces_

sárlo ter os dois nuclídeos combinados qulmlcamente,mas que

absorvedores externos poderiam ser usadas para variar a efi

ciência de contagem beta.

0 uso de absorvedores externos para uma fonte fina

contendo as duas espécies radioativas para a determinação

da função eficiência foi aplicada na medida da atividade de

S e TI usando Sc, Nb e Co como traçadores. A aná

lise dos resultados obtidos indicou que a função eficiência

obtida utilizando absorvedores externos leva ao valor extra

polado da atividade do emissor beta puro equivalente a aque

le obtido em que as eficiências eram variadas, alterando-se

a quantidade de carregadores inativos nas fontes.

Portanto, o uso de absorvedores externos fornece uma
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extensão á técnica de traçador original, uma vez que as duas

espécies radioativas não necessitam estar ligados quimicarnen

te numa mesma molécula. Nesta época, verifica-se ainda que

os autores estavam satisfeitos com a extrapolação linear pa

ra obter a atividade do emissor beta puro.

21

Em 1966, Baerg e outros mostraram que variação das

eficiências beta pela variação do nível de discriminação do

sistema detetor-amplificador resulta em funções eficiência

que são equivalentes a aquelas obtidas pelos métodos anterio

res descritos. 0 uso do método de discriminação, contudo, re

quer, que o detetor proporcional seja operado a pressões ele

vadas para assegurar que as partículas beta depositam a maior

parte das suas energias no detetor antes de atingir as pare

des. Isto é necessário para evitar a discriminação de part£

cuias beta de alta energia que podem depositar apenas uma pe

quena fração das suas energias totais no volume sensível do

detetor quando operado ã pressão atmosférica.

22
Em 1964, Williams publicou um trabalho descrevendo

uma maneira de avaliar o erro sistemático na técnica de tra

çador. Usando métodos analíticos, o autor mostrou que,em ge

ral, existia um erro associado com a suposição de que a taxa

de contagem do emissor beta ora linearmente relacionado com

a eficiência de contagem beta do traçador.

A primeira tentativa de ajustar os dados experimentais

com um polinomío de segundo grau foi feita por Williams e
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Goodier . Para determinar a atividade de S foram utiliza

dos Co e Cs como traçadores e os dados experimentais fo

ram ajustados pelo método dos mínimos quadrados. Foram ajus_

tados polinomios do primeiro grau assim como do segundo grau

e encontram-se diferenças bem significativas. Entretanto, é

interessante notar que para extrapolação dos polinomios de

segundo grau existia ainda uma diferença de 1,7% entre os re

sultados obtidos com os dois traçadores.

Uma função eficiência não linear implica que C é uma

variável na expressão 29, isto é,

C = -, J- (31)

Uma expressão mais básica para a eficiência pode ser

24
escrita da seguinte maneira :

1 - e6
o

P(E) dE (32)

onde

P(E) é a probabilidade que uma partícula beta de ener-

gia E seja emitida

(7(E) é a probabilidade que a partícula acima não seja

detetada.



Portanto,

j 0(E) P(E) dE
0

" SHE) PT(E)dE
o

Como (?(E) deve ser a mesma função para os dois espec-

tros beta, C é uma constante e igual a 1 somente para o ca

so trivial de espectros idênticos. Os parâmetros das fun

ções P(E) são fixos enquanto que os de ?(E) dependem da ma£

nitude da variável física responsável pelas eficiências me

nores que 1.

3.3- Tratamento de Dados

A análise dos dados experimentais da função eficiên-

cia é uma parte importante da técnica de traçador.

Devido ã complexidade dos processos responsáveis pe

Ia perda de contagem, ainda não é possível definir funções

analíticas F na expressão 30 melhores que o ajuste polino

miai para a extrapolação.

Experimentalmente, a função eficiência é obtida pelo

método dos mínimos quadrados ponderado. Para que a extrapo

lação teja feita corretamente, devem ser obtidos dados expc



rimentais com grande precisão. Além disso, o uso de mais de

uma espécie de traçador para pesquisar possívelB erros sit*

temáticos é essencial neste método.

3.4 - Erros Sistemáticos na Medida Absoluta da Atividade pe

Ia Técnica de Traçador

Na técnica de traçador para medida absoluta de ativi

dade de emissores beta puros aparecem dois tipos de erros

sistemáticos: os que afetam cada ponto da curva e o de ex

trapolação da curva.

Os primeiros podem ser divididos erc :

1. erros instrumentais relativos às constantes eletrô

nicas

a) na determinação do tempo de resolução da unidade de

coincidência;

b) no determinação do tempo morto;

c) nos tempos de contagem.

2. erros experimentais devidos às características do

detetor beta

a) probabilidade de resposta do detetor diferente

de um;



b) geometria do detetor menor que 4* ;

c) pulsos espúrios

3. erros devidos às características do radlonuclldeo:

o) na constante de desintegração;

b) nas contagens devido ãs impurezas radioquímicas;

Os erros do Item 1 são facilmente avaliados de manet

ra a não introduzir erros sistemáticos maiores que 0,1% na

medida da atividade.

Os erros do Item 2 são difíceis de serem avaliados e

o que se faz atualmente é procurar minimizá-los ou elimina

los através de detetores de projetos elaborados e técnicas

experimentais com o mesmo objetivo.

Os dois fatores mais importantes para minimizar os er

ros sistemáticos na extrapolação da curva são homogeneidade

na mistura das duas atividades e a necessidade que as for

mas do início do espectro (região de baixa energia) sejam

semelhantes.

Para se calcular a atividade específica deve-se le

var em consideração ainda os erros sistemáticos devido a de

terminação da massa da alíquotae do fator de diluição



Escolhe-se o tempo de contagem de tal modo a minimizar,

em cada ponto da curva, os erros estatísticos de contagem.



CAPITULO IV

MEDIDA DA ATIVIDADE ESPECIFICA DE UMA

SOLUÇÃO DE 60Co PELO MÉTODO DE COINCIDÊNCIA

A técnica de traçador requer o conhecimento prévio

da atividade do radionuclídeo que será misturado com o emis_

ser beta puro, cuja atividade se quer determinar.

A medida da atividade especifica de uma solução de

Co pelo método de coincidência convencional, e que será u

tilizada como traçador, servirá para verificar as condições

de operação do sistema de coincidência 4TT6-Y, bem como fazer

uma comparação com o valor da atividade fornecido pelo labo

ratório de padronização primária (Laboratoire de Métrologie

des Rayonnements Ionisants, França).

A escolha de Co como traçador do Ni foi feita

porque ambos possuem formas espectrais beta bastante seme

lhantes na região de baixa energia e por se encontrarem sob

as mesmas formas químicas, ou seja, CoCl. e NiCl-, respecti

vãmente . A desvantagem de se usar Co é que sua energia

máxima (317,9 kev) é cerca de 5 vezes maior que a do Ni

(65,9 kev). As incertezas causadas por esse efeito seriam me

nores se essas energias diferissem no máximo,de fator dois .

