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RESUMO 

O presente trabalho visa o estabelecimento de uma metodologia para 

calibração de detectores de germânio, empregado na espectrometria gama in situ, 

para determinação da distribuição da taxa de exposição gama ambiental em função 

das energias dos fótons incidentes. Com essa finalidade foi desenvolvido, utilizando 

a técnica de desmembramento de espectro ("stripping"). um programa de computador 

de análise de espectros, visando a discriminação da contribuição da absorção parcial 

da radiação gama (efeito compton) que ocorrem na região ativa e não ativa do 

detector. O espectro de absorção total resultante é então convertido em distribuição 

de fluência com a energia dos fótons incidente no detector, que por sua vez, é usado 

para calcular a taxa de exposição gama ou kerma no ar. Os parâmetros de 

desmembramento de espectro e conversão para fluência serão determinados através 

da calibração do detector com fontes gama puntrformes. A validação da metodologia 

estabelecida foi feita pela comparação dos resultados obtidos com os valores da taxa 

de exposição gama no ponto de interesse determinados a partir da atividade de fontes 

padrões de radionuclídeos. Este método é aplicado na medida direta da distribuição 

da taxa de exposição gama em função da energia no próprio local de investigação, 

denominadas 'Técnicas de medida in situ'\ fornecem respostas rápidas em casos de 

emergências sendo também útil para medida em ambientes fechados. 
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ABSTRACT 

This work tries to stablish a methodology for germaniun detectors calibration, 

normaly used for in situ gamma ray spectrometry, for determining the environmental 

exposure rate in function of the energy of the incident photons. For this purpose a 

computer code has been developed, based on the stripping method, for the 

computational spectra analysis to calculate the contribution of the partial absorption of 

the gamma rays (Compton effect) in the active and nonactive parts of the detector. The 

resulting total absorption spectrum is then converted to fluence distribution in function 

of the energy for the photons reaching the detector, which is then used to calculate the 

exposure rate or kerma in air. The unfolding and fluency convention parameters are 

determined by detector calibration using point gamma sources. The method is 

validated by comparison of the results against the calculated exposure rate at a point 

of interest for the standards^/ftiis method is used for the direct measurement of the 

exposure rate distribution in function of the energy at the site, in situ measurement 

technics, leading to rapid results during an emergency situation and also used for 

indoor measurements. 
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CAPÍTULO 1 

INTRODUÇÃO 

Nas últimas décadas, tem havido um crescente interesse na determinação dos 

níveis de radiação gama ambiental, aos quais a população de uma determinada região 

está exposta. A determinação da taxa de dose ou de exposição ambiental é um dos 

objetivos básicos de qualquer programa de monitoração ambiental. 

As fontes naturais de radiação a que o homem está exposto são: radiação 

cósmica, radiação terrestre, radionuclídeos cosmogênicos e radiação interna além da 

radiação proveniente de fontes artificiais. 

A radiação cósmica consiste das partículas primárias originárias do espaço e 

das partículas secundárias, geradas na interação das partículas primárias com a 

atmosfera. 

A radiação terrestre é originária da presença de radionuclídeos naturais ou 

artificiais na crosta terrestre. Parte dos radionuclídeos naturais que ocorrem na crosta 

terreste decaem com meias-vida de mesma ordem de grandeza da idade estimada da 

Terra (4,5 x 109 anos). Assume-se que estes radionuclídeos se encontravam presentes 

na formação da Terra. A maior parte desses radionuclídeos naturais primários são 

convenientemente classificados em "séries de radionuclídeos", os quais decaem para 

um isótopo estável do chumbo através de uma sequência de radionuclídeos de 

variadas meias-vida, que são mostrados na Figura 1.1, e "outros" radionuclídeos 

primários não pertencentes às "séries radioativas", que decaem diretamente a 

nuclídeos estáveis1. 
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Os radionuclídeos cosmogênicos são produzidos pela interação de partículas 

cósmicas com nuclídeos de médio e baixo número atômico, presentes no meio 

ambiente. 

A radiação interna é devida à incorporação de radionuclídeos pelo homem. 

A radiação proveniente de fontes artificiais são produzidas peio homem, como 

a precipitação radioativa devido a testes de artefatos nucleares na atmosfera, a 

liberação de efluentes de instalações nucleares, o uso de radioisótopos na medicina 

e na industria, etc. 

A Tabela 1.1 mostra a fração de contribuição de cada uma das fontes de 

radiação na dose efetiva média mundial. 

TABELA 1.1 - Fração de contribuição de cada uma das fontes de radiação na dose 
-

efetiva média mundial 2. ) 

Fonte Fração parcial (%) Fração total (%) 

Natural 78 

Cósmico 11,5 

Cosmogênico 0,5 

Terrestre 66 

Artificia! 22 

A realização de medidas no próprio local de estudo, denominadas 'Técnicas 

de medida in situ", fornece respostas rápidas por não haver a necessidade de coleta, 



transporte, tratamento químico de amostras e. finalmente, análise e obtenção de 

resultados que normalmente consomem muito tempo, adiando por dias a tomada de 

decisões baseadas nos resultados. Em casos de situações de emergência, por 

exemplo, permite a identificação dos radionuclídeos que estão contribuindo para a 

taxa de exposição e, com isso, facilita as decisões sobre a aplicabilidade do 

procedimento de emergência a ser adotado. Vários métodos foram e continuam sendo 

desenvolvidos para esta finalidade. 

Câmaras de ionização e outros tipos de detectores, com resposta 

aproximadamente independente da energia (na faixa de 10 - 3000keV). são 

amplamente utilizados nas medidas in situ para medida de taxa de dose gama 

ambiental, mas apresentam a desvantagem de não poderem discriminar as taxas de 

dose ou exposição em função da energia da radiação do campo presente. 

Sempre que há a necessidade de discriminação de energia, a espectrometria 

gama, com detectores de Nal (Tl) ou Germãnio, é o método mais apropriado. 

A espectrometria gama in situ é um método prático e rápido de se obter 

informações sobre radionuclídeos no meio ambiente. É particularmente útil na resposta 

a situações de emergência, onde uma rápida avaliação da atividade ou da taxa de 

exposição, devido a um dado radionuclídeo depositado no solo, se faz necessária. É 

também um método que pode ser utilizado no controle rotineiro de contaminações de 

baixo nível no meio ambiente, na avaliação da dose gama ambiental devida a cada 

radionuclídeo presente no solo, na monitoração radiológica pré-operacional e 

operacional no meio ambiente em torno de instalações nucleares, na determinação da 

atividade depositada em superfícies urbanas e na medida da concentração de 

radionuclídeos naturais no solo. 



Devido à grande quantidade de cálculos matemáticos necessários para o 

desmembramento do espectro, foi desenvolvido um programa para computador tipo 

PC, que permite a manipulação gráfica dos espectros. 

Com o desenvolvimento de sistemas eletrônicos e detectores portáteis, a 

espectrometria gama in situ tornou-se viável e tem sido utilizada no desenvolvimento 

de novas técnicas de medida. 

O fato dos equipamentos serem portáteis permite que o procedimento de 

medida e análise descritos no presente trabalho possam ser empregados sempre que 

haja a necessidade de se conhecer a taxa de exposição em qualquer ambiente, com 

o detalhamento da taxa de exposição por faixa de energia, fornecendo, inclusive, uma 

estimativa da exposição devido a radiação cósmica. 

Esse conhecimento detalhado da taxa de exposição por faixa de energia 

possibilita a determinação das doses efetivas uma vez que seja conhecida a 

geometria de irradiação. Dessa forma, reduz o erro associado ao uso de fatores de 

correlação Sievert-Roentgen apresentados na ICRP 51 8 . y 



CAPÍTULO 2 

FUNDAMENTOS TEÓRICOS 

A radiação direta ou indiretamente ionizante é caracterizada por seu poder de 

interagir com a matéria. Nestas interações, normalmente ocorre transferência de 

energia da radiação para a matéria, provocando uma série de excitações e ionizações 

de átomos ao longo do seu percurso. A Física Radiológica estuda estas radiações, 

suas interações, os mecanismos de transferência e a absorção de energia, enquanto 

que a Dosimetria de Radiação quantifica a energia transferida ou absorvida. 

2.1 - PRINCIPAIS INTERAÇÕES DA RADIAÇÃO GAMA COM A MATÉRIA 

No contexto da espectrometria gama. os três processos mais importantes de 

interações de fótons com a matéria são o efeito fotoelétrico, o espalhamento Comptom 

e a produção de pares, sendo que este último ocorre somente para energia de fótons 

maior que 1,022 MeV. Adicionalmente, outros processos de interesse são o 

espalhamento coerente (Rayleigh), que se torna importante na região de baixas 

energias ( < 50 keV )e as reações nucleares importantes para energias maiores que 

5 MeV 9. X 

- Efeito fotoelétrico: é a interação que ocorre quando o fóton colide com um 

elétron fortemente ligado ao átomo do material e toda a sua energia é transferida para 

este elétron, que é ejetado de uma das camadas eletrônicas do átomo. Este efeito é 



predominante em baixas energias e também é acentuado quando o material alvo é de 

alto número atômico. 

