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RESUMO

Foi projetado • construído um espectrometro
"Nlnl-Oranc*" <M0> par* electrons, utilizando imãs planos
permanentes e um detector de barreira de superfície. Foram
determinadas as funções de transmissão de diferentes
configurações do sistema, para energias entre 200-1100 IceV. Foi
desenvolvido um modelo matemático do sistema, a partir da solução
analítica para o campo de um imS plano e da integração numérica
da equação de movimento dos electrons no campo do MO. As funções
de transmissão assim obtidas foram comparadas aos resultados
experimentais e mostraram um bom acordo para energias baixas e
intermediárias.
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INTRODUÇÃO

A espectroscopia de electrons vinha sendo realizada,

at* recentemente, com a utilização d* espectrometros magnéticos,

que apresentam alguns inconvenient»». Nestes sistemas, as medidas

devem ser realizadas passo a passo» consumindo multo tempo. Esta

característica restringe a sua utilização a fontes com vidas

médias longas ou ao emprego de aceleradores de partículas,

normalmente sujeitos a um alto nível de radiação de fundo.

Medidas de coincidência sab bastante difíceis devido as suas

dlmensSes relativamente grandes e a características geométricas

que restringem as possibilidades de associação a outros sistemas

de detecção.

0 surgimento dos detectores de estado sólido promoveu

um grande avanço na detecção de electrons, principalmente por sua

alta resolução e por permitirem a aquisição do espectro

eletrônico em uma larga faixa de energia, reduzindo drasticamente

o tempo de aquisição. No entanto, este tipo de detector é

normalmente muito sensível, podendo ficar sujeito a um alto nível

de radiação de fundo, obscurecendo o espectro. Para minimizar

este problema, sSo empregados campos magnéticos que, neste caso

além de transportar os electrons da fonte ao detector, atuam como

filtros que excluem a indesejável radiação de fundo, aitTBv^m dos
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diferentes «feitos do campo sobre protons» neutrons, alfas,

camas, raios-X • positrons. Esta técnica sofreu um recente avanço

com o desenvolvimento de novos materials magnéticos, capazes de

produzir campos Intensos, substituindo os grand** eletro-lmSs

refrigerados a acua utilizados nos espectrômetros magnéticos.

O Inicio do desenvolvimento de espectrómetros tipo

"Mini-Orange" <M0>, que utiliza pequenos imãs permaneni-es. data

da década d* 70 <K172>, • v*m sendo sistematicamente estudados

por diversos autoras <Is7S, Pa83, D184, Ha84, Kutíó, Dr39>. Suo

sistemas econômicos, pequenos, leves e versáteis. utilizados

isoladamente ou associados a outros sistemas de detecção, e podem

ser instalados- na maioria das câmaras de espalhamento. Na

"Crystal Ball" de Oak Ride», por exemplo, foi realizada uma

experiência <Sa86, He8P> em que, além de todo o sistema de

detecçXo y, foram emprefados seis "Minl-Orances", dispostos ao

redor do alvo. Outra recente aplicação <K190> utiliza quatro MO's

num polarlmetro para electrons e positrons.

O presente trabalho encaixa-se neste contexto, de

desenvolvimento da Instrumentação para Física Nuclear, e visa.

além do projeto e construção de um espectrometro "Mini-Orange", o

desenvolvimento de métodos experimentais e teóricos para avaliai»

suas características e potencialidades, bem como a capadtacSo

nas técnicas experimentais comumente «mprecadas em Física

Nuclear.



Neste trabalho, foram determinadas as curvas d»

transmissão para uma faixa relativamente grande d» energia * um

estenso conjunto da parâmetros do sistema. Um método novo •

bastante geral foi desenvolvido para o calculo da transmissão do

MO, apresentando bons resultados • consistindo em uma importante

fonte de informacSes para auxiliar o projeto de sistemas mais

específicos.

O inicio do Capitulo 1 estabelece, brevemente, o

contexto da Física Nuclear am que o sistema pode ser utilizado

como instrumento para obtenção de Informações sobre a estrutura

nuclear. A seguir a apresentada uma descrição do equipamento,

expondo, am linhas gerais, suas características e os principais

aspectos a serem abordados no trabalho.

O Capitulo 2 trata da obtenção da solução analítica

para o campo de um ima* plano, paça fundamental para o método de

calculo desenvolvido, particularlzando o tratamento aos imãs

utilizados no espectrometro desenvolvido. Sab apresentadas

medidas dos campos produzidos pelos imãs individualmente,

realizadas para ajustar os parâmetros livres das equaçSes

encontradas. No Capitulo 3 * descrita a "construção" do campo do

"Mini-Orange", falta através da superposição dos campos dos imãs

que o comp&em, a os resultados assim obtidos sao comparados as

medidas realizadas em algumas reglSes do sistema.
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O c&lculo da transmissão * fe i to a part i r da integração

da equação d* movimento doe electrons no campo do HO, • o

Capitulo 4 descreve o método e as aproximações realizadas com

esta finalidade.

No Capitulo 5 sSo apresentadas as características

mecânicas e c*°m*tricas do sistema projetado. SSo também

definidas as configurações estudadas • descritos o arranjo e os

procedimentos experimentais, a eletrônica e os sistemas de

aquisição- de dados utilizados nas medidas da transmissão.

O Capitulo 6 contém a análise e apresentação dos

resultados, e a comparação dos dados experimentais aos valores

calculados com modelo matemático. Nas ConslderaçSes Finais s8o

discutidas am principais informações obtidas das medidas e as

potencialidades do método de calculo.



DESCRIÇÃO DO SISTEMA

A observação de «léciMM d* convaralo • da radiação

gama associada constitui um* das técnicas utilizadas no astudo da

estrutura nuclear. A conversão eletrônica pode acontecer quando a

função da onda da um electron atômico s e superpSe a função de

onda do núcleo excitado. Deste modo, pode haver transferi nda

direta do excesso de energia do núcleo para o electron,

ejetando-o do Átomo com uma energia correspondente A diferença

entre a enercia de exdtaçao do núcleo e a energia de ligação do

electron.

A conversão eletrônica e o decaimento r sao processos

competitivos, obedecendo as mesmas regras de seleção, exceto nas

transições 0 * 0 , onde a conversão eletrônica é permitida e a

transição r proibida. O coeficiente de conversão da uma medida da

probabilidade relativa em uma dada transição, e é definido como

<Ma69>:

m probabilidade de conversão X» N*
probabilidade de emissão y XT fT

em termos das constantes de decaimento, onde N* e H sab o numero

total de electrons e fôtons, respectivamente, observados por

unidade de tempo. Podem ainda ser definidos, da mesma maneira, os
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coeficientes de conversão pardals

associados a •missão d* electrons dos níveis atômicos K, Li, Lu,

Lm, etc.

Em núcleos com núnwro atômico «levado, a conversão

eletrônica é significativa, • o coeficiente d* conversão varia em

magnitude de acordo com a quantidade de momento angular e a

energia perdida pelo núcleo. A titulo de ilustração, para uma

conversão na camada K, numa transição com multipolarldade

elétrica L, uma fórmula aproximada par* o coeficiente de

conversão parcial pode ser derivada <Ma6v>:

e para multipolaridade magnética L:

ambas validas para BK « Eo « me*.

Assim, a partir da comparação dos coeficientes de

conversão obtidos experimentalmente com os previstos pela teoria,

* possível obter informações sobre a multipolarldade e a natureza

das transições nucleares eletromagnéticas. o espectrómetro

"Mlnl-Orange" OK» é um dos sistemas de detecção de electrons,

que, se associado a um sistema de detecção para a radiação y.
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permite a determinação- dos confidentes de conversão.

Um típico espectrometro "Mlnl-Orange" e esquematlzado

na Pie- 1-1- £ formado por pequenos imãs permanentes, normalmente

compostos de terras raras <:*., Nd-Fe-B, SmCo5>, dispostos como

os cornos de uma laranja ao redor d» um absorvedor central pesado

<Pb,V,Au>. O conjunto e colocado entre a fonte Cou alvo, no caso

de reações em aceleradores de partículas) e o detector,

geralmente de barreira de superfície ou de SiCLIX O sistema atua

como lente • filtro, defletlndo os electrons em direção ao

detector, ao mesmo tempo evitando que partículas positivamente

carretadas tenham o mesmo destino. O absorvedor central tem a

finalidade de provocar uma "sombra" sobre o detector, impedindo

que a radiação neutra, principalmente y, o atinja.

O "Mini-Orange" pode ser caracterizado por sua função

efe transmissão, definida, para cada energia, como a razão entre o

numero de electrons coletados pelo detector e o total emitido

p»l» fonte. A transmissão, ou luminosidade, * função do campo

produzido pelos imãs e, portanto, do número, forma, disposição e

magnetizacãb destes, bem como da distancia da fonte e do detector

ao conjunto. Os imãs utilizados são em geral planos ou em forma

de cunha <"wedge-shped">. Para cada configuração de campo as

distancias do detector e da fonte ao MO podem ser modificadas

continuamente, gerando diferentes funções de transmissão. Estas,

por sua vez, são bastante sensíveis aos parâmetros do sistema, e
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r a 1.1. Esquema geral de urn espectrAmetro "Mini-Orange". <a>
visSo estereoscopica; <b> definiçSo d* alguns parâmetros do
sistema • Cc> orientação das linhas de campo CUustraçSo adaptada
de K17S>.

pequenas variações nestes podem causar mudanças consideráveis na

luminosidade. A escolha do número, forma e dlsposlçSo dos imSs

depende da particular necessidade de cada experimento, permitindo

a construção de sistemas que ofereçam alta seletlvidade, ou seja,

alta luminosidade num estrei to Intervalo de energia ou sistemas

que ofereçam valores razoáveis para a transmissão numa lar^a

faixa de energia. A Fig. 1.2 apresenta algumas configurações de

HO estudadas por outros autores <K17S>, com mm respectivas curvas

de transmissão, exemplificando esta característica.

8
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a2 - Sen

5 cm

F i g u r a 1.2. D o i s U p l c o s ••p«ct.pAm*Croa "Mini-Or«nc*"> com
<ttf»r*nt«s materials • ceom*trla« dos Im2s, • as respectivas
curvas d* transmissão para algumas configurações de
fonte/MO/detector. Em <a> nota-se uma grande aeJetlvldad* do
sistema, e em <b> um alargamento das faixas de energias para as
quais os valores da transmissão sZo significativos <IlustracSo
adaptada de K17S>.
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A Fig. 1.3 apresenta a configuração do MO desenvolvido

neste trabalho. Sao seis imãs retangulares planos de SmCô , com

lados de 1 x 1.5 polegadas e espessura de 1X8 de polegada,

comercialmente disponíveis, dispostos slmetrlcamente em torno de

um absorvedor de chumbo. Os imãs planos foram escolhidos em

função da leveza do olstema, visando a aplicação associada a

espectroscopla y. Optou-se por nSo modificar suas dimensSes e

magnetlzaçSes originais, a fim de preserva-los para outras

aplicações. A Inclinação dos lmSs, de 45° em relação ao eixo de

simetria do sistema, foi escolhida a partir de resultados obtidos

por outros autores CD184, Ku86>, que mostraram ser esta uma

conflguracZo que oferece uma transmissão relativamente alta para

uma larga faixa de energia. ConflguraçSes com um dos lados dos

lmZs colocados paralelamente ao eixo de simetria, por exemplo,

produzem campos mais intensos, resultando numa transmissüo pobre

a energias baixas e intermediárias «00-700 keV>.

Diversos modelos matemáticos Ja foram empregados para

descrever os espectrómetros "Mini-Orange". Para imãs em forma de

cunha, a hipótese normalmente adotada <K172, K175, K17P, Ne7P>

utiliza um campo toroidal de igual intensidade em todo o MO.

