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R E S U M O

Um contador a gas, com multifios, sensível a posição,

para a detecção de ralos X foi construído utilizando linhas d»

atraso integradas para leitura da posição. Seis linhas de atraso

<50ns de atraso cada, freqüência de corte de 40MHz> cobrem um

comprimento sensível total de 150mm, possuindo uma razão do atraso

total pelo tempo de subida dos sinais na linha adequadas para a

detecção em posição com alta resolução. Testes usando a linha de

raios X de 5,9keV do Fe forneceram uma nSo- linearidade integral

maxima menor que O,1X e nao- li near idade diferencial maxima de

±4,0%, com o detector utilizando a mistura de Ar-CH <yO5C-10%> a

700torr. Testes similares foram feitos usando a linha de 8,04keV de

um tubo de raios X de Cu. Uma resolução total de 330/jm, e as mesmas

não-li near idades integral e diferencial foram obtidas. Com a

finalidade de testar o comportamento do detector sob condições

experimentais reais, duas diferentes amostras foram analisadas na

região de espalhamento em baixo angulo. As amostras analisadas

foram o carvão vitreo e o dodecil sulfato de sódio <SLS>. O feixe

de raios X foi colimado por um conjunto de fendas, com SOpm cada

uma delas e separadas de 98mm. A distância entre a amostra e o

detector era de 404,5mm, fazendo com que a região sensível do

detector cobrisse um angulo de espalhamento de 112 . Foram obtidos

um ralo de giro de 22 % para o carvão vitreo e um dos parâmetros da

rede cristalina c de 39,1 % para o SLS. Estes resultados estão de

acordo com trabalhos anteriores obtidos com técnicas tradicionais

de maior dispêndio de tempo que utilizam detectores de NaICTl) e

chapas fotográficas em uma câmara de Laue.



A B S T R A C T

A mui ti ware position sensitive gas counter for X-Ray

detection was developed in our laboratory, making use of commercial

delay-lines for position sensing. Six delay-line chips (50ns delay

each, 40Mhz cut-off frequency) cover a total sensitive length of

150mm leading to a delay-risetime ratio that allows for a

high-resolution position detection. Tests using the 5,9keV X-Ray

line from a "Pe source sin integral linearity better than 0,1% and

a maximum differential linearity of ±4,OX were obtained operating

the detector with an Ar-GH (90X-10X) gas mixture at 700torr.

Similar tes ts were performed, using the 8,04 keV line from a Cu

X-Ray tube. A total resolution of 330/jm, and the same integral and

differential linearities: were obtained. In order to check the

detector performance under usual experimental conditions two

different samples were analyzed in the low scattering-angle region.

The samples analyzed were vitreous carbon and sodium dodecil

sulfate <SLS>. The X-Rays were collimated by a set of slits, each

SO/jin wide separated by 98mm. The distance between the sample and

the detector was 404,5mm, so that the detector covered a scattering

angle of ±12°. A radius of gyration of 22A* for vitreous carbon and

a crystallographic parameter c of 39,lX for SLS were obtained.

These values are in good agreement with those obtained with the

more time-consuming traditional tecniques making use of a rotating

NaKTl> detector and photograhic plates with a Laue camera.
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I - Introdução.

Detectores proporcionais sensíveis a posição para raios X

possuem uma série de características que adequam este instrumento

para ai sua utilização no estudo de amostras por meio do

espalhamento de raios X. Entre as principais características

destacam-se a rapidez na aquisição de dados, resolução espadai,

eficiência e linearidade.

Tais detectores surgiram como subproduto do

desenvolvimento da instrumentação voltada para as areas de física

nualear e física de alta energia sendo comumente encontrados em

experimentos ligados a essas areas. Grupos como os existentes no

Laboratório Nacional de Brookhaven nos EUA e no GERN na Europa são

responsáveis por significantes desenvolvimentos e aplicações. Nomes

como os de Radeka, Charpak, Perez-Mendez e Sauli destacam-se pelos

seus trabalhos relativos ao estudo e aperfeiçoamento desses

dispositivos para a geometria de multifios <Bo82, Ch84, Me70,

Sa77>.

Este trabalho descreve o projeto e construção de um

detector proporcional multifios sensível à posição para raios X,

visando o estudo de suas principais características e a realização

de modidas fisicas com o aparelho.

Inicialmente é feita uma breve revisão relativa aos

processos básicos de funcionamento desse detector* onde nos

Capítulos I e II é centrada a atenção sobre os processos de

interação da radiação com a matéria, enfocando preferencialmente

aqueles efeitos relevantes na detecção de raios X e os processos

secundários associados.



Os processos de difusão e transportes de cargas formadas

em meios gasosos são tratados no Capitulo III, onde o problema é

situado tanto para o caso dos elétrons como para os ions positivos

na ausência e na presença de campos eletrostaticos.

A principal característica de um detector proporcional é

a multiplicação de cargas provocada pelo evento ionizante, sem que

nesse processo seja perdida a informação referente a energia desta

partícula. Tal efeito e o processo de extração dessa informação são

apresentados no Capitulo IV.

O estudo dos detectores proporcionais com multifios se

inicia no Capitulo V, onde é estudada a forma dos campos

eletrostaticos em tal geometria e o comportamento da indução de

cargas nos eletrodos do detector devido, ao efeito da avalanche de

cargas.

Os métodos para a medida da posição aplicados a esses

detectores sSo tratados no Capitulo VI, onde também são

apresentados os principais fatores limitantes da resolução espacial

desses instrumentos.

Do Capitulo VII ao IX sâb apresentados a concepção, os

testes e as medidas de espalhamento de raios X feitas com o

detector. As medidas de carvão vitreo e do dodecil sulfato de sódio

CSLS>, usados como padrões servem para aferir o Instrumento e

comparar seu desempenho frente a outros processos de medição

tradicionais que utilizam cintiladores do tipo NaKTl> e chapas

fotográficas.



II - Interação cto Raias X com a Matéria.

Os processos de interações de raios X com a matéria sao
brevemente discutidos para o entendimento dos processos básicos
relativos a detecção de raios X.

As informações e resultados presentes neste capitulo
seguem o trabalho de Evans CEv68>, relativo as interações de raios
X • Y com a matéria.

11.1 * A Natureza dos Raios X.

Os fótons de raios X são radiações de natureza
eletromagnética provenientes de fenômenos ocorridos fora do núcleo
atômico. Nessa classificação cabem: as linhas espectrais produzidas
por transições eletrônicas Cfluorescência>, o espectro continuo ou
"bremsstrahlung", a radiação produzida pela aniquilaçâb
elétroivpósitron e outras.

O quantum de energia existente em um fôton é calculado
pela expressão:

c « h v C2.1>

onde, v é a freqüência da radiação e h • 4,135 x 10~1S keV.s, a
constante de Planck. O comprimento de onda correspondente é dado
por:

x - 4 - - J2°_ . M ; 3 9 8 <X> C2.2>

onde c é a velocidade da luz e * é a energia em kiloeletronvolts.



A Interação de um feire de raios X com a matéria envolve

quase sempre a produçSo de partículas carregadas secundarias que

podem provocar ionizaçBes nas moléculas do material absorvedor.

Um fóton de raios X pode interagir com a matéria por

vários processos competitivos. A interação pode ocorrer com a

totalidade do átomo como no caso do efeito fotoelé tricô e o

espalhamento Rayleigh, com o núcleo atômico, ou apenas com o

elétron como no efeito Compton.

A probabilidade para a ocorrência desses efeitos * dada

pela secçSo de choque por átomo» por elétron» ou por núcleo do

absorvedor. A probabilidade de um fóton ter algum tipo de interação

durante a sua passagem através de um fino absorvedor é obtida

através da somatória de todas as possíveis secçttes de choque.



II.l - Coeficiente de AtenuaçÕo Linear.

A secçSo de choque total quando multiplicada pelo número

de átomos por cm do absorvedor é chamada de coeficiente de

atenuação linear fj, dado em cm . O número de fótons dn que sofrem

qualquer interação ao atravessar uma espessura dx do absorvedor é

dada por:

dn = -n fi dx C2.3)

onde n é o número de fótons por cm e por segundo incidentes sobre

o material de espessura dx.

Integrando-se a Eq. C2.3> sobre a espessura total x do

material obtém-se:

-g- « .-*"* <2.4>
No

onde N representa o número de fótons transmitidos e No o número de

fótons incidentes sobre o material.

Este coeficiente leva incutido todos os efeitos» que

contribuem para a diminuição do número de fótons do feixe incidente

durante a sua passagem pelo material. Dentre estes efeitos podem

ocorrer aqueles que praticamente "desviam" os fótons de sua

trajetória como no caso do espalh^mento Rayleigh, ou situaçSes onde

o fóton transfere sua energia total, ou parcialmente, para o meio

como nos efeitos fotoeJétrico e Comptoxv
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O coeficiente linear d» atenuação fj é dado pela soma dos

coeficientes lineares de atenuação dos efeitos Compton Ccr>,

fotoelétricô 0r> e de crlaçSo de pares <x>:

fi B a * T • * C2.5>

onde a, r, x são obtidos pela multiplicação das respectivas secçftes

de choque atômicas (cm /átomo> desses efeitos pelo número de átomos

por cm .



11.2 - Coeficientes cfe AtenuaçdLo » Absorção de Massa.

Os coeficientes a, r, x, definidos anteriormente, quando

multiplicados pela densidade p Cg/cm > do material constituem os

coeficientes de atenuac&o de massa -^— , ,-^— com dimensSes de
t "^ P P P

cm Sç. Estes coeficientes possuem a vantagem de serem independentes

das oondiçSes fisicas do material. O coeficiente total de atenuação

de massa, iA/p é obtido somando-se a contribuição de cada um dos

efeitos:

O T *

— +-JT + —

O coeficiente de absorção de massa p /p leva em conta a

contribuição de efeitos onde ocorra a transferencia da energia do

fóton incidente para o meio material. Podemos definir este

coeficiente como:

onde os fatores f , f > f representam a fração de energia dos

fótons incidentes absorvida pelo meio em cad> tipo de interação na

regiSo de interesse.

Eventualmente um fóton ao interagir pode deixar

parcialmente sua energia no meio, como no caso do efeito Compton

onde muitas vezes o fóton espalhado "escapa" do material, sendo

considerada como energia absorvida apenas a utilizada para o recuo

do elétron. Portanto, na maioria das vezes, / é menor que a
c

unidade.



Nos processos subseqüentes a transferencia de energia do

fóton, parte ou toda a energia do fóton é convertida na energia

oinetica de elétrons secundários que vffo, a seguir, dissipa-la em

colisões com átomos do meio absorvedor causando ionizaçoes,

excitaçoes ou, ainda, em menores proporçBes, a radiação

"bremsstrahlung".

Um feixe colimado contendo n fótons/cm .s, de energia hv

tem uma intensidade I dada por:

<2.8>
cm*.e

A variação da intensidade do feixe dl, ao incidir sobre

um absorvedor de espessura dx e densidade p, transferindo sua

energia para os elétrons secundários, pode ser calculada através da

relação:

• M h£- - - £-) • M h£H

Integrando a equação anterior sobre toda a espessura x do

material, temos:

Io . exp - f—™] .px C2.10>

onde I é a intensidade do feixe transmitido e Io a do feixe
Incidente.
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Podemos definir também o livre caminho médio de absorção

>>"* e a espessura reduzida

estas expressões na equaçSo anterior:

X. * C/J p>~* e a espessura reduzida do melo X • , substituindo

Io .exp - - ~ C2.ll)

Quando o material absorvedor tratar-se de uma mistura de

elementos cujos coeficientes de atenuação de massa ou absorção são

fj /p , \i Sp ,..., podemos escrever o coeficiente total por meio da

expressão:

C2.12)

onde w > w > ..., «ao as porcentagens em massa dos elementos

constituintes do material.

Devido a baixa energia das liçaçOes químicas entre os

átomos nas moléculas, os compostos químicos são também tratados

como misturas.



II.3 - Competição »ntr» ay Interações cfe Fòtons com a Matéria.

No intervalo de energias entre 0.01 a 10 MeV somente os

efeitos Compton, fotoeletrico e a produção de pares competem entre

si. A Fig. 2.1 <Ev68> apresenta as .egiOes onde cada um desses

efeitos tem importância em função da energia dos fótons e do número

atômico Z do material. O efeito Compton para a grande maioria dos

elementos é dominante entre as energias de 0,8 a 4,0 MeV. No caso

do efeito fotccflétrico a região de domínio se encontra em energias

relativamente baixas. Fará grandes valores de energias o efeito

principal é a criação de pares.

Para os raios X, principalmente na faixa de energias

usadas em cristalografia - regiSo de 1 a 10 keV aproximadamente - o

efeito fotoeletrico é a interação de transferencia de energia com

maior importância.

í I I H U M I | I l l l l l l I I I l l l l l l I I I l l l l l

001 005 0.1 06 1 90 100

Fig. 2.1. RegiBes de importância para as interaçOes de fótons com a

matéria, para o efeito fotoeletrico, Gompton e criação de pares. As

linhas mostram os valores de Z e hv onde os efeitos vizinhos

possuem igual importância <Ev68>.
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II.4 - O Efeito Fotoelétrico.

O efeito fol.oelet.rico é um processo quântico que envolve

uma ou mais transições nas camadas eletrônicas de um átomo. Para um

elétron na camada j de um átomo com energia de ligação E a

absorção de um fóton ocorre se a sua energia respeitar a condição

hu > E.> e para uma dada energia hu todos os níveis de energia

E < hv contribuem na absorção.

Na Pig. 2.2 podemos observar a variação do coeficiente de

absorção de massa de alguns elementos em função da energia dos

fótons incidentes CSa77>. Podemos ver a existência de bordas do

absorção acentuadas em determinadas energias que coincidem com os

níveis de energia das camadas eletrônicas do elemento absorvedor.

Os fótons de raios X com energias situadas logo abaixo das bordas

possuem pouca probabilidade de serem absorvidos pelo meio devido ao

baixo valor de seu coeficiente de absorção.

Os elementos de baixo número atômico possuem pequena

probabilidade de sofrerem a ocorrência do efeito fotoelétrico. Para

elementos de maior número atômico e fótons com energia de poucos

keV a absorção por efeito fotoelétrico ocorre predominantemente na

camada K, com a exceção dos gases nobres mais pesados.

No caso onde apenas o efeito fotoelétrico é o fenômeno

dominante podemos escrever o coeficiente de absorção Eq. C2.75

como:

ti) '.
No efeito fotoelétrico a energia cinética do elétron

ejetado é dada por:

cc « hv - c. <

11
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Fie. 2,2. Coeficiente de absorção versus a energia dos fótons, para

alguns elementos <Sa77>.

Uma estimativa grosseira para / pode ser obtida pela

expressão:

« 1 " >v

A expressão é válida desde que a energia de ligação c .

não seja liberada dentro do volume de interesse, na forma da

energia ei né ti ca de partículas carregadas. Esta energia pode ser

emitida ou como fótons de raios X, característico do átomo ionizado

ou por meio da ejeçao de elétrons Auger.

12



A energia cinétlca do eJétron Auger é dada pela diferença

entre a energia energia de ligação c do elétron ejetado»c. e
j

sendo ela normalmente absorvida próxima ao local da foioemissSo.

Mo caso da emissão de um fóton característico, caso o

material tenha volume pequeno, a energia £j pode ser considerada

como perdida do volume, uma vez que estes fótons possuem um baixo

valor para o seu coeficiente de absorção. A Pig. 2.3 apresenta

valores para o comprimento de absorção de fótons para o efeito

fotoelétrlco C\> para alguns gases na região de energias entre 1 a

1000 keV CCh78>.

Fie. 2.3. Comprimento de absorção de fótons

fotoelétrico para alguns gases <Ch78>.

pelo efeito

13



Tendo em mente a competição existente entre os dois

processos podemos escrever / mais rigorosamente como:

* " {-T -̂J <2

onde w é a porcentagem média de ocorrência de fluorescência na

molécula.

O valor de w é uma função crescente com o número atômico

Z, sendo aproximadamente 0,01 para Z=10 CNe> e 0,95 para Z>̂ 82 <Pb>.

Para o argânio w é aproximadamente 0,12 <Ch78>. As Tabs. 2.1 e 2.2

apresentam para alguns gases nobres mais usados em detectores de

raios X, os valores de w e da energia dos fótons característicos,

bem como os seus livres caminhos médios de absorção X CCh78>.

O termo de correção <w«r ./tn>> pode ser desprezado no caso

de elementos leves pois w « 1. Esta correção é Justificável apenas

se o volume de interesse é muito pequeno.

Dessa forma em absorvedores de razoável espessura a

energia Ej é totalmente absorvida pelo meio e / torna-se:

/ 3 « 1 <

14



Tabela 2.1. Energias <c> de f ó t o n s f l u o r e s c e n t e s e l ivre caminho
médio <X> de absorção para alguns g a s e s nobres Cdados e x t r a í d o s de
Ch78>.

Transições Argonio Kriptonio Xenônio

rCkeV> XCmnO c<keV> X(mm) cdceV> X(mm)

2.96

3.19

31,8

39,2

12.6

14,1

1,39

1,64

96

130

2.7

2,8

29,8

33.6

4.1

4.4

192

267

4 ,5

5.4

Tabela 2.2. Porcentagem de ocorrência <w> da emissão de fótons
característicos para alguns gases nobres Cdados
extraídos de Ch78>.

Argonlo Kriptônio Xenônio

WK 0.12 0.64 0,88

w <2xlO"4 <2xiO"2 0,11

O fotoelétron primário e emitido em uma direção

preferencial dependendo da sua energia, Pig. 2.4. Até poucas

dezenas de keV, a direção de emissão é praticamente perpendicular à

direção de incidência dos fótons <Sa77>. Contudo, devido aos

múltiplos choques com outras moléculas, a trajetória do elétron é

rapidamente alterada e sua energia cinética exaurida até a absorção

deste pelo meio.