- Efeito Compton: é a interação que ocorre quando o fóton colide com um 

elétron considerado livre no material e somente parte de sua energia é transferida, o 

fóton sofre espalhamento saindo, assim, de sua trajetória inicial. Não obstante, pode 

ocorrer espalhamento múltiplo onde, no final, toda a energia do fóton pode ser 

depositada em um certo volume do material. Este efeito é predominante em baixas 

e médias energias e aumenta linearmente com o número atômico do material. 

- Produção de pares: é o modo de interação que somente é possível em 

energias superiores à 1.022 MeV onde o fóton, ao atravessar um campo de força 

coulombiana, perde toda a sua energia na criação de um par elétron-pósitron com o 

somatório de suas energias cinéticas igual à energia do fóton excedente a 1.022 MeV, 

que equivale a duas vezes a energia de repouso do elétron. 

- Espalhamento Rayleigh (coerente): é uma colisão elástica, na qual o fóton 

é redirecionado, sofrendo um desvio de trajetória de um pequeno ângulo sem perda 

de energia. 

- Reações fotonucleares: passam a ser importantes para fotons com energias 

acima de 5 MeV, porque produzem, por exemplo, nêutrons e, conseqüentemente, a 

radioativação. 

8 
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2.2 - GRANDEZAS RADIOLÓGICAS 

Uma descrição completa de um campo de radiação requer que em qualquer 

ponto r, em qualquer tempo t, o número N, da espécie j de partículas ionizantes, com 

energia cinética T, propagando-se na direção Q sejam especificados. A mais 

completa descrição de um campo de radiação é feita através da grandeza 

radiométrica escalar p_T denominada distribuição espectral com relação ã energia 

cinética da partícula radiante p 1 0. / 

P t ^ dT dt dT dO da 

significando que pT i(r)dt dT 6D. da^ é o valor esperado do número de partículas N da 

espécie j , com energia cinética no intervalo dT no entorno de T, e direção de 

movimento compreendido no intervalo de ângulo sólido elementar dQ no' entorno de 

Q, que durante um intervalo de tempo dt ao redor de t, no ponto r, atravessam a área 

elementar da^, perpendicular à direção de propagação do campo. Com base na 

definição da grandeza escalar pT j(r) define-se a grandeza fluência O(r), como a integral 

( estendendo-se o somatório a todas as espécies de partículas ) no tempo, energia 

cinética e ângulo sólido; 

•(/) = (a. 'for. (J?M!J££_ d a 
V ' J J J rit HT HCl Ha AndtdTdQ dax 

dN(r) 

da. 

(2.2) 



onde o último termo da igualdade pode ser interprendo como o número de partículas 

que atingem a esfera de secção transversal da, centrada em r. 

Outra grandeza escalar importante na dosimetria é a fluência energética Q¥) 

que é obtida multiplicando-se o pT(r) com a energia cinética T das partículas, ou seja: 

*(/) = fdt jdT jdüTpjir) (2.3) 
f, 0 4n 

As grandezas escalares fluência e fluência energética são relevantes na 

determinação das grandezas dose absorvida, kerma e exposição, cujas definições são 

dadas a seguir ' 0 " 1 2 . 

a) kerma (K) : é a soma das energias cinéticas iniciais das partículas 

carregadas devido à interação da radiação indiretamente ionizante, ou seja é a 

energia transferida, dE^. em determinado elemento de volume dV, dividido pela massa 

dm, do elemento. 

K = ^ (2-4) 
dm 

A relação entre o kerma e o espectro de fluência energética \y'(E) é dada 

por: 

~máx 

K = f * ' ( £ ) . dE (2.5) 

10 



onde: (u f f / p) E - z = coeficiente Ge transferência energética de massa para energia 

E e do número atômico Z do material do meio. 

E 0 e = limites do intervalo de energia de interesse. 

O kerma é subdividido em kerma de colisão (KJ, que é a fração devida às 

excitação e criação de partículas carregadas e kerma de radiação (K,), que é a fração 

devida a energia dos fótons emitidos pela desaceleração de elétrons. 

O kerma é expresso em J/kg no Sistema Internacional, tendo o nome especial 

de Gray; 

b) dose absorvida (D) : é a quantidade de energia dE,, cedida à matéria por 

qualquer tipo de radiação ionizante , em determinado elemento de volume dV, dividido 

pela massa dm, do elemento. 

D = ^ (2.6) 
' dm 

A dose absorvida é expressa em J/kg no Sistema Internacional ou Gray; 

c) exposição (X): é a quantidade de carga 0. total, de um mesmo sinal, 

produzido no ar por fótons entrando em determinado elemento de volume dV, dividido 

pela massa dm, do elemento. 

X - *° (2.7) 
dm 
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A relação entre a exposição e c espectro de fluência energética \\>'{E) é dada 

por: 

* ~~ / (4> *'(£) dE (2-8) 

onde : (p l b / p ) £ j f = coeficiente de absorção de massa na energia E para o ar. 

e = carga do elétron, 1.602x10 3 C / elétron. 

W„ = energia média necessária para formação de um par de íons no 

ar. Para raios gama ou X acima de alguns kev de energia, é 

considerada constante e igual à 33.97 eV. 

A exposição é expressa em C/kg.h no sistema internacional, porém a unidade 

mais conhecida para esta grandeza é o roentgen (R), 1 R = 2,58x1o"4 C/kg.h. 

Neste ponto, deve-se introduzir o conceito de "Equilíbrio de partículas 

carregadas (EPC)" para relacionar as grandezas kerma, dose e exposição entre si. 

Considerando um volume V de um meio material e um elemento de volume gV nele 

contido, tendo seus limites separados dos limites de V por uma distância igual ou 

maior que a distância máxima de penetração das partículas carregadas secundárias 

presentes ou produzidas: diz-se que o EPC existe quando cada partícula carregada 

de um determinado tipo e energia que deixa dV for substituída por outra partícula 

idêntica entrando e que o meio atenda as seguintes condições" : 
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a) a composição do me;c for homogênea; 

b) a densidade do meio for homogênea; 

c) o campo de radiação for unrforme e 

d) a ausência de campos magnético ou elétrico heterogêneos. 

Para medidas ambientais de radiação gama no ar, estas condições são 

facilmente obtidas. Portanto, pcde-se aplicar a seguinte relação para conversão de 

unidades ": 

EPC ___ 

D„ WW = W*S! = X [C/kg]. (W)v [JIC[ ( 2 ' 9 ) 

e 

2.3 - ANALISE DE ESPECTROS GAMA 

Devido aos diferentes processos de interação gama com o meio de detecção, 

até mesmo radiações gama monoenergéticas dão origem a uma complexa função 

resposta no detector (distribuição de altura de pulso em função da energia 

depositada), como por exemplo a função resposta para 1 3 7Cs, mostrada na Figura 2.1. 

A distribuição de alturas de pulso medida, após subtração da radiação de 

fundo, pode ser dividida em três regiões (Figura 2.1): a) região de altas energias 

mostrando o pico de absorção total (efeito fotoelétrico); b) região entre o fotopico e 

o joelho Compton devido à absorção parcial provocada por interações múltiplas no 

detector e c) região compreendida entre o joelho Compton até as baixas energias, 

mostrando a distribuição de eventos devida à deposição parcial da energia 
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transportada pelo fóton (efeito Compton) e tamcem normalmente, fotopicos de baixas 

energias devidos a raio-X e outros efeitos secundários. A energia do joelho Compton 

pode ser calculada por: 

Ec = E_ - ( — — - — )"1 (2.10) 
p v 0,511 Ep 

onde: Ec = Energia do joelho Compton (MeV). 

E p = Energia do fóton incidente (MeV). 

0,511 = Energia de repouso do elétron (MeV). 

A interação de fótons no meio de detecção com produção de pares eletron-

pósitron, dá origem a: a) picos de absorção devido a escape simples na energia E-E0, 

onde E j é a energia de repouso do elétron; b) fotopicos devido ao duplo escape na 

energia E-2E0 e c) uma contribuição para o contínuo devido á deposição parcial de 

energia provocada pelo espalhamento Compton, que se segue a aniquilação do 

pósitron. A forma do espectro sofre influência também do escape de radiação de 

bremsstrahlung e fluorescência de raios-X. 

O espalhamento Compton que ocorre nas partes não ativas do detector, no 

material de montagem e no criostato, dá origem a fótons espalhados que podem 

também ser detectados, resultando numa distribuição de espalhamento no espectro 

de altura de pulsos que apresenta um máximo alargado de retroespalhamento na 

energia de E/(1 + 2E/E0). Adicionalmente, há a produção de pares nos materiais ao 

redor do detector, levando ao aparecimento de um fotopico em 511 keV, o efeito 
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fotoelétrico também leva ao aparecimento de picos de raio-X de fluorescência. 