Desse modo, as trajetórias dos electrons sâo- retilineas fora da

regllo de campo, e segmentos de arco de raio constante quando os

electrons estlo no interior do campo. Esta aproximação- fornece

curvas de transmissão com formas geralmente parecidas às obtidas

10
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D

Figura 1.3. E*qu*ma
utilizado nast* trabalho.

do ••p»ctrôm»tpo "Mlnl-Oranç«"

11
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experimentalmente, mas cujos valor*» absolutos sSo at* cinco

vezes maiores que os medidos. Um trabalho recente <Dr89>, que

também utiliza a aproxlmacZo de campo toroidal, mas cuja

Intensidade depende da distancia ao centro do sistema, obteve

bons resultados para sistema compostos por Imãs em forma de

cunha.

Para imSs planos, o procedimento normalmente empregado

<Is75, Ha84, DÍ84, Ku86> é o calculo das trajetórias utilizando

valores experimentais para o campo, obtidos experimentalmente em

alcumas regiões do HO. O resultados deste método apresentam, em

geral, as mesmas características dos obtidos com lmas em forma de

cunha.

No presente trabalho, a escolha dos lmZs planos levou

ao desenvolvimento de uma técnica que apresenta bons resultados

para o calculo da transmlssSo, além de um grmndm potencial para

outras aplicações. O método parte da obtenção da solução

analítica para o campo de um lmS, e a superposiçZo dos campos

calculados para todos os intSs é utilizada para a integração das

equações de movimento dos electrons no interior do "Mlnl-Orance".

12



O CAMPO DOS ÍMÃS

Os elemento» fundamentais do MO eJKo os ima* que o

compSe <Fig. 1.3>, e que, neste trabalho em particular, s8o peças

retangulares planas, com magnetização Ac?> perpendicular as suas

faces. Se a magnetlzaçSo do melo for uniforme as equacSes de

Kaxwell para o problema podem SBr completamente integradas, sem

outras aproximações.

2.1. As equaçges de campo

Um meio material com magnetlzaçSo ftc?>, produz um campo

magnético cujo vetor de indução e descrito por CRe79>:

4- H*-^? - a"

onde P&

n <2.3>

sab as densidades volumétrlca e superficial de magnetizacSo.

Ao longo do trabalho, o termo "campo magnético"

refere-se , em geral, ao vetor de lnduçXo magnética, 6, e nSo ao

13
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vetor intensidade de campo magnético, A. Esta liberdade na

nomenclatura deve-se ao fato de que, cotldianamente, o termo

"campo" e utilizado indistintamente para as duas grandezas.

Aplicando a Eq. 2.1 a um lmS plano, supondo que e s t e

possui uma magnetlzaçSo uniforme:

ACr'> - Mo.z <2.4>

obtém-se:

- 0

- M» <2.6>

e, portanto:

onde a integral deve ser efetuada sobre toda a superfície do imS.

Em coordenadas cartesianas, com o sistema definido na

Flg. 2.1, tem-se:

• y j • zfc <2.8>

i • y'3 *a'k <2.9>

Bx(x,y,z>í • By<x,y,z>3 • Bj<x,y,z>k C2.10>

14
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í<x.y,*> - -M̂o f^. f^. Cx-x' <y-y>J • <z-z* >k

/7 •* Y

Plfura 2.1. Sl«t*ma d* coordenadas utilizado no calculo da
solução analítica para o campo de .um im8 plano.
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A integração da equacSo * trabalhosa» • os detalhes s3o

apresentados no Apêndice A. Os resultados sito:

BxCx,y,z> f

* - [

<*-!>•/ z*

B,<x#y,z> «ctan

<212b>

<*+l><y+a> _ . 1

orH> 2* <y+a>*+ z 2 J

I z /<x-l>*+ <y+a>*+ z* J

•rctan f <»*l><y-a> 1
I / 9 9 9 ' I

L z / Of*l>*«- Cy-a> • z J

arctan I—

<x-l> <y-a> 1 1

<x-l>*-f Cy-a>2+ 2 1 J J

<2.12c>

EquaçZJes semelhantes podem ser encontradas em Wu88, que

trata de um sistema magnético com lmas planos Instalados na sonda

Galilou, enviada a Júpiter.

16
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2.2. Caracterização dog Imãs

A adequação da solução analítica para o campo dos lmSe

deve ser verificada através da comparação dos valor*s calculados

com resultados obtidos •xp*rlm*ntalmente. Com esta finallda^ ,

foram realizadas alcumas medidas dos campos dos lmas que compõem

o MO. Utlllzou-se uma pequena ponta de prova de efeito Hall <Flg.

22>, cujo sinal é Injetado num (aussimetro, que por sua vez cera

um sinal de tensão, lido com um voltimetro comum ou dlgltallz*

por um conversor analoclco-dlfltal.

.39"

B

II

H-

2.2. Ponta de prova de efeito Hall, utilizada nas medlc
dos campos magnéticos, F.V.Bell Hod. HTL-0608. DlmensSes:
A«aOOmm{ H'4.6mmf OlSmm» D»3.7mm.O gausslmetro utilizado foi um
F.V.Bell Mod. 640.

17
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A ponta de prova foi fixada numa mesa X-Y de predsSo,

disponível em nosso laboratório, permitindo a varredura de

superfícies paralelas as faces dos lmas, colocados sobre uma

pequena mesa de altura variável (Flg. 2.3>.

Figura 2.9. Um dos arranjos experimentais utilizados
medidas dos campos dos imfs. 1, ponta de prova de erelto Hall; Z,
mesa X-Y; 3, mesa dw altura variável • 4, imS.

18



Cap. * O campo das imàs

Parte das medidas foram realizadas no Laboratório

Nacional de Luz Sincrotron <LNLS>» em Campinas. O Grupo de lmas

desse laboratório dispõe d* uma mesa X-Y controlada por

microcomputador, cujos movimentos podem ser pre-programados. O

sistema dispSe também de um conversor analóglco-dlgital, e faz o

registro simultâneo do valor do campo e da posição da ponta de

prova.

As medidas foram realizadas para a componente Bi do

campo, ao longo dos eixos x e y, definidos na Pig. 2.4, e a

diferentes alturas z em relação ao imS. A Tab. 2.1 apresenta um

conjunto típico de dados obtidos desta maneira.

1
i
f

3 • X,Y

Figura 2.4. Definição das linhas ao longo das quais foram
realizadas medidas dos campo produzidas pelos imãs planos.
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Tabela 2.1. Valores típicos da componente Bz do campo dos lmas
utilizados, ao longo das direções x e y, para z-6.5 mm. Medidas
••melhentes foram realizada* em amkâs as faces dos oito lmSs
disponíveis, para diversos valores de z.

X<mm>

-16

-14

-12

-10

-8

-6

-4

-2

0

2

4

6

8

10

12

14

16

Campo

Norte

752

786

779

762

745

732

718

708

702

698

699

707

722

740

751

732

634

<0auss>

Sul

789

839

842

830

819

812

809

814

821

830

844

858

874

885

882

829

665

YOnm>

-8.4

-72.

-6.0

-4.8

-3.6

-2.4

-1.2

0

1.2

2.4

3.6

4.8

6.0

72

8.4

Campo

Norte

713

729

725

719

710

702

700

701

705

711

719

725

729

725

706

<Gauss>

Sul

782

813

821

621

816

811

810

810

813

617

622

825

622

606

766

20
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Os dados apresentados na Pie- 2.5 correspondem aos

obtidos para ambas as faces dos oito imãs, com a ponta de prova a

uma altura x-63 mm da superfície. Convém notar que o zero do

eixo do campo esta suprimido, de modo a acentuar as diferenças

entre o campo no centro e nas bordas dos imãs. Fn* ^v medidas tem

a finalidade de caracteriza-los independentemente, avaliando as

semelhanças entre 09 campos produzidos por ambas as faces dos

imSs disponíveis para a realização do trabalho. A partir destes

dados constatou-se a necessidade de um procedimento de escolha e

ordenação dos lmas para a obtenção de campos semelhantes em todos

os "caps" do MO.

21
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1000
FACE SUL

500 -20 -10

1000

10 20 -20 -10

DIREÇÃO X (MM)

FACE NORTE FACE SUL

10 20

500 -10 -5

DIREÇÃO Y (MM)
Figura 23. Valores experimentais para o campo (component» B* do
vetor d* lnduçab> em ambas mm faces dos oito ímmm, ao lonco das
dlr*eo*s x • y definidas na Pie- 2.4, com a ponta de prova a 6.5
mm de altura em relação a superfície dos Imãs. Notar a supressão
do zero da escala vertical.

22
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2.3. O método das partlçges

A Eq. 2.12a, que descreve o comportamento da componente

B> do campo, apresenta um máadmo em x-y»O, para qualquer z, e

portanto nao descreve bem os resultados experimentais

apresentados na Fig. 25. Isto indica que a magnetizaçao A<r> dos

imãs nao * uniforme, suposição realizada para efetuar a

integração. Esta hipótese pode ser contornada a partir da

linearidade das equações de Maxwell, que permite a superposição

de campos gerados por diferentes fontes.

Pode-se considerar o imff como um conjunto de pequenas

partições retangulares - cujos campos sao descritos pelas

soluçSes encontradas - aglutinados de modo a formar o imS real. A

cada partição podem ser atribuídas diferentes dimensSes e

magnetizaçSes (constantes para cada partlçao>, e efetuar o

calculo do campo total em um determinado ponto do espaço, somando

as contribuições de cada partição.

Em principio, o método nao possui limite. As restrições

ficam por conta da capacidade de calculo disponível e da

viabilidade do ajuste de um número cada vez maior de parâmetros.

Os parâmetros das partições - dimensões e magnetizaçao - sao

escolhidos de modo a ajustar os resultados dos cálculos aos dados

experimentais para o campo de um imZ em particular.

23



Cap. m O campo dos imãs

Os resultados obtidos experimentalmente indicam que a

magnetlzação deve ser maior nas bordas do que no centro dos imãs.

A partir desta constatação procedeu-se a divisão do imã em 5

partições: uma central e 4 periféricas, como esquematizado na

Fie. 2.6.

2oo 0

4

4

é

„„.,!

i................

[ . . . . . . . . . . . . . . . . .

;„

......4 1 •••

2q

2 te
2p

Figura 2.6. Esquema das partições dos imãs. As dimensões são
simétricas em relação aos eixos X e Y, e a macnetizaçSo das
bordas é suposta maior que a da região central.
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As dlmensSes das partições foram escolhidas supondo uma

simetria especular em relaçSo aos eixos x e y e as partiçSes

periféricas foram supostas Igualmente macnetizadas. Esta consiste

numa primeira aproxlmaçSo "natural" para o sistema, e os

parâmetros a serem ajustados sao fp, fq e fo, tais que:

p-fplo <2.13a>

q-fq-ao <2.13b>

Mv>fo-M* i • 2,3,4,5. <2.l3c>

As soluçSes encontradas descrevem o campo, adotando o

centro do imS como origem das coordenadas. Ao calcular-se o

campo, a t r a v é s do método das part içSes , sao necessár ias

transformaçSes de coordenadas que levem o ponto (x,y> descr i to no

s i s tema de coordenadas do lmS aos pontos <x.,y >, descr i to no

s i s tema de coordenadas de cada partlçSo. Estas transformações

consistem em translacSes dx. e dy. t a i s que:

A-x • dx <2.14a>

4-y * dyt <2.14b>

Também o s parâmetros ao • 1© <dimens8es dos imSs> devem

s e r subst i tu ídos pelas dlmensSes a ^ 1. de cada partiçfto. A Tab.

2.2 mostra o s valores para dx^ dy^ •i e i para as cinco

part ições consideradas n e s t e trabalho.
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Tabela 2^. Valores par* as transformações d* coordenadas • as
dimensões das partições utilizados no calculo do campo d* um imZ
plano.