47
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4.1 - Descrição do Sistema de Coincidência 4itB-Y Utilizado

0 sistema de coincidência 4TT8-Y utilizado nestre tra-

balho ê composto por um detetor de geometria 4ir,tipo "pill-

box", de fluxo gasoso, operando na região proporcional oco

piado a um detetor de clntilaçâo (cristal de Nal(Tl)) , e

das unidades eletrônicas que completam o canal beta e o ca

nal gama, formando o canal de coincidência.

O detetor proporcional Att (Figura 2) é formado por

duas partes simétricas, de latão, entre os quais corre uma

placa com um orifício para a colocação da fonte, permitin-

do a troca da mesma sem abrir o detetor. 0 volume interno ê

cilíndrico tendo 38,1 mm de diâmetro e 53,9 mm de comprimen

to. Em cada metade do detetor extende-se, transversalmen-

te ao eixo do cilindro, o anodo, constituído por um fio de

ouro, de 25pm de diâmetro, preso pelas extremidades a iso

ladores de teflon.

0 gás de contagem utilizado é uma mistura de argônio

(90%) e metano (10%) .

Em contato direto com a parede inferior do detetor

proporcional encontra-se o cristal de Nal(TI) de 4" x 4" ,

acoplado a uma fotomultiplicadora (figura 3). A blindagem

dos detetores é feita com tijolos de chumbo de 5 cm de es-

pessura.
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Figura 2 - Detetor proporcional 4ir tipo "pill-box" e
suporte de fonte.



Figura 3 - Conjunto dos dois detetores, onde se ve o cris-

tal de Nal(Tl) na parte inferior do detetor 4TT

acoplado a uma fotomultiplicadora.



O diagrama de blocos representando o sistema eletrô

nico associado aos dois detetores ê mostrado na figura 4.

O sistema eletrônico da via beta é constituído por :

a) fonte de alta tensão 0 a - 3 kv (ELSCINT,mod. HV-

N-14)

b) prê-amplificador de baixo ruído acoplado aos ano-

dos ligados em paralelo e dispondo de ganhos 1 e 5 (ELSCINT

mod. PCA-N-1)

c) amplificador linear, com ganho variável de 1 a

1024 (ELSCINT, mod. CAV-N-1)

d) analisador de altura de pulsos (ELSCINT, mod. SCA-

N-l)

Nas condições normais de operação, vários pulsos na

salda do amplificador já estão saturados. Isto devido ã ne

cessldade de máxima eficiência de contagem beta possível ,

sendo que esta eficiência é limitada apenas pelo nível de

discriminação do analisador, o qual é ajustado em 0,4 volt.

Este nível está um pouco acima do nível normal de ruído ele

trônico.

0 sistema eletrônico da via gama é constituído por
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fonte de alta tensão, amplificador linear e analisador de ai.

tura de pulsos semelhantes aos da via beta. O analisador per

mi te fazer contagens em integral ou com janela para selecio

nar picos de energia. 0 sistema deve ser bastante estável pa

ra garantir que a eficiência se mantenha constante durante

uma série de medidas. Para isso deve-se evitar variações de

ganho e alta tensão que provocam oscilações nas contagens.

Nas duas vias os pulsos são submetidos âs operações de

formação, amplificação e discriminação de amplitude. Cada

uma dessas operações retarda o sinal de modo diferente em ca

da via, devendo-se colocar em fase os pulsos correspondentes

ao mesmo evento de desintegração antes de entrar no circuito

de coincidência. Nesse sistema, para Co, há um atraso de

0,25 us dos pulsos da via beta em relação aos pulsos da via

gama, sendo necessário atrasar os pulsos da via gama deste

valor.

Qualquer sinal de entrada no circuito de coincidência

(ELRON mod S.F.C.-N-1) pode ser retardado linearmente de

0,005 a 1 ps, por meio de um potenciômetro de 10 voltas. 0

tempo de resolução pode ser variado continuamente em dois in

tervalos de 10 a 200 ns e de 0,1 a 2 ps. O potenciômetro que

comanda o tempc de resolução foi calibrado utilizando-se a

expressão que relaciona as coincidências acidentais N&c e o

tempo de resolução T , isto é,

Nac - 2 Tr N6 \



onde N. e N são as contagens nos canais beta e gama, respec

tivamente, devido a eventos completamente independentes no

tempo (figura 5).

A fim de evitar as oscilações na tensão de alimentação,

todas as unidades eletrônicas são controladas por um estabi^

llzador de tensão.

0 medidor de tempo ("timer") para os três canais

za a freqüência de um oscilador de cristal como referencia

de tempo, garantindo uma precisão no tempo de 0,01%.

4.2 - Fórmulas de Coincidência para a Medida da Atividade Es

peclfica de Co

Sob condições ideais, a atividade de uma fonte radio «a

tlva é determinada pela expressão 5 do capitulo II, isto é ,

-P Y

As correções necessárias podem ser divididas em : con

tagem de fundo ("background"), coincidências acidentais, cor

reções que dependem da taxa de contagem (tempo morto) e cor

reções independentes da taxa de contagem (correções dependen

tes do esquema de desintegração) .

4.2.1 - Correção para Contagem de Fundo

As taxas de contagem de fundo são facilmente



ZfiO 4f (LIDO)

Curva de calibração do tempo de resolução da u
nidade de coincidência.

Para cada valor do tempo de resolução T (lido)

fixado no circuito de coincidência, seu corres

pondente valor efetivo T (efetivo) foi calcula-

do pela expressão N » 2 T NflN , onde N são
ac r D Y ac

as coincidências acidentais devidas aos pulsos

não correlacionado! no tempo Nfl e N , respect1-

vãmente dos canais beta e gama.
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medidas e a correção • feita simplesmente subtraindo as mes

nas das taxas de contagem observadas. Apenas a via gama dá

uma contribuição apreciável.

Nas condições experimentais de medida de at_i

vidade de Co, as contagens de fundo nos canais beta, gama

e coincidência são, respectivamente, da ordem de 0,5 , 21,3

e 0,007 contagens por segundo.

4.2.2 - Correção para Coincidências Acidentais

Devido ao tempo de resolução finito do circui

to de coincidência, é sempre possível haver no canal úe co

incidência contagens acidentais devido a eventos não coincî

dentes, São as chamadas coincidências acidentais o devem ac?r

2
descontadas da taxa total de coincidências observadas .