Knoli (1979) 9 mostra espectros calculados' pelo método de Monte Carlo 

abrangendo a faixa de 100 keV à 3000 keV, pode ser verificado que, ignorando os 

picos de escape, a forma do espectro não sofre variações significantes. 

1 0 5 

1 0 0 2 0 0 3 0 0 4 0 0 

Energia (keV) 

5 0 0 6 0 0 7 0 0 

FIGURA 2.1 - Função resposta do detector de germânio para a fonte de 1 3 7Cs. (a) 

região do fotopico, (b) região entre fotopico e joelho Compton e (c) 

região entre o joelho Compton até baixas energias. 

A relação entre a distribuição de altura de pulsos e a fluência de fótons 

incidentes pode ser descrita pela função resposta RV(E), que é definida como a 

probabilidade, por unidade de altura de pulso, de que a fluência de fótons com energia 
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E produza um pulso de altura V, Pode ser expressa por: 

R¿E)= ¡DE{E) . GJLE) . ÚE1 (2-11) 

onde, Dg.(E) é a probabilidade, por unidade de energia depositada, de que a fluência 

de fótons incidentes de energia E deposite a energia E' no detector e RU(E) é a 

probabilidade, por unidade de altura de pulso, de que a energia depositada E' dê 

origem a um pulso de altura V. A função resolução GV(E') é uma medida da eficiência 

e da estatística de coleta e processamento do sinal no detector e tem a forma 

aproximada de uma distribuição gaussiana. 

O resultado da medida direta com detector de germânio é uma distribuição de 

altura de pulso, a qual representa eventos de deposição de energia no volume ativo 

do detector. Uma parcela considerável dos eventos registrados correspondem a efeito 

Compton e de radiação secundária proveniente da interação de fótons no volume ativo 

e não ativo do detector e nos componentes estruturais do detector, esses efeitos são 

representados esquematicamente na Figura 2.2. Esses efeitos causam uma 

superposição das contagens provenientes da absorção total dos fótons espalhados no 

meio ambiente com as dos eventos de deposição parcial. Adicionalmente, a eficiência 

de detecção para eventos de absorção total de energia varia com a energia do fóton 

incidente. Isso tudo deve ser levado em conta na determinação do espectro da taxa 

de fluência de fótons incidentes no detector, que pode ser realizada empregando-se 

a técnica de desmembramento de espectro, na qual os eventos de deposição 

parcial de energia são subtraídos e a conversão para fluência é realizada com base 

na curva de eficiência de detecção para eventos de absorção total de energia. 
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2.4 - DESMEMBRAMENTO DE ESPECTRO 

O procedimento de desmembramento de espectro é baseado na relação entre 

a distribuição de altura de pulso medida e a distribuição de fluência de fótons com a 

energia' 3, ou seja: 

Mv = JRJÍEí 3>(F, ÚE (2.12) 
o 

onde: M v = Distribuição de altura de pulso. 

RV(E) = Função resposta do detector. 

<Í)(E) = Fluxo gama. 

Como a distribuição de alturas de pulso em função da energia é medida na 

forma de um conjunto discreto de bandas de energia, a Equação 2.12 pode ser 

substituída por uma equação matricial: 

M,-¿R9fy / = 1 Ã . . , n (2-13) 

onde a soma abrange todos os intervalos discretos de energia ( bandas), n, nos quais 

o espectro foi dividido. A j-ésima coluna da matriz de resposta representa a 

resposta, distribuida sobre as n bandas, a fótons cuja energia corresponde a j-ésima 

banda do espectro incidente jfc. 

Vários métodos são aplicados para desmembramento de espectro, entre os 
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quais pode-se ressaltar: método interativo de aproximação do espectro \ método de 

mínimos quadrados 1 5 e inversão de matrizes 7. 

Este trabalho utiliza o método de inversão de matrizes que é descrito pela 

Equação 2AA. 

*y = E(*-%^ { 2 / l 4 ) 

2.5 - EFICIÊNCIA DO DETECTOR 

A eficiência pode ser dividida em duas categorias: absoluta e intrínseca. A 

diferença básica entre as duas categorias é que, na eficiência absoluta, são 

considerados todos os fótons emitidos pela fonte, portanto, esta é dependente das 

propriedades do detector, como também da geometria de contagem, enquanto que, 

na eficiência intrínseca, somente são considerados os fótons que chegamao detector 

e não mais se inclui ò ângulo sólido visto pelo detector. 

As duas categorias podem ainda ser subdivididas em: eficiência de fotopico e 

eficiência total de detecção. No cálculo da eficiência de fotopico, somente serão 

considerados os pulsos relativos à absorção total da energia do fóton, enquanto que, 

no cálculo da eficiência total, serão considerados todos os pulsos gerados pelo 

detector9. 

A eficiência é dada por: 
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N (2.15) £ = 

onde: s eficiência do detector no fotopico ou total (cps/y/cm2) 

N taxa de contagem no fotopico ou total (cps) 

fluxo emitido pela fonte ou que incide sobre o detector (y/cm2.s) 

tempo de contagem (s) 

O presente estudo somente faz uso da eficiência intrínseca, uma vez que não 

serão realizadas medidas com geometria definida. Portanto, o fluxo da fonte de 

calibração incidente sobre o detector (y/cm2.s) é dado por: 

onde: S = taxa de emissão da fonte (y/s) 

p = coeficiente de atenuação no ar (cm 1) 

d = distância detector-fonte (cm) 

As eficiências total e do fotopico são utilizadas na determinação da razão r 

dada por : 

S e 

4xd2 
(2.16) 
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r = 
ctorsJ (2.17) 
8 
pico 

A partir da eficiência intrínseca do detector para várias energias, pode-se 

construir a curva de calibração, obtendo-se uma reta em escala log-log para energias 

acima de 100 Kev" 6 ' 7 e a curva das razões de eficiência total e de fotopico, também 

linear, com inclinação oposta. 

2.6 - DEPENDÊNCIA ANGULAR 

Devido à forma cilíndrica dos detectores de çermânio, a resposta do detector 

varia com o ângulo de incidência da radiação. Embora esta variação não tenha 

influência significativa na forma do contínuo e não seja fortemente relacionada com 

a energia, deve ser considerada no cálculo de r. Para um campo de radiação 

isotrópico, a resposta média para todo ângulo sólido é dada por7: 

onde: 6 = ângulo de incidência a partir da normal à face do detector. 

2.7 - FATOR DE FORMA 

Como mencionado anteriormente, considera-se que a forma do contínuo não 

(2.18) 

o 
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varia com a energia, com isso, pode-se determinar os fatores de forma (f), que serão 

aplicados ao espectro para determinação da contribuição devido à absorção parcial 

(efeito Compton no detector) relativa a cada banda de energia. 

O método do cálculo de f baseía-se na utilização de um espectro de referência 

gerado a partir de um radionuclídeo monoenergético. O espectro é, então, dividido em 

regiões (ver Figura 2.1), cada uma dessas regiões é dividida em bandas e uma função 

degrau é ajustada, o número de bandas é definido de modo que não sejam muito 

larga para não haver perda de informação e nem muito estritas para otimizar os 

cálculos; a primeira região abrange a faixa desde o fotopico até o joelho Compton e 

a segunda, desde o joelho Compton até baixas energia, sendo então f dado por; 

onde: f; = fator de forma da banda j . 

2.8 - CÁLCULO DA DISTRIBUIÇÃO DO FLUXO POR ENERGIA: 

Após o desmembramento, o fluxo òi em cada banda ( distribuição do fluxo em 

energia ), pode ser calculado por: 

contagem na banda i (2.19) 
contagem total do contínuo 

e, t 
{2.20) 
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onde; o, = fluxo gama incidente no detector na banda ] (y/ctrf.s) 

Nj' = taxa de contagem na banda \ 

t = tempo de contagem (s) 

e; = eficiencia do fotopico considerando a dependencia angular. 

2.9 - RADIAÇÃO CÓSMICA 

A radiação cósmica é composta de partículas primarias de alta energia de 

origem extra-terrestre, galática e solar, e de radiação secundaria, em grande parte 

raios gama e, em menor escala, partículas carregadas, que são produzidas na 

atmosfera terrestre devido à interação das partículas primárias . Ao nível do mar, o 

fluxo cósmico atinge 0,15 fótons e/ou partículas/cm 2 e um valor médio de taxa de 

exposição de 9,3x10"50 C/kg.h (3,6 pR/h), consistindo quase que somente de partículas 

secundárias, esta intensidade aumenta significativamente com a elevação do local. Em 

uma elevação de 2000m, o fluxo é 75% maior que ao nivel do mar 1 ! 1 9 . 

A parcela de contribuição da radiação cósmica na taxa de contagem, na região 

de energias inferiores a 3 MeV, para o espectro obtido em um detector de germânio, 

é pequena quando comparada com a taxa de contagem gama total nesta mesma 

região. Como na região acima de 3 MeV não ocorre nenhuma linha gama devida a 

radionuclídeos naturais, esta região é usada para estimar-se a taxa de contagem 

devida à radição cósmica, a qual, então, é extrapolada para a região de 0 a 3 MeV. 