15



iff

Fig. 2.4. Probabilidade de emissão de um fotoelétron em um

determinado angulo relativo a direçSo de incidência do fóton em

função do quantum de energia <Sa77>.
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Ill - Interação de Partículas Carregadas com a Matéria.

Neste capitulo é apresentado uma breve discussão sobre a

interação de partículas carregadas com a matéria enfocando o

assunto para o caso de elétrons livres. Também são discutidos os

processos de difusão e transporte de elétrons e ions positivos em

materiais sujeitos a campos eletrostaticos.

III.1 - Interação cfe Elétrons com a Matéria.

A ionizacao de moléculas por fótons de raios X produz

elétrons secundários com energia suficiente para promover novas

ionizaçSes. Os átomos ionizados ao voltarem para o estado

fundamental podem emitir radiaçOes eletromagnéticas na região do

visivol, ultravioleta ou raios X, bem como elétrons Auger.

A Pig. 3.1 apresenta a energia dos fotoelétrons

provenientes da ionizacao de moléculas de Ar, C e Xe por fótons de

raios X e dos elétrons Auger» provenientes desta interação <Sm83>.

Os elétrons antes de serem absorvidos pelo material

dissipam suas energias cinétícas ao longo de suas trajetórias,

através de interaçOes eletromagnéticas. A distancia R percorrida

até que toda a energia tenha sido dissipada é chamada de alcance

C"range">.

Para a determinação do alcance R é necessário ter o

conhecimento da perda de energia por unidade de comprimento - dE/dx

para um determinado meio material. Bethe e Bloch <Be30>

propuseram uma expressão para essa grandeza fazendo uso da

eletrodinâmica quantica, levando em consideração os possíveis modos

de interação que causam a perda de energia da partícula carregada

17



durante o processo d» freamento (Be30>.

CARBON ARGON XENON

10 is ao o s to is ao

X-RAY ENERGY (keV)

10 15 ZO

Fif 3.1. Energias dos fotoelétrons • elétrons Auger, como função

da energia do fóton de raios X absorvido para os átomos de carbono,

argônio e xenônio CSm83>.

O valor de R é calculado integrando-se a expressão para

dE/dx

e=o

dc/dx

Cálculos de R utilizando a equação de Bethe e Bloch para

elétrons com alguns keV, fornecem resultados discrepantes, quando

comparados com os dados experimentais existentes para elementos

como Al» Af, Cu e Au <Go64>. Estas discrepancias podem ser

explicadas pelo fato da expressão de Bethe e Bloch nSò levar em

consideração o espalhamento elástico dos elétrons, importante para

baixas

Alguns trabalhos propõem fórmulas semi-emplricas para R

fazendo uso de curvas parametrizadas ajustadas aos dados

experimentais CCo64, Ra66, Ko68, Ta72>. Na Fig. 3.2 é apresentado o
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alcance R de e l é t rons no argônio em condiçBes normais» obtido

indiretamente de medidas realizadas em elementos metál icos CSa77>.

Uma expressão semi-empirica para o calculo do alcance R

Cg/cm > de e l é t r o n s de baixa energia é dada a seguir <Sa77>:

0,71 «r1 ' 7 2 <3.2>

onde c é a energia dos elétrons dada em MeV.

TO'

10»

I '0
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E
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i

Af çon.
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^ '
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l . .
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/

/ •

-

,-,,.! „,
10 » * tO*

E UtVl

10' 10*

3.2. Relação entre o alcance <"range"> e a energia de elétrons
para o arçònio em condiçBes normais de temperatura e press5o(Sa77>.
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III.2 - lonizaçõo Global.

A ionização global refere-se ao conjunto de processos que

possibilitam a formação de portadores de carga no interior de um

material sob a ação da radiação. No caso de um gás sujeito a

ionizaçSo por fótons de raios X» á observada a formação de pares de

ions primários. A ionização primaria desencadeia novos processos de

ionizaçSo formadores de elétrons secundários, dos quais os

principais são <WiSO>:

- colisOes de elétrons primários ou Auger com átomos do

meio.

- fotoionizaçBes devido à fluorescència da desexcitaçSo

de átomos.

- efeito Penning.

Os dois primeiros processos Já foram discutidos nas

secOes anteriores.

O efeito Penning ocorre quando um átomo excitado se

encontra em um estado metaestável e colide com um segundo, cujo

potencial de ionização é inferior a energia transferida no choque,

ionizando-o.

O número total de ions formados por uma radiação qualquer

em um gás no é definido pela razão da quantidade de energia

liberada no meio Lc pela energia média efetiva necessária para a

produção de um par de ions nesse meio w, portanto:

<3.3)

A quantidade v depende da natureza do material absorvedor

e da partícula ionizante.
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Para fôtons de raios X temos que:

Ac *= hp C3.4)

Na tabela 3.1 sSo apresentados os valores de V para

alguns (ases <Mo85>. Para os gases Ar e Xe, V possui os valores de

26,25 eV e 22,1 eV respectivamente. Caso um fóton com energia da

ordem de 6 keV seja absorvido por estes gases teremos a formação de

aproximadamente 230 pares de ions no Ar e 270 pares de ions no Xe.

Tabela 3.1. Energia média e f e t i v a <w> p a r a a produção de um p a r de
ions e potencia l de ionizaçSo <!©> p a r a a lguns g a s e s Cdados
e x t r a i dos de Mo8S>.

GAS Io CeV> w <eV>

Ne 21,96 36,8

Ar 15,76 26,25

Kr 14,0 24,1

Xe 12,13 22,1

N̂  15,8 36,3

O2 12,5 32,1

H O <vap.> 12,6 30.0

GH 13.1 29.1

CO2 13.7 34.75
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A tabela 3.2 apresenta dados re la t ivos ao l ivre caminho

médio» velocidade e coe f i c i ente de difusão de ions em alguns

gases<Sa77).

Tabela 3.2. Livre caminho médio <\>, velocidade <u > e coe f i c i en te
de difusão <D*> para alguns g a s e s sob condiçGes normais Cdados
extra ídos de Sa77>.

GAS

H

He

Ar

°a

X
(cm)

1,8x10"*

2,8x10"*

1,0x10"*

1,0x10"*

1,0x10"*

u*
(cn/Mg)

2,0x10*

1,4x10*

4,4x10*

5,0x10*

7,1x10*

f cm •••g>

0,34

0,26

0,04

0,06

0,02
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III.4 - Mobilidade d» Ions.

Os ions positivos presentes em um gás sujeito a ação de

um campo elétrico sSo arrastados com uma velocidade média w*. O

comportamento dessa velocidade com o campo elétrico e a pressão do

gas é dado por:

<3.7>

onde a razão E/P entre o campo elétrico e a pressão do gás é

conhecida como campo elétrico reduzido, a • 1 ou 1/2 caso o campo

reduzido seja fraco ou intenso, $f é chamada de mobilidade do ion

para um determinado gas.

As duas regiBes de campo onde et * 1 e 1/2 sâb

apresentadas na Pig. 3.3, para a velocidade de arrasto w* dos ions

positivos do Ne CVa51>.

0.2 0.» iJO 2 »
t / N IN VOLT-CM2 J I I01*

10 20

. 3t3« Velocidade de arrasto de ions Ne4 no neônio em função da

razão da intensidade do campo elétrico pela densidade molecular

<Wa51>.
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Simultâneo ao processo de arrasto provocado pelo campo,

os ions positivos vâo sofrer um processo de difusão. Se o campo for

uniforme e atue sobre a direçSo x a Eq. 3.6 pode ser escrita como:

-*sz
dn
n

y*. , *
dr <3.8>

As Fig. 3.4 a> e b> apresentam um esquema do

comportamento temporal de uma distribuição de ions suposta linear

sem a presença do campo <Eq. 3.6>, e na situação descrita acima

CEq. 3.8> CMo85>.

- * > *

P i s 3.4. Difusão iônica, a> na ausência e b) na presença do campo

e lé t r i co <Mo85>.

A dispersão o na presença do campo pode s e r e s c r i t a

como:

C3.9>

pois t - i

• crdif
2D -l
w* J
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Partindo da argumentos clássicos» é possível relacionar

os efeitos causadores da difusão com a força do campo elétrico •

assim obter uma relação entre os coeficientes fj* e D* <Lo61>:

— « - í £ - « 0,026 eV

Usando as Eq. 3.7 (com o = i> e 3.10 podemos escrever a

da seguinte forma:

40]*n - I T " l-k-l I <3.n>

Para ions a dispersão a e independente da natureza do

ion e do gás. O comportamento da variação de a com o campo

elétrico, bem como a dispersão temporal o são apresentados na Fif.

3.5 para varias misturas casosas a 1 atm e sujeitas a um arrasto de

1 cm CSa77X

Se o gás for uma mistura a mobilidade de um determinado

ion pode ser obtida por meio da lei de Blanc <Sa77>:

— • \
V

com j « l»...»n

onde p • o peso especifico do j'essimo composto, fj. .*

mobilidade do ion i no gém j .
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Fig. 3.5. Difusão espacial a e temporal a de Ions para algumas

misturas gasosas em função do campo elétrico * condiçBes normais e

um arrasto de 1 cm. Notar que o é o mesmo para todas as misturas

<Sa77>.
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III.5 - Mobilidade e Difusão de Elétrons? em Gos-ey s-ob a Ação do

Campo Elétrico.

O comportamento da velocidade de arrasto para elétrons

difere daquele observado para os ions, devido ao seu pequeno

tamanho e massa. Para campos intensos» os valores tiplcos de w~ são

da ordem de S cm/s, sendo comparativamente 1000 vezes mais velozes

que os ions no çés.

No intervalo de tempo entre colisões com as moléculas do

Çés, os elétrons adquirem energia através do campo elétrico fazendo

com que w não se mantenha constante. A secçâo de choque de alguns

(ases varia fortemente com o campo, tendo um comportamento ,00100 o

observado na Fiç. 3.6 para o Ar, passando de um mínimo para um

máximo, conhecido como efeito Ransawer CSa77>. Este comportamento é

resultado de interações de caráter quantico que ocorrem entre os

elétrons livres e aqueles situados nas camadas eletrônicas.

icr"

c <ev)

Fig. 3.6. Secção de choque para elétrons no argônio em função da

<Sa77>.
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A distribuição de energia dos elétrons não possui uma

forma maxwelliana, como no caso dos ions, • a energia media da

distribuição pode exceder o valor médio da energia térmica do gás

por varias ordens de grandeza em campos elétricos intensos. Na Pig.

3.7 apresentamos a distribuição de energias dos elétrons no He para

diferentes campos reduzidos (Sa77>.

O.4

eV

Fíg. 3.7. Distribuição de energias de elétrons no hélio para

diferentes valores do campo reduzido E/P <E/T B \, refere-se a uma

intensidade de campo de 760 V/cm na pressão de 1 atm> <Sa77>.

A seguir resumiremos os principais resultados teóricos

existentes no estudo do comportamento de elétrons em gases sujeitos

a campos elétricos (Sa77).
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A distribuição de energia, supondo que poucos elétrons

ganhem energia suficiente do campo para provocar ionlzaçoes, é dada

por:

F<*>-C • e*p - f 3A(«> *Í 3ACS>

foEXC*»* 3SkTA<S>

onde X<*> é o livre caminho médio entre colisões, dado por:

< 3 1 4 >

Sendo N o número de moléculas por unidade de volume na temperatura

T e pressão P, dado por:

N • 2,69 x 10 I P ̂  ?£? <moléculas/cma> <3.15>

e o«> 6 a secçSo de choque obtida através da curva de

Ramsauer do gás considerado.

ACS> é a fração da energia perdida em cada colisão.

E é a intensidade do campo elétrico.

C é uma constante de normalização.

e é a carga do elétron.

Se as secçBes de choque elástico e inelástico são

conhecidas, a distribuição FCf> pode ser obtida e os valores da

velocidade de arrasto v • o coeficiente de difusão D~, podem ser

calculados por meio das relações:

Jw"<E> • - | ^ [ * X<«> %= fF<*>3m I ât

is- X<*> F<«> d« C3.I7>

onde u « <2S/'m>t/ é a velocidade instantânea dos elétrons com

energia X.
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Definimos a energia carac ter í s t i ca dos e lé trons V como:

e E DCE>
w<E>

Durante o a r r a s t o dos e lé trons pelo campo, a difusão s e
desenvolve secundo uma lei gaussiana como a observada para o s ions
na Eq. 3.9. Entre tanto , como a distribuição de energia s o f r e
mudanças devido ao campo e l é t r i co afetando o coef ic iente de difusão
D , a dispersão a da difusão t e r á uma dependência com o campo E.
Substituindo a relação 3.18 na expressão 3.9 valida também para o s
e lé trons I

\ J
Na Fig. 3.8 são apresentados os resultados teóricos <

experimentais da velocidade de arrasto w e da energií

característica ¥ ,para o Ar <Pa75>.

E (V/cm) (p «760mm)
.1 I «' 10* K? 10* K>*

- c

* •

»*> d
E/N

»_.

m

(V

m jf

o*
cm*)

-

-

10

1

.i ;

JDl

.OOt

D14

3.8. Comparações entre os resultados teóricos e experimentais
das velocidades de arrasto e energia característica para o argónio
<Sa77>.

A Fig. 3.9 apresenta os resultados teóricos e
experimentais para a dispersão o da difusão de elétrons em alguns
gases em função do campo elétrico para 1 cm de arrasto a condiçSes
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normais <Sa77>. Na mesma figura esta presente o resultado de o^

para um (as fictício onde os elétrons não sofreriam a influência na

distribuição de energia pelo campo elétrico Climite térmicoX

No caso de misturas gasosas:

cKE>

cKE>A<E> m 7 p. a. <E> A.<E>

<3.2O>

C3.2i>

onde p. é o peso especifico de cada constituinte da mistura e

e A. <E> as respectivas secçSes de choque.

•o1

CH(% -

SOO (000 2000
C (V/cm, oi ioi*>>

^ 3.9. Comparação entre resuJtados teóricos? e experimentais para

a dispersão na difusão de elétrons o , sob a ação do campo

elétrico, para alguns gases nas condições normais e um arrasto de 1

cm <Sa77>.
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Observa-se que a adição de pequenas quantidades de

moléculas poli atômicas altera a distribuição de energia dos

elétrons» mudando drasticamente as suas propriedades de arrasto no

gas. Este efeito é devido ao aumento dos choques lnelasticos dos

elétrons com estas moléculas» dininuindo a temperatura e

consequentemente suas velocidades instantâneas u~.

Para compreendermos melhor o processo vamos fazer uso de

uma relação simples» proposta por Townsend, para a velocidade de

arrastro dos elétrons CTo47>:

B T <3.22>

sendo T O tempo médio entre colisões, em geral também uma função do

campo elétrico.

O valor de T é proporcional à razão do livre caminho

médio X e da velocidade instantânea dos elétrons u :

T <x - ^ - <3.23>

Com a diminuição da temperatura eletrônica, a razão X/u"

cresce» aumentado a velocidade de arrastro w > uma vez que o

elétron fica sujeito ao campo elétrico, por um intervalo de tempo

maior antes do próximo choque com alguma molécula do çés.

A Fig. 3.10 a> e b> apresentam as velocidades de arrasto

dos elétrons em funçSo do campo reduzido» para o Ar puro e para

misturas do mesmo gas» com pequenas quantidades de N e CH <Sa77>.
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III.6 - Efeitos Causadores de Perda de ions e Elétrons em um G&s

Um ion positivo pode ser neutralizado recombinando-se com

elétrons livres, ions negativos, ou mesmo arrancando elétrons da

parede do recipiente de gas.

O processo de transferencia de carga entre ions pode

ocorrer entre moléculas semelhantes ou com moléculas com potencial

de ionizaçSo inferior. Dependendo da natureza dos ions, e da

diferença entre os potenciais de ionizaçSo, de 100 a 1000 colisBes

podem se processar antes que ocorra a transferência da carga de um

lon para uma molécula com menor potencial de ionizaçSo <Vi50, L06I,

Sa77>.

Os elétrons livres podem ser aprisionados por um ion

positivo, moléculas neutras eletronegativas ou absorvidos pelas

paredes do recipiente.

A probabilidade h de ligação dos elétrons com moléculas é

praticamente nula para todos os gases nobres e o hidrogênio,

assumindo valores consideráveis para outros gases. O tempo de

aprisionamento do elétron nas moléculas de um gás eletronegativo é

dado por:

t * < hN >~* <3.24>

onde N é o número de colisBes por unidade de tempo dada pela

expressSo:

N • — <3.25>

sendo u a velocidade instantânea do elétron e \ o seu livre

caminho médio.
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CUCTMM CNCWT MM

Fig. 3.11. Secçâb de choque experimental para formação de ions

negativos de O por impacto de elétrons CMo85>.

A captura eletrônica é um efeito prejudicial em

detectores proporcionais, pois implica na redução do sinal elétrico

gerado pelos portadores de carga. O número de colisOes por unidade

de tempo na qual o elétron é capturado por uma molécula

eletronegativa pode ser calculada por meio da relação CSa77>:

hu |

Xw'
C3.27)

onde p e X sSo a fração de gas eletronegativo existente na mistura

e o livre caminho médio de captura, respectivamente.

Substituindo a Eq. 3.14 em 3.27 e fazendo uso da

expressão para u" temos:

[2 t

- f m 1*'* íc " l 2- i J [ HhpaCgy
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Durante um arrasto por uma distancia x, a perda de

elétrons devido a existência de moléculas eletroneçativas é obtida

pela relação:

n B n exp — (x/X > <3.29>
o c

Sauü <Sa77> calculou esta perda no ar^ônio com a

quantidade de IX de O em condiçBes normais e um campo elétrico de

intensidade SOOV/cm. Resulta que 33% dos elétrons existentes sSo

capturados em lem de arrasto.
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IV - Excitaçdbo e IonizaçdU? de Moléculas em Gases Devido a Campos

Elétricos Intensros- Fenômeno da Multiplicação.