Part ição

1

2

3

4

5

0

<«>-q>
0

-<fe-q>
0

0

o
-<ao-p>

0

O*-p>

<A>-2q>

P
<&-2q>

P
</o-2q>

a.
t

C<u>-2p>

Ao

q

q

O campo total í<r> fica, *m função dos campos ft.Cr.)

das partlço**:

2.4. Ajusta dos paramatros

Os parâmetros das partlçffes foram determinados a part ir

do a j u s t e dos va lores calculados a o s obt idos experimentalmente em

determinadas s i t u a ç õ e s . A Pie. 2.7 apresenta a s medidas

real izadas em um dos Im&s <i£ 6> para d i f e r e n t e s a l turas da ponta

de prova em relação a superf íc i e do irnS. Es tas medidas permitem

veri f icar s e o s va lores escolhidos continuam validos em todo o

espaço • nSo apenas nos planos definidos pelas medidas descr i ta s

anteriormente.
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Cap. * O campo dos imãs

Verificou-se que nSo seria possível realizar um bom

ajuste se nSo fosse adicionada uma constante aos valores

calculados para o campo. Em principio, como as soluçSes vAm de

uma integração, é matematicamente correto supor * existência

desta constante aditiva. No entanto, as soluçSes tendem a zero a

medida que z cresce, o que é fisicamente razoável e contraditório

com a necessidade da constante. A hipótese utilizada para

Justlflca-la e que nao se trata de uma constante, mas de uma

aproximação da função que corrige o efeito da espessura não nula

do lmB, ou ainda, o efeito de uma densidade de magnetizaçSo

volumetrica nik> nula. Isto é bastante razoável, dado que o vetor

de magnetlzaçSo real deve possuir lnomogeneldades, ainda que

pequenas. Seria, em resumo, uma aproxlmaçSo para o valor da

primeira integral da Eq. 2.1, a partir da qual foi deduzida a

solução analítica para o campo do lmZ plano.

O ajuste foi realizado por Inspeção, ou seja, sem o uso

de nenhum método matematicamente rigoroso (mínimos quadrados, por

exemploX Tal rigor nSò se torna necessário em função da hipótese

adotada no calculo do campo do MO e da transmissão, de que todos

os lmas possuem a mesma densidade de magnetlzaçao e a mesma

geometria das partlçSes.

Utilizando as medidas realizadas para diferentes

alturas d» ponta de prova, ao longo dos eixos x e y dos imãs, foi

extraído para eada IrnS o conjunto de parâmetros <Mí/c,fo,fp,fq>,
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bem como os valores para a constante aditiva. Os resultados

obtidos mostraram-se bastante semelhantes» exceto os valores de

Mi/c, que sofrem variaçSes de lmS para imS ou mesmo entre as

faces de um mesmo ImS. Verlflcou-se também que a constante

aditiva, para todas as faces de todos os imSs, tem o seu valor em

torno de 10X do valor de Mt/c. Para fp e f« foi adotado o valor

de 0.25 e fo • 1.4. Estes valores correspondem aproximadamente as

media* dos valores encontrados para cada caso. Na Fif. 2.7 s8o

apresentadas também curvas referentes ao ajuste realizado

utilizando estes valores para os parâmetros e a Tab. 2.3.

apresenta os valores de Má/c encontrados para ambas as faces dos

oito imãs.

Tabela ZA. Valores de Mi/t tom Gauss> encontrados para as faces
dos imãs. Os ajustes nas dlreçSes x e y sSo independentes, e
ambos os resultados sao apresentados, apesar da redundância.

Face Dir 1 2 3 4 8 6 7 8

Norte X 169 190 190 163 178

Y 170 190 191 161 179

Sul X 195 160 168 143 146

Y 197 170 172 150 150 193 155 193

162
165

194

183
183

155

164
165

193

29



O CAMPO DO "MINI-ORANGE"

3.1. Escolha • disposição doa Imga

As macnetlzaçoes dos imSs utilizados no sistema, apesar

de semelhentes, nSo sZo Idênticas, nem mesmo para as duas faces

de um mesmo irnS, e uma dlsposlçSo arbitraria dos ImSs no MO pode

produzir campos razoavelmente diferentes em cada um dos "caps". A

determinação experimental da transmissão é insensível a este

aspecto, Ja que considera o MO como um todo, e nab cada "cap"

individualmente. No entanto, a busca por uma maior semelhança

entre os campos nos "caps" pode ser bastante útil para

simplificar o método de calculo da transmissão. Neste sentido,

foi elaborado um alcorltmo para escolher, entre os oito lmas

disponíveis, os sais necessários para a montagem, bem como as

suas posicSes relativas, de modo a oferecer a maior semelhança

possível entre os campos nos "caps".

A escolha pode ser feita de modo, em principio,

simples: montadas todas as conficuraçSes possíveis e comparados

os valores dos campos nos "caps" de cada configuração, «scolhe-se

a melhor. Experimentalmente a idéia é inviável: sao 3.360

conflcuraçoes possíveis «arranjo de 8 ImSs 6 a 6, com simetria de

roteçao>, ou 20.160 caps. Utilizando as medidas realizadas nas
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Cap. 3 O campo do "Mint-Orange"

faces de cada imã, pode-se construir um parâmetro Cescalar> que

caracterize cada face de cada lma* de maneira mais ou menos

direta. Com esta finalidade foram adotadas as seguintes grandezas

como parâmetros» apresentados na Tab. 3.1:

CO o valor do campo <componente B* do v e t o r de Induç3o>

medido no c e n t r o da f a c e do lmC;

« i > uma media dos va lores medidos ao longo dos e ixos

centrais dos imãs. Esta construção leva em conta,

ainda que precariamente, as diferenças de magnetizacSo

diferentes regiSes dos imSs;

a corwtante de magnetlzacSo CTab. 2.3> fornecida

pelo ajusta da solução analítica aos dados

experimentais obtidos para para cada face dos lmas.

Tabela 8.1. Valores para os parâmetros utllisedos na eimulaoSo
para determinar as melhores configurações para os ímãs no HO.

ima

1

2

3

4

5

6

7

8

BsCO,O,z»>

N

701

775

798

659

736

677

771

681

S

815

681

698

601

603

808

619

803

<B*(zo»

N

721

792

801

o8v

757

693

767

699

S

819

699

720

622

630

807

663

798

<Mo/c

N

170

190

191

162

179

164

183

165

:>e«l

S

196

165

170
147

148

194

155

193
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Cap. 3 O campo do "Mint-Orango"

Define-se, num abuso d» linguagem, o campo médio dos

"gaps'' como a media doa valores doa parâmetros escolhldoa para a s

faces dos imKs que delimitam os "caps". A partir destes valores

obtém-se o campo médio do "Mini-oranc»", Suo, como a media dos

campos médios dos "gaps", a qual e s ta associado um desvio padrSo

a . Tem-se, portanto, associada a cada configuração ordenada

dos lmSs, representada por C " íl,J,k,l,m,nl, uma média e um

desvio padrSo.

O algoritmo computacional utilizado fornece, para cada

conjunto de parâmetros, uma l ista com as melhores configurações

encontradas, com BMO e cmo. A inspeçSo destas l i s tas oferece como

uma boa escolha a configuração 11,4,2,5,7,31, para a qual pode-se

adotar Mi/c • 171 ± 6 como o valor médio para a constante de

magnetlzaçab e sua Incerteza.

9.2. A "construção" do campo

Fará a obtençSo do campo produzido pelo conjunto de

imãs que compSem o MO, utilizam-se as soluçOes encontradas para o

imS plano e o principio de superposição: o campo num dado ponto

consiste na superposição dos campos produzidos por cada imS

naquele ponto. O campo de cada ImS, por sua vez, é a soma dos

campos produzidos por cada partição no ponto considerado.
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Também nesta fase s3o necessárias transformacSes de

coordenadas que levem o ponto <x,y,z>, descrito no sistema de

coordenadas do MO CFlf. 3.1>, aos pontos Cx^y^^, descritos no

sistema de coordenadas dos im&s <Pi».

Flsura 3.1. Definição do sistema de coordenadas do "Mlni-Oranc*"-
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Para os procedimentos descritos a seguir, convém

definir a notação utilizada. Uma transformação (R<xi>9> consiste

numa rotaçSo de um angulo O em torno do eixo x̂ , onde tx^x^xj

• <x,y,z> a cujo sentido obedece a regra usual (P- ex.:

<x' ,y' &' > * (R<z,nX«> . <x,y,z> • <y.-x,z>). Uma transformação

¥<dx,dy,dz> descreve uma translaçao tal que: <x',y* ,z'> • <x,y,z>

• TKdx,dy,dz> • <x+dx,y+dy,z+dz>.

Estas transformações também podem ser pensadas de

maneira Inversa: fixado um determinado imS i que compSe o MO,

existe um conjunto de transformações que levam o ponto

Cx ,y ,z >, descrito no sistema de coordenadas desse ImS, ao seu

correspondente no sistema de coordenadas do mlnl-orange. Estas

transformações podem ser vistas, por outro lado, como o conjunto

de operações que levam o sistema de coordenadas do ImS ao sistema

de coordenadas do mlnl-orange. Ou ainda, em outras palavras: é o

conjunto de rotaçSes e translaçoes que aplicados ao imS levam-no

A sua respectiva posição no mini-orange. Esse tratamento 6

descrito esquematicamente na Fig. 3.2.

A relação entre as coordenadas ft. • <x.,y.,z>, do

ponto descrito no sistema de coordenadas do im8 v, e as

coordenadas ft • <.x,y,±> do mesmo ponto descrito no sistema de

coordenadas do MO será:

Ko - Ri • [ Rc
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Cap. O campo do "Mini-Orango"

a> SltuacSo Inicial: o im»
descrita e>m seu próprio
sistema d* coordenadas:

b> Aplicando (Ro<y,nXa):

• Y

X

r

*r

c> Aplicando IRc<x',

• V

d> Aplicando TKO,dy",dx">:

e> Aplicando Ri<xw* ,i.n/»>

obCem-se a conflcuraçao
finaü para o IrnS, des
crito no sistema de co-
ordenadas do MO.

-» Y"

Figura 3.2. Esquema das transformaçSes de coordenadas que
relacionam o sistema de coordenadas de um ima* i ao sistema de
coordenadas do MO.
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Para o calculo explicito do campo deseja-se, na

verdade, o contrario: dado um ponto XMO as traneformacSes devem

leva-lo aos correspondentes X., utilizando as transformações

inversas:

R ** . R ~* . I R.~" • * - 1 I <3.2>

Aplicando as soluções encontradas, obtemos os campos

x^y^) , By^^y^.) , R r O c ^ ^ ) produzidos&

por oada ímS no ponto de interesse. No entanto, os componentes

<Bx ,By »B«. * estSo descritos no sistema de coordenadas do lmil i,

sendo necessária a apllcacSo das transformações que levem

novamente ao sistema de coordenadas do MO:

8 <X> - V R • R • R - &<£> <3.3>
MO f_t \ C o v v

O raciocínio desenvolvido aplica-se ao caso da

disposlçSo dos lmfts utilizada neste trabalho. No entanto, para

qualquer outra dlsposiçSo os procedimentos seriam em tudo

semelhantes: as diferenças estSo na representação explicita das

matrizes de rotaçZo e translacSo utilizadas. As matrizes das

transformaçSes utilizadas neste trabalho sZo:
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Ro

Re

R i

f O O 1 -I

•[.! i :]

l o -
o

cos(n/4)
sen<n/4> cos(n/«)

cos<pi> -s«n<f*>.> O
s»nC^i> cos<pv> O

O O

0
d+/~2">2

|lo-ao|

O 1
0 I
1 J

onde pi

«4>

<3.5>

C3.<5)

<3.7>

ond* d é o raio da saçao r«t^ do absorv*dor d» chumbo na

coordenada z*0. Explicitando as transformações para cada

coordenada • cada component* do campo obtém-se:

<3B>

<3.P>

V \

<Bz>>
MO
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3.3. Ajustes na solução

Em principio, n8o existem parâmetros a serem ajustados

nesta fase dos cálculos. A superposição dos campos é linear e

portanto nSo existe nenhum efeito coletivo que Justifique a

mudança do comportamento da solução. Para verificar esta

compatibilidade foram, no entanto, realizadas medidas dos campos

em algumas regiões do MO.