A Equação 2.21 permite o cálculo da contagem média que será considerada para 

todas as energia como contribuição cósmica: 
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onde : = contagem considerada como contribuição cósmica por keV; 

E r f e E a = energias dos canais finai e inicial (keV); 

cf e ci = canal final e inicial do intervalo considerado; 

N K = contagem no canal k. 

i 
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CAPÍTULO 3 

MATERIAIS E MÉTODOS 

3.1 - MATERIAIS 

3.1.1 - Equipamento utilizado 

No trabalho experimental, utilizou-se um espectrómetro gama equipado com 

detector semicondutor de germânio e eletrônica associada. 

Optou-se por detector semicondutor de germânio devido a sua alta resolução 

em energia, essencial nos casos em que diversos radionuclídeos devem ser 

identificados, proporcionando melhor separação em energia o que facilita a análise. 

Atualmente existem no mercado detectores de germânio hiper puro portáteis, que 

facilitam o manuseio do equipamento para medidas in situ. Por motivos de 

disponibilidade, foi utilizado um detector de uso comum em laboratório, com criostato 

de 30 litros de capacidade. 

Muitos são os métodos de espectrometria gama in situ para determinação da 

atividade de radionuclídeos no so lo 3 , 4 5 6 que fazem uso destes detectores. Portanto, 

com uma única medida, vários tipos de análise podem ser aplicados ao espectro. 

O módulo contendo o analisador multicanaí utilizado e a eletrônica associada 

é do tipo portátil, provendo alta tensão para o detector, alimentação DC para o pré-

amplrficador, o amplificador, a unidade de conversão analógico-digital e a memória de 

armazenamento e transferência de dados. Pode ser acoplado ao computador para 

controle, armazenamento e análise de dados. 

25 

l 



As especificações tío detector e multicanai são: 

Detector : 

Tipo - Germânio hiper-puro 

Marca - ORTEC 

Modelo - GEM-10180 

Dimensões do cristal - 4,33 cm diâm. x 4,40 cm comp. 

Eficiencia relativa - 15% para 1,33MeV comparado ao Nal(TI) (3"x3") 

Resolução f°Co - 1,33MeV) - 1,9 KeV 

Módulo multicanal e eletrônica associada: 

Marca - ORTEC 

Modelo - 92X 

Na medida direta da taxa de exposição gama, foi utilizado o detector GM 

modelo HP-270, fabricado pela EBERLINE-USA e monitor digital ESP2 do mesmo 

fabricante. O HP-270 apresenta filtro compensador de energia e blindagem beta 2 0. A 

curva de resposta do detector, fornecida pelo frabricante, é mostrada na Figura 3.1. 

Duas calibrações foram realizadas para o detector, nas energias de 1 3 7Cs e 6 0Co para 

verificação da linearidade de resposta, no Laboratório Nacional de Metrologia das 

Radiações Ionizantes. 
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Especificação do detector: 

Tipo - GeigerrMülIer 

Modelo -HP-270 

Marca , - Eberline 

Dimensões - 3,5 cm diâm. x 15,2 cm comp. 

Bkg Intrínsico- 8,3 C/kg.h (3,2 uR/h) 

1 2'° 
<D 

ra 
to 

â 1,0 

CU 

10 

. \ Sem filtro 

Filtro posicionado 

100 

Energia (keV) 

1000 

FIGURA 3.1 - Curva de resposta do detector HP-270 em função da energia fornecida 

pelo fabricante20. 
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3.1.2- Fontes empregadas na calibração do detector de germânio e na 

confirmação da metodologia 

Para a determinação da forma do espectro, foi utilizada uma fonte de " M n . Na 

determinação da curva de eficiência foram utilizadas fontes de 1 £ 2 Eu. ' 3 7Cs, "Mn e 6 SZn. 

Para a confirmação da metodologia, foram utilizadas fontes de 1 s = Eu, , 3 7Cs, 6 0Co, "Mn, 

S 5Zn, 2 Na, 133Ba e ~Ra em equilíbrio com os filhos. As fontes foram cedidas e 

calibradas pelo Laboratório de Radionuclídeos do IRD-CNEN em concentração de 

atividade (fontes líquidas). Suas atividades totais são apresentadas na Tabela 3.1. 

TABELA 3.1 - Fontes de referência. 

Radiocuclídeo Energia de emissão 2 1 

(keV) 

Atividade 

(MBq) 

Data de referência 

1 5 2Eu várias 2,12 ± 0,03 17/03/95 

, 3 7Cs 661,66 1,28 ± 0,02 26/11/94 

6 0Co 1173,24; 1332,5 1,95 ± 0,02 03/12/94 

"Mn 834,84 0,33 ± 0,01 26/12/94 

6 52n 511; 1115,55 1,47 ± 0,03 03/12/94 

2 2 Na 511; 1274,54 2,20 ± 0,03 17/12/94 

1 3 3Ba 302,85; 356,01 0,86 ± 0,02 17/03/95 

^ R a várias 13,42±0,67 08/03/95 
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3.1.3 - Arranjo experimental de calibração do sistema 

As medidas de calibração do sistema foram realizadas em prédio de baixo 

espalhamento do Instituto de Radioproteçáo e Dosimetria, normalmente utilizado para 

experimentos com nêutrons. O prédio, de 7mx18mx6m, possui colunas de sustentação 

de concreto, paredes de madeira com espessura de 1cm e teto de telhas de amianto 

sem laje e forro de isopor. Dentro do prédio, há uma plataforma suspensa, também 

de madeira com espessura de 1cm, a uma altura de 2,2m, proporcionando, assim, 

uma redução do espalhamento no piso e nos materiais circundantes. A plataforma 

possui um sistema de trilhos próprio para a realização de medidas, facilitando o 

alinhamento fonte-detector. O prédio é mostrado esquematicamente na Figura 3.2. 

As atividades dos radionuclídeos utilizados são suficientes para que se possa 

efetuar as medidas com uma distância fonte-detector tal que proporcione feixe gama 

aproximadamente paralelo. A blindagem de sombra, quando necessária, foi colocada 

à meia distância. Os detectores de germânio e GM estavam então, posicionados a 

uma altura de 3,4m. 
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3.2 - MÉTODOS 

3.2.1 - Técnica da blindagem de sombra 

A técnica da blindagem de sombra 2 ' é usada quando se necessita determinar 

a quantidade de radiação que atinge o detector devido ao espalhamento no ar e em 

outros materiais próximos ao detector da radiação emitida pela fonte. A blindagem 

de sombra é feita de chumbo, de forma cilíndrica, com diâmetro e altura suficiente 

para atenuar totalmente o feixe de radiação incidente sobre o detector. Para a 

aplicação desta técnica, é necessário que a distância fonte-detector seja grande o 

suficiente para garantir um feixe gamaquase paralelo de intensidade uniforme sobre 

todo o volume sensível do detector22. 

Quando não se coloca a blindagem de sombra, Figura 3.3, o espectro obtido 

é referente à radiação direta e espalhada da fonte e da radiação de fundo ambiental 2 2. 

Quando a blindagem de sombra é posicionada, Figura 3.4, o espectro obtido é 

referente somente á radiação espalhada da fonte e da radiação de fundo ambiental 2 2. 

Por subtração desses espectros, é possível determinar o espectro da fonte, sem a 

interferência das radiações espalhada e de fundo. 
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P - feixe direto 
S - feixe espalhado 
A - radiação de fundo 

Fonte 

A 

Ângulo sólido 
Detector 

// // / // // // />•• // // // // // // 

FIGURA 3.3 - Representação esquemática do arranjo para determinação da 

eficiência e fatores de forma. 

//- // 7y// /, 
P - feixe direto 
S - feixe espalhado 
A - radiação de fundo 

x s 

Fonte Blindagem Ângulo sólido 
Detector 

A 

•'A 

/ // // // // y 
// "• '/ /' // // // /• 

FIGURA 3.4 - Representação esquemática do arranjo para determinação da 

eficiência e fatores de forma com a blindagem de sombra 

posicionada. 
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3.2.2 - Determinação da eficiência de deteção (e) 

Para a determinação da curva de eficiência de deteção, foram utilizados os 

radionudídeos da Tabela 3.1. Nas medidas de fontes pontuais, o fluxo gama incidente 

no detector depende da distância entre a fonte e o centro efetivo do detector, que por 

sua vez. é dependente da energia do fóton. O procedimento consiste na medida de 

cada radionuciídeo, separadamente, a uma distância >1 metro do centro do detector, 

distância esta suficiente para que a influência nas variações do centro efetivo do 

• detector seja desprezível. Ao espectro resultante, aplica-se o método de cálculo 

descrito no Item 2.6. Para isto, foi escrita uma subrotina cujo fluxograma é mostrado 

fia Figura 3.5. 