O tempo de resolução é normalmente medido uti_

lizando-se de pulsos aleatórios não correlacionados no tem

po, nos dois canais. 0 tempo de resolução, Tr, é então, da

do em função da taxa de coincidências acidentais NflC e das

taxas de contagem não correlacionadas No e N ,respectivamen
PT "*

te, dos canais beta e gama:

V

Por esse método, o tempo resolução para as

condições de medida foi 1,04 - 0,01 vis.



4.2.3 - Correção para Tempo Morto

Quanto ã correção para o tempo morto, o trata

mento para os canais beta e gama é o usual, mas no canal de

coincidência a análise é bastante complexa. Por desenvolvi^

mento apropriado chega-se a fórmula de correção para o tem
2

po morto , na qual o tempo morto que aparece é o menor en

tre o do canal beta T. e o do canal gama T desde que não

haja associado ao canal de coincidência ura tempo morto maior

que Tp ou T Y .

0 tempo morto do canal beta foi medido por um

método de duas fontes modificado utilizando-se um gsrador

de pulsos e uma fonte de Co e o valor encontrado foi de

4,0 - 0,4 ys. No canal gama, ele foi medido pelo método das

2 fontes utilizando duas fontes de Cs e o valor foi de

3,7 - 0,4 ps .

4.2.4 - Correções Dependentes do Esquema de Desinte

graçao

Essas correções dependem das condições de con

tagem fixadas na via gama, ou mais especificamente, dos n£

veis de discriminação do analisador da via gama

Para o cneo do Co, esean corroçõoi fornm

determinadas para 3 condições distintas de contagem:



1 - nível de discriminação inferior do analisa

dor fixado em 60 kev (pico foto-elétrico de 60 kev do Am)

2 - nível de discriminação inferior do analisa

dor fixado cm 250 kev (escala do analiaador calibrado em o

nergia por espectrometria gama)

3 - janela abrangendo os dois picos fotoelétri

cos de 1173 e 1332 kev do Co (espectrometria gama do Co)

Nas condições 1 e 2 determina-se a contante K,

que engloba todos os fatores dependentes do esquema de desin

tegração. Experimentalmente, êle é medido utilizando-se a ex

pressão 24 do capitulo II. O método consiste em variar a ef_i

ciência de deteção beta eg = N /N cobrindo a fonte com ab-

sorvedores finos e a relação entre N. N e 1 - N /N é umn

N N /N
c c' Y

reta cujo coeficiente angular é N (1-K) e a ordenada inicial

igual a N .

Nas condições fixadas no sistema de coinciden

cia 4TT0-Y para Co, o valor medido de (1-K) = C foi -o,0D28í

0,0008 para nível de discriminação 250 kev e -0,0032Í0,0006

para 60 kev (figuras 6 e 7).

Neste trabalho, foi utilizada a condição 3 pa

ra a medida da atividade especifica de Co, isto é, a via

gama está regulada de modo a aceitar somente os 2 picos fo
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60.Medida da correção para o esquema de desintegração do Co (l-K)-C,

no sistema de coincidência 4WS-T com nível de discri:sinação fixado

na via gama de 250 kev.
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1 - K = -0,0032 Í 0,0006
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Figura 7

0,90 1.00 1,90 tpo i.e.

60.Medida da correção para esquema de desintegração do wwCo (1-K)»C ,

no sistema de coincidência 4-8-y» com nível de discriminação fixa-

do na via gama de 60 kev.
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to-elétricôs. NesBe caso, a expressão 24 fica

V- N

onde Cg é a eficiência gama média do detetor beta para as
V

60 82 radiações gama do Co . Na expressão acima verifica-se que

a correção para esquema de desintegração C se reduz ao valor

de cp . Para se obter e procede-se de maneira análoga quan
bY 0Y Nfi N 1-N /N

do da determinação de K e a relação entre • 'N T e n M—
C C Y

é uma reta cujo coeficiente angular é N efl e a ordenada ini
O Py ~

ciai N (figura 8). 0 valor de t. determinado a partir do
Y

coeficiente angular desta reta foi 0,0032 - 0,0006 .

A sensibilidade do detetor proporcional 4TT6 p£

ra os fótons gama emitidos pela fonte é devido aos seguintes

28
processos :

ai da fonte

da fonte

detetor 4TT .

a - interações dos fótons com o próprio materi^

b - interações dos fótons com o filme suporte

c - interações com o gás de preenchimento do

d - interações com as paredes do detetor.

Como efi de um detetor 4irfi normalmente usado
Y. „ 29

num sistema de coincidência 4TT(J-Y C multo poquonn ' (menor
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Figura 8 - Medida da sensibilidade gama d „ ) do de

tetor 4TTS proporcional para Co.

Janela da via gama : Nível inferior - 1000 kev

Nível superior - 1700 kev



que 1%), a correção introduzida por CBBO fator 6 geralmente

bem menor que as correções instrumentais. O valor de c. ob
Y ""

tido para Co concorda razoavelmente com os obtidos na lî

8 29
teratura ' para detetores 4ir análogos ao utilizado neste

trabalho.

4.2.5 - Condições de Operação

Para se estabelecer as condições de operação,

forar, levantados curvas características e espectros de pû L

sos nos canais beta, gama e coincidência (figuras 9,10 e 11)

4.2.6 - Expressão Geral para Cálculo da Atividade

Específico de Co pelo Método de Coincident!n

Se as correções descritas nos Itens 4.2.1 a

4.2.4 são aplicadas na forma de fatores de modo a facilitar

os cálculos no computador , obtém-se a seguinte expressão

geral para a atividade específica N de Co, em unidade de

Bq.mg :

Kr A
N =
o (1 + K )K. ' mt

onde

(NQ - Bfi
M = 5- »

Ke " Bc t/t:D

é o número de desintegrações em tempo t, sem correção (cor-

rigido somente para a contagem de fundo).
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Nfl/ N e N são as taxas de contagens obser-
P y C

vadas nos três canais.

Bp, B c D são as taxas de contagem de fun-

do nos três canais.

r
t -

t -T

T

<

r (N{ +

B c

N

t /

)

't

é o fator de correção devido ao tempo de resolução do cir

culto de coincidência

c

é o fator de correção devido ao esquema de desintegração,on

de C é igual a 1 - K

Kd = l - Nc \

ê o fator de correção devido ao tempo morto

T - T
A = exp (—I—-)

é o fator de correção devido ao decaimento de Co, sendo

T - data de medida



T - data de referência
o

6 - vida média de 60Co

m ê a massa da alíquota depositada na preparação da fonte ,

em mç

T é o tempo morto

t e tB são os tempos de contagem da fonte e contagem de fun

do, respectivamente, em segundos.

NB ' B6

M(l-Ng T/t)

6 a eficiência de deteçoo bota

- B •

1 - e,

M(l - N^T/t)

é a eficiência de deteção gama.