As medidas foram realizadas num arranjo em tudo

semelhante ao utilizado na medida dos campos dos imãs

individuais. Montado o MO em seu próprio conjunto de sustentação,

foi permitido a ponta de prova realizar a varredura do plano

central a alguns "gap*", obtendo a componente polar <Bg> do campo

para uma rede de 4 x 4 mm. Nesta reglSo, por razSes de simetria,

todas as outras componentes do campo se anulariam se a dlreçSo da

magnetlzaçZo ft<£> fosse perfeitamente perpendicular a superfície

dos lmas.

A Flg. 3.3 superpSe dados obtidos para dois "gaps" <31

e 57, onde 31 significa o "gap" entre o imZ 3 e o im3 1, etc>,

em cortes ao longo do eixo Z e do eixo X do sistema de

coordenadas do MO <Plg. 3.1 >. Nota-se que as diferenças entre

os campos dos dois gaps s3o mínimas, fortalecendo a hipótese de
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-30 -20 -10 0 10

Z (MH)

10 20 30

X (MM)
40

Figura 3.3. Comparação entre os valores experimentais obtidos
para a component* polar do campo no plano central de dois "caps".
As coordenadas X e Z referem-se ao sistema de coordenadas
definido na Pie* 3.1. Â esquerda para X»15.2, 27.2 e 35.2mm; a
direita, para Z--7.3, 0 * 17.3mm.

trabalho a ser utilizada no calculo da transmissão <lgualdade dos

campos>.

As comparações dos resultados do calculo aos valores

obt'dos experimentalmente apresentaram uma diferença

aproximadamente constante para' toda a região considerada. Essa

diferença remete ao problema da constante aditiva utilizada no

ajuste das equaçSes do campo de um imS plano. Na superposição dos

campos, a simetria do sistema faz com que as contribuições fixas

Ca constante aditiva) de cada face dos lmas num dado ponto sejam
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Cap. 3 O campo do "Mini-Orange"

iguais, porém d* sinais contrários, o que cancela o seu efeito.

Aqui, novamente, a Inclusão d* uma constante aditiva proporciona

um bom ajuste dos cálculos aos resultados experimentais. Com um

valor de aproximadamente 300 gauss, é 10 a 15 vezes maior que as

encontradas no caso dos lmZs. Isto pode estar relacionado ao fato

do sistema possuir 12 faces de imãs, e a confirmação desta

hipótese ficara sujeita a um conhecimento mais completo da

magnetizacao dos imãs.

A Fie- 3.4 compara resultados obtidos dos cálculos aos

dados experimentais. Os parâmetros utilizados sSo os mesmos

obtidos no ajuste do campo dos imãs <M»/c«17i, fp-fq-0.25,

f©»1.4>, e a constante aditiva adotada é de -300 0. Observa-se

que o ajuste e bom, porem com algumas dlscrepancias para aa

regiSes de Z positivo e próximas ao absorvedor central de chumbo.

Este comportamento parece Indicar que o esquema de

partições adotado nSo foi suficiente para descrever adequadamente

o campo em algumas reglSes, principalmente ao longo da direção da

maior dimensão dos imãs. Tal indicação e reforçada pela qualidade

do ajuste do campo de um im* através do método das partlçSes

<Fig. 2.6>. A qualidade do ajuste ao longo dí. direção x é

superior a obtida para a direção y <Flg. 2.7>, que determina os

valores dos parâmetros das partlçSes correspondentes a maior

dimensão dos imãs, que, no MO, corresponde a Z

positivo.
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-30 -20 -10 0

Z (MM)

10 10 20 30 40

X (MM)

Pleura 3.4. Comparação entre o s valores experimentais C • • > e
t e ó r i c o s < > para o campo no plano central a um dos "gaps" do
MO. A esquerda para X*15.2, 272 e 33.2mm; a d ire i ta , para
Z--7.3, 0 e I7.3mm.
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O CALCULO DA TRANSMISSÃO

O calculo transmissão e feito a partir d* informaçSes

obtidas das trajetórias dos electrons. Cm principio» basta saber

se um electron emitido pela fonte atine* ou nSo o detector.

Obtendo esta informação para os electrons emitidos em todas as

dlreçSes, tem-se a fração do total que atinge o detector, e,

portanto, a transmissão. O calculo se faz através da integração

da equação de movimento do electron no campo do "Mlnl-Orange", *

alguns dos parâmetros das trajetórias permitem a obtenção de uma

equação geral para a transmissão. O método é descrito a seguir.

4.1. A equação de movimento

O movimento de uma partícula carregada num campo

magnético é determindo pela força de Lorentz:

No caso especifico de um electron de energia E e massa

repouso mo, a equação de movimento pode ser escrita como:
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dVi - e ,
dlT me <4.2>

onda: m

r - i •
ntoc

<4.3>

<4.4>

A complexidade das equaçSes d* campo torna Inviável a

integração analítica da trajetória, obrigando ao uso de técnicas

numéricas para a solução do problema. Neste trabalho foi

utilizado o método de Runge-Kutta de 4— ordem <Pr86>, que exige o

conhecimento dos valores do campo em todos os pontos do espaço,

da posiçSo inicial Ccoordenadas da fonte> e da velocidade inicial

dos electrons, obtida a partir á» energia e da direçSo <«?,<£> om

que sab emitidos:

k>

|Vo| (l - ^
i/'*

(4.6>

A integração da equaçSo de movimento pelo método d«

Runge-Kutta s e faz passo a passo, e o algoritmo computacional

fornece toda a trajetória do electron, sendo uma Importante fonte

de informações sobre o sistema. As exigências do método devem ser
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Cap. 4 O cálculo da transmissão

Figura 4.1. Descrição das coordenadas e
pelo algoritmo d» calculo da transmissão.

parâmetros utilizados

ainda acrescentadas as condições d» contorno do sistema, no

sentido geométrico, como uma descrição matemática dos componentes

do sistema, que restringem o movimento dos ! electrons a algumas

regiões do espaço. Estas condições sao descritas a seguir.

aí Angulo minima o> admiss&o; abaixo deste angulo as trajetórias

dos electrons seriam bloqueadas pelo absorvedor central de

chumbo. £ definido <Pig. 4.2> pela distância da fonte ao inicio

do absorvedor, Rr - LA, onde Rr é a coordenada z da fonte e LA a

coordenada do ponto no qual se inicia o absorvedor, e pelo raio

rA<LA> do mesmo neste ponto:

<4.75
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Figura 4.2. Angulo mínimo de admissão dos electrons no HO.

t>> Ab&orv+dor- dm chumbo: sua descrição e feita através de

equações de retas, baseadas nas dimensões da peça CPic- 4.3). A

primeira **Tr retas desoreve a parte ascendente do absorvedor, em

relação a direção crescente da coordenada Z. A segunda refere-se

a refiSo em que o lmZ toca o absorvedor. Por fim, uma equação que

descreve a parte descendente da peça. Sao funções que retornam o

valor do ralo do absorvedor em função da coordenada a em que se

encontra o electron, e o calculo da trajetória 6 interrompido

quando:

tt:
i

ta: RAr* £ r . Cz«> •
V

(RATA) + RA

• RA

-<a+b> < z* < - b

- b < z* < b C4.8>

b < z* < <b+c>

t3

4.3. Descrição analítica do absorvedor central de chumbo.
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c> Anol d» Suportm: o cálculo da trajetória e interrompido quando

os electrons atingem o anel de sustentação dos imãs, ou, *^ ^ r^

se z# a aa <Flc4.4>.

d> Raio máximo do sistema: o calculo e interrompido quando a

coordenada r do electron for maior que o raio limite do

sistema, rfi CF1(. 4.4X

ao recfor do detector: o calculo é interrompido quando

* r . 2 rdet

Lr
i t

Figura 4.4. LocalizaçSo do anel de suporte dos imSe e limite
máximo do sistema, para efeito de cálculo.
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4.2. O calculo da trajetória

O tipo de solução encontrada para o campo e o método de

integração numérica utilizado permitem a obtenção de trajetórias

trl-dlmenslonals para os electrons, e um algoritmo computacional

completo foi desenvolvido com esta finalidade.

No entanto» existem limites impostos pelo tempo de

calculo necessário para a integração de um grande número de

trajetórias. A obtenção de uma única trajetória completa,

trl-dlmenslonal, calculando o campo através da solução analítica

sempre que solicitado, ó uma operação que, em um microcomputador

PC-AT, consome de 3 a 4 minutos. A obtenção da transmissão é

feita através da varredura de intervalos em & e 4> em passos

pequenos. Mesmo utilizando métodos interativos, com

retro-allmentação, tal procedimento necesslda do calculo de

centenas de trajetórias, para cada energia e cada geometria. Não

é difícil prever, portanto, que o tempo de calculo requerido para

a solução completa pode ser multo grande, mesmo utilizando

computadores mais poderosos.

A primeira aproxlmaçSo feita para minimizar este

problema utiliza a natureza "bem comportada" do campo (derivadas

suaves>, o que permite a obtenção dos valores em qualquer ponto

do espaço através da interpelação de valores conhecidos em uma
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rede de pontos, previamente calculada através das soluções

analíticas. Assim, a matriz com os valores do campo * gerada

apenas uma vez, para uma dada configuração dos imSs, e utilizada

em todos os cálculos realizados com os vários parâmetros a serem

variados. O método de interpolaçab e apresentado no Apêndice B,

em sua versão bl-dimensional, que sera a utilizada nos cálculos.

A extensão para o caso trl-dlmenslonal e direta.

Esta aproximação mostrou-se extremamente satisfatória,

e as trajetórias assim obtidas apresentam diferenças

imperceptíveis em relação as calculadas exatamente. Em outras

palavras, os erros introduzidos pela natureza discreta do método

de integração sSo maiores que os erros introduzidos pelo método

de interpolaçao do campo.

Os cálculos mostram que a componente polar do campo

CB_> é de uma a duas ordens de grandeza maior d» que as demais

<B e B_>, em praticamente todo o MO. Além disso, os valores

encontrados para estas componentes podem estar superestimados,

pois nab incluem as constantes aditivas discutidas na SeçSo 3.3,

que no caso de B_ reduzem o valor absoluto do campo, e que não

foram encontradas para as demais por falta de dados

experimentais. As reglSes do espaço em que estas podem ser

significativas sab pequenas, com pouco efeito na trajetória dos

electrons, introduzindo erros apenas n»a trajetórias próximas aos

imZs.
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Assim, a segunda aproximação realizada reduz a rede

cúbica espacial, onde cada ponto guarda a informação sobre as

três componentes do campo, a redes planas que contem o eixo Z do

sistema de coordenadas do HO, e cuja inclinação é definida pelo

angulo 9 em que o electron é emitido. Os vértices contem apenas o

valor da componente polar do campo no ponto. Esta aproximação

perde a informação sobre as componentes nSo polares do campo,

considerando-o toroidal, mas preserva a dependência de B_ em e,

que e a mais significativa.

A titulo de ilustração, sSo apresentadas nas Pigs. 4.5a

4.7 a* trajetórias de electrons calculadas utilizando as

aproximações descritas acima. Em cada figura um parâmetro de

calculo é variado enquanto todos os outros sâo mantidos fixos.
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- 4 - 2 0 2 4

Z (MM)

Figura 4.5. Cálculo das trajetórias de electrons com energia
E-500 keV, no plano central do "gap" <e«0°>, para ^ variando de
20" a 42".
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Figura 4.6. Calculo das trajetór ias d* electrons com energias
variando d» 200 a 1000 keV, no plano central do cap <0>O°>, para
^-30°.
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a 4.7. Três conjuntos de trajetórias, cada um com três
t, calculadas para 6*0°, 15° e 23°. No conjunto ao alto,

electrons de 200 keV e 4*43°; ao centro, electrons de 600 keV
curví
electrons de 200 keV e 4*43°; ao centro,
<fim25 • abaixo, de 1000 keV, emitidos a <*-23°.
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4.3. A equaçgo geral da transmissão

A tranumlssSo, definida no Capitulo 1 como a razão

entre o número de electrons coletados pelo detector e o total

emitido pela fonte, pode ser também escrita como o Angulo sólido

ofotivo (ADMO> proporcionado pelo "Mini-Orange", subtraído do

fator d* r»tro»spalham»nto <Bk> dos electrons no detector e do

fator- dm bloqueio <B1> dos componentes do sistema. A equação

geral para a tranmlssao, em termos destas grandezas seria:

100 ( 1
- ^ — • I AOMO - bk - bl I

TOO - - i=2— | tShto - bk - bl I <4.©>

onde:

2n
1 r- r I

dd <4.1O>T \ Y \ sen<*>
0 »> i AAi<©>

2n

Bk - | | ) I r>CE,%) senC^> d^ | d6 C4.ll>

2 " íí X! í "̂ '̂

V fBl • V f sen<l>ó0C*> d^ C4.12>
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A Eq. 4.10 descreve o ângulo sólido obtido com a

utilização do HO. Para a integração desta equação e fundamental a

determinação de todos os intervalos A<£i.<6> para os quais os

electrons emitidos pela fonte na direção definida por 6 e 4> c A .̂

sito defletldos pelo campo magnético de tal modo a atingirem o

detector. A somatória leva em conta a possibilidade do intervalo

para os 4?M validos ser desconexo. Apesar de pouco provável, pode

acontecer principalmente para electrons de baixas energias

emitidos a altos ângulos, cujas trajetórias eventualmente contem

"loops".