3.2.3 - Determinação da dependência angular 

A verificação do comportamento da curva de eficiência em função do ângulo 

de incidência do fóton é realizada posicionando-se a fonte de I 5 2Eu á uma distância 

de um metro, em várias posições em relação ao eixo de simetria do detector, 

descrevendo uma semi-circunferência. As medidas foram realizadas em intervalos de 

15° de modo a otimizar o número de medidas. 
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FIGURA 3.5 - Fluxograma para o cálculo da eficiência intrínseca e do fatorxpara 

o detector. 
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3.2.4 - Determinação dos fatores de forma (f) 

Os fatores de forma foram determinados a partir do espectro do S 4Mn por 

possuir apenas uma energia de emissão, para incidência normal da linha gama de 835 

keV, corrigido para a contribuição do espalhamento por subtração dos espectros 

medidos com e sem a blindagem de sombra posicionada. 

Partindo-se do espectro corrigido, aplica-se o método de cálculo descrito no 

Item 2.8; a região abrangendo a faixa desde o fotopico até o joelho Compton é 

dividida em 16 intervalos iguais de energia, enquanto que a região desde o joelho 

Compton até baixas energia, é divida em 40 intervalos iguais de energia (bandas i), 

as larguras das bandas foram definidas experimentalmente. Para isto foi escrita uma 

subrotina cujo fluxograma é mostrado na Figura 3.6. 

3.2.5 - Procedimento de desmembramento 

Para se determinar a taxa de exposição gama ambiental pelo método de 

desmembramento, procede-se à separação em relação ao espectro original da 

contribuição devido a eventos de absorção parcial, ficando no espectro apenas 

aqueles eventos correspondentes à absorção total de energia dos raios gamas 

incidentes. 

Inicialmente, divide-se o espectro em bandas de energia de mesma largura 

(bandas j), a largura da banda foi estimpulada em 10 keV, iniciando-se o 

desmembramento a partir da banda de maior energia, que seria, em medidas 

ambientais, a região do pico de absorção total do 2 0 3TI em 2614 keV onde se 
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FIGURA 3.6 - Fluxograma da subrotina para o cálculo do fa tor lpara o detector. 
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considera que todas as contagens sejam decorrentes de interações com absorção 

total (efeito fotoelétrico) por não haver espalhamento de energias superiores. 

A partir desta banda de energia, calcula-se o número total de contagens que 

seriam decorrentes da absorção parcial dos fótons na região ativa e não ativa do 

detector. Isto é feito através da razão, r, que relaciona a eficiência para detecção de 

eventos de absorção total com a eficiência total de detecção do detector. 

onde : Nesp

t = contagem devida à absorção parciai de fótons incidente com 

energia relativa a banda j 

N ĵ = contagem devida à absorção total de fótons incidente com energia 

relativa a banda j 

r¡ = razão entre a eficiência total (fotopico + contínuo) e absorção 

fotoeiétrica na faixa de energia da banda j 

A partir de N" p utilizando os fatores de forma, pode-se calcular a contribuição 

de espalhamento em cada uma das 56 bandas i, para posterior subtração. 

Ni - N¡ - tf**3 . í* <3-2) 

onde : N¡ , N'¡ = Contagem na banda i, antes e depois da subtração; 

fi = Fator de forma para banda i. 

I 
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Após os cáiculos serem realizados para a banda de maior energia, a banda 

subsequente apresentará somente contribuições devido a eventos de absorção totai 

e novas séries de cálculos podem ser realizadas para esta banda. 

O procedimento é realizado até que a última banda contenha apenas 

contribuições devido a eventos de absorção total. O fluxograma da subrotina que 

processa estes cálculos é mostrado na Figura 3.7. 

3.2.6 - Estimativa da contribuição da radiação cósmica na taxa de exposição 

Para o campo de radiação gama ambiental, a maior parcela de contribuição é 

devida aos radionuclídeos naturais, cuja maior energia de emissão gama provém do 

208TI (2615 keV). A energia de 2625 keV será considerada a energia limite superior 

para a determinação da taxa de exposição com o detector de germânio e como limite 

inferior, para o cálculo da estimativa da contribuição cósmica. 

Os valores das taxas de exposição obtidos pela aplicação da Equação 2.21 

estão de acordo com aqueles obtidos na superfície do mar à 1 km da costa em 

latitude, longitude e altitude praticamente iguais ao do local de medida. 

3.2.7 - Cálculo da taxa de exposição 

A taxa exposição é uma forma conveniente de caracterizar um campo de 

radiação gama. Conseqüentemente, é importante relacionar a exposição com a 

fluência energética. Primeiramente, pode-se ressaltar a proporcionalidade entre 

exposição e fluência energética como mostra a Equação 2.8. A exposição é definida 
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para o ar e como o ar apresenta numero atômico efetivo similar ao tecido mole 

biológico", é usado como meio de referencia em estudos de efeito da radiação em 

tecido biológico. A partir da Equação 2.8, deriva-se a Equação 3.4, que relaciona a 

laxa de exposição gama com a taxa de fluencia incidente na banda j de energia. 

X' - E O j E / ^ - r ( 4 > ( 3 ' 4 ) 

y=1
 ; p W 

onde: X' = taxa de exposição gama 

E, = energia média na banda j 

Men/p = coeficiente de absorção mássica no ar na energía E : 

(jij = taxa de fluencia 

ou, simplificando; 

X1 =\Jx1Q~2
 E • £ / ^ Í É £ (3.5) 

7=1 1 Par 

onde: X' = taxa de exposição gama (C/kg.h) 

Ej = energia média na banda j (keV) 

p i t = coeficiente de absorção mássica no ar na energia E¡ (cm') 

p„ = densidade do ar (g/cm3) 

(Jij = taxa de fluencia (y/cm2.s) 

Da Equação 3.5, pode-se obter também a distribuição da taxa de exposição 

gama com a energia dos fótons incidentes. 
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FIGURA 3.7 - Fiuxograma da subrotina para efetuar o desmembramento do espectro. 

40 



3.2.8 - Confirmação da metodologia 

Para verificação dos vaiores de taxa de exposição determinados, pelo método 

estabelecido de desmembramento de espectro, utilizaram-se dois modos; no primeiro 

comparou-se o valor medido com o valor calculado do campo no ponto de medida 

com base na atividade total da fonte (assumindo-se geometria de fonte puntiforme) 

efetuando-se a devida correção para a radiação espalhada: no segundo a taxa de 

exposição foi determinada por medida direta com detector Geiger-Müller, ver item 3.1, 

conforme descrito, peia medida total da exposição, no mesmo ponto medido pelo 

detector de germãnio. 

Uma desvantagem dos detectores Geiger-Müller na determinação da taxa de 

exposição ou kerma no ar é que os detectores GM medem o produto da taxa de 

fluência da radiação gama incidente pela probabilidade de interação com as paredes 

do detector apresentando, em consequência, uma resposta elevada para fótons de 

baixa energia (<200 keV) o que acarreta a necessidade de filtros compensadores de 

energia22. 
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CAPÍTULO 4 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

4.1 - POSICIONAMENTO DA BLINDAGEM DE SOMBRA 

Como descrito no ítem 3.2.1, a técnica da blindagem de sombra foi utilizada 

para a determinação dos fatores de forma do espectro e correções da contribuição de 

espalhamento de fótons no local do experimento. Para isso, foi determinado 

inicialmente a posição ótima da blindagem de sombra no alinhamento fonte-detector. 

Numa primeira aproximação, baseou-se na medida da taxa de exposição de 

uma fonte a várias distâncias e, depois, a repetição dessas medidas com a blindagem 

de sombra posicionada: a) junto à fonte, b) junto ao detector e c) a meia distância 

entre a fonte e o detector. O ponto ótimo será aquele onde a porcentagem de 

espalhamento for mínima. 

Para o experimento foi utilizado o detector HP-270 acoplado ao monitor ESP2 

e a fonte d e ^ R a por ser multigama, com espectro próximo ao usualmente encontrado 

em medida de campos de radiação natural. A Tabela 4.1 apresenta os resultados 

obtidos. 
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TABELA 4.1 - Resultados da determinação do ponto ótimo de localização da 

blindagem de sombra e determinação da parcela de contribuição do 

espalhamento para fonte de ^ R a . 