Conforme a intensidade do campo elétrico aplicado em um

gás, os elétrons livres podem adquirir energia suficiente para

provocar diferentes modos de excitaçao em suas moléculas por meio

d» colisSes inelásticas. A Fig. 4.1 apresenta os diferentes modos

de excitaçSo para as moléculas do Ar, N e H em função do campo

•létrico reduzido <Lo61>.
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Fig 4.1. Porcentagem de ocorrência dos diferentes modos de

excitaçSo de moléculas de Ar» N_ e H_ devido a colisBes com
2 2

em função do campo elétrico

EV: fcxcitaçSes vibracionais;

elétrons

elástica; ç

fotoemissao; J: ionizaçao, <Lo61>.

reduzido. El: colisão

EE: excit ações com



A eficiência para a produção da ionlzaçSo possui um

máximo para e s t e s t r ê s elementos para X/p ao redor de lOOV/cm.mmHg.

O livre caminho médio de ionização é definido como a

distancia média percorrida pelo elétron entre colisões ionizantes.

O inverso desta grandeza é conhecido como o primeiro coeficiente de

Townsend et, que representa o número de pares de ions formados por

unidade de comprimento durante o arrasto do elétron sob a ação do

campo elétrico.

A Fig. 4.2 apresenta o comportamento da secçâo de choque

de ionizaçãb e da razão ot/F em função da energia dos elétrons para

alguns gases. Observa-se um máximo para e s t a s duas grandezas por

volta de 100 eV <Sa77>.

O número de elétrons cresce rapidamente à medida que

novas moléculas do gás sao ionizadas e os elétrons l ivres

produzidos ionizem novas moléculas após terem percorrido um livre

caminho médio a . Estes eventos caracterizam um processo de

avalanche tal que s e n for o número de elétrons em uma dada

posição, após um percurso dx, o acréscimo em seu número será:

dn B n a dx (4.1 >

por integração temos:

cot . . n cot ,~ ,__n « n e ou M • « e C4.2>o n
e

sendo M o fator de multiplicação.

Em geral o campo no interior de um detector não é

uniforme, o que implica em uma dependência do coeficiente o com a

posição.
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Fig 4.2. Secção de choque para ionização e coeficiente de Townsend

reduzido Cot/p> em função da energia do elétron, para alguns gases

nobres <Sa77>.

Para obtermos o fator de multiplicação em tais situações

devemos fazer uma integração da função aCx> dentro da região de

interesse de tal forma que:

X 2

M * exp J aCx> dx <4.3>



Para campos de geometria complexa podemos utilizar uma

aproximação para o coeficiente a proposta por Townsend <Sa77>

valida para valores pequenos de cc

f • A exp - [ *£ ) <4.4>

onde A » B sSo constantes <fc*<fa.«s na Tab. 4.1, P a pressão do gás e E

a intensidade do campo elétrico.

Uma outra aproximação considera o primeiro coeficiente de

Townsend como proporcional â energia dos elétrons % em uma dada

região de campo:

<4.S>

sendo N o número de moléculas por unidade de volume. Valores de k

para alguns gases nobres são apresentados na tabela 4.1.

Tabela 4.1. Parâmetros utilizados nas Eqs. 4.4 e 4.9 para as
aproximações do coeficiente o de Townsend <Sa77).

GAS

He

Ne

Ar

Xe

CO

A

(cm" Torr>~

3

4

1 4

2 6

2 0

B

<Vcm"fTorr>"a

34

100

180

3 5 0

4 6 6

k

(cm 1 V"*>

0,11 x l0~ t ?

0,14 xlO~17

1,81 xlO"47
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fiao exis te uma regra simples para se ob t e r o coeficiente

a de mis turas gasosas. O comportamento geral observado na adição de

moléculas poliatômicas a gases nobres é a necessidade de aumentar o

valor do campo elé t r ico para que se tenha um mesmo valor de a que o

obtido com o gas puro. A Fig. 4.3 apresenta resul tados r e f e r e n t e s

aos e fe i tos da adição de pequenas quantidades de vapores orgânicos

ao argônio (Sa77>.
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Fig 4.3. Primeiro coeficiente de Townsend em função do campo

elétr ico para algumas misturas de Ar com vapores orgânicos CSa77>.

A Fig. 4.4 apresenta a fotografia clásica de uma

avalanche de formato goticular produzida em uma câmara de nuvens

< "cloud chamber") e um esquema da distribuição de cargas. A

fotografia foi possível devido a condensação de goticulas de gás ao

redor dos íons formados <Lo61, Mo85>.
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(photograph H. Ratthtr)

CLOUD TRACK PICTURE OF A SINGLE ELECTRON AVALANCHE

Fig 4.4. Fotografia mostrando o formato goticular de uma avalanche

de cargas no interior de uma câmara de nuvens. Ao lado temos um

esquema da distribuição de cargas na avalanche com os ions

positivos encontrando-se na parte posterior e os elétrons na parte

frontal CLoól, Mo85>.
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Devido a sua velocidade de arrasto inferior, os ions

positivos sSo encontrados preferencialmente na periferia e na parte

posterior da distribuição de cargas, enquanto os elétrons mais

velozes se situam no interior e na parte frontal desta

distribuição.

Detectores com geometria cilíndrica, como o esquematlzado

na Pig. 4.5 a) possuem geralmente o ânodo formado por um fio

condutor extremamente fino onde o campo elétrico próximo à sua

superfície é muito intenso.

Cotttodc

Ig 4.5 Ca>. Esquema de um detector de geometria

>> Formação da avalanche ao redor do fio de ânodo <Sa77>.

cilíndrica.
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No esquema da Fig 4.5 <b> temos inicialmente um elétron

sendo arrastado pelo campo até regiões próximas ao fio de anodo

onde o campo elétrico é suficientemente intenso para aumentar a sua

energia cinética a níveis que permitam a ionização de novas

moléculas do gás por meio de colisões inelásticas. Devido á difusão

lateral, uma avalanche no foTmato de uma gota,cerca o fio de ânodo.

Os elétrons sSo rapidamente coletados pelo fio e a nuvem de ions

positivos se afasta entSo em direção do cátodo <Sa77>.

A quantidade de carga coletada no fio de ânodo depende do

fator de multiplicação com que o detector está sendo operado ou em

outras palavras do nivel da alta tensão aplicada e da energia e

tipo de partícula que está sendo detectada.

A Fig. 4.6 apresenta a curva de multiplicação típica de

um contador a gás mostrando a dependência das cargas coletadas em

função da diferença de potencial entre os eletrodos <Mo85>. As duas

curvas mostram o comportamento do detector par« partículas oi e O.

Em tensEtes baixas, região I do gráfico, as cargas geradas

por alguma partícula ionizante são parcialmente coletadas pois o

processo de recombinação ainda é dominante.

Na região II a recombinação torna-se inviável devido a

influência do campo elétrico que possui agora intensidade

suficiente para separar as cargas de sinais opostos sendo toda ela

praticamente coletada nos eletrodos. Neste caso diz-se que o

contador está trabalhando no modo de uma câmara de ionização,

A partir de um determinado nível de tensão V temos o

início do processo de multiplicação. Fatores da ordem de 10 a 10

podem ser obtidos, com o valor da carga total medida guardando

proporcionalidade com a energia depositada pela partícula

ionizante, região 111 do gráfico, conhecida como modo de operação

proporei onal.
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. 4.6. Modos de operaçSo de um detector a gas <Mo89>.

O fator de multiplicação não pode aumentar

indefinidamente, pois processos secundários como a emissão de

fótons ultravioleta fazem com que a avalanche se propague no volume

do gás, causando a deformação do campo elétrico devido a influência

da distribuição de carga espacial. Este comportamento caracteriza a

região limite de proporcionalidade.
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Na Fig. 4.7 é apresentado um esquema da distribuição de

cargas mostrando que esta se comporta a (rosso modo como um dfpolo

elétrico. O campo produzido por essa distribuição compete com o

campo existente no detector, quando o fator de multiplicação

alcança ordens IO0 a 10 CMo85>. A intensidade do campo local

resultante, nesta situação faz com que o valor de a não cresça com

a mesma velocidade que a observada anteriormente, levando a uma

saturação da multiplicação.

Ao aumentarmos ainda mais a tensão de operação,

penetramos na região do contador Geiger-Muller, região IV da Fig.

4.6, onde o detector perde a capacidade de discriminar a energia

das partículas incidentes, pois a carga total coletada e

praticamente a mesma para qualquer evento ionizante.

Um valor da ordem de 10 é o fator de multiplicação

limite encontrado na pratica para muitas misturas de gases, pois

acima deste valor é observada a descarga do gás <Mo85>.

Fig. 4.7. Campo efetivo ao redor da avalanche <Mo85>.
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IV.l - Cálculo do Fator de Multiplicação para Detectores com

G&om&tria Cilíndrico.

| As aproximaçBes e os resultados obtidos na seção IV

i possibilitam o calculo de uma expressão para o fator de

multiplicação de um detector com geometria cilíndrica.

Se a e b sâb os raios do ânodo e catodo do detector, o

campo elétrico e o potencial a uma distancia r do centro do

detector podem ser escritos como:

C V

C V
v < r > " 5ÍÜT to 5

onde

2n £
C • . -. .°N <4.8>

ln<b/a>

sendo C a capacitáncia por unidade de comprimento, co a constante

dielétrica do meio (da ordem de 8,85 pF/m para gases >, e V a

diferença de potencial aplicada no detector, definida como

VCa> m V e VCb> « 0.
' O

O inverso do coeficiente de Townsend (l/to) fornece o

livre caminho médio para um evento ionizante. A energia média %

adquirida por um elétron sujeito a um campo de intensidade C pode

ser expressa como E/a.
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Dentro da aproximação das Eq. 4.5 e Eq. 4.6 é possível

•scravor a em função d* rt

kN V

O fator de multiplicação é obtido integrando-se a equação

acima em função de r, tomando como limites o raio do fio de ánodo a

e um ponto r no interior do detector onde o campo elétrico possuo

o valor critico E , no qual se inicia o processo de avalanche.

A intensidade do campo E para uma tensão V é dada por:

No caso do detector estar operando em um nível de tensão

V , onde a avalancha começa a se formar sobre a superfície do fio

de anodo, E e dado por:

V
Fazendo a razão entre as Eq. 4.10 e 4.11, resulta a

seçuinte relação:

V
a «£ <4.12>

T
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Uma vez que a integral de ctCr) tenha sido calculada, o

resultado é substituído na Eq. 4.3, e por meio da relaçSo 4.12 a

seguinte expressão para o fator de multiplicação M é obtida:

No caso de Vo » VT podemos fazer a aproximação:

Neste caso o fator de multiplicação dependerá apenas da

carga por unidade de comprimento Q «= CVo:

M = exp K C Vo (4.14)

onde

Para fatores de multiplicação superiores a 10 a

aproximação para o dada pela Eq. 4.5 nSo é mais válida, entretanto

o resultado obtido pode ser usado para se ter uma idéia qualitativa

das características operacionais dos detectores proporcionais.

exp K

1

G Vo

HcN
ÊT
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IV.2 - Processo de Estabilização da Multiplicação cfe Cargas em

Ga.s-e.s- VQu&nching*'}.

Os átomos ionizados, devido ao processo de avalanche, ao

voltarem para o estado fundamental emitem fótons, que podem

provocar a ionização de novas moléculas do meio. Os elétrons

formados produzem novas avalanches, que podem levar a descarga no

gás, caso o detector esteja trabalhando em altos ganhos.

Para controlar e mesmo extinguir estes efeitos, faz-se

uso da introdução de pequenas porções de gases poliatómicos cuja

finalidade é absorver os fótons produzidos na desexcitação dos

átomos do meio.

Moléculas com menos de três átomos não possuem a

propriedade de estabilização uma vez que os processos de absorção

de fótons normalmente são emissores de novos elétrons ou fótons.

No caso das moléculas poliatômicas a existência de vários

modos normais de excitaçào rotacionais e vibracionais e mesmo a

dissociação possibilitam o controle da formação de avalanches

espúrias e

alcançados.

espúrias e assim fatores de multiplicação da ordem de 10 podem ser

O Ar em seu processo de desexcitação emite fótons corn

energia de 11,6 eV, suficiente para causar a emissão de um

fotoelétron do cobre <potencial de ionização de 7,7eV> material

comumente utilizado na confecção de detectores. Se, por exemplo,

adicionarmos uma pequena quantidade de metano CH , que possuí um

espectro de absorção de fótons na região de 7,9 a 14,5 eV, os

eventuais fótons produzidos pelo Ar poderão ser absorvidos <Mo83>.
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Outro fenômeno causador da emissão de fótons e elétrons

indesejáveis é a neutralização dos ions positivos nos catodos. Caso

o potencial de ionizaçSo do ion seja maior que a função de trabalho

do material do cátodo a energia residual pode ser emitida por meio

de um fóton que poderá provocar a emissão de outro elétron do

catodo que iniciara uma nova avalanche.

Para extinguir este efeito podemos fazer uso novamente de

gases poliatômicos que primeiramente devido ao seu baixo potencial

de ionizaçSo trocam elétrons com os ions positivos do gás principal

neutralizando-os e posteriormente ao serem arrastados até as

proximidades do catodo são neutralizados sendo o excedente de

energia utilizado dessa vez na excitaçâo de modos normais de

vibração, rotação ou mesmo na dissociação dessas moléculas.

O uso de gases poliatômicos entretanto faz com que o

detector tenha uma vida útil limitada uma vez que nos processos

citados ocorre a quobra das mojóeulas em partes menores que

geralmente nao possuem as propriedades de estabilização acima

mencionadas.

Para um detector com um ganho da ordem de 10 , se 100

pares de ions primários são gerados em cada evento, cerca de 10

moléculas são dissociadas. Em um detector tipico com volume de 10

cm1 operando com uma mistura de 90% de gas nobre e 10% de gás

estabilizador teremos 10** moléculas poli atômicas. Sendo o detector

selado, sua vida útil estará limitada a uma contagem máxima

integral da ordem de 10
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IV.3 - Consideraç&es Estatísticas Relativas b. Resolução de Energia

em Detectores Proporcionais

O pulso de um detector a gás operando na região

proporcional possui relação direta com a energia depositada pela

partícula ionizante ou em outras palavras com o número de ions

primários n formados. A carga total coletada em um evento é dada

pela relação:

Q = n e M (4.15)
o

O fator M representa a multiplicação média produzida

pelas avalanches formadoras de um pulso. Dessa forma:

M s - i - \ A. s A <4.16>n £
o

onde A. representa o fator de multiplicação de uma avalanche

iniciada por um único elétron.

A carga Q esta sujeita a variaçBes pois tanto o número de

íons primários como o fator de multiplicação eofrem flutuações.

Supondo que estas grandezas sao independentes, a varianca relativa

da grandeza Q pode ser obtida fazendo-se a propagação de erros na

Eq. 4.15 CHe81>:

O primeiro termo desta equação representa o desvio padrão

relativo do número original dos n ions primários. Esta flutuação

pode ser expressa em termos do fator de Fano F:

no
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Valores do fator de Pano são apresentadas na Tab. 4.2

para alguns gases nobres e misturas gasosas usados em detectores

proporcionais CKn89>.

O segundo termo da soma pode ser reescrito propagando-se

o erro do fator de multiplicação médio, Eq 4.16:

no

,* . f JL Y \ S"ü - [ ir J 2 \ <419>

Supondo que a incerteza dos fatores de multiplicação A.

são similares, a pode ser escrito como:

2 1 2 , . .„_

°u * "ÍT "A " •*»
o

Substituindo as Eqs. 4.18 e 4.20 na Eq. 4.17:

Caso o detector trabalhe com campos elétricos intensos, a

probabilidade de ionizaçao uas moléculas de gás pelo impacto com os

elétrons é influenciada pelos eventos antecedentes que ocorreram

com o elétron e nesse caso esta probabilidade é dada pela

distribuição de Polya CKn89>:

exp( -*<**» ) C4.22>

onde 8 é um parâmetro relativo a fração de elétrons cuja energia

excede o nivel de energia para a ionizaçao tendo valores entre 0 e

1.
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Pode-se mostrar que a variança relativa predita pela

distribuição de Polya é dada pela expressão <Kn89>:

<4.23>

onde b=Cl+©> tendo um valor de aproximadamente 0,5.

Para grandes valores do fator de multiplicação Ã temos:

, O ~2

-H • <4.24>

Valores para o parâmetro b são apresentados na Tab. 4.2.

Tabela 4.2. Fator de Fano CF>, constante Cb> e resolução de energia
calculada e medida para alguns gases usados em detectores
proporcionais CKn89>.

Gás V Fator de Fano F Resolução p / 5,9keV

CeV/íon> Calculado Medido Calculado Medido

Ne 36,2
Ar 26,2
Xe 21,5

Ne+0,5%Ar 25,3
Ar+JOKCH 26

0,17
0,17

0,05
<0,17

0,45
0,50

0,38
0,50

14,S%
12,8%

10,
12,8% 13,2%

Substituindo a Eq. 4.24 em 4.21:

,

n
<F-fb> <4.25>
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Vemos que a variança relativa da amplitude de cargas é

dominada pelas flutuaçBes do fator de multiplicação e do número de

ions primários sendo o último de menor importância.

O desvio padrão relativo é calculado tomando-se a raiz

quadrada da expressão anterior»

o 1 no J

Gomo n =E/W, onde E é a energia depositada em um dado gás
o

pela partícula ionizante e V é a energia média requerida para
formar um par de ions a Eq.4.26 pode ser escrita como:

r
Q I E J

onde C-W(F+b> é uma constante para um dado tipo de gás.

A resolução em energia é definida como o desvio padrão

relativo, neste caso dado pela Eq. 4.28 vezes o fator 2,35, ver

Fig 4.7.
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Dessa forma, o limite estatístico da resolução de energia

de um contador proporcional varia inversamente com a raiz quadrada

da energia depositada pela radiação incidente e é proporcional à

constante G. Usando os dados da tabela 4.2, para uma mistura de 9OX

de Ar e 10% de CH , estima-se uma resolução em energia de 1

para uma radiação incidente d» 6,9 KeV.