O fator de retroespalhamento Bk (Eq. 4.11) e também

escrito como equivalente a um angulo sólido, ponderado pela

fracSo »)CE,x> do total de electrons que atingem a superfície do

detector e sSo retroespalhados. O coeficiente n<E,x>, que e

função da energia dos electrons e do angulo de impacto x, que por

sua vez e função de ^ e do campo magnético. Para a função rj<E,̂ >

optou-se pelo tratamento dado por Kuzminlkh 6 Voroblev CKu75>,

descrito rasumldamente no Apêndice C.

O fator de bloqueio BI <Eq. 4.12> corresponde a fraçSo

do angulo sólido que é bloqueada pelos imSs, e a somatória

corresponde as contribuições das 12 faces. A função 6©C<̂> depende

dos pontos em que os electrons atingem os lmas, que podem ser

multo bem aproximados pelos prolongamentos das retas definidas

pelas coordenadas da fonte e pelos valores de <pt e <fn encontrados
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par* trajetórias que ocorrem em planos próximos aos

correspondentes as poslçSes dos imãs <Fig. 4.8>. Algumas

conslderaçSes geométricas permitem escrever esta dependência

como:

• ' (

h mn <d+Rr> ,

onde "e" é a espessura dos imãs, "h" a altura definida na Pis.

4.8, 4»f*<.4**4<z>/2, "d" o ralo do absorvedor em z-0 e Rr a

distancia da fonte ao MO.

Figura 4.8. Parâmetros geométricos utilizados no calculo do fator
de bloqueio do MO.
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A constant.» d» normalização C100/4n> tem a óbvia

finalidade de fazer com que os resultados sejam dados como

percentuais do total de electrons emitidos pela fonte.

O calculo da transmissão consiste, essencialmente, em

encontrar, para todas as configurações estudadas, os valores para

os limites dos A î para todo & e a função que da a dependência de

X em 4>. Essa busca se faz através do calculo das trajetórias,

realizando uma varredura em 0 e ^. A natureza discreta do

processo transforma as integrais das Eqs. 4.10 a 4.12 em

somatórias, estando a precisão dos resultados vinculada as

larguras dos Intervalos 6B e 6$ escolhidos.

Para a varredura em & utiliza-se a aproximação de que

todos os imãs possuem idêntica magnetização. Assim, basta

calcular a contribuição de uma das metades de um "gap", um

Intervalo de 30°, que por simetria é a mesma para a outra metade

e para todos os outros "gaps".

O calculo pode entSo ser feito determlnando-se a

contribuição de cada "fatia" de largura 66 ao redor de 6, para

0 £ 9 £30°. Nos cálculos efetuados para comparação com os dados

experlmetais da transmissão, discutidos nos próximos capítulos,

os resultados obtidos para 6"0° foram estendidos por todo o

intervalo |0|<1O°, para 0-15° corresponde o Intervalo 10°<|6|<20c'
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e a ©-23° o intervalo 20°<|6|<30°. Os erros introduzidos neste

último Intervalo são os mais significativos pois, além da

variação acentuada do campo em 9, os e fe i tos de borda estão

presentes com maior intensidade. No entanto, o problema é

minimizado pela redução na larcura efet iva do intervalo,

proporcionada pelo fator de bloqueio, calculado através da Eq.

4.13 a partir da média dos valores obtidos para 4* • 4& neste

intervalo.

A varredura em 4> é fe i ta a partir do seu valor mínimo,

dado pela Eq. 4.7, procressi vãmente incrementado até um ângulo

máximo para o qual o electron nab es ta mais sujeito ao campo. A

largura ó> do incremento determina a re&oluç&o da transmissão em

função de ^, e deve ser tal que a incerteza na transmissão seja

menor que um dado c, escolhido a partir da precisão desejada nos

cálculos.

Se TC4*,4>z> é o valor exato da transmissão

correspondente a intervalo A^<"0i-0a, para um dado 9, e

T • dT " 1<.4*+&4>,4it-64>>, valem as seguintes relaçSes:

T • cr <cos<^O-cosC0a» <4.15>

T • dT - ca •

Para <ttSl<c, pode-se obter, com um alguma manipulação

algébrlca, a relação:
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- cos<6*> • " 0

O valor de ó+, para um dado «, depend* do valor de £>4>-

Assim, a varredura pode ser realizada em duas fases: a primeira,

com uma variação arbitraria, determina um valor mínimo para A$,

que a partir da equação acima fornece um novo 6<f>, utilizado numa

varredura nas vizinhanças dos limites para h4> anterlomente

encontrados.

Também nesta fase devem ser determinados os valores do

angulo de incidência dos electrons sobre o detector, que definem

o retroespalhamento. Cálculos preliminares mostraram que o

Intervalo &%, correspondente aos L4> normalmente encontrados, e

bastante pequeno, gerando pequenas variações em Y)<E,x>. Como sua

Incerteza lntrinsica é alta <10X>, i)<E,%> pode ser considerado

constante em todo o intervalo, e igual ao valor calculado para o

valor médio de x, sem perdas significativas na precisão.

Se para cada 9 for encontrado apenas um intervalo

# qu* contribua para a transmissão, a equação pode ser

reescrlta, na sua "forma numérica", como:

TOO N í AAMO - Bk - BI 1 (4.18)
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- V AB^- í coeC^C^W-cos^^» 1Afeto - V AB^- í c o e C ^ C ^ W - c o s ^ ^ » 1 <4.19>
V

Bk • V Aô i»)<^<O» i»- í cos<^ t<© i»-cos<*a<e i» 1 <4.20>

i

BI

ond* N " <100X4n> - 6 - 2, é o produto da normalização pelo número de

"melos-«raps" que compSem o MO. O Índice r que aparece na última

equaçSo Indica que o calculo deve ser fe i to para o intervalo L6

mais próximo A face do imS.



PROCEDIMENTOS EXPERIMENTAIS

Experimentalmente, a transmissão do espectrometro

"Minl-Orange" pode ser definida como:

T<E'C> " -2Ê& <5 *

onde Cs<ftFjti>&y representa a configuração utilizada. Rr é a

distancia da fonte ao MO, fto a distancia do detector ao MO e 8

representa o campo magnético produzido pelos imSs. ACE,C> é o

número de electrons de energia E coletados pelo detector, por

unidade de tempo, para uma dada configuração C do MO. A

emlssividade Ao<E> e o número total <4n> de electrons emitido

pela fonte.

Os arranjos e procedimentos experimentais descritos a

seguir foram desenvolvidos para a obtenção destas grandezas e,

consequentemente, a transmlssSo, para varias energias e

conflguracSes do "Mlni-Orange".
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5.1. Arranjo experimental

As medidas foram realizadas utilizando fontes

radioativas que fornecem varias linhas de conversão eletrônica,

um detector de barreira de superfície e a disposição dos Imãs no

"Mini-Orange" descrita no Capitulo 1. O arranjo experimental

empregado este esquematlzado na Fig. 5.1. Pol concebido a partir

das informações obtidas na literatura existente sobre o assunto,

das restrlçSes impostas pelos componentes comercialmente

disponíveis <imSs, fontes e ' detector >, da possibilidade de

construção mecânica nas oficinas do IPUSP e da necessidade de

adaptar o conjunto ao sistema de vácuo utilizado nas medidas.

Consiste, essencialmente, de peças para sustentação e

movimentação dos seus componentes, projetadas de modo a garantir

o alinhamento e a predsSo na medida de suas posições relativas.

As fontes consistem numa gota de um sal metálico do

Isótopo radioativo, com aproximadamente Smm de diâmetro, colocada

sobre uma folha de mylar, sustentada por um anel de 1 polegada de

diâmetro. O suporte projetado para a fonte e um disco de alumínio

em cujo centro foi escavado um nicho, vazado de modo a deixar

livres ambas as faces da folha de mylar, a fim de nSo criar

súbitas diferenças de pressSo que poderiam eventualmente rompe-Ia

durante o processo de evacuação. Sobre a fonte e preso ao anel de

suporte ha um disco alumínio com um furo circular de 5mm de

diâmetro, que fixa a fonte e define o angulo sólido de emissão.
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Figura 5.1. Aspecto geral do arranjo experimental utilizado. 1.
suporte da fonte; 2. anel de sustentação dos imãs; 3. suporte do
detector; 4. absorvedor central de chumbo; 5. imãs ; 6. barras de
sustentação do sistema; 7. chapas de fixação. Na barra superior
foi cravada uma escala milimétrica para a medida das distancias
relativas entres as peças.
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Os imãs sSo peças planas retangulares, de 2.54 x 3.81 x

0.32 mm, confeccionadas a ptrtlr da sinterizaçSo de SmCo . Foram

utilizados na montagem seis Imãs, escolhidos como discutido na

SeçSo 3.1, dispostos simetrlcamente <"caps" de 60° >, e inclinados

de 45° em relação ao eixo central do sistema.

O suporte dos imãs consiste de duas peças: um

absorvedor central de chumbo e o anel de sustentação dos imãs. O

comprimento do absorvedor é definido a partir da quantidade de

material necessário para bloquear a radiação (ama emitida pela

fonte em direção ao detector. Sua forma 6 definida, em parte, com

esta finalidade, de modo a formar uma "sombra" sobre o detector,

e em parte para prover um dos pontos de sustentação dos imãs. O

anel de suporte foi projetado de modo a permitir que os imãs

sejam sustentados, praticamente, pelo próprio campo.

Confeccionado em alumínio, prove locais onde os imãs podem ser

encaixados, facilitando o alinhamento do sistema, sem nenhum

outro recurso de fixação.

O detector de barreira de superfície * um cristal de

silício, com 200 mm de area sensível e 2 mm de profundidade de

depleçSo, montado num cilindro com 28.3 mm de diâmetro e 12.5 mm

de altura com um conector traseiro Microdot. O suporte projetado

para o detector também é um disco de alumínio, no qual foi

escavado um nicho para que o detector fosse encaixado, vazado de
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modo a permitir a con«x2o do cabo d* alimentaçâo/sinal. Sobre o

detector é colocado o colimador, que também serve para fixa-lo.

O conjunto é, na montas*"1 final» suspenso por três

barras d* latSo que atravessam as peças. As barras, por sua vez,

sSo fixadas nos extremos em duas chapas de alumínio, presas a uma

base desenhada em função- das dimensSes da cantara de vácuo e do

sistema de bombeamento. Esta chapas e a base são confeccionadas a

partir de perfilados para garantir a ortogonalldade e o

alinhamento do sistema. Com esta finalidade, é fundamental que os

furos realizados nas cinco pecas €3 suportes e duas chapas> sejam

feitos todos em uma única operação.

O sistema é movimentado, paio deslizamento manual dos

suportes da fonte e do detector ao longo das barras de

sustentação. Para facilita» a determinação da posição relativa

dos componentes do sistema, foi cravada em uma das barras uma

escala milimétrica.