Distância Razão entre altura % da contribuição da radiação espalhadada 

detector- de medida e na exposição direta 

fonte (m) distância detector-

fonte (h/d) 

Junto à fonte No centro Junto ao 

detector 

1 3,40 2,4 ± 0,2 2,2 ± 0T2 3,0 ± 0,2 

2 1,70 5,3 ± 0,8 4,5 ± 0,8 6,0 ±0 ,8 

3 1,13 9,5 ± 1,7 9,0 ± 1,7 8,4 ± 1 , 7 

4 0,85 12,3 ± 3,2 14,0 ± 3,2 13,7 ±'3,2 

Os dados de espalhamento considerados, incluem o espalhamento no solo e 

no material estrutural do prédio. Inclui também os raios gama refletidos no ar. A Figura 

4.1 apresenta esses resultados, da Tabela 4 .1 , graficamente a fim de permitir sua 

melhor comparação com os dados determinados teoricamente 2 2: a contribuição 

refletida no ar, calculada por Monte Carlo, e o albedo da dose diferencial devido ao 

aumento dos raios gama pelo espalhamento sobre concreto, calculado por Chilton e 

Huddleston, e ambos para fonte de ^ R a representados respectivamente nas Figuras 

4.2 e 4.3. 

i 
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Razão altura/distância 

FIGURA 4.1 - Determinação do ponto ótimo de localização da blindagem de sombra 

e determinação da parcela de contribuição do espalhamento para fonte 

de ^Ra . 
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Pode ser observado que os valores determinados experimentalmente mostrados 

na Tabela 4.1 são superiores aos valores da Figura 4.2 mesmo se for subtraída a 

reflexão no ar. Este fato pode ser atribuído a existência do telhado que apresenta uma 

densidade de superfície de »2 g/cm 2 de amianto cujo número atômico efetivo não é 

muito diferente do número atômico efetivo do ar, representando entretanto, uma 

densidade de superfície «1600 vezes superior a do ar. 

Essas considerações permitiram optar pelo prédio de baixo espalhamento como 

sendo ótimo para o experimento. 

Da análise dos resultados da Tabela 4 .1 , optou-se pela localização da 

blindagem de sombra à meia distância fonte-detector. Os valores da coluna dois da 
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Tabela 4.1 foram utilizados nas correções, quando necessário, da taxa de exposição 

para o efeito de espalhamento. 

4.2 - DETERMINAÇÃO DAS EFICIÊNCIAS DO DETECTOR DE GERMÀNIO 

4.2.1 - Eficiência intrínseca 

A Tabela 4.2 apresenta os resultados obtidos na determinação da curva de 

eficiência intrínseca do detector, para feixe incidindo lateralmente ao seu eixo de 

simetria, utilizando as fontes descritas no Item 3.1.2. O tempo de medida (1 hora) e 

a distância fonte-detector (1,1 m) foram escolhidas de modo que o desvio padrão das 

medidas fossem inferiores à 2,5%. A intensidade do campo no ponto de interesse para 

as diferentes fontes foram determinadas através da Equação 2.16. 

No intervalo de energia de 200 keV à 3000 keV, foi feito um ajuste linear em 

escala log-log para a determinação das eficiência nas energias desejadas segundo a 

equação: 

ln(e) = a ln(£) * b (4.1) 

onde : s = eficiência (cpm / y s"' cm'2) 

E = energia (keV) 

a,b = coeficientes de ajuste 
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Os parâmetros de ajuste para a Equação 4.1 foram determinados pelo método 

de mínimos quadrados, sendo apresentados a seguir: 

a = -0.9071 b = 11,12 coeficiente de correlação (r ) = 0,989 

O trabalho de Helfer (1988)2 3 fornece meios de se determinar os coeficientes 

da curva de eficiencia para detectores de germânio em função da sua eficiência 

relativa, isto é feito através do ajuste dos valores dos coeficientes para oito detectores 

de diferentes eficiências realativa. Estes coeficientes são determinados de uma forma 

genérica na qual não são considerados os vários fatores que influenciam na resposta 

do detector, tais como a densidade da janela do detector, a razão diâmetro-aítura e, 

neste caso específico, estes valores são para a incidência de raios gama paralelo ao 

eixo de simetria do detector enquanto que, neste trabalho a incidência dos raios gama 

se fez perpendicularmente. 

Os parâmetros calculados para o detector utilizado são: 

a = -1,05 b = 11,953 

Os valores de eficiência determinados a partir da curva experimental são 

inferiores a 8% para a energia de 200 keV e superiores de 17% para 1000 keV dos 

valores calculados por Helfer (1988) 2 3. 
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TABELA 4.2 - Resultados da determinação da eficiência intrínseca do detector de 

germânio utilizado no experimento. 

Energia2* % emissão gama 2 4 Eficiência 

(keV) (cpm / y s"' cm'2) 

59,54 36,0 151,45±1,40 

121,78 28,37 602,20±6,85 

122,06 85,59 558,71±2,44 

136,47 10,58 552,81±4,00 

244,69 7,51 441,63 ± 3,41 

344,72 26,58 330,38 ± 4,57 

443,98 2,80 289,04 ± 2,51 

661,66 85,0 198,45 ±2,93 

778,89 12,96 155,41 ± 1,91 

834,84 99,975 160,49 ± 2,54 

964,05 14,62 123,91 ± 1,61 

1112,08 13,56 112,91 ± 1,52 

1115,55 50,2 123,85 ± 1,61 

1408,03 20,85 91,44 ± 1,41 
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4.2.2 - Razão das eficiências total e do fotopico 

A eficiência total foi obtida através do uso da blindagem de sombra. Após a 

medida descrita para a determinação da eficiência intrínseca, a blindagem de sombra 

foi posicionada entre a fonte e o detector, para aquisição do espectro e posterior 

subtração do espectro original; desta forma, a radiação espalhada nos materiais 

próximos ao detector, assim como a radiação de fundo foram canceladas. O espectro 

resultante representa o fluxo gama incidente devido à fonte. 

O parâmetro r, que relaciona a eficiência total com a do fotopico, varia 

linearmente com a energia no intervalo de 100 keV à 3000 keV7. A curva para a 

determinação de r foi ajustada apenas para duas energias de fótons ( 1 3 7Cs e 5 , ,Mn), por 

não haver disponibilidade de outros radionuclídeos monoenergéticos. Para verificação 

do ajuste, foi então usado o procedimento de determinar-se o fator r para as energias 

de emissão de 1173,24 e 1332,5 keV do 61JCo, assumindo-se, como área total para o 

fotopico de menor energia, a área do pico mais 50% da área do contínuo. 

Procedendo-se da mesma maneira para o fotopico de maior energia acrescido da área 

entre os fotopicos mais a área Compton da base do fotopico de menor energia. 

Os resultados obtidos das razões entre as eficiências totais e dos fotopicos do 

detector obtidos com as fontes e metodologia descritos no item 3.2.2 são 

apresentados na Tabela 4.3. Os desvios padrão das medidas para os valores de r são 

inferiores à 1%. 

No intervalo de energia de 100 keV à 3000 keV, foi feito um ajuste linear em 

escala log-log, para determinação dos valores de r nas energias desejadas. Os 
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parâmetros de ajuste para a Equação 4.1 foram determinados peio método de 

mínimos quadrados, sendo apresentados a seguir: 

a = 0,7115 b = -3,095 coeficiente de correlação (r) = 0,994 

TABELA 4.3 - Resultados da razão entre eficiências total e do fotopico (r) em função 

da energia. 

Energia2 4 % emissão gama 2 4 valor de r 

(keV) 

661.66 85,0 4.56 

834.84 99,975 5.54 

1173.24 99,90 6.78 

1332.50 99,982 7.65 

A curva ascendente, coeficiente angular positivo, é explicada pelo decréscimo 

acentuado da probabilidade de interação fotoelétrica, quando comparado ao 

decréscimo progressivo da probabilidade de interação Compton da radiação gama em 

função do aumento da energia do fóton, como pode ser observado para o caso do 

germânio na Figura 4.4. 

As Figuras 4.5 e 4.6 mostram as curvas de eficiência e de r em escala log-log 

obtidas utilizando os pontos acima, respectivamente. Em ambos os gráficos, pode-se 
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observar a linearidade de resposta do detector nas energias mais altas, 

extrapolação realizada na Figura 4.6 baseou-se no trabalho de Miller(1984)7. 

Energia (keV) 

FIGURA 4.4 - Coeficientes de absorção de raios gama para o germânio 2 5. 



FIGURA 4.6 - Curva da razão de eficiência total-fotopico, fator r, para o detectar de 

germânio. 

4.3 - DEPENDÊNCIA ANGULAR 

Para a verificação da dependência angular da resposta do detector de germânio 

devido à sua forma cilíndrica com o ângulo de incidência da radiação, determinou-se 

a variação da sua eficiência para os fótons de uma fonte de 1 S 2Eu medida em vários 

ângulos em relação ao eixo de simetria do detector, descrevendo uma semi 

circunferência em intervalos de 15°. Os resultados obtidos são apresentados na 

Tabela 4.4 e mostrados graficamente na Figura 4.7. Os erros associados são devidos 

a estatística de contagem e estão compreendidos entre 1 % e 5%. 
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TABELA 4.4 - Razão das eficiências em diferentes ângulos de incidência do fóton e 

a eficiência no eixo de simetria do detector para diferentes 

energias, utilizando fonte de 1 5 2Eu. 