4.2.7 - Descrição das Fontes de Co

60
a) Solução de Co

A solução de Co foi importada do LaboratgL

re de Métrologie des Rayonnements Ionisants. França, com as

seguintes características ;

- atividade específica: 25,97 yCi.g ou 9,609x10"' licj.g" ,



em 18-11-1977

- impurezas :< 0,1%

composição química : 15 ug.g" de Co Cl. em HC1 0,1 N

- erro estatístico (nível de confiança de 99,7%) : 0,3%

erro sistemático total : 1,2%

Incerteza : 1,5%

b) Suporte de fontes

Como suporte de fontes, são usados arande-

las de alumínio de 38,1 mm de diâmetro externo, 18,8 mm de

diâmetro interno e 0,5 mm de espessura (figura 2). Sobre

elas são estendidas filmes finos de VYNS (acetato de clore

to de pollvinila) cujas propriedades eliminam o fator de re

tro-espalhamento (back-scattering) e tornam mínima a corre

çõo parn abnorçáo no suporte. A nspeunurn defines fJ lmcn nu

porte foi de cerca de 20 yg/cm .

c) MetalizaçSo do filme

A presença de uma pequena área de material

não condutor dentro do contador 4TT não pertuba a distribui

ção de campo elétrico somente quando tal área é desprezível

em comparação com a área total do catodo do contador. Traba

lhando-se com detetor 4TT tipo "pill-box", cujas dimensões

são reduzidas, a pertubação introduzida pela presença de um
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material não condutor no comportamento do detetor torna-se

muito importante e ê imperativo o emprego de filmes condu-

tores .

A pertubação introduzida pode ser verificada

pela grande inclinação dos patamares e pela precariedade na

reprodutibilidade das medidas. A inclinação do patamar ê ex

plicada pela diminuição da probabilidade de ionização na re

giao vizinha oo f 1lnr devido às cargas positivas quo nole se

acumulam. 0 campo fica pertubado, os elétrons livres movem-

se lentamente e a probabilidade de recombinação aumenta.

0 procedimento usado para tornar o filme su-

porte da fonte condutor consiste em cobrir o filme com uma

fina camada de ouro, pelo processo de evaporação em alto-

vácuo. 0 metalizador usado para esta finalidade é mostrado

na figura 12. Metalizou-se apenas uma das faces do filme su

porte que é suficiente para evitar o efeito de distorção do

campo elétrico, com cerca de 30 ug/cm de ouro.

d) Preparação de fonten

Sobre os filmes metalizados foram deposita

dos alíquotas da solução de Co cujas massas de cerca de

10 mg foram determinadas pelo método de pienômetro, por pe

sagens diferenciais .

A secagem das fontes foi feita por evapora
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Figura 12 - Metalizador
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ção a vácuo dentro de um dessecador contendo sílica-gel.

4.2.8 - Resultados e Discussões

Na tabela 1 são dados os resultados das dez

60.fontes de Co preparadas para a medida da sua atividade es_

pecífica.

A tabela 2 mostra a magnitude das correções a

plicadas para o cálculo da atividade e observa-se que esses

valores são muito pequenos.

Os erros estatísticos e os erros sistemáticos

calculados são mostrados, respectivamente, nas tabelas 3 e

4.

Os erros estatísticos da tabela 3 são calcula

dos pelas seguintes expressões :

a) desvio podrno relativo do módia do M

rM =

2-i

M)

M2n(n-1)

onde n é o número de contagens, Esse erro também pode ser

estimado pela expressão :

rM a (2 ?Tn
C



Tabela 1

60.
Dados experimentais de contagem para ""CO

Para cada fonte fcram efetuadas 3 contagens de 600 segundos e o tempo de

contagem de fundo foi 300 segundos.

Os valores de N, N bem como Bg, B são as médias das 3 contagens

número
da

: fonte

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Massa
(mg)

8,790

8,636

8,490

8,019

9,741

9,642

6,748

6,292

6,500

7,453

3

3

3

3

4

4

3

2

3

3

número

NS

990

806

808

683

412

359

122

904

005

431

084

638

545
518

003

653

012

049

435

011

de contagens

N N
Y c

261

259

254

243

290

290

205

191

197

223

028

541

579

582

358

225

233

394

875

583

223

215

214

208

246

247

174

161

168

190

133

039

571

713

667

160

556

389

201

821

contagem de fundo

32 BY SC

142,0

142,0

142,0

142,0

458,4

458,4

458,4

458,4

458,4

142,0

6385,2

6385,2

6385,2

6385,2

6465,0

6465,0

6465,0

6465,0

6465,0

6385,2

2,0

2,0

2,0

2,0

1,6

1,6

1,6

1,6

1,6

2,0

eficiencias

92,1

89,2

90,8

92,5

91,4

91,6

92,5

92,1

92,6

92,4

5,6

5,7

5,6

5,7

5,6

5,7

5,6

5,6

5,6

5,6

data

(1978)

3/10

3/10

3/10

3/10

4/10

4/10

4/10

4/10

4/10

3/10



Tabela 2

Magnitude das correções aplicadas para

o cálculo da atividade específica de Co

número
de

fonte

1

2

3

4

5

C

7

8

9

10

Kr " X

(10~5)

896

902

875

822

1003

fíttC

705

665

679

771

K

<10~5)

23

33

27

22

26

2r>

22

23

22

22

1 - D

(10~5)

138

133

132

129

152

V>1

108

100

104

117

A - 1

(10~5)

12137

12137

12137

12137

12177

12177

12177

12177

12177

12137



Tabela 3

Erros Estatísticos

Numero
da

fonte

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

"r =
M2n(n-1)!

<*)

0,0440

0,0206

0,0423

0,0154

0,0270

0,0181

0,0588

0,0626

0,0889

0,0958

2efte -eR-ç + 1 t
ii r i B Y , o Y >,
CM n Nc

(%)

0,0434

0,0486

0,0463

0,0444

0,0423

0,0421

0,0448

0,0511

0,0491

0,0463

u = —21

1,020

0,423

0,915

0,348

0,637

0,4 30

1,216

1,227

1,812

2,070

r * rMNo

(S"1 mg"1)

0,420

0,464

0,441

0,425

0,408

0,404

0,565

0,602

0,851

0,919
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Para cada fonte, estes dois valores são comparados por meio

da razão U = 'r M/"r M e, por precaução, utiliza-se o maior

valor entre eles.

b) erro estatístico de N

Os erros sistemáticos da tabela 4 podem ser

calculados aplicando a lei da propagação de erros na expres

são para N . Com algumas aproximações, as expressões que es.

timar. esses erros são :

a) rA = s Tr(NB • Ny - 2M)

onde r. é o erro na medida de N devido ã incerteza s
A o T

no valor do tempo de resolução modi do r

b ) rB

onde rB é o erro na medida de N devido â incerteza s no
B o i%e

valor de K medido

s N
O r S -JL_£
C; D t

onde r. é o erro na medida de N devido á Incerteza i no
D O T

valor do tempo morto T medido
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d» rm - S 2

onde r é o erro na medida de N devido ã incerteza s na
m o m

medica da massa das fontes

O

onde s, é o erro na medida de N devido ã incerteza s. na
t o t

medida do tempo.