3.2. Eletrônica e sistemas de aquisição de dados

A eletrônica associada ao sistema é composta de

módulos padrão NIM, e está esquematizada na Flg. 5.2. O

pre-ampllflcador de carga CORTEC 142-B>, adequado és

caracterisltlcas do detector, oferece, além da salda para o
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5.2. Dlacrama da eletrônica • sistemas de aquisição de
dados.; PRE-AMPL, pre-ampllflcador; AMPL, ampUflcadop; VOLT,
voltimetro; HCA, anallsador multicanal; MICRO, microcomputador.

caracterislticas do detector, oferece, além da salda para o

sinal, entradas por onde podem ser aplicados a tensão Cblas") no

detector, e um pulso de t e s t e que simula uma partícula incidente.

A fonte de tensão CORTEC 428>, deve fornecer os 400 V efet ivos

para a operação do detector. Levando em conta a necessidade de

compensação- da queda de tensão sobre o res istor de entrada do

pre, cerca de 700 V »So necessários para apllcaçSes a temperatura

ambiente. Foi utilizado um ampliflcador espectroscôplco de alta

qualidade (ORTEC 673>, principalmente devido é necessidade de um

"shaplnc time" pequeno <0.25;JS>, para a otençSo de uma boa

resolução em energia A temperatura ambiente. 0 pulsador CORTEC
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41v>, utilizado para injetar sinais de carga no pré-ampllficador,

tem a finalidade de permitir ajustes na resoluçSo e calibraçâo da

eletrônica.

Os sinais provenientes do pre-amplificador e do

ampliflcador devem ser constantemente monitorados através de um

osciloscópio, bem como a corrente de fuga no detector,

principalmente durante a apllcaçSo da tensSo no detector. Sao

cuidados essenciais para evitar a ocorrência de rupturas de

mlcroplasma Cmicroplasma breakdown") no detector, que poderiam

danifica-Io permanentemente.

Para a aqulslçSò dê dados foram utilizados dois

sistemas independentes, um analisador multicanal <MCA> e um

sistema CAMAC/PC. Foi dada preferencia ao MCA < The Nucleus -

Spectrum 88>, devido a sua rapidez e simplicidade de operação,

bem como é existência de algumas funções internas úteis para a

analise dos dados. Os dados podem ser transferidos a um

microcomputador PC/OCT, por uma interface RS-232.

O sistema CAMAC/PC foi desenvolvido com a finalidade de

obter-se um entendimento completo da estrutura e funcionamento

deste tipo de equipamento, bem como para criar a infra-estrutura

necessária para aplicaçSes mais sofisticadas, tais como aquisição

de dados multl-parametrlcos. Para tanto, foram desenvolvidas

desde as rotinas básicas para comunicação entre o controlador
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199.Tabela 5.1. Principais linhas do ""Ba utilizadas para
determinação experimental da transmlssSo. Ca, energia de ligação
dos electrons atômicos; B.C., borda compton; E.C., electrons de
conversão (dados extraídos de Sh86>.

E»

K:

<keV>

37

TransiçSo r <keV>

Ml

E2

E2

303 <189O

356 <62X>

384 <9K>

B.C.

164

207

230

<kev>

<a>

Cb>

EC.

K

K

K

CkeV>

265

319

346

8000

60 90

CANAIS

5.3. Espectro de ""Ba, obtido sem o MO, com
identificação das principais reglSes espectrais <V. Tab. 5.i>.
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Tabela 5.2. Principais linhas do "" Cs utilizadas para
determinação experimental da transmissSo.E», energia de ligação
dos electrons atômicos; B.C., borda compton; E.C., electrons de
conversão (dados extraídos de Sh86>.

E»

K:

Li:

CkeV>

36

6

Trans ição r <keV>

M4 662 <85X>

BC

477

<kev>

<a>

E.C.

K

Li

(keV>

626

656

ÜJ
CD
<
r ^
"^
O
CJ

icruuu

9000

6000

3000

0

i l l

L \

\

\

V

• • I

• i

>

w

«8

1,
1 V

11 10
I I >n11 ^

1 l

50 100 150 200

CANAIS

250 300

5.4. Espectro de '"Cs, obtido sem o MO, com
Identificação das principais resides espectrais <V. Tab. 5.2X
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IO?.Tabela 5.3. Principais Unhas do "" Bi utilizadas para
determinação experiment,*! da tranemlocSoEi, energia de ligação
dos electrons atômicos; B.C., borda compton; E.C., electrons de
conv«rs3o (dados extraídos de Sh86).

E>

K:

Li:

CkeV>

91

16

Transição y <keV>

E2 569 <98X>

M4 1063 <75X>

BC.

393

857

Ckev>

Ca>

Cb>

E.C.

K

Li

k

Li

<keV>

479

553

973

1047

10000

80 160 240

CANAIS
320 400

2O7.Figura 5.5. Espectro de ""Bi, obtido sem o MO, com
identificação das principais r«cl8«s espectrais CV. Tab. 5.3).
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radiação y espalhada no detector. As demais linhas sSo fracas,

nSo oferecendo multas informaçBes adicionais, para a determinação

da função de transmissão, por* estarem próximas as linhas mais

intensas.

A resoluçSo dos picos, definida como a largura total a

mela altura <PVHM> esta entre 14 keV e 23 keV. Os melhores

resultados foram obtidos para electrons de conversSo emitidos da

camada K do **7Cs e do 3O7B1, cujos picos se apresentam bem

separados das conversões da camada L. No "*Ba as energias dos

electrons emitidos da camada K para uma dada transição sSío,

algumas vezes, próximas as energias dos electrons emitidos da

camada L em outras transições, o que contribui para o alargamento

da distrlbulçZo. Os picos originados de conversSes da camada L,

como os do Cs e do Bi, sSo também um pouco mais largos,

devido a soma das contribuições das conversões nas sub-camadas

Li, LIS e Lm, que nSo sSo bem resolvidas pelo detector.

Para a determinação da transmissão, o parâmetro de

interesse e a area sob os picos, e a resoluçSo tem um papel

secundário. Os dados foram obtidos * temperatura ambiente,

utilizando um alto ganho de conversSo no anallsador mui ti canal. A

resoluçSo do sistema pode ser melhorada resfrlando o detector até

•ua temperatura minima de operaçSo, em torno de -30 °C, ou com a

utilização de detector es mais sensíveis, como o S1CL1>.
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Essencialmente, doía conjuntos d* dados «2o utilizados.

O primeiro consist* numa serie da espectros obtidos para cada

font; stm a utilização do "Mini-Orang»"» a diferentes distancias

entra fonte e o detector. Destes espectros sao obtidas as areas

sob os picos e calculadas as atividades das fontes para cada

enercia considerada. O secundo grupo é composto de espectros

obtidos com as configurações do NO descritas no capitulo

anterior» dos quais também s8o extraídas as areas sob os picos,

qua, comparadas a atividade,, fornecem a transmissão da

conflguraçSo. Em ambos os casos, a obtenção das areas se faz

através da soma das contains dos canais da região do pico,

descontando o fundo.

As Figs. 6.1 a 6.3 apresentam a superposição de

espectros obtidos com e sem o MO, para algumas das configurações

estudadas. Ilustram algumas das vantagens oferecidadas pelo

sistema, tais como o aumento do angulo sólido e a redução da

radlaçSo de fundo.

6.1. Atividade das Fontes

A determinação do número total de electrons de energia

E, AoCE>, emitidos pela fonte por unidade de tempo, e feita
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8000

60 90

CANAIS

Pleura 6.1. SuperposlçSo d* espectros d* * Ba, obtidos com e sem
o MO> para Rr-3.7 cm • RD>2.4 cm. <a> NormallzaçSo por t*mpo d*
aquisição, ilustrando o aumento do anculo sólido. Cb>
NòrmalizaçSo p*la altura do maior pico, ilustrando a redução do
nível da radiação d» fundo. As enercias dos picos sao definidas
na Tab. 9.1 e Pie- 3-3-
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40000

6000

0 50 100 150 200 250 300

CANAIS
(b)

0 50 100 150 200 250 300

CANAIS

Figura tf.2. SuparposlçSo d* *sp»ctros d* Cs, obtidos com • s«m
o HO, para Rr«4.2 cm • R»"3.4 cm. <a> NormallzaeSo por tempo d»
aquisiçSo, ilustrando o aumanto do ângulo sólido. <b>
Normallzaçlo pala altura do maior pico. Ilustrando a raducSo do
nival da radiacSo d* fundo. As «ntrglas dos picos s2o d«flnldas
na Tab. 3.2 • Fig. S.4.
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40000

:OMMS^^-~---\/IA

400

80 160 240 320

CANAIS
400

Figura 6.3. Superposição d* espectros d* Bi, obtidos com • s«m
o MO, para Rr-4.2 cm • Ri»3.4 em. <a> Normalização por tempo d*
aquisição, ilustrando o aumento do ângulo sólido. Cb>
Normalização pela altura do maior pico, ilustrando a redução do
nível da radlaçSo ám fundo. As enepfla* dos ploos sSo definidas
na Tab. S.3 e F ie 33.

76



Cap. ó Análise dos dados e resultados

através de um detector de area S colocado a distancia RDF da

font*. Se a distancia RDF * grande em relação as dlmensSes do

detector, o angulo sólido definido por e s ta geometria pode ser

aproximado por dfl • S/<RDF>*. O numero d* electrons coletados

pelo detector pode mmf expresso, em função do total emitido, da

fração retroespalhada e do angulo sólido, como:

A<E>RDF> • AoCE> • <l-n> • - 4 § - C6.1)

Ae<E> [ <*-*?><*«> J - í - ^ <62)<*-*?><*«>* J

onde A<E,Ri>r> e a area sob o pico, Re <0.795 cm, flxo> e o ralo

do colimador A frente do detector • RDF é a distancia do detector

* fonte. O fator de retroespalhamento *)»]7<E,£> depende da energia

e do angulo d* incidência x ào electron sobre o detector. Para

Ror»Re a incidência é aproximadamente normal <*«0o>, e a

dependência na energia pode s er desprezada para as regiSes

consideradas neste trabalho. Em função disto, foi adotado

T)*O.15O1O.O1S para todos os cálculos relativos á determinação da

atividade <Ku73>.

Realizando a medida para alguns valores de Ror pode-se

ajustar uma reta que fornece os valores de ACE,RDF> em função de
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ACE,RDF> - a • b- T B Í - . I <6.3>

O coeficiente linear <a> deva anular-se, e do

coafldanta angular <b> obtém-se a atividade Ao(E):

A O < E >

Os ajustes das retas foram realizados pelo método dos

mínimos quadrados, através de um algoritmo que leva em conta as

incertezas nas duas variáveis <He81, Pr86>. Os valores medidos

para A<E,RDF> e os resultados obtidos para Ao<E> sSo apresentados

nas Tabs. 6.1 a 6.3, e representados fraflcamente nas Pies. 6.4 a

As Incertezas encontradas para Ao<E> tém sua origem,

essencialmente, nas Incertezas associadas ao conhecimento do

fator de retroospalhamento n* •"* torno de 10X, que * grande

quando comparada as demais. A esta sao somadas quadratlcamente as

incertezas relativas * flutuação estatística das contagens, a

medida da distância Ror <±0.03cm> e ao raio Re do collmador.
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t u .Tabala 6.1. Atlvldad* das principais Unhas do *"Ba.
par+ntasls, as incartazas associadas as medidas Cv. Fi». 6.4>.

Entre

Ri>F<cm>

2.1

4.1

«.1

Ao<E>

E • 26S kaV

25.01 <0.13>

6.74<0.07>

2.02<0.04>

803<110>

A<E,lb>r> C T S

E • 319 kaV

6S.17C0.17>

8.63(0.06>

4.89<O.0S>

2290(310

E • 346 keV

11.33<0.10>

2.98C0.05>

1.40<0.03>

0.75(0.03)

380(50>

80

60

40

20

0
.1

- •

1

265 keV
319 k*V
346 keV

I

i

- ^
I

.2
1/Rnc (cm*2)

.3

'DF

F i g u r a 6.4. Dados •xp*r lnwnta l s • r a t a s a j u s t a d a s p«
atlvldada do Ba nas anarc las consideradas <v. Tab. 6.1>.
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117.
Tabela 6.2. Atividade das principais linhas do Cs.
parentesis, as Incertezas associadas as medidas <v. Fi$. 6.5>.