Ângulo Razão e(G)/e(0°) 

(0°) 

122 245 

Energia (keV)2 4 

344 779 1408 

0 1 1 1 1 1 

15 1,0405 1,0318 1,0279 1,0118 1,0056 

30 1,0661 1,0577 1,0488 0.9566 0,9918 

45 1,0930 1,0568 1,0059 0,9958 0,9515 

60 1,0487 0,9877 1,0215 1,0027 0,9855 

75 0,9982 0,9854 0,9658 1,0059 0,9365 

90 1,0275 0,9794 1,0170 0,9718 0,9776 

105 1,0500 0,9947 0,9765 0,9457 0,9626 

120 1,1415 1,0076 1,0180 0,9669 0,9577 

135 1,1104 1,0072 0,9739 0,9495 0,9495 

150 0,9215 0,7616 0,7827 0,8255 0,8197 

165 0,0153 0,0198 0,0485 0,1299 0,1932 

180 0,0083 0,000 0,000 0,0030 0,0299 
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FIGURA 4.7 - Gráfico da dependência angular do detector de germânio para 

diferentes ângulos de incidência do fóton em relação ao eixo de 

simetria do detector para diferentes energias, utilizando fonte de 1 S 2Eu. 

4.4 - CALIBRAÇÃO DO DETECTOR GE1GER-MÜLLER HP270 

A calibração do detector HP270 foi realizada no Laboratório Nacional de 

Metrologia das Radiações Ionizantes - IMETRO-LNMRI, localizado no Instituto de 

Radioproteção e Dosimetria, utilizando fontes de 6 0Co e 1 3 7Cs, os valores de referência 

para o campo de radiação, determinados por câmara de ionização, para distância de 

1m são 1,5x10-6 C/kg.h (6 mR/h) e 5,5x10* C/kg.h (21,51 mR/h) respectivamente. 

Duas medidas a diferentes distâncias, para cada fonte, foram realizadas no 

arranjo de calibração, para verificação da linearidade de resposta e determinação do 

fator de calibração. Os resultados são mostrados na Tabela 4.5 para o 6 0Co e na 

Tabela 4.6, para o , 3 7Cs. 
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TABELA 4.5 - Resultados das medidas da fonte de e oCo com o detector HP270. 

Distância Intensidade do campo Medida 

(m) (C/kg.h) [mR/h] (cps) 

2,598 2,58x10"7 [1] 24 

3,829 1,29x10'7 [0,5] 12 

TABELA 4.6 - Resultados das medidas da fonte de , 3 7Cs com o detector HP270. 

Distância Intensidade do campo Medida 

(m) (C/kg.h) [mR/h] (cps) 

2,890 7,74x10"7 [3] 57,9 

4,291 3,87x10-7 [1,5] 29 

As medidas realizadas com o , 3 7 Cs, para dois diferentes campos de radiação, 

mostram que a resposta do detector GM não varia com a intensidade, para a mesma 

energia. Deve-se observar, contudo, que a menor taxa de exposição permitida no 

arranjo de calibração existente se encontra muito além das intensidades de campo 

normalmente encontradas no meio ambiente e obtidas com as fontes utilizadas na 

calibração do detector de germânio. Assumiu-se que a linearidade do detector fosse 

válida para baixas intensidades de campo. 
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Com base nos resultados, foram obtidas as constantes 3,362x10" cps/(C/kg) 

(8,675x10 r cps/R) para o e oCo e 2,696x10" cps/(C/kg) (6,955x107 cps/R) para o , 3 7 Cs 1 9 . 

Verifica-se que as constantes de calibração apresentam uma discrepância de 

20%. Esta discrepância pode ser explicada por variações de resposta do detector em 

função da energia do fóton incidente como pode ser observado na Figura 3.1. 

4.5 - TAXA EXPOSIÇÃO PARA AS FONTES DE REFERÊNCIA 

Para as diversas fontes de referência descritas no Item 3.1.2 foram 

determinados os valores da taxa exposição de referência utilizando-se a Equação 4.2. 

f c ¿ 3 6 G 0 £ f i / ^ / p 
(4.2) 

X = 
4 TÍ d2 

onde : X exposição (C/kg.h) 

4,644x10' 1 2 g.(C/kg)/MeV 

A atividade (Bq) 

3600 seg / hora 

energia considerada 

percentagem de emissão da energia considerada 

M«/P coeficiente de transferência de energia de massa 

d distância detector - fonte (cm) 

Os resultados são mostrados na Tabela 4.7. 
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TABELA 4.7 - Valores de taxa de exposição gama calculados para as diversas fontes 

à distância de 1 metro. 

Fonte Energia média de fluência 

(keV) 

Cale. 

(C/kg.h) [uR/h] 

1 3 3Ba 341 1,2x10-9±2,5x10-n [4,8±0,1] 

, 3 7Cs 662 2,9x10'9±5,2x10-u [11,1 ±0,2] 

1 5 2Eu 712 7,9x10 9±1,3x10" i 0 [30,7±0,5] 

^Na 782 1,7x10^±2,6x10"10 [66,1 ±1,0] 

5 4Mn 834 8,3x10 s±2,6x10- u [3,2±0,1] 

6 5Zn 1083 2,3x1 Q'9±5,2x10-n [8,8±0,2] 

6 0Co 1253 1,1x10^±3,6x10'10 [44,4±1,4] 

4.6 - COEFICIENTES DE ATENUAÇÃO E ABSORÇÃO 

Os valores dos coeficientes de atenuação de massa (u./p) e de transferência 

de energia de massa (u,/p) no ar, utilizados para o cálculo da fluência e da exposição, 

são apresentados na Tabela 4.8. A densidade do ar padrão nas condições normais 

de temperatura e pressão é de 1,205 x 10"3 g.cm 3 . 
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TABELA 4.8 - Coeficientes de atenuação e de transferência de energia de massa no 

ar". 

Energia (MeV) [íjp (cnf/g) u j p (cm2/g) 

0,01 5,04 4,61 

0,015 1,56 1,27 

0,02 0,758 0,511 

0,03 0,350 0,148 

0,04 0,248 0,0668 

0,05 0,206 0,0406 

0,06 0,187 0,0305 

0,08 0,167 0,0243 

0,10 0,155 0,0234 

0,15 0,136 0,0250 

0,20 0,124 0,0268 

0,30 0,107 0,0287 

0,40 0,0954 0,0295 

0,50 0,0868 0,0296 

0,60 0,0804 0,0295 

0,80 0,0706 0,0289 

1,00 0,0635 0,0278 

1,50 0,0517 0,0254 

2,00 0,0444 0,0234 

3,00 0,0358 0,0205 

4,00 0,0308 0,0186 

5,00 0,0276 0,0174 

6,00 0,0252 0,0164 

8,00 0,0223 0,0152 

10,0 0,0205 0,0145 
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4.7 - RESULTADO OBTIDOS 

Para verificação da metodologia e funcionamento do programa de computador 

desenvolvido, foram realizadas medições dos radionuclideos mencionados no Item 

¡3.1.2, tanto com o detector de germãnio, quanto com o detector GM HP270. Esses 

jresultados foram comparados entre si e com os valores de taxa de exposição 

mostrados na Tabela 4.7. 

O resultado da medida da radiação de fundo com o detector de germãnio obtido 

; aplicando-se o método de desmembramento de espectro, no prédio de baixo 

espalhamento é de 2,7x10"9 C/kg.h (10,4 pR/h). De maneira análoga, a medida com 

¡0 detector GM HP270 é de 0,375 cps , equivalente à 3,0x10"9 /kg.h (11,8 pR/h) com 

j referência ao S 0Co. Estes resultados foram usados nos cálculos para subtração da 
j 

'radiação de fundo. 

A estimativa da contribuição da radiação cósmica na exposição devida a 

radiação de fundo, no intervalo de energia considerado, é da ordem de 1%. 

Os resultados da determinação da taxa de exposição gama à distância fonte-

detector de 1 metro, após subtração da radiação de fundo e correção do 

1 espalhamento, são apresentados nas Tabelas 4.9. 

59 



ÍABELA 4.9 - Resultados das medidas das fontes a distância de 1 metro. 

Fonte Energia 

média 

(keV) 

Ref. 

(C/kg.h) 

[uR/h] 

GM 

(C/kg.h) 

[MR/h] 

Ge 

(C/kg.h) 

[uR/h] 

%GM %Ge 

'"Ba 341 1,2x10'9 1,1x10'9 1,2x10'3 

±2,6x10" ±1,8x10-'° ±5,1x10'" 

[4,8±0,1] [4,2±0,7] t4,5±0,2] 

, 3 7Cs 662 2,9x10"9 2,6x10"9 2,8x10'9 

±5,1x10-" ±1,8x10"'° ±5,1x10'" 

[11,1±0,2] [10,0±0,71 [11,0±0,2] 

l s 2Eu 712 7,9x10'9 8,7x10"9 8,3x10'9 

±1,3x10-'° ±2,3x10"10 ±7,7x10" 

[30,7±0,5] [34,0±0,9] [32,1 ±0,3] 

^Na 782 1,7x10^ 1,6x1o-8 1,5x10^ 

±2,6x10' 1 0 ±2,8x10"10 ±2 T1x10- ) 0 

[66,1±1,0] [60,5±1,1] [56,9±0,8] 

S 4Mn 834 8,3x10'1 0 7,7x10"'° 9,0x10'° 

±2,6x10"11 ±1,5x10"'° ±5,1x10'" 

[3,2±0,1] [3,0±0,6] [3,5±0,2] 

6 5Zn 1083 2,3x10"9 2,3x10'9 2,2x10'9 

±5,1x10' 1 1 ±1,8x10' 1 0 ±5,1x10' 1 ' 

[8,8±0.2] [7,9±0,7] [8,5±0,2] 

6 0Co 1253 1,1x10^ 1,2x10-* 9,9x10'9 

±3,6x10' 1 0 ±2,6x10"10 ±1,8x10' 1 0 

[44,4±1,4] [46,3±1,0] [38,4±0,7] 

13 

10 

-11 

10 

-5 

14 

-9 

13 

a) Utilizou-se o fator de calibração para o 1 J /Cs. 
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ÍABELA 4.9 - Resultados das medidas das fontes a distância de 1 metro. 