Rnotution K
fWHM

«0

H

Fig. 4.7. Definição da resolução de um detector, Para picos com

formato gaussiano com desvio o, a largura total a meia altura

CFWHM> é dada por 2,35a <Kn89>.
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IV.4 - FarmaçÕo do Sinal cfe Xnodo.

A formação do pulso de ânodo de um detector proporcional

pode ser dividida em dois estágios. Primeiramente, temos o tempo

gasto pelos elétrons primários para alcançar a região de

multiplicação e, em seguida o tempo necessário para a formação da

avalanche.

A contribuição das cargas primárias na formaçSo do pulso

durante o tempo de arrasto é desprezível frente â grande quantidade

d» cargas criadas na avalanche. O desenvolvimento temporal do pulso

de saída é iniciado apôs a chegada dos elétrons na região de

avalanche.

O intervalo de tempo necessário para que os elétrons

alcancem a região de multiplicação é da ordem de alguns

microeegundos enquanto o processo de formação da avalancha leva

aproximadamente um nanosegundo <Sa77>.

Como os elétrons da avalanche são absorvidos rapidamente

pelo fio de anodo, a maior porção do pulso de salda é devida ao

movimento dos ions positivos;.

Logo após a absorção dos elétrons os ions positivos: ficam

sujeitos a um forte campo elétrico repulsivo que os afasta

rapidamente da região de ânodo, isto se reflete como uma componente

inicial rápida no tempo de subida do pulso. Com o graduai

afastamento dos ions positivos, estes alcançam regiões de campo

elétrico menos intenso fastendo surgir uma componente lenta no tempo

de subida restante do sinal, desprezada normalmente pela eletrônica

associada.
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Vamos a seguir fazer uma análise quantitativa da formação

do pulso do detector levando em consideração a coleçSo dos elétrons

e ions positivos criados no processo de avalanche. Esta analise

segue de perto a derivação feita por Knoll CKn89>.

Consideremos um detector com geometria cilíndrica como a

observada na Pig. 4.8 Juntamente com o seu circuito equivalente.

4.8. Esquema de um detector cilindrico e circuito equivalente

usado para a derivação da forma do pulso. G representa a

capacitância do detector,

resistência de carga R, e

CKn89>.

V é a queda de tensão medida na

V é a tensão remanescente no detector
Cn

O campo elétrico para esta geometria é dado por:

r In <b/a>
<429>

onde Vo é a tensão aplicada no fio de ânodo, a o raio do fio e b o

raio do cilindro.
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A energia absorvida dS pelo movimento de uma carça

positiva Q através de uma diferença de potencial df> é dado por:

dl = - Q dp C4.30>

O campo elétrico pode ser obtido por meio da relação:

ECr>

Dessa forma:

« Kr> « V «•«

Supondo, primeiramente que» n pares de ions são formados

na avalanche a uma distância p da superfície do fio de ânodo.

Sabendo que, a carga total formada 6 Q = no, podemos calcular a

energia absorvida pelo movimento dos ions positivos em direção do

catodo por meio da relação:

b
J dr In Cb/a> J r

In - A « C4.33>
' lnCb/a> "" a • p

A energia absorvida pelo movimento dos elétrons em

direção do ânodo é dada por:

° QVo to a^p
alr« <b/a> J . r In Cb/a>
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A energia total absorvida após a coleção completa

duas espécies de cargas é obtida somando-se as Eqs. 4.33 e 4.34:

Al = I + I = . ^ , r \ - In . — , - —
In <bXa> (a • p

Al = Q V <4.3S>
O

Esta energia 6 proveniente da energia armazenada na

capacitancia do detector. Pelo circuito equivalente CFig. 4.8>:

| CV* - | CV* - A*
2 ch Z o

J C CV ,+V > CV +V > = - A* C4.36>
2 ch o ch o

Usando a aproximação V • V = 2V e substituindo

V — V — V , a queda de tensão na resistência R pode ser escrita
R O Cn

como:

cvõ cvõ

O valor acima obtido é a amplitude máxima do pulso que

seria desenvolvido se a constante de tempo RC fosse maior que o

tempo de coleção dos ions pelo detector.

Por meio das Eqs. 4.33 e 4.34 é possivel calcular a razão

das amplitudes máximas dos sinais provenientes da contribuição dos

elétrons e dos ions:

% _ In Ka+pVai ( 4 3 8 )

t In lb/<a+p»



Escolhendo os valores a « 10 jjm, b • 3,5 mm e

considerando p B 3 pm a Eq. 4.38 fornece:

^ - 0,01©

Este exemplo mostra que apenas 2% da amplitude maxima do

sinal provém da contribuição dos elétrons. Esta contribuição pode

ser desprezada, sendo o sinal formado, suposto dependente apenas do

movimento dos ions positivos criados nas imediações do fio de

anodo.

Da Eq. 3.7 para a velocidade de arrasto dos ions e da Eq.

4.29 para o campo elétrico de um detector cilíndrico é obtido a

velocidade de arrasto em função da posição radial dos ions:

w Oro - H -_ £ ^

Substituindo esta expressão na lei de movimento:

rco . 1
J ~^- - J dt <4.40>
a w <r> c

Obtem-se por integração a seguinte expressão para a

posição dos ions em função do tempo <Kn89>:

" (2

t / z

O tempo necessário para a coleta dos lons é determinado

pela substituição de r(t> * b na expressão anterior:

Vo



A energia absorvida pelo movimento dos ions, em função do
tempo» é dada por:

in <b/a>
rr<l> ** Q V o ,„ rct>
J« IF " In Cb/a) to ~TT <4 4 3 >

Substituindo a Eq. 4.32 na expressão acima e por meio da

relação 4.37, desprezando a contribuição dos elétrons, obtemos a

expressão do desenvolvimento temporal para o sinal do anodo:

í •>l n í •> ^ V° t • i I C4.44>c m <b/a> t a«p I n < b / a >

Por meio desta equação é possível calcular o tempo
necessário para que a amplitude do pulso alcance a metade de seu
valor máximo:

t + <4.45>a • b

Substituindo e s t e resultado na Eq. 4.41, a posição radial
dos ions será dada por Vab, onde por meio da Eq. 4.29 é possível
verificar que o valor do campo elétrico cai de uma fração Va/b de
seu valor, na superfície do anodo.
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A Tab. 4.3 apresenta os valores para as grandezas t ,

t e y ab para o caso de um detector cilíndrico utilizando

argónio a latm <p * 1,7 cm .atm / V. s>, com parâmetros

geométricos a B 10 pm , b « 3,5 nun e tensão de trabalho de 1600 V.

Tab. 4.3. Tempo de coleta dos ions positivos Ct >, tempo para a
amplitude do pulso alcançar a metade de seu valor <ti/2>, posição
do ions no tempo ti/? <Y ab> para um detector de geometria
cilíndrica e parâmetros a « 10 pm, b « 3,5 mm e tensão de operação
1600 V usando Ar a 1 atm.

t ti/2 • / ab

17 ms 10 fjs 840

Pelos resultados da Tab. 4.3 podemos observar, pela

comparação das grandezas t e t , que uma grande fração do sinal

é formada nos instantes iniciais do movimento de arrasto dos ions

positivos.

A Fig. 4.9 apresenta o resultado teórico para a razão

V/To em função do tempo obtida por meio da Eq. 4.44 para as

condi çSes dadas na Tab. 4.3. São apresentadas, também, as curvas

correspondentes a circuitos com constantes de tempo RC de 10 ^s e

100 ps.
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Fig. 4.9. Desenvolvimento temporal para a razao V/Vo em urn detector

proporcional associado a um circuito com constantes de tempo de

10 (Js e 100 V& <La90>.
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V - Detector Proporcional Com

V.I - Campo Eletrosrtático do Detector.

A utilização de um detector formado por um plano de ânodo

constituído por vários fios foi proposta por Charpak e

colaboradores em trabalhos realizados no GERN na década de sessenta

<Sa77>.

Esta geometria possibilita operar o detector em taxas de

contagem mais elevadas» uma vez que cada fio de ânodo trabalha como

um detector independente, além da ampliação da area de detecção.

A Pig. 5.1 apresenta um esquema da disposição geométrica

dos vários planos de um detector desse tipo e a definição dos

parâmetros 1 e s, a distância entre os planos de anodo e cátodo o a

separação entre fios respectivamente CSa77>.

ty

•-Si

Fig. 5.1. Esquema de montagem e definição dos parâmetros em um

detector multifios. O plano de ânodo está posicionado

símetricamente aos dois planos de cátodos separados pela distância

21 e os fios de ânodo estão espaçados entre si pela distância s

CSa77>.
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Um detector com esta geometria comporta-se, em primeira

aproximação, como dois condensadores de placas paralelas associados

em paralelo. Entretanto como sera visto a seguir, próximo à região

do ânodo, o campo elétrico se aproxima do campo de um detector com

geometria cilíndrica. As expressSes a seguir fornecem o potencial •

a intensidade do campo elétrico no interior do detector segundo a

geometria definida na Pig. 5.1, e supondo VCa) « Vo e V<1> = O.

_,_ _ G Vo f 2nl . r. f 2 n x . .2 n y l l l *-»,.•*
VCx,y> « -2 I — ln|4|sen • senh — - \ \ \ C5.1>

2

sendo G a capacitancia por unidade de comprimento dada pela

relaçSo:

<5.3>
<nl/s>-1 nC2na/s>

onde a é o raio do fio de ânodo.

Esta capacitancia é a existente entre os fios de anodo e

o circuito de alta-tensão responsável pela carga fornecida aos fios

para a formação do campo elétrico no detector. Ela nao deve ser

confundida com a capacitancia responsável pela formação do sinal de

ânodo, pois esta relaciona-se com a capacitancia existente entre os

fios e o circuito de pré-amplificação.

A Fíg. 5.2 apresenta as linhas equipotenciais e as linhas

do campo elétrico obtidas por meio das Eqs. 5.1 e 5.2. CCh84>.

Ao longo das linhas de simetria x=0 e v=0, o campo
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elétrico pode ser escrito como:

Ey * E<O,y> • ç co th —£•

Ex « ECx,O> cote n_*

C5.4>

<5.5>

Fig* 5.2. Campo elétrico e equipotnnciais no interior de um

detector multífilar <Ch84>.

É interessante considerar também as aproximações,

para y > s :

C Vo
Ey

pois coth

<5.6>

——
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Mostrando que as para regiBes distantes do plano de

ânodo, o campo tem um comportamento uniforme.

e para y«s :

< 5 7 >

com r <x +y >

A Eq. S.7 mostra que nas proximidades do fio de ânodo o

campo possui o mesmo comportamento que o campo no interior de um

contador proporcional de geometria cilíndrica, ver Fig. 5.3. Nessa

aproximação, é válido utilizar os resultados, obtidos

anteriormente, para os detectores cilíndricos, no estudo das

características operacionais de detectores proporcionais

mui ti filar es.

Fig 5.3. Equipotenciais e campo elétrico nas proximidades do fio de

ânodo. Notar o comportamento similar a de um campo com geometria

cilíndrica vCh70>.
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Vamos agora analisar o comportamento do fator de

multiplicação em função da variação dos parâmetros geométricos 1 e

s do detector. Para esse fim é interessante observar como varia a

capacitância por unidade de comprimento C dada pela Eq. 5.3.

A tabela 5.1 apresenta valores para a capacitância C em

função dos parâmetros geométricos. Como pode ser visto, ao

aumentarmos a distância entre os planos, o valor de C diminui, e

pela aproximação dada pela Eq. 5.7, para uma mesma tensão Vo, a

intensidade do campo também diminui levando a uma redução do fator

de multiplicação.

No caso do espaçamento s entre os fios de ânodo o

comportamento verificado é o oposto. Como pode ser visto na

Tab. 5.1, ao aproximarmos os fios de ânodo a capacitância diminui,

e da mesma forma como foi discutido, anteriormente, verifica-se uma

j>oduçSo no fator de multiplicação.

Tabe la 5.1. Valores para a capac i tânc ia por unidade de comprimento
<pF/m> como uma função dos parâmetros 1 e s <Sa77>.

1
(mm)

8

4

2a
<pm>

20

2 0

1

2,00

3,63

2

3,47

5,71

s<mm>
3

4,55
6,91

4

5,92

8,10
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V2 - Induçíto <fe Cargas nos Cátodos.

A nuvem de ions positivos, produzida no processo de

avalanche, além de ser responsável pela formação do sinal de ânodo

do detector, também vai induzir cargas nos eletrodos existentes ao

seu redor.

Saulf e Charpak estudaram as distribuições de cargas

induzidas utilizando câmaras multifilares cujos cátodos eram

formados por pistas condutoras, feitas em placas de circuito

impresso, ou formadas por fios condutores interconectados usados

para a amostragem das cargas CCh78>.

A Fig. 5.4 mostra um esquema da câmara usada, fazendo uma

alusão à forma dos pulsos induzidos nos diferentes eletrodos que

cercam a avalanche, com as sua respectivas polaridades CCh79>.

Fig. 5.4. Esquema das cargas induzidas ao redor do fio de ânodo,

onde se processou a avalanche de cargas. Notar a polaridade da

cargas induzidas CCh78>.
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Para podermos entender a polaridade dos sinais das

induçBes, tomemos como um exemplo uma carga de prova positiva Q se

movimentando no interior do detector multifilar CFig. 5.5).

Quando a carga se encontra próxima a algum fio de ânodo,

uma grande quantidade de linhas de campo conectam a carga +Q e a

superfície do fio de ânodo. À medida que esta carga se afasta do

fio, a densidade de linhas de campo aumenta nos outros eletrodos,

provocando o aumento da densidade de cargas negativas neles

induzidas. A formação de pulsos positivos nesses eletrodos é

observada, com a exceção do fio de ânodo do qual a carga +Q se

afasta.

To cothodr

Fig. 5.5. Esquema da indução de pulsos em um detector multifilar.

Os ions positivos formados ao redor do ânodo A. projetam linhas de

força nos eletrodos que o rodeiam <Ch79>.

Constata-se no caso de detectores muitifilares operando

com fatores de multiplicação elevados, que sinais positivos são

extraídos nos fios de ânodo adjacentes ao fio onde o processo de

avalanche ocorreu. Isto é uma prova, segundo Charpak, de que a

avalanche chega realmente a envolver totalmente o fio de ânodo,

pois caso contrário sinais de polaridades opostas seriam observados

nos ânodos vizinhos CCh79>.
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Pulsos negativos podem ser eventualmente induzidos em

outros anodos a medida que a carga -K} se afasta do plano de fios em

direção aos catodos do detector.

Uma expressão para a densidade de cargas induzidas oCx,y>

sobre os cátodos de detectores multifilares foi proposta por Endo e

colaboradores que a calcularam por meio do método das imagens

CEn8l>:

<5.8>

sendo 1 a distancia entre os planos, e o sistema de coordenadas

Cx,y> definido na Fig. 5.6.

V * A

CMHODE PLANE

Fig. 5.6. Sistema de coordenadas utilizado para o cálculo das

cargas induzidas sobre pistas de largura *r CEn81>.

73



Se um dos cátodos for constituído por pistas colocadas

perpendicularmente aos fios de anodo, a densidade de cargas

induzidas em cada pista é obtida integrando-se <Kx,y> em y:

00
o<x> K J cCx,y> dy

-co

C-i>n

n=o <2n+l

9 >

A Pig. 5.7 <a> a p r e s e n t a o gráf ico d e s t a distr ibuição

para uma distância 1 * 6 mm, comparada a duas o u t r a s d i s tr ibuições

para a s geometr ias mostradas na Fig 5.7 €b> CEn81>.

A par t i r da dis tr ibuição <Kx>, é poss íve l e s t imar a

quantidade de carga induzida em cada p i s t a , para uma determinada

avalanche, in tegrando-se a mesma sobre e s t a coordenada.

A Fig. 9.8 a p r e s e n t a a simulação da amostragem de cargas

para cinco p i s t a s adjacentes juntamente com o s resu l tados obt idos

em medidas f e i t a s em um d e t e c t o r multifi lar com o s mesmos

parâmetros geométr icos usados na simulação, 1 « 6 mm e w « 9 mm

para a largura das p i s t a s do cá todo de l e i tura CEn81>.

A distr ibuição re la t iva das cargas induzidas nas vár ias

p i s t a s de le i tura guarda informação sobre a posição da avalanche no

detec tor . É possível medir-se e s t a posição com uma boa resolução

por meio da determinação do c e n t r o de gravidade d e s t a s cargas .
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PLANE

(A) (B)

Fig. 5.7. Distribuição da densidade de cargas induzidas sobre o

eixo x para três diferentes geometrias CEn81>.
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1000
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u

SIMULATED

1 2 3 4 5 6 7 8

ST*IP MUflSE*

OBSERVED

1 2

STRIP NUMBER

5.8. Distribuição de cargas induzidas sobre pistas com

larguras de 9 mm. A carga livre está posicionada sobre a quinta

pista a uma distancia 1 « 6 mm. O resultado a esquerda foi obtido

por simulação e o da direita, observado experimentalmente em uma

câmara com a mesma geometria <En81>.

A determinação da centróide por meio de alguma técnica de

leitura de posição deve fornecer uma resposta linear com relação a

posição real da avalanche, bem como uma adequada resolução

espacial. Para que estes dois requisitos sejam alcançados, um

número mínimo de pistas de leitura deve sofrer indução com

quantidades de carga suficientes para sensibilizar a eletrônica

associada acima do nivel de ru5do existente no sistema.

Para uma escolha adequada dos parâmetros geométricos

desses detectores tais como a largura das pistas w, a distancia

entre os planos l e a distancia entre os fios de ânodo h; Gatti e

Langoni <Ga79> estudaram o problema a nível teórico, encontrando

relações entre estes parâmetros com as amplitudes dos pulsos
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coletados nas pistas de leitura do detector e o rui do eletrônico

associado <Ga79>.