Pela tabela 4 verifica-se que o erro sistemático total não

deve exceder 0,30%.

O valor final da atividade especifica e seu

erro estatístico são dados na tabela 5. Para a comparação can

o valor fornecido pelo LMRI, multiplica-se o erro estat£sti_

32co polo fator (!«_• Stvidcnt t que r iqu«il n 3.250 pnrn o nf

vel de confiança de 99/7% e grau de liberdade 9, e somam-se

linearmente o erro sistemático e o erro estatístico para ob

ter a incerteza total.

0 resultado final da atividade especifica da

solução de Co, bem como a incerteza total são dados na ta

bela abaixo

A diferença percentual entre o valor da ativî

dade específica medida neste trabalho e o fornecido pelo
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Tabela 5

Resumo dos Resultados para 60
Co

número
da

font v

1

2

3

4

í 5

6
i

; 7

8

9

10

Atividade especifica

(H<|.im| )

953,84

955,42

954,56

958,58

963,49

959,29

960,88

961,45

957,90

959,12

Erro estatístico

(doivto pndrno)

0,42

0,46

0,44

0,43

0,41

0,40

0,57

0,60

0,85

0,92

-1Média ponderada : 958,26 1 1,09 Bq.mg" ou

-1958,26 Bq.mg"-1 í (0,11%)
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LM RI é de -0,27% com um erro estatístico de 0,47%, o que

comprova que o método de coincidência convencional desemrol

vido neste trabalho e o sistema de coincidência AvB-y utili_

zado não introduz erros sistemáticos significativos neste

tipo de medida.

Presente
1'rabalho

..ab .Padr.
'rimaria

atividade espe
;ífica(Bq.mg T

958,26

960,90

erro esta*
tlstico(l)

0,36

0 ,3

erro sistema
tico (%)

0,30

1,2

Incerteza

0,66

1,5



CAPITULO V

MEDIDA DA ATIVIDADE ESBEClFICA DE UMA

SOLUÇÃO DE 63Ni PELA TÉCNICA DE TRAÇADOR

O Ni é um emissor beta puro cuja energia máxima é

€5,9 kev, energia média de 17,2 kev e meia vida de 100 anos.

A solução de Ni medida foi fornecida pelo The Ra-

diochemical Centre-Amersham, Inglaterra, cuja atividade não

foi especificnrln polo fornocodor. Sun conccntrnçno original

de 87 iig/ml de carregador (NiCl» inativo) foi diluídn ndicio

nando-se HC1 0,1 K até atingir uma concentração de cerca de

2,5 vg/ir.l, concentração esta que permitiu a fabricação de

fontes na fr.ixa de eficiência acima de 90%. A idéia original

era nedir uma solução calibrada de Ni fornecida por um Ia

boratórío de padronização primária para se poder intercompa

rar os resultados de maneira análoga ao caso da medida de

Co. Isto não foi possível devido ao fato do mesmo fornecer

as soluções calibradas com um alto teor de carregador, o que

impedia a fabricação de fontes com alta eficiência, que é

uma característica primordial na técnica de traçador.

As condições de operação do sistema de coincidên

cia 4TTB-Y são as mesmas do capitulo anterior e para prevenir

erros sistemáticos adicionais, a reprodutibilidade do siste

81



82

ma a longo prazo foi testada, medindo-se a atividade especí^

fica de uma fonte de Co durante o período da medida de

Ni(tabela 6). 0 teste estatístico para verificar a repro

dutlbilldade foi o do quadrado médio das diferenças sucessl_

vas que consiste em examinar os desvios entre os resultados

sucessivos, de modo consecutivo . Para verificar o caráter

aleatório das medidas, calcula-se a variável

n-1

" V 2

para um dado nível de confiança (por exemplo, 95%) e, em se

guida compara este valor com o valor tabelado. 0 resultado

(tabela 6) mostra que as flutuações verificadas são de natu

reza estatística.

5.1 - Preparação de Fontes

As fontes foram preparadas a partir de uma solução

matriz (mistura das soluções de Co e Ni em proporções £

dequadas) de maneira análoga quando da preparação das fon

U-y, di- 6 0Co.

2 3
Para minimizar os erros estatísticos de contagem a

relação entre as atividades de Co e Ni na solução ma

triz deve-se? situar entre 0,2 e 0,4 na região de variação

de eficiência de interesse, sendo que neste trabalho foi



0,38.

83

n
i

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

Atividade Especifica
No(Bq. mg"

1)

962,74 * 0,50

961,26 - 0,49

961,79 - 0,93

962,34 - 0,58

962,30 - 0,62

962,47 - 0,58

962,86 - 0,51

962,85 - 0,87

963,51 - 1,15

962,17 - 0,54

961,67 - 0,51

963,02 - 0,44

963,55 - 0,71

962,96 - 0,50

N (médio) = 962,47 - 0,17o

n-

-4
1 2

(N .. .,-N . ), o(iM) oi
1 ... r 1 TH

(N - N ) 2
1 oi o

k Data
(1978)

01/11

06/11

08/11

14/11

17/11

20/1 1

22/11

24/11

29/11

01/12

06/12

12/12

14/12

15/12

r(

0,

n«M ,9r>*)

53< r< 1,46

Tabela 6 - Teste de reprodutibilidade para o sistema de co

incidência 4TT6-Y •

O teste consistiu em medidas periódicas da

vidade específica de uma fonte de Co.



84

Da mesma forma, para minimizar a influência do tempo morto,

a massa de cada fonte foi de tal ordem a dar cerca dç

300 000 cpm no canal beta.

5.2 - Determinação experimental da função eficiência para

Ni usando Co como Traçador

Experimentalmente, a função eficiência Fx (expressão

30 do Capitulo III) é obtida variando-se a eficiência de de

teção beta c. de Co e ajustando-se pelo método de mínimos

quadrados ponderado a taxa de contagem beta N.x devida so

mente ao Ni, em função de (1 - e.).
c

A varlaçno d<; c ei feita colando-ne ab«orv<»<loroa win

lizados de VYNS sobre uma das faces do filme suporte (abso£

ção tipo 27i). A colagem é feita colocando-se absorvedor so

bre o filme numa atmosfera saturada de vapor de acetona. A

principal dificuldade desta técnica é a formação de bolhas

de ar entre os filmes durante a colagem dos absorvedores pre

judicando o funcionamento do detetor, e consequentemente a

reprodutibilidade das medidas.

