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ABSTRACT

r
A software for automatic acquisition and storing of nuclear

spectra was developed- This program is to be used in a system

composed of a radiation detector, a Spectrum-ACE or ADCAM and the

Maestro II emulation software. In this paper the operating mode is

fully described and several examples are given.)

Keywords: Gamma-ray spectrometry, detector, counting, automatic

system, sample changer.
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RESUMO

Foi desenvolvido um programa para automatizar a seqüência de

aquisição e armazenamento de espectros. Este programa deve ser usado

em um sistema composto de um detector de radiação, um Spectrum-ACE

ou ADCAM e o programa Maestro II. No presente artigo é apresentada

uma descrição detalhada do programa e vários exemplos.

Palavras chave: Espectrometria gama, detector, contagens, sistema

automático, trocador de amostra.
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Introdução

A necessidade de automatizar uma seqüência de operações em

espectrometria gama, quando se utiliza o sistema Spectrum-ACE/ ADCAM

e o "MCA emulation software" Maestro II da EG&G-ORTEC [1] , levou ao

desenvolvimento do presente programa para medir a radiação gama ou

X de um grande número de amostras irradiadas tanto no reator como no

ciclotron.

Este programa (escrito em Quick Basic) permite selecionar o modo

de contagem, incluir a descrição da amostra e do sistema de detecção,

escolher o intervalo de tempo entre as medidas, iniciar as contagens,

armazenar os espectros acumulados e, se requerido, fazer uma

identificação automática dos fotopicos (método MARISCOTTI [2]), ou

de apenas alguns fotopicos que estejam indicados num arquivo ROI, e

ainda imprimir os resultados ou guardá-los em arquivos. Quando se

dispõe de um trocador automático de amostras, o programa permite

analisar as amostras durante a noite e nos fins de semana. Este

programa mostrou ser bastante útil em irradiações de curta duração,

onde as amostras eram trocadas manualmente.

Descrição do Programa

Antes de usar o programa RAE, é aconselhável que se faça uma

calibração de energia versus canal e, quando se for analisar apenas

alguns fotopicos de interesse, criar os arquivos ROI's, através do

MAESTRO II.

Para executar o programa com as opções de análise, entrar com

o seguinte formato:

RAE X

onde X = S : para fazer uma varredura de todo o espectro;

R : para analisar apenas os picos marcados no arquivo

ROI;

PS ou PR : para imprimir os resultados das opções acima.



Quando os resultados não são imprimidos, estes são guardados em

arquivos com extensão RPT. Para cada fotopico analisado são

reportados: a área total; a área líquida acompanhada da incerteza;

o centroide e a sua energia (quando for feita a calibração); a FWHM

e; a FWTM.

Existe ainda outra opção (X = C) para executar diversos ciclos

com diferentes tempos de contagens.

0 programa começa pedindo para entrar com p número do MCB e do

Segmento a ser usado; o "default" para estes dois é 1. A seguir tem-

se que fornecer o número de rotinas de aquisição e contagens de

espectros, que o programa deverá executar. Não há limitação quanto

ao número de rotinas, apenas é bom verificar antes o espaço

disponível no disco rígido ou no disquete onde os espectros serão

armazenados. O programa verificará, utilizando o programa SPY.EXE,

o espaço livre disponível, na falta deste último, o programa pedirá

para entrar com o número de bytes livres e o número de canais que

serão usados (ver exemplo 1, no apêndice A) . Quando o arquivo

CONFIG.M2 está presente na diretoria de trabalho, o programa retirará

deste arquivo a informação do número de canais, caso contrario

listará as opções e pedirá para escolher entre as 6 opções. Se

estiver trabalhando em outro diretório que não é o mesmo onde esta

o programa MCA.EXE, então copiar o arquivo CONFIG.M2 no diretório

onde se encontre o programa RAE.

A próxima entrada, é o nome do espectro, que pode ser de até 5

caracteres alfa numéricos. Quando o número de rotinas é maior que 2,

o programa acrescentará ao nome do espectro mais três dígitos: 001,

que mudarão conforme vão sendo armazenados os espectros. Se quizer

guardar os espectros em outro drive e/ou diretoria, entrar com o

seguinte formato:

DRIVE:\DIRETORIO\NOME (sem extensão)

Se o programa encontra que já existe algum espectro com esse nome,

então pedirá para entrar com outro nome; o "default" é substituir,

e isto significa que o programa apagará os espectros ja existentes



e colocará os novos. O programa não checa o número de bytes do

espectro que será apagado, e assume que o espectro a ser armazenado

ocupará o mesmo espaço; portanto, o número de espaços disponíveis,

que o programa informa, é apenas uma estimativa.

Se ao iniciar o programa foi selecionada a opção R ou PR, o

programa listará todos os arquivos ROI e pedirá para entrar com o

nome do arquivo ROI (ver exemplo 2). Caso não conste nenhum arquivo

ROI, terminará a execução do programa.