Entre

R»r<cm>

A<E,RI>F> <s

626 keV E - 656 keV

5.6
6.1
6.6
7.1
7.6
8.1

110.42<0.S2>

88.83<0.47>

77.18<0.43>

6S.Í6C0.40>

50.68C0.35>

li.84<0.25>
10.52 <0.23)
8.28(0.22)

7.45<0.20>

7.07(0.185

Ao<E> 2S700<3600> 3200C460>

120

90

3 0 -

I

• 626
• 656

I

KeV

keV

S

•—•

I I .

I /RJ* (x10 cm"2)

ÍA Dados •xp*rlm»ntals • r*tas ajustadas para a
atlvldad* do Cs nas snercias consideradas Cv. Tab. 6.2).
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t O 7Tabela 6.3. AUvldad* das principais Unhas do Bi.
par«nt*s l s , am incartazas assoc iadas a s madldas <v. Fie- 6.6>.

Entre

Rt>r(cm>

3.6

6A
6.6

7.1

7.6

8.1

Ae<E>

E - 479 k*V

22 31(0.20)

17.10<0.17>
ld.90CO.16>
11.33<0.13>

10.03<0.14>

8.97(0.13)

S570C780>

ACE,RI>P> (

E - 333 keV

8.23(0.16)

5.99C0.14>
4.80<0.13>

4^1<0.12>
3.14(0.11 >

3.37<0.10>

2400<360>

s - >

E • 973 keV

94.99(0.30)

70.16C0.26>
58.58(0.24)

48.70(0.22)

43.14C0.21)

38.26C0.19>

22600(3100)

E • 1047 keV

29.91 (0.18 >

22.34(0.15)
18.40C0.14)

15.40(0.13)

13.88C0.12)

12.00C0.il)

7150(1000)

100

75

-50

25

• 479 keV
• 553 ktV
• 973 k«V
A1047 keV

MO 2 cm2)

Fl«ura 6.6. Oados •xp*rlm*nt*ls • p«tas a jus tadas para
atlvldad* do Bi nas energia* consideradas (v. Tab. 6.3>.
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6.2. Twwml««8o das Conflguraçges

A partir d* AoCE> e ACE,C> obtém-se, com a Eq. 5.1, a

transmissão para as energias • configurações estudadas. Os

resultados sao apresentados nas Tabs. 6.4 a 6.6. As Incertezas

s&o obtidas somando quadraticamente m» contribuições das

variável* da Eq. 5.1. Eventuais falhas no alinhamento das peças

que compSem o MO podem dar origem a Incertezas sistemáticas que

nZo foram lavadas em conta no presente calculo. No entanto,

espera-se qua sejam pequenas, Ja que todos os componentes foram

projetados de modo a minimizar esta tipo de problema.

Nas Tabs. 6.7 m 6.9 «So apresentados os v&lores

calculados para a transmissão nas energias a configurações para

as quais foram obtidos dados experimentais. Incluem ainda

cálculos para E»750 e 850 keV, reglSo para a qual n3o foram

realizadas medidas. As Flg*. 6.7 a 6.9 apresentam as curvas

calculadas, superpostas aos dados experimentais. Nos gráficos, as

barras de erro representam as Incertezas relativas. As incertezas

nos valores absolutos <nSo apresentada nos gráficos), são da

ordem de 1596, provenientes, essencialmente, da lncei>t*za

associada ao fator de retroespalhemento i}CE,%) e do parâmetro t

<Eq. 4.17>, utilizado na busca de 4* e fr através do calculo das

trajetórias.
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Tabela 6.4. TransmissSo experimental <T»> papa RF
roa entre parêntese* Indicam incertezas.

3.7 cm. Nume-

2 6 5

3 1 9

346

479

5 5 3

6 2 6

6 3 6

9 7 3

1047

RD -

0.16

0.47
0.82

0.82

0.69

0.73
0.60

0.08

0.05

| 1.9 cm

<0.02>

(0.06)

CO» I D

CO. 12}

CO* 10}

CO. 10}

<0.09>

(0.01 >

<0.01>

RD •

0.21

0.48

1.03

1.33

1.19

1.15

1.00

0.16

0.10

T.<E,C> <

2.4 cm

<0.04>

<0.08>
C0.18)

<0.23>
<0.22>

<0.21>
C0.16)

<0.03>
(0.02 >

RD -

0.15

0.35

0.62

1.35

1.62

1.64
1.43

0.35

0.24

2.9 cm

(0.03 >

<0.06>
€0.11>

(0.23>

<0.29>
(0.28>

(0.25 >

€0.06)
(0.04>

RD -

0.10

0.26

0.43

1.25
1.71

1.82
1.68

0.38

0.26

< 3.4 cm

(0.02 >

€0.04>
<0.07>

(0.20)

€0.28>
(0.28>

<0.27>

€0.06 >

€0.04>
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Tabala 63. TransmissSo experimental <T*> para RF • 4.2 cm. Núme-
ros entre parênteses Indicam incertezas.

E

265

319

346

479

5 5 3

626

696

9 7 9

1047

R» •

0.10

0.30
0.53

0.80

0.76

0.03
0.76

0.29

0.22

> 1.9 cm

C0.01>

<0.04>
<0.07>

<0.U>

<0.11>

<0.12>
<0.11>

<0.04>

<0.09>

Ri> -

0.16

0.29

0.49

1.11

1.23

\J29

1.17

0.50

0.39

T.<E>C>

' 2.4 cm

C0.03>

C0.05)
C0.08>

<0.19>

<0.22>

<0.22>

<0.21>
<0.09>

<0.07>

RD •

0.11

0 ^ 7

0.42

1 X > 1

1.48

1.60
1.50

0.72

0.59

> 2.9 cm

<0.02>

C0.05>

<0.07>

C0.18)

C0.27>

<0.28>

<0.26>

C0.12>

CO.10>

RD -

0.06

0.20

0.37

0.74

1.25

1.61

1.67

0.97

0.80

1 3.4 cm

C0.01>

C0.03>

<0.06>

<0.12>

C0.2O

<0.25>

<0.27)

CO. 15)

<0.13>

84



Cap. 6 Analiso dos dados e resultados

Tabela 6.6. Transmissão- experimental <T»> para RF • 4.7 cm. Núme-
ros entre parênteses Indicam Incertezas .

E

265

3 1 9

3 4 6

479

S53

626

6 8 6

9 7 3

1047

RD •

0.07

0.19
0.32
0.65
0.69
0.73
0.68
0.36
0.30

> 1.9 cm

<0.01>

C0.03)
<0.04>
(0.09)
C0.10)
CO.10)

(0*10)

(0.05)
(0.04)

RD -

0.12

0.22
0.36
0.78
1.08

1.20
1.14

0.60
OJBi

V(E,C> <

• 2.4 cm

(0.02)

(0.04)
(0.06)
(0.13)
(0.20)

(0.21)
(0.20)

(0.10)
(0.09)

* )

RD -

0.08

0.19
O.29

0.63
1.05

1.35
1.50

0.84
0.74

• 2.9 cm

(0.01)

(0.03)
(0.05)

(0.11)
(0.19)
(0.23)
(0.26)

(0.14)
(0.13)

RD -

0.06

0.14
0.22
0.48
0.89
1.20
1.31

1.05
0.92

1 3.4 cm

(0.01)

(0.02)
(0.03)
(0.08)
(0.15)

(0.19)
C0.2O

(0.16)
(0.14)
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6.7. TransmlssSo ctriculada <Te> par* Rr • 3.7 cm.

T«<E,C> <H>

Ro • 1.9 cm RD • 2.4 cm Ro • 2.9 cm RD • 3.4 cm

26S

819

346

479

SB3

626

6S6

7S0

8B0

973

1047

0.22
0 3 6

0.78
1.22
iJ2i
126

1.27
1^0

1.14
0.67
034

033
0.69
1.77
1.92
1.92
1.90
1.83
1.69
1.22
1.01

0.28
0.72
0.65
1.53
1.93
2.14
2.32
2.45

2.26
1.64

1.44

0.23
0.45
0.57
1.30
1.71
1.97
2.07

2.29
2.5O
2.01
1.84
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Tabala 6.8. Transmissão- calculada <Tc> para Rr • 4 2 cm.

B

2 6 3

319

3 4 6

4 7 9

8 5 3

6 2 6

6 3 6

7 3 0

• 5 0

9 7 3

1047

Rp - 1.9 cm

0.14

0.33
O.49

0.89

1.00
0.98
0.97
0.95

0.93

0.77

0.82

RD

TcCE.O OC>

• 2.4 cm R»

0.19
0.35

0.47

1.13
\36

133

1.34
1.40
1.42
1 2 3

1.22

• 2.9 cm

0.21
0.38
0.45
1.04
1.33
1.61
1.74
2.04
1.85
1.64
1.59

RD - 3.4 cm

0.17
0.33
0.41
0.90
1.20
1.47
1.55
1.76
1.96
1.97
1.96
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Tab*l* «.O. Transmissão- calculada <To> para Rr • 4.7 cm.

B

265

319

346

479

583

626

656

750

850

973

1047

Rp • 1.9 cm

0.10

0.24

0.33

0.69

0.74

0.77

0.79

0.76

0.77

0.72

0.71

Tc<E,0> C

R D • 2.4 cm

0.14

0.27

0.33

0.84

1.14

1.22

1.24

1.22

1.18

1.09

1.02

RD • 2.9 cm

0.15

0.27

0.27

0.73

0.98

1.21

1.31

1.55

1.54

1.61

1.37

RD • 3.4 cm

0.12

0.24

0.30

0.65

0.86

1.11

1.10

1.41

1.46

1.66

1.66
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Figura 6.7. ComparaçSo
calculado*

«ntr* 00 r*sult*do« •xp«rlm«ntais •
para a tranamlaofto do MO, para Rr • 3.7 cm. <m> Ro *

1.9; <b> Rp - 2.4; <c> R» • 2.9 • <d> R» • 3.4 cm. As Incertezas
noa valores absolutos *So da ordem de 1SV As curvas nSo s3o
lisas porque os pontos calculados estão ligados por retas.
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Figura 6.8. ComparaçSo enti»* os resultados •xp*rtment.als •
calculados para a tranamlss&o do MO, para Rr - 4.2 cm. <a> RD «
1.9; <b> RD • 2.4; <c> R» • 2.9 • <d> RD • 3.4 cm. As incertezas
nos valores absolutos sSo da ordem de 13*. As curvas n2o sSo
lisas porque os pontos calculados estSo lic*dos por retas.
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Figura 6.9. ComparaçSo »ntr» ou resultados •xp*rlm«nteds •
calculados) para a transmissão do HO, para Rr • 4.7 cm. <a> RD -
1.9; <b> RD - 2.4; <e> R» • 2.9 • Cd> R» • 3.4 cm. As incertezas
nos valore* absolutos sao da ordem de iO%. As curvas nab s3o
lisas porque o* pontos calculados eatao llfadotf por retas.
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Indiretamente, também contribuam par* as Incertezas os

erro* introduzido* pelas aproxlmaçtSes realizadas para a

determinação do campo e no método de calculo, qua podem ser

responsáveis por algumas das dlscrepandas encontradas.

Um exame dos gráficos apresentados nas Figo. 6.7 a 6.9,

mostra que os cálculos reproduzem, para quase todas as

conflgur «çSes, os resultados obtidos experimentalmente para

energia* baixas (200-350 keV> e energias intermediárias (350-700

keV>. Para as energias mais altas (900-1100 keV>, os valores

calculados sâb slstematlcameijtCr maiores que os obtidos experimen-

talmente. Mais especificamente, nota-se que o acordo é bom para

energias baixas, dentro das incertezas consideradas, quando a

distanda do detector ao MO, R», é pequena e para energias

Intermediárias quando a distancia da fonte, Rr, e RD SSO ambas

grandes.