Tais resultados foram verificados posteriormente, em

trabalhos como os de Boie e Smith (Bo82,Sm84X Eles utilizam como

condição para o bom desempenho do detector uma relação que envolve

os parâmetros geométricos w e 1:

w i 0,8 1 C5.10)

Esta expressão serve como uma regra gerai para o

dimensionamento do detector, e garante que são induzidas pela

avalanche de 3 a 4 pistas de leitura com quantidades de carga

suficientes para a obtensao da centróide, com linearidade e

resolução espacial adequadas para a medida de posição.

Dessa forma uma vez definida a espessura do detector

<21>, que deve levar em conta a eficiência de detecção e o problema

da paralaxe do dispositivo, fica determinado o espaçamento entre as

pistas w.

O comprimento S do detector vai fixar o número de pistas

N uma vez que:

N * -—- C5.11>

Outros parâmetros relevantes a serem mencionados são a

distancia entre os fios de ânodo, que deve ser da ordem da

distância entre os planos de ânodo e cá todo, como Gatti <Ga79)

demonstrou, e a largura da Janela cuja dimensão independe dos

demais parâmetros do detector. Esta largura deve permitir a

distribuição do fluxo de fótons sobre vários fios de ânodo,

possibilitando uma diminuição da densidade de carga espacial e

conseqüentemente fazendo aumentar a vida útil do detector.
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VI - D»t»ctor»s Proporcionais S»nstv»is h PosiçSo.

Detectores sensíveis a posição são utilizados em varias

areas de pesquisa, desde experimentos em fisica de alta energia até

estudos de espalhamento de raios X em cristalografia. Tais

detectores podem ser construídos com materiais semicondutores»

aintiladores, fases nobres e outros, sendo a sua utilização

dependente do tipo de partícula a ser detectada. Trabalhos de

revisão como os de Gharpak <Ch84> para fisica de alta energia e o

de Arndt CAr86> para detectores de raios X apresentam uma variedade

destes detectores, comparando suas características e desempenhos

frente as inúmeras aplicaçSes existentes para esses dispositivos.

Est 3 trabalho tem o interesse voltado para detectores

proporcionais sensíveis a posição que possuam características

adequadas para estudos de espalhamento de raios X. Ê encontrada na

literatura uma grande quantidade de configurações quanto a

geometria e método de leitura de posição para esses detectores.

Sera centrada atenção apenas em algumas das principais técnicas de

leitura empregadas.

Na Fig. 6.1 está esquematizado o processo de leitura

conhecido como método da divisão de cargas. Neste caso o plano de

leitura é recoberto por uma película resistiva e nos extremos do

detecte**, pré-amplificadores coletam a carga produzida por um

evento ionizante sobre este plano. A posição é determinada

fazendo-se a razão entre a carga coletada em um dos

pré-amplificadores pela carga total induzida no plano. O processo

de divisão é realizado por meio de técnicas analógicas ou digitais

<Lou63, Ku66, Ka67, 0w68, Ra74, Fi77>.
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A Fig. 6.2 apresenta outro método onde o plano de Jeitura

também é resistivo. Neste caso a película possui alta

resisti vi dade, fazendo com que o detector se comporte como uma

li ilha RC distribuída. A leitura da posição é feita pela comparação

do tempo de subida dos pulsos nos extremos da linha, que dependem

da constante de tempo dada pela capacitancia de entrada dos

pré-amplificadores e da resistência formada pelo trajeto do sinal

do ponto d«* detecção até os extremos do detector. Este processo de

leitura também é conhecido como método de difusão temporal e foi

desenvolvido por Borkowslci <Bo68, Ow68, Bo70, Ra74>.

1-h
CH*KOf

fCMIITIVf

• HtflHO
«MnifltR

1

- A .

DITICTO»

CH*RGI
• fWflTl l f l

*

SUMMInO
«•rLiritn

¥» *1««f |
» 4

OIVItlON
CIRCUIT

MIMORT

Fig. 6.1. Método de determinação da posição por meio da divisão de

cargas <Ar86>.



' .A

Fie* <*«2. Método da difusão temporal ou Borkomrski <Ra74>.

O método conhecido aomo "Jogo do g&mSo" Cbackgammon>

utiliza um plano de leitura com geometria como a esquematizada na

Fig. 6.3. O plano é formado por dois setores que se interpenetram.

A posição é determinada pela razão entre a carga induzida em um dos

setores pela carga total induzida no plano» da mesma maneira que o

método de divisão de cargas <An66 ,A176 , Ma81, Du84. Sc83>.

Uma outra técnica bastante difundida é a que faz uso de

uma linha de atraso LC conectada as pistas de leitura <Fig 6.4>. O

sinal induzido sobre o plano de leitura se propaga pela linha até

seus extremos com diferentes atrasos. A diferença de tempo

existente entre os sinais é proporcional a posição do evento

detectado. O puJso proveniente do detector é formado pela

interpolaçao, na linha de atraso, das cargas induzidas provenientes

das pistas de leitura <Gr70, Gi72, Gr72, Le72, Gr 73, Ra74, Le78,

Bo82, En84, Sm84>.
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JL

Fig. 6.3. Método do Jogo de gamSo CDu84>.

WINDOW
(UPPER CATHODE)

«NODC

SCHEMATIC
V EXPLODED

VIEW OF
DETECTOU

AMPLIFIER AND
ZERO-CROSS
DETECTOR

Fig. 6.4. Método da linha de atraso <Sm84>.
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Para finalizar, a Fig 6.5 apresenta o esquema do método

de "centro de gravidade", onde um amplificador é conectado

diretamente a cada pista de leitura. Nos primeiros dispositivos a

resolução limitava-se ao espaçamento entre as pistas ou fios de

amostragem, porém com o posterior desenvolvimento de técnicas de

determinação do cent rói de de cargas por vias analógicas e digitais,

este processo tornou-se poderoso, fornecendo um alto grau de

resolução espacial <Ch73, Ra74, Aü>76, Alb77, Bol79, Fi86>.

ANODE

W.N0OW
(OUTER) |MNER)

SHAPING AMPLIFIERS.
SAMPLE AND HOLOS.
SEQUENTIAL SWITCH

^r F̂ ^r ^r *w ^r ^r K̂ ̂ r

START
(FROM ANODE)

CENT ROD
FINDING
FILTER

STOP

TIME TO
AMPLITUDE
CONVERTER

Fig. 6.5. Método do "centro de gravidade" <Fí86>.
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Uma comparação do desempenho das técnicas acima descritas

- a resisti va, a linha d» atraso « a centróide de cargas - foi

realizada por RadeKa (Ra74>, indicando que a última apresenta os

melhores resultados quanto a resolução espacial, linearidade e

homogeneidade. O único senão a esta técnica é a necessidade do uso

de um grande número de amplificadores conectados em cada uma das

pistas, todos eles possuindo as mesmas características quanto ao

ganho e ruido eletrônico, de tal forma que a posição possa ser

determinada sem distorçOes. Dependendo da aplicação, tal quantidade

de equipamento nao 6 Justificada, podendo ser feita a opção por

alguma das outras técnicas descritas, de mais fácil aplicação

<Ra74>.

No caso dos métodos resistivos de leitura, devido ao

caráter dissipativo dos mesmos, eles possuem o inconveniente de não

possibilitar a construção de grandes detectores desde que os sinais

são deteriorados, prejudicando a resolução espacial do dispositivo.

Quando, porém, a resolução não for essencial, esta técnica é a de

mais fácil aplicação.

Dentre as técnicas onde apenas dois canais de leitura são

utilizados, o método da linha de atraso é o que fornece os melhores

resultados quanto à resolução espacial, linearidade e

homogeneidade, desde que linhas de alta qualidade e técnicas de

medida de tempo adequadas sejam empregadas.

Em nosso projeto de detector optamos em usar o método da

linha de atraso por tratar-se de uma técnica de fácil emprego e que

fornece resultados satisfatórios nas aplicaçSes em experimentos com

espalhamonto de raios X.

Outra razão para a escolha é devido a técnica ser

largamente utilizada em nosso laboratório de pesquisa em detectores

empregados em experimentos na Ároa de Física Nuclear <Ta88, Ko89,



Ta9O>. Nesses trabalhos, as linhas de atraso utilizadas nos

detectores foram projetadas e construídas no próprio laboratório.

No presente trabalho, são utilizadas linhas de atraso disponineis

comercialmente, utilizadas em aplicaç&es de transmissão de sinais

digitais.
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VI.1 * A Linha de Atraso no Sistema de Medida de PosiçÕo.

Uma característica importante das linhas de atrj

empregadas em detectores sensíveis a posição é a razão entre o

tempo total de atraso da linha T e o tempo de subida do sinal t

que por ela se propaga. A resolução espacial do detector é afetada

diretamente por essa razão como sera visto no próximo capitulo.

Outra característica influenciada pela razão T /% é a
i •

capacidade de separação de dois eventos simultâneos ao longo do

detector» quando o intervalo de tempo AT existente entre eles é

inferior a T . Se AT for da ordem do tempo de subida dos pulsos t

estes vão se interferir provocando uma determinação errônea da

posição desses dois eventos <Le78>. Pode-se escrever para o caso de

um detector com o comprimento fixo a seguinte regra geral :

NSfo ê possível aumentar livremente o tempo total de

atraso da linha para melhorar esta razão pois após um certo limite,

problemas com o tempo morto do sistema são verificados CLe78>.

A conexão da linha com o detector pode ser feita por meio

de um acoplamento capacitivo ou, se a linha assim o permitir, pela

conexão direta. A última situação 6 a mais desejável pois os sinais

transmitidos terão maior amplitude, o que deve melhorar a razão

sinal-rui do do sistema.

A forma do pulso de safda da linha depende de uma série

de fatores, entre eles a difusão dos elétrons primários e da

avalanche no interior do detector, a forma da corrente induzida

devido ao movimento dos ions positivos, problemas de atenuação e

dispersão dos sinais da linha e principalmente devido ao atraso

85



existente entre pistas.

Gomo foi visto anteriormente, se a condição fornecida

pela Eq. 5.10 for obedecida, de três a quatro pistas v8o ter cargas

Induzidas pela avalanche, com quantidades adequadas para a

determlnaçSo da centroide. Na linha de atraso, estas cargas formam

um pulso cujo tempo de subida é de aproximadamente três vezes o

tempo de atraso entre as pistas.

A Fig. 6.6 apresenta um esquema CBo82> mostrando a

induçSo de cargas nas pistas de leitura em um detector

proporcional. Juntamente com a distribuiçSò continua de cargas

induzidas e a forma do sinal na saida da linha, em termos de

unidades de atraso por pista.

DISTRIBUTION

6.6. Distribuição de cargas induzidas sobre pistas no catodo

de leitura. A curva composta por pontos e traços representa a carga

coletada nos extremos da linha de atraso em funçSo do tempo, dado

em unidades de atraso por pista <Bo82>.
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A razSo entre o tempo total de atraso e o tempo de subida

do pulso Ti/t» anteriormente mencionada, fica limitada pela

geometria da câmara, uma vez que ela será dependente do número

total de pistas do detector N e do número de pista induzidas pela

avalanche. Supondo que ha indução em três pistas e utilizando a

Eq. 5.11:

t» 3 3 w

Fazendo uso da Eq. S.10 pode-se escrever ainda:

t« 2,4 1

Boi» em um de seus trabalhos <Bo 82> mostra que» para o

método de leitura de posição utilizando linhas de **,raso, a minima

razSo Tt/̂ t» que satisfaz os critérios necessários se encontra entre

15:1 * 20:1.

Ma prática, as linhas de atraso podem apresentar

problemas que limitam a técnica de medida de posição. Uma dess«

limitações provém da não-linearidade dos parâmetros elétricos

longo da linha, resultando em reflexões e variações no atraso por

unidade de comprimento. As reflexões são de certa forma toleráveis,

uma vez que ao se propagarem pela linha, são atenuadas e podem ser

eliminadas por meio de discriminação eletrônica. Entretanto, no

caso de variações do atraso por unidade de comprimento, a situação

fica difícil de ser contornada pois para corrigi-las se fav

necessária uma call br ação do sistema que é, em geral, uma

complicação indesejável.
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VI.2 - Fatoros Limitant&& da Jtos-oZuçSo Espacial em

Proporcionais S&nstvoi& h Po&iç&o.

Quatro «feitos principais sab responsáveis pela limitação

da resolução espacial de detectores proporcionais sensíveis a

posição para ralos X:

* o alcance do deslocamento dos elétrons primários.

- a difusão dos elétrons secundários.

- as flutuações no processo de formação da avalanche ao longo

do fio de anodo.

- o rui do eletrônico do sistema de leitura.

Considerando que estes quatro efeitos são independentes

entre si a resolução total do instrumento é definida como a soma

quadrátlca das contribuições de cada um desses efeitos <Kn89>:

T \ * X> A KJ <6.4>

onde a , o , o • a sSo as contribuiçOes do alcance dos elétrons

primários, da difusão dos elétrons secundários, das flutuações do

processo de formaçSo da avalanche e o ruído eletrônico

respectivamente.

A rescluçSo espacial é limitada, em última instância,

pelos três primeiros efeitos acima citados. O ruído eletrônico do

sistema vai determinar a minima magnitude do sinal portador da

informação da posição para que o limite físico da resolução possa

ser alcançado.

Em principio, a técnica de leitura por meio de linhas de

atraso é um processo nSo dissipativo e, dessa forma, a principal

fonte de ruídos vai se encontrar nas terminaçCes e nos
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amplificadores associados ao sistema.

Radeka CRa74>, estudando as contribuições do ruido

eletrônico nos vários métodos de leitura de posição» apresenta»

para o método da linha de atraso, uma expressão envolvendo os

principais fatores que influenciam a resolução espacial relativa

«51/1:

* - K *• « u »
I Q Zo To

onde:

K é uma constante contendo as contribuições do ruído proveniente

dos pré-amplificadores conectados aos extremos da linha.

Q é a carga induzida no catodo contendo a informação da posição.

Zo é a lmpedancia característica da linha de *traso.

t* é um parâmetro temporal associado ao formato do sinal

proveniente da Unha. A grosso modo, pode ser encarado como o tempo

de subida do pulso gerado na linha.

T o é o tempo de atraso total da linha.

A resolução relativa fil/1 varia, pois, inversamente com a

carga da avalanche e depende da razão entre o fempo de subida do

pulso na linha e o tempo total de atraso desta. A expressão também

indica que linhas com baixas impedâncias características são

prejudiciais a resolução espacial do sistema.

A carga Q é coletada nos primeiros 5*0 a 80ns do inicio da

indução, sendo seu valor do aproximadamente um quinto da carga Q

formada no processo de avalanche, pois a carga **Q induzida é

distribuída nos fios de anodos adjacentes ao da avalanche, no

próprio fio onde o processo se iniciou e no catodo oposto ao de

leitura <Bo82>.
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Quando o ruído eletrônico é o principal fator limitante

da resolução espacial em um sistema de detecção é verificado que a

mobilidade dos ions positivos do componente principal da mistura

influencia a resolução, uma vez que esta mobilidade e um dos

fatores determinantes do tempo de subida do pulso no detector. Tal

situação pode ser verificada no caso de misturas oom Xe, quando

comparada as de argônio. A primeira, por possuir uma menor

mobilidade para os seus ions positivos, fornece uma pior resolução

espacial de acordo com a Eq. 63, por formar pulsos com tempo de

subida mais longo que o argônio <BoB2>.

Uma vez que o ruido eletrônico no sistema de detecção

tenha sido minimizado os três outros fatores citados passam a ser

preponderantes.

No capitulo referente a interação de fótons com a matéria

foi visto que o processo fotoelétrico, ao liberar um fotoelétron,

pode ser aaompanhado de um elétron Auger. Estes elétrons vao

ionizar novas moléculas do (ás até que as suas energias cinéticas

sejam totalmente absorvidas.

A extensão da "trajetória projetada" percorrida por estes
elétrons leva ao limite fisioo da resolução espacial dos deieoior»»

sensíveis a posição. O alcance desses elétrons depende da energia

cinética, como foi visto na seçSo III-1. A Fig. 6.2 apresenta o

alcance dos fotoelétrons e elétrons Auger produzidos no argônio e

xenônio em função da energia dos fótons de raios X incidentes.

A resolução espacial máxima é alcançada quando a energia

do fóton de raios X é igualmente dividida entre o fotoelétron e o

elétron Auger <Fi86, Bo82>. Na Fig. 3.1 da seçSo 111.1 é possível

ver que isto ocorre para o argônio e o xenônio para as energias de

raios X da ordem 9,9 keV e 8,0 keV respectivamente.
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Fig. 6.2. Alcance dos fotoelétrons e elétrons Auger em função da

energia dos fótons incidentes, para o argônio e o xenônio em

condições normais. CE1> representa o alcance dos fotoelétrons e

<E2> a dos elétrons Auger, entre parêntese? é apresentada a

probabilidade de emissSò de elétrons Auger pelas moléculas dos

gases. CCh78>.

Para raios X com energias acima de 6 KeV para o Ar e

15 KeV para o Xe o alcance dos fotoelétrons torna-se o fator

preponderante na limitação da resolução espacial, pois os elétrons

Auger possuem energias cinéticas menores e caracteristicas para

cada átomo enquanto para os fotoelétrons ela depende da diferença

entre a energia do fóton detectado e da energia de ligação do

elétron no átomo (ver Pig. 3.1 na seçSo 112-1>.

Vma format de minimizar o problema do alcance dos elétrons

primários é aumentar a pressSo de trabalho do detector forçando a

diminuiçSo do comprimento de suas trajetórias <Fi86>.
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Em detectores de grande espessura, o fator de maior

importância na limitação da resolução é a difusão de cargas durante

o arrasto provocado pelo campo elétrico nos elétrons primários e

secundários até a região de avalanche. Tal problema foi an&Usado

na «ecoes 111-3 a III-3.

Quando um detector 6 operado em ganhos altoe para a

obtenção de uma razão sinal-ruido adequada» há o inconveniente da

propagação da avalanche ao longo do Tio de anodo, situação

prejudicial a resolução do equipamento. Dessa forma, deve-se tentar

encontrar um compromisso entre a razão sinal rui do e a tensão de

operação do detector, que torne mávima a resolução do sistema.
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VII - Proj&to 9 Construção do Det&ctor.