A seguir se deverá selecionar o modo de contagem. Existem quatro

tipos de contagem:

1.- contagem por um determinado tempo em segundos (tempo

real);

2.- contagem levando em consideração o "tempo morto" (tempo

VÍVO);

3.- contagem num determinado canal do espectro ou numa

região de interesse (ROI);

4.- contagem integral da ROI, ou de uma determinada região do

espectro.

Para as opções 2 e 4 acima, conforme diz a "Nota" no display (ver

exemplos no apêndice A) , entrar a contagem precedido com o signo

menos. No caso da opção 4, se não foi criado o arquivo ROI, entrar

com o número do canal onde começa o pico e a seguir o número de

canais que fazem parte do fotopico (exemplo 3).

Logo o programa pede para entrar com a descrição das amostras

e do sistema de detecção. Em ambos casos, sõ poderá se usar até 60

caracteres. Caso ultrapasse, este número, o programa perguntará de

novo e mostrará uma marca onde fica o limite, ver exemplo 4.

Quando se dispõe de um trocador automático de amostras,

comandado pelo computador, este poderá ser ativado através deste

programa, pelo nome TROCAMS, que deverá ser um arquivo executável

(EXE ou COM) ou mesmo um arquivo BAT.



Caso não se use o trocador de amostras, e o número de rotinas

seja maior que 2, o programa perguntará pelo intervalo de tempo entre

as contagens; este tempo poderá ser de até 86400 segundos (1 dia).

Se necessário, poderá se interromper o tempo de espera apertando a

tecla FIO (exemplo 5). Isto é útil, quando as amostras são trocadas

manualmente e, para facilitar esta operação, o programa poderá emitir

três sinais sonoros: um, para indicar que iniciará a contagem; outro,

para avisar que o espectro foi armazenado e; o último, para informar

que todas as rotinas foram realizadas.

0 programa pode ser interrompido, durante o acúmulo das

contagens, apertando a tecla ESC duas vezes, e depois sair do

programa Maestro normalmente, com: ALT S, ALT Q, Y e ENTER. Para

interromper o programa durante a entrada de dados, basta apertar as

teclas CTRL e C simultaneamente, ou também apertar as teclas CTRL e

BREAK.

No apêndice B, encontra se a relação completa dos arquivos e

programas utilizados pelo RAE, é mostrado como instalar o programa,

além de algumas observações.
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APÊNDICE A

Exemplo 1.

Rotina para Aquisição de Espectros
Instituto de Engenharia Nuclear L.F. Bellido

MCB<1>:?
Segmento <1>: ?
Número de rotinas: ? 12
Nome dos espectros (até 5 letras): ? CINZA
Número de bytes livres ? 249350 Número de canais dos espectros:
1-512 2-1024 3-2048 4-4096 5-8192 6-16384
Selecione: ? 5
Tem espaço para 7 espectros
Esclolher: Continuar, Reiniciar, ou Sair do programa: ? R
Número de rotinas: ? 12
Nome dos espectros (até 5 letras): ? C:\SPC\CINZA
Este nome ja existe, entrar com novo nome: <substituir>?
Número de bytes livres ? 523725 Número de canais dos espectros:
1- 512 2-1024 3-2048 4-4096 5-8192 6-16384
Selecione: ? 5
3 espectros serão substituídos !
Tem espaço para 18 espectros
Tempo de contagem (seg.): ? -4000
Descrição da amostra:

> Cinzas da Usina Termoeletrica de Santa Catarina #1-C
Descrição do sistema de detecção:

> HPGe, Intertechnique, P-5, calibracao: EU-P53B; Amp. 572.
Vai usartrocadorde amostras <S>: ? N
Intervalo de tempo entre as contagens (seg.): ? 60
Quer sinal sonoro <N>?
A amostra esta pronta para ser contada <S>? N
Colocar a amostra !
A amostra esta pronta para ser contada <S>?

Nota: " ~ ~ ~
TEMPO VIVO: entrar o tempo de contagem com o signo menos;
Contagem no PICO da ROÍ: dar um 'ENTER' no tempo de contagem;
Contagem INTEGRAL da ROÍ: entrar com signo menos e o nome do arquivo da ROÍ;
Para interromper o programa: apertar ESC ESC e depois ALT-S ALT-Q Y ENTER.



APÊNDICE A

Exemplo 2.

Rotina para Aquisição de Espectros
Instituto de Engenharia Nuclear LF. Bellido

MCB<1>:?
Segmento <1>: ?
Número de rotinas: ? 3
Nome dos espectros (até 5 letras): ? CS02A
Número de canais < 8192 > ?
Tem espaço para 4 espectros
Arquivos ROI's : CS EU
Nome da ROÍ para fazer o search (sem ext.): ? CS
Tempo de contagem (seg.): ?
Contagens no pico da ROÍ: ? 2000
Nome da ROÍ (sem ext.): ?
Canal: ? 3680
Descrição da amostra:

>Cs-137
Descrição do sistema de detecção:

> HPGe ORTEC
Vai usartrocadorde amostras <S>: ? N
Intervalo de tempo entre as contagens (seg.): ? 100
Quer sinal sonoro <N>? S
A amostra esta pronta para ser contada <S>?