Para absorção do início do espectro, particularmente

por se tratar de grupos beta e baixa energia, foram utiliza

dos filmes absorvedores de espessuras semelhantes às do su

porto da íontr, Jr.lo 6, cerc/i ilt* 30|ig/cm . Com n í I nnl lcln«lr

de manter aproximadamente constante a variação da eficiência

de um ponto para outro, a espessura dos filmes foi progres-

sivamente aumentada, sendo que os últimos apresentavam cêr



85

ca de 300 vg/cm .

Para cada ponto foram feitas de 3 a 4 medidas de 600s

cada, de maneira a acumular cerca de 3 x 10 contagens no ca

nal beta, de modo que o erro estatístico de contagem se man

tivesse aproximadamente constante para todos os pontos.

Os pontos experimentais assim obtidos foram ajustados

por ur polinômio de 2? grau, pelo método de mínimos quadra-

dos ponderado utilizando-se de um programa para computador

que forneci» ON roof Irlcntcn do polinômio com BCIÜI ronportj_

vos erros estatísticos e os desvios percentuais dos valores

experimentais em relação aos valores ajustados. Os pesos fo

ram tomados como o inverso do quadrado dos erros estatísti^

cos de contagem do canal beta.

A expressão polinomial ajustada de 29 grau será da for

ma

Nfix = a + b(l-cg) + c(l - e g )
2 (33)

onde Kft i a taxa de contagem devida somente ao Ni e r

õ a c f1c i én< l . t üv Mi-Leçiio b e t n <1r Co. Nofltn exprcBM/io ol>

serva-se que No tende ao valor da atividade a - N de Ni
pX OX

quando Eg tender a 1, de acordo como que foi exposto no cap£

tulo



5.3 - Resultados e Discussões

Na tabela 7 e 8 são dados os resultados das dez fontes

preparadas para a medida da atividade especifica da solução

de Ni. Entre elas, o resultado de duas desviou-se de mais

de 10 desvios padrões, sugerindo alguma possível inomogenei^

dade nas fontes. Rejeitando esses dois valores o valor médio

ponderado das 8 fontes restantes ê de 868,65 - 8,03 Bq. mg .

Neste resultado, o erro de 8,0 3 Bq.mg é o desvio padrão da

média deduzido a partir da dispersão em torno do valor médio

ponderado das 8 fontes e inclue os erros estatísticos de con

tngorr., no nju.stnmf nto de dados, nn oxt rüpolnçno o OR possl̂

veis erros devido á inomogeneidade de mistura na fonte.

Os polinõmios da tabela 8 mostram que a curvatura das

funções eflciências dependem da eficiência inicial e do sub

sequente intervalo de variação de eficiência. Consequentemen

te, os resultados das extrapolações devem depender deste in

tervalo sobre o qual as funções eficiências são medidas. Ob

servando-se os espectros beta da figura 13, pode-se prever

que as curvaturas das funções eficiências determinadas expe

rimentalmente devem apresentar diferenças significativas quan

do as eficicncíofl de contoqom de Co são vnrlndnrt ntc utnn

região onde? as de ' Ni tornam-se bastante pequenas (no redor

de 25%) . Isto ocorre porque dentro deste intervalo de ener

gia, a função que relaciona as duas eficiências isto é, e. =

f(r.0_,) provavelmente não é linear.



Tabela 7

Resaltado do ajustamento de polinonic de 29 grau

pelo método de mínimos quadrados pcr.-erado para

Ni usando Co como traçador.

numero
da

fonte

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

a

864,15

881,17

882,16

849,50

854,22

847,88

921,45

1007,70

913,37

1070,88

'a

4,61

4.77

3,36

4.12

3,96

3.77

6.91

12,52

7,18

7,78

b

-5 369,40

-5 838,24

-5 665,34

-5 291,97

-5 245,92

-5 103,77

-6 247,85

-7 861,92

-5 999,58

-7 984,33

Tb

70,18

77,04

55,75

66,56

60,91

62,41

104,60

233,03

101,08

109,52

<••

14 5=3,5

16 897,4

15 530,7

15 123,1

13 552,0

13 62=,0

16 16 3,8

22 443,4

15 137,5

21 093,9

253,8

291,8

216,2

246,8

221,1

232,1

36 3,3

1035,6

338,1

364,1



Tabela 8

Atividade especifica de Ni determinadas pela técnica de traçador e a correspondente função

eficiência obtida por meio de um ajuste polinomia pelo métccc de mínimos quadrados ponderada

número
da

fonte

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Atividade es$,«r«7

fica (Bq.nç "")

864,15

881.17

882,16

849,50

854,22

847,88

921.45

1007,70

913.37

1058,87

desvio
padrão

(Bq.mg" )

4,61

4,77

3,36

4,12

3,96

3,77

6,91

12,52

7,18

7,78

Intervalo de variação de

eficiência

0,936

0,931

0,931

0,935

0,922

0,929

0,913

0,923

0,911

0,907

- 0,790

- 0,799

- 0,794

- 0,796

- 0,794

- 0,791

- 0,795

- 0,853

- 0,789

- 0,791

(25)

(25)

(25)

(24)

(24)

(24)

(19)

(12)

(18)

(19)

Funçio

x » (1 - cs)

864,15

881,17

882,16

849,50

854,22

847,88

921,45

1007,70

913,37

1058,87

(1 -

(1 -

(1 -

(1 -

(1 -

(1 -

(1 -

(1 -

(1 -

(1 -

eficiência

- bx + cx2)
ã a

6,21x

6,63x

6,42x

6,23x

6,14x

6,02x

6,78x

7,80x

6,57x

7,38x

+ 17.19X2)

• 19,18x2)

• 18,06x2)

• 17,80x2)

+ 16,33x2)

• 16,14x2)

+ 17,55x2)

• 22,27x2)

+ 16,63x2)

• 19,35x2)
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Neste trabalho, procurou-se manter constante para to

das as fontes e região de variação das eflciências,a fim de

prevenir o efeito acima descrito. As discrepâncias observa

das podem ser atribuídas ãs possíveis inomogeneidades de mi£

tura nas fontes. Além disso» como a maior eficiência inicial

obtida foi de 0,936 , existe uma extensa região de valores

extrapolados que contribue significativamente para aumentar

o erro na extrapolação. Para minimizar este efeito deve-se

obter um;i <• í lrJi"ncl n Jnlclnl n vnlor |x>»nívcl. Into potlt'rl.i

ser feito, se disponível, com o auxílio de agentes umectan

tes ou sedimentadores, que empregadas durante a preparação

de fontes, possibilitam a formação de cristais homogêneos

e finos, diminuindo assim a auto-absorçno.