A Fig. 7.1 apresenta uma "vista explodida" da versão

final do detector construído. Os vários planos sSò confeccionados a

partir de placas de material 010, recobertas por uma Tina camada de

cobre» removível por melo d? uma soluçSo de percloreto de ferro. Os

planos sito montados paralelamente e estão separados por espaçadores

de "epoxy" associados a uma lamina de "teflon". A distância entre

eles e de 8,4 mm.

Na Fic> 7.2 esta Indicada a moldura que sustenta uma

folha de "mylar" aluminizado de 6ym de espessura. Ela constitui ao

mesmo tempo um dos catodos e a Janela por onde os fótons de raios X

penetram no interior do detector. Esta folha de "mylar" é colada

sobre m face cobreada da moldura após ter sido devidamente

esticada, com o lado aluminizado voltado para o cobre. Para a

colagem, emprega-se uma resina a base de "epoxy" CAraldite lenta) e

o contato elétrico da folha com o cobre é garantido com a aplicação

de uma solução de prata cololdal nas bordas.

Como a Fig. 7.2 ilustra, a placa contém as furaçOes

necessárias para a flxaçSo dessa placa na tampa da caixa de

acondidonamento do detector, bem como orifícios para a montagem

das outras placas por meio de parafusos e espaçadores.

A moldura para a fixação dos fios de ânodo é ilustrada na

Fig. 7.3. Os fios de ânodo são de tungsténio recoberto por uma fina

camada de ouro. Seis fios centrais de 20 pm, e dois laterais» de

50/jm que constituem os fios de guarda, são soldados em pistas de

cobre curto-circuitadas e espaçadas entre si por uma distância de 3

mm. Cada fio de 20 ymf ao ser soldado, é tensionado por uma carga

d* SO g e os de 90 ym com uma de 100 g.
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RAIOS X
CATODO

(MYLAR ALUMIN1ZADO)

ANODO
(FIOS W/Au - 2 0 u m )

CATODO
(PISTAS DE LEITURA)

CONECTORES E
LINHAS DE ATRASO

Fie» 7.1. Vista explodida do detector mostrando os três planos

Cdofs de catodo e um de ânodo> e a placa das Unhas de atraso.
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Fig. 7.2. Moldura para sustentação da Janela de "mylar"

aluminizado, com as indicaçCes das furaçOes para fixação e montagem

do detector.
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7*3* Naca de sustentação dos fios de Anodo. Os seis fios

centrais sSo de WAu de 20 pm de diâmetro v os dois laterais de 50
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A montagem deste plano deve levar em conta o problema da

isolaçSò elétrica, Ja que este fica sujeito * alta voltagem de

polarização do detector. Dessa forma as pistas de cobre são

posicionadas em uma região limitada da moldura Impedindo correntes

de fuga para as demais partes do dispositivo, em especial nos

parafusos de fixação dos planos, que passam pelas furaçBes

existentes nesta placa.

A terceira placa, mostrada na Pig. 7.4, constitui " o

catodo de leitura de posição que consta de 60 pistas de cobre

colocadas perpendicularmente aos fios de Anodo do detector. Estas

pistas possuem uma largura de 2,0 mm, comprimento de 25 mm e estão

separadas entre si por distâncias de 0,5 mm.

111111

Fig. 7.4. Catodo de leitura do detector. A placa possui 60 pistas

de cobre com 2,0 mm de largura por 25,0 mm de comprimento separadas

entre si por 0,5 mm. Cada pista possui prolongamentos até a borda

da placa onde conectores estSo soldados permitindo a ligaçSo das

pistas aos pinos da linha de atraso.
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Prolongamentos existentes nas pistas são ligados a

pequenas ilhas de cobre onde conectores estSo soldados» permitindo

a ligação das pistas aos pinos da linha de atraso do sistema de

leitura de posiçSo.
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VII.1 - Âcondicionam&nta tio Detector

O detector encontra-se acondicionado em uma caixa

retangular, com paredes feitas de aço Inoxidável. A caixa possui

uma "aba** com um canal continuo, onde uma guarniçao de "viton" esta

instalada, permitindo a vedação do interior por meio de uma tampa

de alumínio» ver Fig. 73. Ca>. A tampa onde o detector esta fixado

e mostrada na Ftg. 73 Cb>. Detalhes das furaçSes e da Janela para

a entrada da radiação Cde 120 mm de comprimento por 10 mm de

largura> estão aparentes nesta figura. A Janela é fechada por meio

de uma folha de "mylar" de 12 fan de espessura colada na tampa por

uma resina a base de "epoxy".

As furaçBes existentes sao para a instalação dos

seguintes conectores: dois conectores BNC, usados para a extração»

dos sinais da linha de atraso do detector, um conector SHV, para a

aplicação da tensSò de polarização do detector e dois conectores

NPT <1/TI"> usados para a entrada e salda de gas.

O detector, quando em fluxo de gas, usa o sistema

esquematizado na Fig. 7.6. Este sistema permite o monitoramento do

fluxo e da pressão do gás no interior da caixa do detector através

de dois manômetros mecânicos de diafragma (Wallace ft Tiernan> com

escalas de 100 e 760 mm de Hg. Este sistema permite também a troca

do gas da caixa do detector, para sua limpeza.
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Ca>

F i * . 7JS» <a> Vista isoroetrica da caixa de acondi cionamento do

detector de ralos X mostrando as furaçCes e o canal para a

colocação da cuarniçao de "vlton". <b> tampa da caixa e fixação do

detector mostrando as furaçBes para a colocação dos conectores

elétricos e de



FLUXOMETRO

DETECTOR

WT 100 A2

Fie- 7.6. Sistema de ÇÁs do detector. O çás entra pela válvula Al

que regula o seu fluxo; a salda se faz por melo da válvula V2 (para

grande vazão) ou Al Cvalvula-agulhaX Os medidores VT76O e VT100

medem a pressSo do sistema o primeiro até 760 nun de R( • o segundo

até 100 mm de Hg. A válvula VI comunica VT100 a linha de

\
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Para a operação do detector com o gas confinado e usada

outra caixa d* aço-lnoxidavel projetada para essa finalidadeJí FIg.

7.7 <a> apresenta a fotografia do interior da caixa» com o detector

instalado, e na Fiç. 7.7 <b> e apresentada a tampa do sistema, onde

esta colocada uma Janela de berilio de 250 JJIH de espessura de 80 mm

de comprimento por 10 mm de largura. Na parte traseira da caixa

estSo soldados dois conectores BNC, um conector SHV e conexões para

As vedações sSo feitas com guaralçoes metali<

alumínio de um mm de diâmetro, que são esmagadas entre os ressaltos

existentes na tampa e na caixa. Na vedação da Janela de berilio é

usado um fio de índio de um mm de diâmetro, prensado entre as

superficies da lamina e da tampa. Testes feitos com o gas mantido

sob confinamento, durante um período de tempo superior a noventa

dias, mostram que o detector continua a operar sem alterações de

suas características, indicando a perfeita vedação do sistema.
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Ca>

Cb>

Fie* 7.7. Ca> Fotografia da caixa utilizada na operação do detector

com o gas confinado. <b> Tampa da caixa u>m a Janela de berilio.
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VII.2 - Eficiência do cfeíector.

A eficiência de detecção foi calculada a partir da

geometria do detector apresentada esquematicamente na Fig. 7.8.

Nos cálculos foram consideradas as seguintes camadas

absorvedoras Cos números correspondem aos da Fig. 7.8):

1 - Janela de "mylar" de 12 pm ou berilio com 250 /im de

espessura.

2 - camada de argònio "inativa" existente entre a Janela da

caixa e o primeiro catodo do detector» com 1,6 mm de

espessura.

3 - folha de "mylar" aluminizada da Janela do detector de

6 fjm de espessura.

4 - camada de argônio "ativa" existente dentro do detector

com 6,8 rim de espessura.

RX
4 í

V//////71 V///////S

Fig. 7.8. Corte do detector no interior da caixa de aço inox,

mostrando as quarto camadas absorvedoras de raios X.
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As três primeiras camadas contribuem "negativamente" para

a eficiência do detector, uma vez que absorvem os raios X que

poderiam ser detectados na camada 4. Assim, no calculo da

eficiência, ha interesse em saber qual a porcentagem de fótons de

raios X que passam por estas três camadas.

A seguinte expressão é utilizada no calculo da

eficiência:

f-J-1 x f-i-1 x f-j-1 x [ 1 - f-í-1 1 xlOOX C7.i>

sendo:

Í-U, exp - <V'p> p x <7.2>

a porcentagem de fótons transmitidos, C /̂p> o coeficiente de

absorçSo de massa e p a densidade do material das camadas de n * 1

a 4.

Os resultados apresentados na Tab. 7.1, levam em

consideração duas misturas gasosas, a de Ar+CH C109O e a de

Xe+CO (10%>, â pressão atmosférica, para as energias de fótons de

raios X de 8,04 keV e 5,69 keV usados em nossos t e s t e s e medidas.

Em nosso trabalho é utilizado apenas a mistura de

Ar+CH C102O, pois várias dificuldades impediram a aquisição da

segunda.

Os valores para os coeficientes de absorção de massa e as

densidades dos materiais foram obtidos das referencias <Ha7i> e

CGa79)
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T a b e l a 7.1. Ef ic iência Ccalculada> do d e t e c t o r com Janela de
"mylar" ou ber i l io para a absorção de f ó t o n s de r a i o s X com
e n e r c i a s de 5,89 KeV e 8,04 KeV para a s mis turas de Ar+CH«C10%> e
Xe+CO2<10%) a TPN. Espes sura ú t i l para detecçSo: 6,8 mm.

Oases "Mylar" Beril io

€700torr> 3,89 keV 8,04 keV 3,89 keV 8,04 keV

Ar+CH«C10%> 20% 10% 19% 9X

Xe+COzC10%> 40X 28X 37% 27%
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VII.3 - Es-peci/icaçdey da Linha <#«? Atraso Usada no Detector

No detector são usadas linhas de atraso comerciais CPulse

E)etronics> utilizadas normalmente em aplicações de transmissão de

sinais digitais.

A Fig. 7.9 apresenta o desenho do encapsulamento da linha

com suas dimensões e a disposição dos pinos. Dos quatorze pinos

disponíveis, onze são utilizados para a conexão das pistas de

leitura do detector. A Fig. 7.10 reproduz o diagrama elétrico da

linha, fornecido pelo fabricante.

.019 MIN

.St MIN

11 mnni rc c
.100 ±.010

33.02(9 2,94 2,234

INCHES
MIllIMCTCftS

.90 X ,23 LtMS ( M )

§Sn 2 3 4 9

I.4S9
36.»»

•
• 7 • t i

MAX
MAX

- o

S3 4.ÍZ

t
MAX

Fig 7.9. Formato e dimensões de encapsulamento da linha d© atraso

<Pulse Eletronics> usada no detector.
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7.101 Diagrama elétrico da linha de atraso. A numeração

corresponde aos pinos do encapsulamento.

Na tabela 7.2 são apresentadas as especificações

elétricas da linha fornecidas pelo fabricante. As ' características

da linha foram medidas segundo o fabricante fazendo-se uso de um

pulso elétrico de 3,0 V de amplitude e 2 ns de tempo de subida e

descida.

Tabela 7.2. Especificações elétricas da linha.

Impedancia característica <Z > 200 O

Atraso da linha <50 ± 5X> ns

Atraso entre pinos <5,0 ± 1,5) ns

Tempo de subida máximo 9,0 ns

Resistência elétrica 9,0 O

Distorção máxima ±

Atenuação máxima 4%

No detector são usadas seis dessas linhas associadas em

série fornecendo um atraso total de 300 ns, e uma resistência DC de

48,9 O.
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Os extremos da linha sab conectados a pré-amplificadores

de carga que possuem uma impedancia de entrada «Se 75 D. Para que os

pulsos provenientes da linha nao sofram reflexões» ela é terminada

por melo de transformadores de impedancia que invertem a polaridade

do pulso da linha <Fig. 7.1i>. Os tranformadores de pulso sab

confeccionados com toroides de ferrite de alta permeabilidade

magnética (Constanta 3H1> garantindo uma excelente transmissão do

sinal sem grandes perdas <Ta85>.

RAiOS X

^ CATODO

X

v ANODO

^&X

^

CATODO

»>.

Fig. 7.11. Esquema do casamento de impedancia da linha de atraso.
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A razSo entre o número de espiras do primário com o

secundário do transformador para o casamento de impedancias é dada

pela relação:

<y.3>

onde Z e Z sSo as impedancias da linha e do pré-amplificador, e
N e N s3o o número de espiras necessárias para o casamento de
impedancias.

A Eq. 7.3 fornece um valor da ordem de 1,633 para a razão

N /Ti no caso das impedancias de 200 O e 73 O. Testes realizados

com pulsos rápidos injetados na linha, com tempo de subida de 3 ns,

possibilitaram a determinação empírica do número de espiras» sendo

obtido os valores de N(- 33 • N̂ * 20 ^ / N ^ * 1,65>. Estes testes
também serviram para levantar as características elétricas do
sistema constituído pelas linhas de atraso mais os transformador*
de pulso. Os resultados estSo presentes na tabela 7.3.

Tabela 7.3. Características elétricas do sistema constituído pelas
linhas de atraso mais os transformadores de pulso. Os testes foram
realizados com pulsos com tempo de subida de 3ns e 2,0V de
amplitude.

número de linhas 6

atraso total 300 ns

resistência elétrica 48,5 O

razão \/Hz 1,65

tempo de subida 18 ns

atenuação 30 %

freqüência de corte 20 MHz
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A freqüência de corte do sistema foi determinada por meio
da expressão <Ma69>:

0,33
<7.4>

onde t é o tempo de subida do sinal na salda do transformador de
pulsos dado na tabela 7.3.

As linhas estão conectadas a 60 pistas de leitura. A
entre o tempo total de atraso €300 ns> para com o tempo de

subida do sinal na linha será no mínimo da ordem de 20, isto devido
a imposição do atraso de 5 ns entre pistas e supondo que apenas 3
pistas vao ter cargas induzidas pela avalanche.

A Fie* 7.12 apresenta a placa de circuito impresso onde
sSo instaladas as linhas de atraso e os transformadores de
impedancia. Esta placa possui a furacão para a colocação de
conectores que permitem o acoplamento direto das linhas com
pistas de leitura do detector.

Fig. 7.12 Placa de circuito impresso para a colocação das linhas de
atraso e transformadores de impedância.
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VH.4 - El&trÕnica Associada.

Nas medida • bestes do detector sSo utilizados dois

conjuntos de módulos eletrônicos padr&o NIM- Um dos conjuntos est*

voltado para as medidas da energia dos fótons de raios X e o outro

dedica-se a medidas da determinação da posição dos eventos ao longo

do detector.

VII.4.1 - Eletrônica para Medidas d» Energia.

Na Fig. 7.52 é apresentado o

eletrônica utilizada em medidas de energia.

diagrama de blocos da

AT

DET AMP

Fig. 7.13. Diagrama de blocos da eletrônica utilizada para medidas

de energia mostrando o detector <DET>, a fonte de alta tensão <AT>,

o pré-amplificador <PRE>, o segundo estágio de amplificaçSo <AMP> e

o analisador multicanal <MULT>,
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Os sinais do detector sab enviados inicialmente até um
pré-amplificador CORTEG 1«*2PC> por meio de um cabo coaxial que
utiliza conectores do tipo SHV.

Além de coletar os sinais e amplificá-los o
pre-amplificador possue uma entrada para aplicar a tensão C"bias">
de polarização positiva no plano de anôdo do detector. O
pre-amplificador possui filtros cuja finalidade e eliminar os
eventuais ruídos provenientes da fonte de alta tensão.

O sinal da salda do pré-amplificador é enviado até um
amplificador CORTEG S72> para a formação e amplificaçSò do sinal. A
conexão entre os dispositivos e feita por meio de um cabo coaxial
de 03 o de impod&naia. O amplificador fornece em sua salda dois
tipos de sinais: um unipolar com formato quase gaussiano e outro
bipolar usados comumente em medidas de energia. A Fig. 7.14
apresenta a foto obtida com uma câmara CCD dos sinais unlpolares na
tela de um osciloscópio.

Estes sinais foram obtidos pela detecção de fótons de
5,89 keV produzidos por uma fonte de Pe. Duas distributees de
pulsos sSo observadas, uma com maior amplitude relacionada com os
eventos onde houve a ocorrência da absorção total da energia do
fóton e uma mais baixa referente ao pico de "escape" do Ar.

No amplificador é possível selecionar a constante de
tempo para a coleção das cargas vindas do detector por meio do
controle de "snapping time". Em nossas medidas utilizamos uma
constante de tempo de 2 fJB, adequada para a obtenção de uma boa
resolução em energia do detector.
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Fftg. 7.14. Pulsos unipolares provenientes do amplifícador. Os

sinais sSo ferados pela detecção d» fôtons de raios X de 5,89 keV.

Pode-se observar duas distribuições de pulsos uma devido a absorção

total da enerfla dos fótons e outra relacionada ao pico de "escape"

do Ar.

O sinal do amplificados a seguir • enviado, por um cabo

coaxial de 93 O de impedancia, a um analisador multicanal

CNucleos-8000> onde safo armazenados os dados para posterior

análise.
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VII.4.2 * Eletrônica para Medida d» Posição.

A posição x, de um evento lonizante ao longo do

comprimento S do detector, esta relacionada a t e t , os tempos de

chegada dos sinais da linha »m seus extremos» pela relação:

<t "t >

sendo T o tempo total de atraso da linha.

Para a implementação desta medida são utilizados módulos

eletrônicos padrão NIM, conectados por meio de cabos coaudais de 90

O de impedancia.

A Fig. 7.15 apresenta o diagrama de blocos da eletrônica

utilizada.