Alguns parâmetros fornecidos pelo algoritmo de calculo

podem auxiliar na interpretação dos resultados. SSo, basicamente,

os valores de *i e ^t, que definem o Angulo sólido do sistema, e

as condlçSes de fim de trajetória, que representam as causas da

interrupção das trajetórias de electrons emitidos a ângulos

levemente inferiores a 4* ou superiores a 4a (Entre 4* e <pz

•abe-se que os electrons atingem o detector).

92
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O* valores á» $i m 4* encontrados no calculo da

transmissão para todas as energias • configurações estudadas

apresentam, essencialmente» o comportamento esperado para o

sistema: para todas as configurações, os valores de 4* e 4a

diminuem à medida que a energia dos electrons */ou R» e RF

aumentam. Para energias baixas e RD pequeno, 4* cresce de 44° a

47° * medida que Rr aumenta, e para RD grande, de 34° a 36°. Em

ambos os casos, os intervalos angulares 64* sao da ordem de 1°.

Para energias mais altas, 4*. S 23°, para Rr pequeno e 18° para Rp

grande. Os intervalos 64* aumentam de 3° a 8° a medida que Rt>

Este comportamento, se associado as características do

campo calculado mtrmvéa da solução analítica CCapitulo 3), pode

explicar, em parte, os resultados para as energias mais altas.

Nestes casos, os electrons percorrem regiões próximas ao

absorvedor centrai de chumbo, onde o campo calculado é maior do

que o campo medido <Fig. 3.4), principalmente para a parte

posterior do MO <zM». Desse modo, para o campo "real" do MO o

limite superior 4a deve ser menor do que o encontrado nos

cálculos, proporcionando uma transmissão menor do que a

efetivamente calculada.

Outra contribuição que pode ser relevante nestas

regiões é o efeito das componentes nSo polares do campo, nâo

consideradas nos cálculos. Por apresentarem maior intensidade nos
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cantos dos lmSs, podem defletir os electrons em direção as faces

dos mesmos, implicando numa reduçlo da transmissSo.

Nas baixas energias, como os intervalos angulares sSo

estre i tos , pequenas variações em 0* e 0a podem alterar

significativamente a transmissSo calculada. Apesar da varredura

em 0> nestas regimes, ser feita em passos mais finos, começam a

aparecer problemas devido as condições de contorno geométricas do

sistema (Capitulo 4>, que podem ser analisados a partir das

condições de fim de trajetória.

Para os casos em que o acordo nSo é tSo bom <R»

grande>, o limite superior 0t separa a região em que os electrons

atingem o detector da região em que passam a atingir o anel de

suporte dos imãs. <Uma conclusão imediata é que a area do

detector, nestes casos, nSo é totalmente aproveitada e a

transmissão poderia ser eventualmente maior se o diâmetro do anel

de suporte dos lmSs fosse um pouco malor.> As discrepancies entre

os cálculos e as medidas podem estar relacionadas A sensibilidade

destas configurações a eventuais problemas no alinhamento e nas

dimensões do anel. Diferenças de aproximadamente 0.1° no valor de

0s acarretariam alterações da ordem de 10X no valor da

transmissão. Para os casos em que o acordo é bom CRo pequeno), 0a

separa a região em que os electrons atingem o detector da regi 8o

em que passam so redor deste, proporcionando um aproveitamento

máximo ds sua é^mm • minimizando os problemas com o alinhamento
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ào

Para Rr pequeno, onde o acordo nSo é tSo bom par* quase

todas as energias, a <Um*nsKo rinlta d* font», qu* nos cálculos

foi oon«id*rada pontual, pod* t*r um papel relevante. A medida

que Rr cresce, m aproximação é mais realista, o que se reflete

nos resultados.

Para as enerflas mais altas, 4* separa a região para a

qual os electrons atit^em o absorvedor central da região em que

passam a atingir o detector. O absorvedor é o componente do

sistema mais sujeito a problemas de alinhamento, Ja que sua

posição é definida pela disposição dos lmas e a predsSo na

confecção da peça. Pequenos desvios da posição correta podem

acarretar variações significativas no intervalo angular hQ, com

efeitos sobre a transmissSo do sistema.



CONSIDERAÇÕES FINAIS

Do ponto de vista do desenvolvimento de instrumentação

para Física Nuclear, o sistema que descrevemos no present»

trabalho é d* concepção relativamente recente, cujas

características • potencialidades ainda estfto sendo estudadas, e

que tém encontrado um número cada vez maior de aplicações.

A realização do projeto e a construção de sistemas

deste tipo permitiu um entendimento mais profundo de suas

principais características, e de muitos aspectos envolvidos na

pesquisa em FSsioa Nuclear Experimental. Delimitar os problemas e

buscar os caminhos para resolve-los constituem vivências

essenciais par* a formação de um pesquisador. O "know-how" assim

obtido pode ser empregado para o desenvolvimento de equipamentos

semelhantes, oom mulor facilidade, em tempos menores, e com

características adequadas a necessidades mais especificas.

Devido ao elevado número de parâmetros do sistema e da

sensibilidade da transmissão às variações destes, e interessante

a elaboração de métodos de calculo que permitam estimar da melhor

maneira possível a transmissão de espeotrômetros MO's, nas mais

variadas configurações. Sftb ferramentes poderosas para auxiliar a

busca de confifuraçoes que otimizem a transmissão em função de
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Consiti»raç8o& finais

algum parâmetro d* intei

O método d* calculo proposto neste trabalho é bastante

geral, • apresenta excelentes resultados se comparado a outros

método* utilizado* para o tratamento da sistemas compostos por

imãs plano*. Possui multo* aspectos a saram explorados, numa

eventual continuidade do projeto de pesquisa. Diferentes esquemas

das partições, cálculos que considerem a* três componentes do

campo do MO, descrioOes mais detalhada* da geometria do sistema,

calculo* que tratem o problema da extensão finita da fonte, e tc ,

sSo características que podem ser incorporadas no algoritmo de

calculo. Tal* desenvolvimentos, no entanto, aumentam muito o

tempo de calculo necessário para a obtenção de uma curva .de

transmissão, e ficam, assim, restritos a utilização de

computadores mais rápido*.

A transmissão para diversos valores dos parâmetros do

sistema foi investigada experimentalmente. A* funçSes de

transmissão determinadas podem ser utilizadas para a redução e

analise de dados adquiridos em experiências que utilizem o MO com

uma das configurações estudadas. Também podem servir de

referenda para a escolha de outras oonfiguraçSes que otimizem a

transmissão para as energias de interesse num particular

experimento.

Uma colaboração com grupo de pesquisa do Depto. de
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finais

Flsloa Experimental do IFU5P J4 foi «ataboleoida p«o»a

"Mini-Oranf*** desenvolvido (ou outro projetado a partir da

experitnala adquirida nesta t.rabalho>, associado a sistemas d»

daVaogSo y, para a determinação doa oo«fioi«nt*a d* oonv»r«So

para font»» radioativas. Também oonsid»ra-s* a possibilidad» da

utilização do instrumento mm •xporiAncias no «xtarior, na Unha

d» pasquisa Ja oitada antoriornwnt* <Sa86, M»8P>.



APÊNDICE

A. I n U y c l o d— Equaç6«» d»

A partir da «quaçSo 2.11

J± U- C *"''>* *<ry>3 + <*•*' »
J.v J-o IOc"x#) • <y-y'>*+ <z-z'>V

~%>z *

r+allzando «0 s^uint** transform*ç8*s d* coordenadas:

y"- y-y' * dy"- -dy'

X"m -»• ^ dXw- -d»'

obtém-**:

- _ m m a « C • mm*l ma?

- -22 dx" ay" » .*,**?*„BCx,y&>
** i i

«y-«>

S«parando a intagral nas suas component** cartasl

I. B«Cx,y^> - - ^ f dx" f dy" — - ^ — 7
c J J lx**+ y"a+ x"2?'

<y-o>

<y*o>

II. By<x,y*> - - ^ f dx" f dy" - ~ ^
c J J Ix"** y"a*

<y-©>



ApGndic*

<y«o>

IO. B.<x,»z> • I*"f *"„.-»;% ,-*-
Pai»a a

ly-o>

I proc*d»-««:

usando

N» r A1< „ rc J J
dy*

Í *

c J dx" x

P«z«ndo • subsUtulçSo:

•^•i-^ft

*1 1

dx du:

J u lu** ••*"» * i u J

Mo
C

ond» o« llmlt#* d* intmgrmçSo «So •xplicitados. Utilizando

propri*dad*s básica* dos Jocaritmos, ch*c*-«* facilmanC* *

•xprassSo 2.12a. A lnt*«ral II é lnt*lram*nta anaJofa, •

•ubsUtuindo-sa x «» y, obtém-s* a Eq. 2.12b.



Aptndict

Para a integral III, o process© * o mesmo at*

primeira intecraçSo:

Bs<x,y,z> . J*> x-y~ f dx" f Í 1

onde prossegue-se fazendo a substltulçSo: R • x"*+y"*+z"*

TT *"*" f <R-y*>

que * uma lntecral tabelada: í — . - f —
J <R*p> R1^1 J p*a-

onde v • —rr? • R • **+ •• F**»ndo p • -y* e a • y1* z*

. ^g2 x".y- f ^
c J z ^ * y^v*

•, reescrlta como

« y*^ J v** t *

com a integral tabelada: | ———- • -̂ — arctan f - ^ - j , levando
J v** t* t *• t >

finalmente a

BsOc,y^> -^S aretan f x ^ ' ^ ,
« L z - ix«** „"*• z « V

que» «ubetituindo-ee oa limite*, leva * equ*ç2o 3.12o.



B. InterpolacKo Bilinear

Trata-se do mais simples método de interpolaçab <Pr8o>

a aplica-se multo bem a casos em que a derivada da funçSo é

pequena na região de interpolaçSo, como é o caso do campo

magnético utilizado neste trabalho.

Os valores conhecidos da função correspondem aos nós de

uma rede bidimensional. O valor da função num ponto arbitrário é

calculado mtrmvém da "média" dos valores conhecidos para os nos

que delimitam a célula em que se encontra, "ponderada" pelo

produto das distancias Careas> que separam estes daquele.

<vwi

Va1ores conhec1dos,
calculados previamente.

B<x,y>
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i

I
C O Retroespalhamento no Detector ;

As informações contidas nesta seção foram extraídas d*

um ártico* d* Kuzmlnikh * Voroblev <Ku75>. Para outras abordagens,

v. Va68

O retroespalhamento <bochscatt+rin{> do oloctrons d»

E, incid»nt«s num m&twlml do número atômico Z, a um

angulo x com a normal A superfície, pode ser descrito peja

relação <emplrica>:

• c - x * -?<Z,E,O> <ci>

onde:

• b*

é o fator de retroespalhamento para incidência normal.

As "constantes" C e D tem diferentes valores em funcSo

da energia consideradas, que sSo apresentados na Tab. Cl. Os

valores para bi sftb apresentados nm Tab. C2 e um grafico do

retroespalnamento de electrons no Silício, em funeSo do angulo de

incidência Cem relação A normal), para E-500 keV e E-1000 keV, é

apresentado na Pig. Cl.
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Tabela Cl. Constanta» C • D <Eq. C.l> para •l*m*ntos com Z
próximo ao do Sllldo, para dir«r«nt*« •n*rfflas.

900 1000 2000

C
D

0.209
2.159

0.178
1.980

0.198
2.283

Tabala G2. Constant** bi para a ítmçao d» ratroospalhamento dos
•léctrons.

1

0.94

2

9.09

3

0.61

4

0.01

s
14.0

6

134

7

1.64

8

5.31

0.6

0.5

0.1

15 30 45 60 75 90

ANGULO DE IMPACTO (GRAUS)

Pleura Cl. R*tro**p«alh*m*nto d* •Mctrorw no Sllldo, •m função
do ânculo d* Incidência, para E-200 k*V • E-1000 k*V.
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