A função eficiência ajustada para uma das fontes (fon

te 1 da tabela 8) é mostrada na figura 14 . No eixo das orde

nadas tem-se a taxa de contagem N devida somente ao Ni c

no eixo das abscissas e ineficiência (1 - efi) do Co. Pela

figura verifica-se que a partir de uma certa eficiência ( a

proximadamente 0,86) o taxa de contagem N. se mantém conn

tanto opooaj ôr • diminuir. Into ocorre devido ;\n frnõmrn«»

de retroespalhamento das partículas beta no filme absorve

dor cuja contribuição torna-se significativa a partir da

quela espessura (cerca de 1,6 mg/cm ).

Com algumas aproximações, pode-se desenvolver uma fun

ção eficiência para Ni usando Co como traçador por meio

de um procedimento puramente analítico a partir da teoria
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Figura 14 : Função eficiência ajustada pelo método
de mínimo* quadrados ponderado para o
par 60Co/63Ni
Em cada ponto está representado teu er
ro estatístico correspondente.
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de Fermi que descreve o espectro beta e uma função probabili^

dade de escape apropriada para partícula beta (Apêndice A) .

Essa expressão é um pollnômio de 29 grau da forma

Nox(1 " 6' 4 8 x

onde x~l - L_ e N é a atividade do Ni.
D OX

Da mesma forma, a partir da teoria de Fermi pode-se tam

bém desenvolver uma expressão para a função eficiência por

um procedimento de integração numérica e adotando uma função

probabilidade de escape apropriada. Por este método, Lowen-

thal calculou as eficiências de contagem para Ni e Co

num intervalo de variação de eficiências de Co de 0,925 n

0,790 e os dados assim obtidos foram por êle ajustado pelo

método de mínimos quadrados chegando á seguinte expressão:

Nf,x * Nox(1 " r>'

Colocando-se N. /N „ das expressões 34 e 35 e da figupx ox —

ra 14 em função da ineficiência (1 - cfi), verifica-se uma

concordância razoável entre a curva experimental empiricamen

te determinada e a do modelo numérico, principalmente na re

gião de altas energias (figura 15). Supõe-se aqui que esta

concordância se deve ao fato de que as duas funções foram ob

tidas variando-sc a eficiência em Intervalo aproximadamente

iguais, apesar de que o modelo teórico não leva em considera



s
o

5
HI

I MCFICICNCIA OC CONTACtM •o

Figura 15 - Funções eficiencias para Ni usando Co como tra

çador a partir de

este trabalho 25— . — . método numérico
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ção uma possível lnomogeneldade na fonte.

A discrepância maior entro o modelo analítico se devo

provavelmente ao fato de que a função probabilidade de es ca

pe das partículas beta utilizada (Apêndice C) não é a mais

adequada para se deduzir a expressão 34. Pode-se notar tam

bém o efeito do retroespalhamento das partículas beta e me

dida que a espessura dos filmes absorvedores aumenta, isto

é, diminui a eficiência.

Para verificar se a curva quadratics ajustada é a me

lhor ordem polinomial, experimentou-se também um polinômio

de terceiro grau e testou-se estatisticamente pela análî

se da variância (teste F), qual a melhor ordem polinomial .

Na tabelo 9 síio dador. os rcsultadon dento testo ontatfatiro.

Regressão M.a. é a soma total dos quadrados das dife

renças entre o valor médio da taxa de contagem observada N

do canal beta e os valores ajustados de N . £ v é a soma

total dos quadrados das diferenças entre os valores observa

dos e ajustados de N. . Analogamente, M.a. e [ v. referem-

se ao ajustamento polinomial de terceiro grau. As variancias

são a soma dos quadrados dividida pelo grau de liberdade a

propriado e F é a razão entre as variancias para cada grau

de ajustamento. Os valores de F (v , v , 0,5) critico a 0,5%

de nível de confiança são dados na última coluna dn tabela

9.



Tabela 9

Análise da Variãr.cia

' grau de a-
justamente

2

3

Soma

Regressão

Resíduo ][\

Regressão

Resíduo Ji

dos

M?a

M3a

'3

t

quadrados ;

2 100

1

3 9 4

357,44

402,08 ;

031,80

478,10

grau de

liberdade

v l = 2

V2=22

vl" 3

v2=21

Variância

s 2
2

T2

50178,72

63,73

31343,93

22,77

F

787,

1376

35

,73

crítico i

3,4 j

3,1 :
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Como F ê maior que F critico para ambos os casoB tan-

to a curva de segundo como de terceiro grau podem se ajustar

com confiabilidade aos dados experimentais. Portanto, deve-

se fazer um teste para verificar a melhor ordem polinomial.

Calcula-se, então

e como F. = -28,40 é menor que F(v.=l, v_= 21, 0,5) crítico

4,4 , conclui-Bc qut« a melhor ordom polinomiol do njunto ó

2.

Além dos erros estatísticos, existe também um erro sis

temático devido ás incertezas na determinação da massa da

fonte, nos fatores de diluição e na atividade específica de

Co. Estimativa deste erro pode ser baseada na medida da a

tividade específica da solução de Co no Capítulo IV e es_

23 35pera-se que tal erro nao exceda 0,8% ' . Esse erro e adl̂

cionado diretamente ao desvio padrão da média (0,9%) que in

clue todos os efeitos aleatórios conhecidos para dar o resul̂

tado final de 868,65 Bq. mg"1 í 1,72% .

Considerando as severas dificuldades associadas com

medidas de emissores beta de baixa energia como Ni, a in

certeza encontrada concorda razoavelmente com os valores

encontrados na literatura 5'36'3 sendo, portanto, conside

rada satisfatória para este tipo de medida .
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5.4 - Conclusão

Para medidas absolutas de radionuclideos com esquema de

desintegração simples como Co, o método de coincidência con

vencional desenvolvido neste trabalho e o sistema de coin

cidência A-nP-y utilizado não introduz erros sistemáticos sicj

nificativoE.

Na técnica de traçador, o procedimento experimental

mais indicado para minimizar as incertezas no resultado fl_

nal é efetuar as medidas de maneira que as eficiências inî

ciai e final sejam as mais altas possíveis. £ necessário, a

inda, que as medidas sejam feitas em intervalo suficientemon

to oxtimuo e qu<> o número di» modi dan dentro dos te- intrrvnJo

seja também suficientemente grande para assegurar um ajusta

mento adequado para a função eficiência.

Para minimizar o efeito de retroespalhamento das part£

cuias beta, os absorvedores devem ser colocados nas duas fa

ces do suporte da fonte.

Os resultados mostram que a compatibilidade química das

duas soluções radioativas no que se refere ã homogeneidade das

fontes é fundamental nesta técnica.

Da análise da varlância e da comparação com as curvas

teóricas da função eficiência, observa-se que o polinômio do

29 grau empiricamente determinado pelo método de mínimos qua
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arados ponderado ê realmente adequado para a extrapolação ,

nos intervalos de variação de eficiência considerados.