Os sinais provenientes da linha, terminada por meio de

transformadores de impedancia, sao enviados inicialmente a

pré-ampliflcadores de carga. A Fig. 7.16 mostra o pulsos tiplcos na

salda dos pré-ampliflcadores. Associado aos pulsos é possível notar

um ruido de alta freqüência ("Jitter">. A foto também mostra o

intervalo de tempo existente entre os dois sinais devido aos

diferentes atrasos a que estão sujeitos até atingirem os extremos

da Unha <At £ 199 ns>.

Na próxima etapa, os sinais são novamente amplificados

por meio de amplificadores rápidos com filtros <ORTEG S79>. Este

módulo possibilita o ajuste do ganho e dos fatores de integração e

diferenciação do amplificador para o ajuste do melhor filtro para

eliminação de parte do ruido de alta freqüência.
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ARF

DFC

LA

« - DET

CTA

i

—>-

POSICAO

ARF

DFC

MULT

Fig. 7.15 Diagrama de blocos da eletrônica modular padrSo ION usada

para medidas de posição mostrando o detector sensível a posição

<DET>, os pre-ampliflcadores, os amplificadores rápidos com f i l t ros

<ARF>, os descriminadores de Tração constante (DFO, a linha de

atraso extra <LA>, o conversor de tempo a amplitude «TTA> e o

analisador multlcanal CMULT>.

Fig. 7.16. Sinais nas saldas dos pre-amplifícadores. A diferença de

tempo entre os pulsos e de aproximadamente 159 na.
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A Fig. 7.17 <a> mestra os sinal» na salda dos
amplificadores • a Fig. 7.17 <b> apresenta um detalhe de um dos
pulsos, mostrando o nível de ruído associado.

Ca>

Cb>

Fig. 7.17. Ca> Sinais do detector após a amplificaçSo e «"íltraçem,
<b> detalhe mostrando o nível de ruido associado ao pulso.
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O próximo módulo» o discriminador de fração constante

CTennelec 454 >, utiliza os sinais provenientes dos amplificadores

para o disparo de um sinal rápido utilizado no acionamento do

módulo seguinte.

Neste ponto um dos ramos da eletrônica possui uma linha

de atraso extra <LA>, como pode ser visto na Fie» 7.15. Este atraso

é da ordem do atraso da linha do sistema de leitura do detector e

tem por finalidade garantir que um dos ramos sempre chegue atrasado

ao módulo de medida de diferenças temporais.

A medida do intervalo de tempo existente entre estes

pulsos é feita por meio de um conversor tempo-amplitude CORTBC

364 >, que possui duas entradas, uma para iniciar a medida temporal

<"START">, e outra que recebe o sinal com atraso extra e interrompe

a medida ("STOP">. Uma vez que a conversão de tempo tenha terminado

o módulo envia um sinal analógico <cuja amplitude está relacionada

* diferença de tempo) ao analizador mui ti canal» que armazena os

dados.
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VIII * Tostes do Detector

VIII.1 - Curvo de Multiplicação.

A "curva de multiplicação" do detector é obtida

medlndo-se espectros de energia de uma fonte de raios X com energia

bem definida, para vários níveis de tensão de operação do detector.

A eletrônica utilizada e aquela descrita na seção VII.4.1.

Antes do inicio das medidas o deteator e preenchido com

uma mistura de Ar+CH <10%>. Nesse processo sao feitas varias trocas

do gas, com a finalidade de eliminar quaisquer residues de

contaminantes. Após a limpeza, a carga de gás definitiva é mantida

a uma pressão de 700 torr.

A fonte de ralos X utilizada nessas medidas < Pe> produz

fótons com energias de 5,9 keV. Para essa energia, a eficiência de

detecção do detector, usando a mistura gasosa nas condiçBes

mencionadas, e estimada em 20 % CseçSo VII.2>. Para colimaç&o da

fonte, e usada uma fenda de 1,5 mm de diâmetro feita de lucite com

25 mm de comprimento e 25 mm de diâmetro.

Na Fig. 8.1 é apresentada a curva de multiplicação obtida

para esse detector. A regiSo de proporcionalidade encontra-se entre

as tensdes de 1100 e 1750 Volts. Para valores abaixo 850 Volts nSo

foram realizadas medidas devido ao ruido eletrônico existente.

Acima de 1850 Volts, ha o aparecimento de faíscas e correntes de

fuga no interior do detector. Estas, alem de deteriorar o espectro

de energia, podem causar sérios danos ao equipamento.
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TENSÃO (Volts)

Fie- 8*1* Curva de multiplicação do detector obtida a partir das
centróides dos picos do energia da 5,89 keV, em funçiBo da tensSo de
operaçSo do detector.
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Um espectro de energia com o detector operando na região

proporcional, a uma tensão de 1400Volts, é apresentado na Pig. 8.2.

EstSo presentes dois picos posicionados nas energias de 2,9 keV e

5,9 keV. O pico mais intenso corresponde m eventos de absorç&o

total da energia dos fótons de raios X, e o menor rerere-se ao pico

de "escape" do «rgonio.

As moléculas ionizadas pelos fótons de raios X, além da

emissão dos fotoelétrons podem, ao retornar ao estado fundamental,

emitir elétrons Auger ou fótons característicos do argónio. O

primeiro destes processos contribui ao pico de 5,9 keV. O segundo,

por nSo ser absorvido no interior do detector esta relacionado ao

pico de absorção pardal de 2,9 keV.

Os dois processos competem entre si e a fração Cw> de

produção de eventos com a emissão de fótons característicos do

argônio pode ser estimada pela divisão da area do pico de 2,9 keV

com a soma das áreas dos dois picos. O valor obtido por esse

calculo é de 0,08 que esta abaixo dos valores encontrados na

literatura de 0,12 <Ch78>.

A resolução em energia do pico de 5,9kev é da ordem de

17X. O limite para a resolução em energia para misturas de

Ar+CH <10X> CTab. 4.2 da seção IV.3>, é de 12,8X quando

considerados apenas as contribuições dos processos estatísticos de

formação dos ions primários e da avalanche de carga. No resultado

obtido, além desses efeitos existe a contribuição do ruído

eletrônico associado ao sistema e influências da geometria do

detector que não é a mais adequada para medidas de energia em

detectores proporcionais.
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Fig. 8.Z. Espectro de energia para fótons de raios X de 5,89 keV de

energia com o detector operando a 1400 Volts. O pico de menor

intensidade com 2,9 keV refere-se ao pico de "escape" do Ar.
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Para tensBes acima de 1790 Volts o detector passa a

operar na região de limite de proporcionalidade. Nesta região há a

perda da capacidade de discriminação de enercia do detector. Tal

situação é mostrada na Fig. 8.3. O detector operando a uma tensão

d» 1830 Volts nSò consegue separar os dois picos como no Pig. 8.2.

700-

S600-

100 200 300 400
Energia (Numero do Canal)

500

Fig. 8,3 Espectro de energia de raios X de 5,89 keV, com o detector

operando na regi So de limite da proporcional. Tensão de operação de

1830 Volts.
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A fim de determinar o comportamento do ganho do detector

ao longo de seu comprimento foram feitas determinações do espectro

de energia em diferentes posiçBes para uma tensão de 1400 Volts.

Para essa medida foi usado um gerador de raios X provido de um tubo

de cobre que fornece fótons com energias de 8,04 keV, O arranjo

experimental está representado na Pig. 8.4.

DET

nesa XY

Pig. 8.4 Esquema da montagem do detector para medidas do ganho ao

longo de seu comprimento* sendo <RX> o tubo de raios X, <fl> e <f2>

fendas de colimaçâb çom 50 fim x 1,5 mm, (DET> o detector instalado

sobre uma mesa XY.
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O feixe de raios X 6 colitnado por um sistema de duas

rendas de 50 fjm de largura por 1,3 mm de comprimento fixas em um

trilho que permite o alinhamento do sistema. Entre fendas foi

instalado um tubo de alumínio cuja finalidade é absorver em suas

paredes os raios X espalhados pelo ar. A distância entre fendas é

de 448,5 mm e a Janela do detector encontra-se a uma distância de

41,8 mm da segunda fenda. O detector é montado sobre uma mesa X-Y,

que permite o seu deslocamento à frente do feixe, cuja posição é

ajustada para incidir a mela altura da Janela do detector.

Os resultados com os valores das centróides dos picos de

8,04 keV em função da posição de incidência do feixe ao longo

detector a intervalos de 9 mm estão na Fig. 8.5. A reta marca o

valor médio das centróides, sendo ±4% a variação percentual maxima

em torno da média.

20 8040 60

Posição (mm)

Fiç, 8.5. Ganho ao longo do detector para fôtons de 8,04 keV.

100
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VIII.2 - Sistema de Pasiçõo.

Testes do sistema de leitura de posição sao realizados

com o detector montado secundo o arranjo experimental apresentado

na Fig. 8.4. O conjunto de fendas descrito previamente projeta uma

imagem do feixe de raios X no interior do detector, na região do

plano de anodo, com largura de 60 fim.

O detector utiliza a mistura de Ar+CH C10X> a 700 torr e

as medidas são realizadas com fótons de 5,89 keV, fornecida pela

fonte radiativa de Fe, ou de 8,04 keV provenientes de um tubo de

cobre instalado em um gerador de raios X. No último caso, a

potência do tubo de cobre é ajustada para que a intensidade do

feixe não seja demasiadamente alta, pois tal situação prejudica as

medidas e pode provocar danos no detector. A eletrônica utilizada é

aquela descrita na seção VI.2.

VIII.2.1 - ResoluçdLo Espacial.

Em primeiro lugar, a tensão de trabalho do detector deve

ser determinada. Com esse intuito, medidas da resolução espacial do

detector são realizadas em vários níveis de tensão. O feixe

colimado de raios X (de 8,04 keV> incide sobre uma posição fixa na

Janela do detector e a resolução espacial é obtida com a

determinação da largura à meia altura do pico, armazenado em um

analisador mui ti canal, formado pelas contagens fornecidas pelo

detector para aquela posição.
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A Fie. 8.6 apresenta os resultados para a resolução do

detector em função de sua tensão de operação. Os melhores valores

de resolução espacial encontra-se na faixa de tensSes de 1800 a

1900 Volts.

1650 1700 1750 1600 1650
Tensío do Detector

1900

Fig.8.6. Resolução espacial em função da tensão de operação do

detector. As retas marcam as seguintes contribuiçSes: Cl> ruído

eletrônico, C2> soma quadrática das contribuições <3> e <4> do

alcance dos fotoelétrons c da largura do feixe respectivamente.

O limite de resolução alcançado é (330 í 13? fim, estando

incluídos nesse resultado as contribuiçBes da largura do feixe de

raios X, o limite físico imposto pelo alcance dos fotoelétrons e o

ruido eletrônico associado ao sistema.
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A reta 1 presente na Fig. 8.6 esta relacionada com o

limite imposto pela razão sinal-ruido do sistema. Na região de

proporcionalidade do detector, como mencionado na seção IV, a carga

da avalanche aumenta com a tensão de operaç&o. Dessa forma a razão

sinal-ruido também é aumentada, o que se reflete em um aumento da

resolução espacial do sistema de detecção.

Aproximadamente a 1800 Volts, inicia-se a região de

limite de proporcionalidade do detector, onde a avalanche de carga

chega a saturação. Acima dessa tensão, a razão sinal-ruido fica

estabilizada e a resolução máxima do sistema e alcançada.

Medidas feitas por Boie <Bo82>, com raios X de 8,04 keV

usando a mistura de Ar+CH4<10X> a 700 torr, em sistemas onde apenas

o alcance dos fotoelétrone á o fator limitante da resolução,

mostram que a melhor resolução alcançada é da ordem de 290

Na Fig. 8.6 as retas tracejadas 3 e 4 mostram

respectivamente as contribuições do alcance dos fotoelétrons Cdados

de Bo82> e da largura da fenda. A reta 2 é o resultado da soma

quadrática dessas duas contribuições, sendo da ordem de 260 ym. De

posse desses resultados é possível determinar que acima de 1800

Volts a contribuição do ruido eletrônico e de 200 $jm, supondo mais

uma vez que todas as contribuições possam ser somadas

quadraticamente.

Um possível meio de aumentar a resolução espacial do

detector com a atual geometria seria trabalhar com uma pressão do

gas mais elevada, de tal forma a diminuir o alcance dos

fotoelétrons. Outra possibilidade é utilizar uma outra técnica de

discriminação temporal. Segundo Smith (Sm84> a técnica conhecida

como "zero-crossing" fornece intrinsicamente uma maior resolução

espadai que a utilizada nesse trabalho d» discriminação com fração
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constante «"constant fraction discriminator").

Uma outra possibilidade para aumentar a resolução, mas

caso alterando a geometria do detector» seria diminuir * sua

espessura o que por outro lado vai comprometer a eficiência de

dotecção do aparelho.

A tensão de trabalho de 1830 Volts e a escolhida para

operação do detector uma vez que pouco acima dessa tensão é

verificado o aparecimento de faiscas e correntes de fuga.

A resolução ao longo do detector e apresentada na Pig.

8.7, onde a reta e indicativa do valor médio da resolução do

sistema de 330 fjm, cuja variação percentual o de ±4%. Um detalhe

ampliado do espectro de posição é visto na Pig. 8.8.

400

20 40 60 BO
Posição (mm)

100

Pig. 8.7. Resolução espacial ao longo do detector. A reta

o valor médio (330 yni>.

inala
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Fig. 83. Detalhe ampliado do» picos de posição usados para

medida da resolução espacial ao longo do detector.
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A fim de verificar o efeito da intensidade do feixe sobre

a resolução espacial do detector medidas foram feitas para

diferentes taxas de contagem, dentro da faixa de 3,7x10* a 2,7x10*

contagens por segundo. Os resultados obtidos sSo apresentados na

Pig. 8.9. Observa-se que a resolução é prejudicada para taxas

acima de IO9 contagens/segundo. Esta degradação ocorre devido a

dois efeitos: a formação de uma grande quantidade de cargas

espaciais no interior do detector» que reduz o campo elétrico ao

redor do fio de anodo e consequentemente prejudica a colação da

oarga da avalanche, e o empilhamento de sinais quando um fóton e

detectado enquanto o sinal produzido pelo fóton anterior ainda esta

se propagando pela linha de atraso. Segundo Bole <Bo82>, estudos

cuidadosos ainda devem ser realizados a fim de determinar os meios

adequados para minimizar tais efeitos.

450

O.B 1.3 l.B 2.3
10* contagens/segundo

2.8

Fig. 8.9. Resolução espacial em funçSo da taxa de contagem.
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VIH.2.2 - Linearidade e Homogeneidade.

Afim de verificar as características de linearidade do

seus resultados são confrontadas com os resultados

obtidos por um relógio comparador com precisão de centésimos de

milímetro.

O arranjo experimental utilizado é o mesmo da seção
anterior, bem oomo as condições d» operaçSo do detector e A energia
dos fótons de raios X C8,04 keV>.

A Fie. 8.10 apresenta o espectro obtido no teste de
linearidade do instrumento. Os vários picos foram obtidos

deslocando-se a posição do detector de 9 mm entre as sucessivas
medidas.

2000

600 1300 2000 2700
Posição (Numero do Canal)

3400

Fig. 8.10. Espectro do detector para diferentes posiçBes de

incidência do feixe de raios X C8,04 keV>.
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A calibraçao do espectro é feita com o ajuste de uína reta
para os valores das centróldes dos picos em função da posiçSo de
incidência do feixe, medida por meio do relógio comparador.

Uma comparação entro os resultados fornecido* pelo detector
com os do relógio comparador é apresentada na Fig. 8.11 sob a forma
dos desvios absolutos das posiçSes medidas com o detector ao longo
de seu comprimento. A não-linearidade integral máxima definida como
o desvio absoluto máximo da posição normalizada pelo comprimento do
detector, é inferior a O,1X.
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Fie* 8.11. Desvios absolutos das medidas obtidas com o detector
para as posições de incidência do feixe de raios X .

As oscilaçSes nos desvios apresentados na Fig, 8.11
indicam efeitos nab-lineares nas medidas de posiçSo que v3ò se
refletir na homogeneidade do detector.
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A não-linearidade diferencial informa o grau de

inomogeneidades do detector, e pode ser medida com a iluminação

total da Janela do aparelho. Isto é feito posicionando-se uma fonte

de Fe a uma distância de 250 mm da Janela do detector. A Fif.

8.12 apresenta o espectro do detector obtido nas condiçCes

mencionadas acima.

1000 2000 3000

Posição Nunero do Canil)

4000

8.12. Teste da homogeneidade da resposta do detector.
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Se a resposta do detector fosse uniforme o espectro

deveria ser da forma de um patamar ligeiramente curvado devido à

distancia finita entre a fonte de raios X e o detector.

Verifica-se, entretanto, a existência de oscilações no espectro

cujas amplitudes médias indicam uma nSo-linearidade diferencial da

ordem de ±4,0%.

As oscilações observadas nos resultados acima

apresentados podem estar relacionadas com um mal casamento de

Impedandas entre as linhas de atraso usadas no sistema de leitura

do detector. Entretanto, um estudo mais aprofundado deve ser

realizado para melhor caracterizar a origem desses efeitos e, se

possível, corrigi-los.
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JX - M&didosr cfe Espvlham&nto <te Raios X.

IX.1 - Proc»dim&nto Experimental.

Nesta seção sSo apresentados os resultados sobre o

espalhamento de raios X por duas amostras, estudados com o detector

sensível à posição, sendo elas: <i> um material amorfo, o carvão

vltreo, analisado anteriormente por Itrl CIt86>, utilizando um

difratômetro de baixo angulo, cujo sistema de detecção consistia de

um dntilador de NaICTl>, e <ii> o po anTiflUco dodecil sulfato de

sódio CH [CM J OSO Na <SLS>, analisado anteriormente por

Bittencourt <Bi86> com métodos fotocráficos. Estas amostras

serviram como padrões para a verificação da qualidade dos

resultados fornecidos pelo detector sensível à posição.