Nota:
TEMPO VIVO: entrar o tempo de contagem com o signo menos;
Contagem no PICO da ROÍ: dar um 'ENTER' no tempo de contagem;
Contagem INTEGRAL da ROÍ: entrar com signo menos e o nome do arquivo da ROÍ;
Para interromper o programa: apertar ESC ESC e depois ALT-S ALT-Q Y ENTER.



APÊNDICE A

Exemplo 3.

Rotina para Aquisição de Espectros
Instituto de Engenharia Nuclear LF. Bellido

MCB<1>:?
Segmento <1>: ?
Número de rotinas: ? 4
Nome dos espectros (até 5 letras): ? TSYSB
Número de bytes livres ? 170345 Número de canais < 8192 > ?
Tem espaço para 5 espectros
Tempo de contagem (seg.): ?
Contagens no pico da ROÍ: ? -10000
Directório, arquivos ROI'S e memória livre > A:\
NÃO EXISTEM ARQUIVOS
Canal: ? 6755 No. de canais? 15
Descrição da amostra:

> Co-60
Descrição do sistema de detecção:

>HPGe
Vai usartrocadorde amostras <S>: ? N
Intervalo de tempo entre as contagens (seg.): ? 120
Quer sinal sonoro <N>?
A amostra esta pronta para ser contada <S>?

Nota:
TEMPO VIVO: entrar o tempo de contagem com o signo menos;.
Contagem no PICO da ROÍ: dar um 'ENTER' no tempo de contagem;
Contagem INTEGRAL da ROÍ: entrar com signo menos e o nome do arquivo da ROÍ;
Para interromper o programa: apertar ESC ESC e depois ALT-S ALT-Q Y ENTER.



APÊNDICE A

Exemplo 4.

Rotina para Aquisição de Espectros
Instituto de Engenharia Nuclear LF. Bellido

MCB<1>:?
Segmento <1>: ?
Número de rotinas: ? 10
Nome dos espectros (até 5 letras): ? carvi
Número de bytes livres ?
Tempo de contagem (seg.): ? 2000
Descrição da amostra:

> Amostras de carvões da mina de Charqueadas, Rio Grande do Sul
máximo 60 caracteres ]
> Amostra de carvão da mina de Charqueadas, Rio Grande do Sul
Descrição do sistema de detecção:

> Detector HPGe ORTEC, Amplificador: 571 ORTEC, P-3.
Vai usar trocador de amostras <S>: ?

Nota:
TEMPO VIVO: entrar o tempo de contagem com o signo menos;
Contagem no PICO da ROÍ: dar um 'ENTER' no tempo de contagem;
Contagem INTEGRAL da ROÍ: entrar com signo menos e o nome do arquivo da ROÍ;
Para interromper o programa: apertar ESC ESC e depois ALT-S ALT-Q Y ENTER.

Exemplo 5.

PROGRAMA TIM LF. Bellido

HORA > 15:37:23
Próxima contagem > 15:39:23

HORA> 15:38:03

Nota:

Para interromper o programa apertar a tecla F10



APÊNDICE B

Instalação do Programa

No disquete de instalação encontram se os seguintes arquivos:

RAE.EXE - programa principal;

TIM.EXE - programa para o intervalo de tempo entre as

contagens;

SPY.EXE - programa para verificar arquivos e espaço

livre disponível e;

TROCAMS.BAT - arquivo executável para comandar a troca

automática das amostras.

Este último arquivo deverá ser elaborado especialmente, segundo as

especificações do trocador de amostras. Portanto o arquivo BAT que

vem no disquete serve apenas para ilustrar a execução deste pelo

programa RAE.

Como c RAE também utiliza outros programas do MAESTRO II, é

aconselhável a instalação no mesmo diretório onde foi instalado o

MAESTRO (exemplo: c:\MCA).

Pode-se rodar o programa RAE diretamente do disquete, porém será

necessário copiar o arquivo CONFIG.M2 para o disquete e, ainda

colocar o diretório do MAESTRO no caminho ("PATH").

Alternativamente, pode-se copiar os arquivos MCA ,PARSE

e CONFIG.M2, do MAESTRO II, para o disquete (será necessário um

disquete de alta densidade), e rodar o programa diretamente do drive.

Observações

1. Para que os caracteres ç e ã apareçam corretamente no display

do vídeo, é preciso preparar e selecionar o código de página 850,

acrescentado as seguintes linhas:

a) DEVICE C:\DOS\DISPLAY.SYS CON=(EGA,850,1)



APENDICK B

b) MODE CON CP PREPARE = ((850) C:\DOS\EGA.CPI)

MODE CON CODEPAGE SELECT = 850

aos arquivos CONFIG.SYS e AUTOEXEC.BAT respectivamente.

2. No caso de rodar o programa RAE no modo de imprimir os

resultados, i.e., RAE PS ou PR, e se tratando de um espectro

complexo, sendo o intervalo de tempo entre as contagens e o tempo de

contagem muito curto, aliado ainda ao fato de se usar uma impressora

lenta (pouca memória) pode ocorrer com que não haja tempo suficiente

de completar a impressão dos resultados.
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