Uma maneira de pesquisar possíveis erros sistemáticos

devido ao efeito dos espectros beta na função eficiência se

ria a utilização de outros traçadores adequados.

Devido aos erros associados com a callbração de cmlsso

res beta de baixa energia como Ni, a incerteza de 1,7%

encontrada neste trabalho é razoável e compatível com as en

contradas na literatura.

A boa concordância verificada entre a função eficiên-

cia experimental e as teóricas, principalmente na região de

altas eficiências, mostra que a técnica de traçador é ade-

quada para este tipo de medida.



APÊNDICE A

DESENVOLVIMENTO ANALÍTICO DA FUNÇÃO EFICI

ENCIA PARA 63NI USANDO 60CO COMO TRAÇADOR

A distribuição de partículas beta por unidade de in

tervalo de enrrqin c dada pela teoria de Fermi como

onde

NtE)dE = kF(Z,W)pW(Eo - E)
 2cn (E,EQ,Z)dE (A.l)

N(E)dE é o número de partículas por unidade de e

nergia no intervalo E a E + dE

k é uma constante

F(Z,W) e a função de Fermi que descreve o efeito

do campo coulombiano sobre a partícula cmj_

tido

2 1/2p=(W - 1) é a quantidade de movimento da part£

cuia beta

w = — ^ j + i é a energia cinética total da parti
m e

cuia beta

é a energia cinética/ em Mev, da partícula

beta

99
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E ê a energia máxima, em Mev, da partícula be

ta

Z ê o número atômico do núcleo filho

c (E,E ,Z) é o fator de correção para o espectro da

partícula beta de n-ésima proibição

Numa transição permitida, que será considerada como

uma transição de proibição zero, o fator de correção c será

constante, sendo independente de energia e número atômico do

elemento, Para transições de ordens superiores, o fator de

correção c depende de E, E e Z .

A classificação das transições proibidas como pri_

meiro proibição, segunda proibição, terceira proibição, etc.

pode ser feita dependendo da variação no spin Al e paridade

do núcleo antes e depois da transição. De acordo com essa

classificação, tanto Co como Ni Apresentam trnnntçõeti por

mltlda;;, sendo portanto c (K,E .Z) • c constante.

n o o

A função de Fermi F(Z,W) pode ser substituída pela
~ w « -

expressão - G(Z,W), sendo que G(Z,W) e uma função que varia

multo mais lentamente que F(Z,W) e está tabelada em K. Sie<j

bahn 3 8.

Portanto, a expressão A.l fica

N(E)dE * k'G(Z,W)W2(E0 - E)
 2dE (A. 2)
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onde

k1 = kc .o

Reescrevendo a expressão (A.2) em termos de energia

cinétlca £ do elétron e expronsando E om unidades de m e

tem-se :

W2 = (-£-«• + l ) 2 «= (E + 1)2

N(E)dE = k'G(Z,W) (E+l)2(EQ-E)
2dE (A.3)

Devido ao problema de absorção de partículas beta

na própria fonte e variação da eficiência do detetor com a

energia das partlculíis beta, o número de partículas detetado

será menor qui- o número real emitido. A razão , i_, do núme-
P

ro de partículas beta detetado e o número real de partículas

emitido pode ser escrito pela expressão

[E
o

G(Z,1
* n

(A.4)

rW) (E+l)
2(Eo-E)

2dE

onde (J(E) pode ser definido como probabilidade de escape de

um elétron de energia E. A função 0{E) leva em consideração
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a eficiência intrínseca do detetor e a absorção das partieu

las beta no própria fonte.

0 caso mais simples para flf(E) será da forma

(J(E) = 0 para E < e

= 1 para E > e

onde e é uma energia limite a partir da qual o elétron é £

mitido da fonte.

Reescrevendo a expressão A.4 em termo da ineficien

cia do contmlor, tem-se

G(Z,W)(E+l) (E -E) dEJe °
1 - efl = 1 - -B (A.5)

[ ° 2 2
G(Z,W) (E+ir(E0-E) <3E

' 0

O segundo membro da expressão acima representa a

parte do espectro que foi absorvida. Portanto,

ie 2 2
lo °
-p (A.6)

G(z,w) (Ji+i)2(i-: -i;)2di:
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Como G(Z,W) c uma função qur varia muito pouco com

E, ela pode ser substituída por G(Z,1) no numerador da equa

ção A.6 e por uma média ponderada G(Z,W) no denominador.Com

essas aproximações, a expressão A.6 fica

(E+1)2(E -E)2dEo

-E)2dE

(A-7)

Integrando a expressão acima e desprezando os ter

mos superiores a terceira ordem em e, obtém-se

- e. ^ |1 - (e/EQ) - EO>] (A.8)

onde

30G(2,l)

G(Z,W) - 5EQ • 10)
(A.9)

Para cada nuclídeo, os valores de k podem se caleu

lados utilizando-se dos valores tabelados de G(Z,W) em fun

ção de

Escrevendo-ae a expreosão A.8 para o emissor bota

puro (subscrito 1) e para o traçador (subscrito 2), e divi
dindo-se uma pela outra obtém-se a seguinte expressão apro

ximada '•
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1 " c

í & i f i • - a . i i ^
c 2 E 0l L Eo2 E o l .

Multiplicando-se ambos os membros da equação

ma pela atividade N do emissor beta puro obtém-se

k E I" 1" CB B ~1

° ei ° ° k
2
E01 62 L k2 EO1J

CA.11)

Como N e na expressão A.11 é a taxa de contagem
O Bx

N do emissor beta puro no canal beta, essa expressão pode
Bl

ser eBcrlto

k2E01 . . 2 - 0 1

- íjíttci- 58i) Cl 2l
k2E01 01 2 J

(A.12)

A expressão A.12 mostra a relação entre a ativida

de aparente N e0 do emissor beta puro em relação ã inefi-

ciência (1 - e0 ) do traçador. Ela foi desenvolvida analiti
2 - "

camente, usando algumas aproximações e observa-se que é uma
função do nogundo qrau, em (1 - '»)•
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Portanto» conh«cendo-ae OR valores do k e aa onor-

glas máximas do emissor beto puro c do traçador , a exprc£

são A.12 fornece a forma da função eficiência e serve para

uma comparação aproximada com a função eficiência obtida

experimentalmente.

Para o caso Ni usando Co como traçador, a ex

pressão A.12 apresenta a seguinte forma :

13)NB = No 1 - 6,48(1 - cfl) • 12,02(1 - Cg)
2 (A.

onde cA é a eficiência de deteção beta do Co.

Outras formas de função probabilidade de escape
2 2

0(E) tais como a exponencial (l-e~ ) e gaussiana(l-e~w )

que provavelmente são aproximações mais realistas poderiam

ser usadas para a obtenção da expressão A.13 .
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