A Fig. 9.1 apresenta o esquema da montagem experimental

utilizada nas duas medidas. O feixe de raios X usado e gerado por

um tubo de cobre, que produz radiaç&es com comprimentos de onda de

1,5418 X CKa> « 1,9P217 X <K_> .Duas f»nd«0 d» BO ftm d» lor8upa «So

usadas para a colimaçâb do feixe, estando distanciadas de 98 mm uma

dai outra. Nas medidas com o oarvfto vitreo A fend* f tem

comprimento de 10 mm e a fenda f , 1,5 mm. No caso do SLS, as duas

fendas possuem comprimento de 10 mm.

As fendas sao dispostas sobre um trilho que permite o

alinhamento do sistema. Antes da fenda f , logo após a Janela do

tubo, é colocada uma folha de níquel para a filtragem das emissões

K- do cobre. As amostras são montadas em um suporte posicionado a

7,7 mm da fenda f e a 404,5 mm do detector, de tal forma que a sua

Janela abrange uma região angular de ±12°, em relação ao centro

espalhador. Um anteparo de chumbo com 3 mm de largura, 20 mm de

comprimento e 2 mm de espessurra é instalado na região central do

detector para bloquear o feixe direto durante as medidas.

135



bloqueador
~\

amostra

RX
\

\

•0-

detector

Fie- 9.1. Esquema da montagem experimental, fl e f2 sab as Tendas

do sistema de colimaçZo com 80/im de largura.

A amostra d» carvão vitreo é constituída de uma fatia de

0,9 mm de espessura montada entre duas molduras metálicas e a de

SLS é colocada no interior de um tubo capilar de quartzo com 1,3 mm

de diâmetro. Antes do inicio das medidas com as amostras o anteparo

de chumbo para bloquear o feixe é retirado, a potência do tubo

reduzida e medidas do feixe direto são realizadas, com a finalidade

de determinar a posição central do espectro de posiçSo fornecido

pelo detector. Apôs o procedimento anterior, medidas sSo realizadas

ainda sem as amostras espalhadoras, fazendo o feixe incidir sobre o

bloqueador no caso do carvão vitreo e sobre o bloqueador mais um

tubo capilar vazio colocado no suporte da amostra, no caso do SLS.
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Os espectros assim obtidos fornecem as intensidades das

radiações de fundo Cl > usadas para as correçBes das medidas das

duas amostras. A intensidade corrigida <I > da amostra é calculada

por:

onde I é a intensidade do espectro experimental obtido pelo

detector» e T o fator de normalização referente a transmissão do

feixe direto pela amostra.

Os fatores de transmissão CT> para o carvão vitreo e o

SLS são de 0,9 e 0,568 respectivamente. Estes fatores são

fornecidos nos dois trabalhos citados no inicio da seção. Os

intervalos de tempo utilizados na medida dos espectros foram de

600 s para o carvão vitreo e 120 s para o SLS.
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1XJZ - Resultados Experimentais.

IX.2.1 - CarvÕo Vitreo.

O espectro de espalhamento em baixo ângulo para o carvão

vitreo é apresentado na Pig. 9.2. A depressão central existente é

devida ao anteparo colocado a frente da Janela do detector para a

obstruçSo do feixe direto.
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1
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| 2000

* *
CARVÃO VÍTREO

8.04 keV

%

300 700

Fie»

vitr

400 500 600

Posição (Número do Canal)

9.2. Perfil de espalhamento de raios X de 8,04keV pelo carvão

eo.

A Fig. 9.3 apresenta um detalhe de um dos lados do padrâfo

de espalhamento após a subtração- da radiação de fundo e a

calibraçSo da abscissa em graus.
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. 9.3. Detalhe mostrando um dos lados do perfil de espalhamento

do carvão vitreo.

139



IX.2.2. - Dodecil Sulfato cfe Sódio SLS.

O padrão de difração de Braçç das refJexOes 001,, 002 e

003 do sistema SLS, após a subtração da radiação de fundo, *

apresentado na Fig. 9.4. Um dos picos satélites, de pequena

intensidade, existentes na base dos picos de difraçab é mostrado em

detalhe na Fig. 93. Tais picos sab devidos as difraçBes da

radiação K~ presentes no feixe incidente apesar do uso de filtros

de niquel.
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Fie. 9.4, Diagrama de dí fração do dodecil sulfato de sódio C5LS)

para as re^lexSes 001, 002, 003.
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Fig. 9.5. Detalhe mostrando o pico de difração referente a radiação

K_ para a reflexão 001.

141



IX.3 - Tratam&nto e Análise do Dadtos.

IX.3.1 - CaruSo VitrtK».

Do carvão vitreo é obtido o raio de giro médio R das
9

partículas constituintes do material, por meio da analise da região
de Gulnier <0,4° a 1,2°> no padrão de espalhamento, e o

comportamento funcional deste mesmo padrão na região de Porod €1,9°

a 4*2°>. A analise es ta baseada no trabalho anteriormente

desenvolvido por Itrl CIt86>.

Guinier «JuS5> demonstrou que o raio de giro R pode ser

obtido através das curvas de intensidade experimentais para o

espalhamento em baixo angulo, s e Tor respeitada a aproximação para

a intensidade espalhada:

Kh> • I exp I z - I <9.2>

para h * O

onde h = C4n/X> sen © é o vetor de espalhamento, X o comprimento de

onda da radiação incidente, 20 o angulo de espalhamento e i a

intensidade do Teixe incidente.
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O coeficiente angular a de uma reta ajustada aos dados

experimentais em um grafico d» lnCI> x h* na região de Ouinler

fornece o raio de giro R P°r meio de <It86>:

» R - <3oD1X1 <O.3>
9 •

lio caso de um feixe linear de raios X pode ser

demonstrado «3u55 citado por It86> que a região de Porod no perfil

de espalhamento de uma amostra de carvão vitreo em baixo angulo

segue o seguinte comportamento:

• k h <9.4>

onde h é o vetor espalhamenio definido acima e k uma constante.

Nos ajustes das retas para as duas regitíes citadas,

através do método de mínimos quadrados, as incertezas são

consideradas apenas na variável dependente, proveniente do desvio

padrão da contagem por canal. As contribuiçOes das incertezas

associadas às medidas angulares mostram-se desprezíveis frente ao

desvio padrão da contagem.

Quatro medidas com a amostra de carvão vitreo foram
feitas e analises das regiOes de Ouinier e Porod realizadas em

ambos os lados dos perfis. Os resultados obtidos estão Tab. 9.1. Os

desvios presentes estão associados a contribuição do desvio padrão

das contagens por canal.
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Tab. 9.1. Resultados para o raio de c i r o médio Rg • o coeficiente
angular das retas Ca) ajustadas na regiSo de Porod obtidos para os
lados esquerdo CE), direito <D> e a média CM) dos perfis do carvSo
vitreo.

E D M

21,910,1

2,93+0,02 3,0010,03

22,010,1

2,9710,02

Na Fie* 9.6 e 9.7 sâo apresentados, respectivamente, os

gráficos referentes as regiões de Guinier e Porod, Juntamente com

as retas dos ajustes para um dos espectros de carvão vitreo

analisado.

8.9

8.6

d 8.3
3

c 8.0

7.7

0.0 0.2

CARVfc VÍTREO
Região de Guinier

0.4 0.6

h2 MO"4 &'*)

0.8 1.0

Fig. 9.6. Ajuste da reta na região de Guinier para um dos perfis de

espalhamento do carvão vitreo.
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6.7

6.1

5.5

4.9

4.3

37

CARVÃO VITREO
Região de Porod

-2.0 •1.8 -1.6
Ln h

-1.4 -1.2 -1.0

. 9.7. Ajuste da reta na região de Porod para um dos perfis de

»spalhamento do carvão vitreo.
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IX.3.2 - Docfecil Sulfato de Sódio CSLS).

Em um diagrama de pó, os espaçamentos interplanares
d<hkl> sSo dados por <Bi86>:

d(hki> - a
 X

onde h, k e 1 sSo os indices de Miller do plano responsável pela
difraçâo, X é o comprimento de onda da radiação e 20 o angulo de
espalhamento.

No caso da amostra d» SLS, o parâmetro o da célula
unitária do material é determinado por meio da medida dos picos de
difraçffo do Bragg do ordena 001, 002 o OO3, sondo dadct por <Bi86>:

c B dC001> •= 2 dC002> «= 3 dC003> <9.6>

Após a calibraçao angular dos espectros, sâ*o determinados
os ângulos de espalhamento 26 relativos aos picos de difração.

A Tab. 9.2 apresenta os resultados para as distancias
interplanaros dChkl> das t r ê s reflexões, comparadas com os
resultados obtidos no trabalho de Bittencourt para o mesmo material
utilizando métodos fotográficos <Bi86>. As incertezas associadas
aos resultados sSo provenientes dos desvios existentes nas medidas
angulares da posição dos picos de difraçâb.
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Tab. 9.2. Espaçamentos interplanares díhkl> relativos às difraçBes

de ordem 001, 002 • 003 para as medidas feitas com o detector

sensivel a posição d Chkl> Juntamente com os resultados anteriores

obtidos por meio de processos fotográficos d Chki> <Bi86>.

hkl ds<hkl> dcChkl>

001 39,l<0,2> 38,4<0,B>

002 19,6C0,l> 19,45(0,19>

003 13,02<0,07> 12>95COfO5>
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X - Comentários.

O detector sensível a posição descrito neste trabalho e

utilizado nas medidas de espalhamento de raios X por amostras de

carvão vitreo • o dodecil sulfato de sódio CSLS> mostrou

características adequadas para tais aplicações, uma vez que seus

resultados estSò de acordo com os obtidos anteriormente com

técnicas tradicionais que utilizam cintiladores de Nal<Tl> e chapas

fotográficas.

Como pode ser apreciado no trabalho de Itri <It86>, o

carvão vitreo estudado por meio de um difratômetro de baixo angulo

que utilizava um sistema provido de um clntllador de NaICTl>

forneceu um raio de giro R da ordem de 2oX. Tal grandeza em seu
0

estudo mostrou-se susceptível a geometria do sistema de medida,
vendo apresentados valores extremos para R de <2O,93±O,O6>£ e de

<23,98±0,06>X, o primeiro obtido através de uma montagem munida de
uma oamara Ki»at.lcy quo produ* um feixe linear» com grande oolimoç&b e

o segundo em um sistema empregando fendas pontuais. O valor de

C22,O±0,l>X obtido com o detector sensível a posição encontra-se

portanto dentro do esperado.

Em relação ao coeficiente obtido nos ajustes da região de

Porod para este mesmo material, o valor médio encontrado nas

medidas com o detector sensível â posição de 2,97±0,02 mostra-se

também em concordância com os valores de Itrl obtido com um sistema

de fendas similar ao nosso que forneceu um valor médio de

2,993±0,003. Tais resultados indicam ser aceitável a hipótese do

uso da aproximação dada pela Eq. 9.3 válida para sistemas que

utilizam um feixe de raios X linear e infinito.

As determinações do parâmetro c para o dodecil sulfato de

sódio se encontra de pleno acordo, como pode ser apreciado na Tab.

9.2, com os resultados obtidos no trabalho de Bittencourt <Bi86>,
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que utilizou chapas fotográficas para este fim (métodos de Laue •

Debye-Scherrer>.

Alem dos resultados obtidos» outro fator que torna

atraente a utilização de detectores sensíveis a posição em medidas

d* espalhamento do raios X é a rapidez de aquisiçSb de dado».

Comparativamente ás técnicas que empregam cintiladores ou chapas

fotográficas é possível a redução do tempo de aquisição de um fator

de até 10 , com a vantagem adicional dos dados serem

automaticamente armazenados de uma forma que facilita a sua

posterior analise em sistemas computadorizados. Tal característica

torna viável o estudo de materiais sujeitos a danos por radição

tais como certos produtos orgânicos que se degeneram ao serem

expostos AO raios X durante um longo período de tempo.

Particularmente em relação aos sistemas que empregam

cintiladores, os detectores sensíveis à posição possuem a vantagem

adicional de não terem os seus dados afetados por eventuais

Instabilidades do feixe de raios X uma vez que tais dispositivos

armazenam todo o perfil de espalhamento de uma só vez o que difere

dos cintiladores que constróem o perfil ponto a ponto.

Em medidas que são realizadas tradicionalmente com

métodos fotográficos» a utilização de detectores sensíveis á

posição possuo a vantagem ue eliminar as várias etapas associadas a

esses métodos necessárias para a obtenção de resultados

experimentais satisfatórios.

Outra característica importante dos detectores sensíveis

â posição e a possibilidade do seu emprego em estudos de sistemas

dinâmicos como nos processos de transição de fase CCu90> e medidas

biológicas de alteraçBes estruturais de compostos orgânicos por

ativação térmica ou química <Do85>.
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XI - ConsideraçÕ&s Finais.

As caracf.erisf.icas do detector mostraram*se satisfatóri

para o seu emprego na area de cristalografia como ficou demonstrado

pelos dois experimentos realizados com amostras de carvão vitreo e

de dodecil sulfato de sódio. O "know how" adquirido nesse trabalho

ira permitir o desenvolvimento de novos projetos de detectores

sensíveis a posição para uso em aplicações mais especificas onde,

por exemplo, faz-se necessário um maior frau de resolução espacial.

Em continuidade, outros detectores estSò sendo

desenvolvidos com diferentes configurações físicas e utilizando

linhas de atraso desenvolvidas em nosso laboratório visando a

melhoria das características desses instrumentos €Le90>. Atualmente

encontra-se em testes um detector bidimensional para uso na área de

física médica e cristalografia, fazendo uso de um sistema CAMAC

para a analise de dados multlparame tricôs <Ba90). Ha interesse de

grupos de pesquisa no desenvolvimento conjunto de um sistema que

utilize um detector sensível à posição para a analise das

características estruturais de filmes finos.

Além do uso especifico na área de cristalografia aqui

abordado, o detector que descrevemos Já se prestou á formação de

recursos humanos na área de instrumentação em Física de Alta

Energia <Ma91> e Física Nuclear. Outras aplicações em estudo são

nas áreas de Física Médica, com o emprego de detectores uni e

bidimenssionais para a produção de imagens de raios X do corpo

humano e no setor industrial, nas areas de pesquisa e

desenvolvimento <P&D> e processos de controle de qualidade.

150



A.I - Algumas Considerações .sobre Linhas cfe Atraso

As linhas de atraso utilizadas para a leitura de posição

em detecto res proporcionais podem ser construídas de formas

variadas. Há linhas confeccionadas com componentes discretos,

linhas continuas helicoidais de secçãb circular ou fúana, com

núcleos cerâmicos ou de epoxy, feitas em placas de circuito

impresso, etc. Para uma discussão mais detalhada, ver o trabalho de

Lecomte e Perex-Mendez <Le78>.

Genericamente uma linha de atraso pode ser descrita como

uma rede de componentes interligados como a esquematizada na Fig.

A.l.

Ü:*:
•-t I-

vw-onrr
To
infinity

• •41 l c

» • AI

Fig. A.I. Circuitos equivalentes para uma linha de atraso usando

componentes discretos. R, L, C, O, são as resistências,

Indutândas, capacitâncias e condutâncias da linha, expressas por

unidade de comprimento <Ma69>.

A célula básica da linha é formada pela resistência R, a

indutância L, a capacitáncia C e a condutância 0 por unidade de
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compr i mento.

A lei de Kirchhoff aplicada a linha de atraso em um

elemento incremental Ax, e sujeita a uma excitaçâo qualquer fornece

as seguintes equaçOes diferenciais para a queda de tensão v e a

corrente i , neste intervalo da linha CMa69>:

6v 61

- " R K ' L otT

ó i <5v

* " G V " c

No caso da excitação ser de forma senoidal estas equaçBes

tornam-se:

dv
« - CR+jwL> in CA.3>

di
jgp m - <G+JwC> v̂  <A.4>

onde J é o Índice que indica a parte complexa dessa relação e <•> e a

freqüência do sinal aplicado.

Tomando a secunda derivada em relação a x das duas

expressBes acima, rearranjando e fazendo as substituições

necessárias, obtém-se o seguinte par de equaçSes:

-r - * \ <A 5>

dx

d2v
m Y V <A.6>

. a *
dx

onde r • U R * J M L > CG+Jfa3C>1í/2 • a • Jfl
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As soluçBes gerais das Eqs. AS e A.6 são da forma:

v'A.7>

1 « O e y * • I *r*> • * * <A.8>

A Impedância caracterislica em um ponto x da linha é

igual à razão da voltaçem dividida pela corrente naquele ponto:

v
Z « -T?- <A.9>

o 1

Esta razSo pode ser obtida da Eq. A.3 em conjunto com a
solução geral dada pela Eq. A.8, como segue:

^ - - k c ST <A10>

A derivada no lado direito é obtida da Eq. A.7:

dv

Substituindo na Eq. A.10:

•„ • s £ c <- \ 'rx * v. 'r"> •**

Pela Eq. A.9:

Ff4jcoL

v .
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Supondo que o sinal s e propague apenas para a direção

posit iva de x a constante V deve ser nula. Assim apôs o

cancelamento dos termos apropriados:

[ G+Ju* • < A 1 4 >

Em linhas onde a dissipaçSo e a dispersão sSo
desprezíveis R « O e G •= O. A impedancia por unidade e comprimento
torna-se então:

Z
o

Caso a dissipaçao e s t e j a presente mas seu valor não se ja

demasiado grande a impedancia dada pala Eq. A.14 pode t e r a forma

aproximada da relação:

Por essa aproximação resulta ainda que:

R 4/2

a « ~- e ft « « <LC> <A.17>
o

Partindo das Eqs. A.I e A.2 após alguma manipulação

matemática e supondo que R « 0 e G « 0 é possivel obter o seguinte

par de equaçSes:

^ - LC S

6 2 i 6 2 i
ü B LC ^ <A.19>

ót*
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as duas expressCfes s ã o conhecidas como equaçBes de

onda. Elas descrevem a propagação de ondas na direção x da linha de

a t r a s o com uma velocidade dada por:

v - (LC)1 / J CA.20>
p

O tempo de atraso por unidade de comprimento para uma

linha. nJSo dissipativa pode ser calculado por meio do inverso da Eq.

A.20:

(LC
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