Fonte Energia 

média 

(keV) 

Ref. 

(C/kg.h) 

[uR/h] 

GM 

(C/kg.h) 

[MR/h] 

Ge 

(C/kg.h) 

[uR/h] 

%GM %Ge 

'"Ba 341 1,2x10'9 1,1x10'9 1,2x10"3 

±2,6x10" ±1,8x10-'° ±5,1x10"" 

[4,8±0,1] [4,2±0,7] t4,5±0,2] 

, 3 7Cs 662 2,9x10'9 2,6x10"9 2,8x10"9 

±5,1x10-" ±1,8x10'° ±5,1x10"" 

[11,1±0,2] [10,0±0,71 [11,0±0,2] 

l s 2Eu 712 7,9x10'9 8,7x10"9 8,3x10"9 

±1,3x10-'° ±2,3x10"'° ±7,7x10" 

[30,7±0,5] [34,0±0,9] [32,1 ±0,3] 

^Na 782 1,7x10^ 1,6x1o-8 1,5x10^ 

±2,6x10' 1 0 ±2,8x10"10 ±2,1x10"1 0 

[66,1±1,0] [60,5±1,1] [56,9±0,8] 

S 4Mn 834 8,3x10'1 0 7,7x10"'° 9,0x10'° 

±2,6x10"11 ±1,5x10"'° ±5,1x10'" 

[3,2±0,1] [3,0±0,6] [3,5±0,2] 

6 5Zn 1083 2,3x10'9 2,3x10'9 2,2x10"9 

±5,1x10' 1 1 ±1,8x10-'° ±5,1x10"1' 

[8,8±0.2] [7,9±0,7] [8,5±0,2] 

6 0Co 1253 1,1x10^ 1,2x10-* 9,9x10'9 

±3,6x10''° ±2,6x10"10 ±1,8x10' 1 0 

[44,4±1,4] [46,3±1,0] [38,4±0,7] 

13 

10 

-11 

10 

-5 

14 

-9 

13 

a) Utilizou-se o fator de calibração para o 1 J /Cs. 
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Pela anáiise dos resultados da Tabela 4.9, conclui-se que, tanto nas medidas com 

o Ge, aplicando-se o método estabelecido, quanto para a medida direta com o GM, 

o erro observado é inferior a 15%, portanto dentro da faixa de erro esperado (>20%) 

para medidas de taxa de exposição com os sistemas convencionais de medida 

(detectores GM, TLD, proporcionai, etc). 

A Tabela 4.10 mostra os resultados das taxas de exposição de um campo de 

radiação gama produzido por fonte de ^ R a medido com o ESP2 e o germânio. Mostra 

também os valores teóricos. 

Os resultados da Tabela 4.10 evidenciam que os valores determinados 

teoricamente se aproximam mais dos valores determinados a partir do método 

estabelecido do que aqueles determinados com o ESP2, em particular quando a 

distância entre fonte e detector aumenta. Os valores para o germânio e o calculado 

teoricamente tem melhor concordância do que os determinados com o ESP2. Este 

fato pode ser atribuído a um aumento do percentual da radiação espalhada e a 

variação, da resposta do ESP2 em função da energia. 

[ 
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TABELA 4.10 - Resultado das medidas da taxa de exposição gama para a fonte de 

^ R a a várias distâncias. 

Distância Teórico ESP2 Ge % GM % Ge 

(m) (C/kg.h) [pR/h] (C/kg.h) (C/kg.h) 

[pR/h] [uR/h] 

2 2,0x10^ 2,0x1 2,0x10^ 0 0 

±1,0x10 9 ±5,2x10 1 0 ±1,3x10' 1 0 

[78,0±3,9] [78,0±2,0] [78,0±0,5] 

3 9,0x10"9 9,6x10-9 9,0x10 9 -7 -1 

±4,4x10"'° ±2,8x10 ] 0 ±7,7x10 n 

[34,7±1,7] [37,2±1,1] [34,9±0,3] 

4 5,0x10 9 4,9x10-9 5,0x10"s 4 0 

±2,6x10"10 ±2,1 x10-10 ±5,2x10'1 1 

[19,5±1,0] [18,8±0,8] [19,5±0,2] 

A Figura 4.8 mostra o espectro obtido com a fonte de ^ R a antes e após a 

execução da subrotina de desmembramento, o espectro após o desmembramento 

possui área em torno de 30% da área do espectro original, e a Tabela 4.11 apresenta 

os valores da fração da taxa de exposição, incluindo a radiação de fundo e o 

espalhamento, para fonte de ^ R a a 2 metros de distância, por faixa de energia, no 

intervalo de 100 à 3000 keV. 
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FIGURA 4,8 - Espectro obtido com a fonte de ^ R a à 2m, antes e após a execução 

da subrotina de desmembramento. 
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TABELA 4.11 - Fração por faixa de energia da taxa de exposição, incluindo a 

radiação de fundo e o espalhamento, para a fonte de ^ R a à 

distância de 2m onde a taxa de exposição gama é de 2,4xt O/3 C/kg.h 

(92,2 pR/h). 

Faixa de energia 

(keV) 

Fração (%) Faixa de energia 

(keV) 

Fração (%) 

100-200 1,9 1400-1500 6,0 

200-300 6,5 1500-1600 3,2 

300-400 7,3 1600-1700 0,3 

400-500 1,6 1700-1800 15,2 

500-600 2,0 1800-1900 3,2 . 

600-700 15,4 1900-2000 0,7 

700-800 3,7 2000-2100 0,0 

800-900 1,9 2100-2200 1,3 

900-1000 2,5 2200-2300 5,5 

1000-1100 0,2 2300-2400 0,0 

1100-1200 10,0 2400-2500 1,5 

1200-1300 4,8 2500-2600 0,0 

1300-1400 3,8 2600-2700 1,5 

[ 
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Para detectores cuja resposta varia significativamente para fótons na faixa de 

energia até 3000 keV, melhor precisão nas medidas e obtida utilizando a fonte de 

^ R a para a calibração. Isto é explicado devido a semelhança do espectro do 2 2 6Ra 

com o espectro de radiação gama terrestre. 

Devido a impossibilidade de efetuar medidas ambientais, o detector utilizado 

não era portátil, foram calculados as frações de exposição em função da energia para 

o espectro do ^ R a e para radiação gama terrestre (radiação ambiente no prédio de 

baixo espalhamento ). O resultado obtido é mostrado na Figura 4.9 e verificou-se que 

é compatível com os referenciados na literatura2 2 , 2 6. 

A análise da Figura 4.9 permite considerar a distribuição da taxa de exposição 

gama para a fonte de ^ R a semelhante à distribuição da radiação gama natural 

terreste2 2. 
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radiação gama terrestre determinado comparado com a distribuição 

encontrada na literatura22. 
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CAPÍTULO 5 

CONCLUSÕES 

O método descrito de desmenbramento de espectro para determinação da 

distribuição da taxa de exposição gama em função da energia é utii naquelas 

situações em que a geometria da fonte e o campo de radiação são desconhecidos. 

De acordo com os resultados obtidos, pode-se verificar que a metodologia 

estabelecida de calibração e medida com detectores de germãnio para espectrometria 

gama "in situ" determinam a taxa de exposição gama ambiental satisfatoriamente, 

com erro inferior a 15% , o que é usualmente aceito nesse tipo de medida. 

A metodologia de calibração do detector é simples e rápida, sendo necessário 

apenas a aquisição de alguns espectros dos radionuciídeos normalmente utilizados 

na calibração de detectores de germãnio, sendo então os parâmetros determinados 

automaticamente pelo programa desenvolvido. 

O método estabelecido proporciona meios de determinar a taxa de exposição 

relativa a cada radionuclídeo presente. Isto permite a avaliação detalhada de áreas 

contaminadas. Em casos de emergência, como em liberações não previstas por 

instalações nucleares, em que há um grande quantidade de diferentes radionuciídeos 

envolvidos, torna-se possível estimar a contribuição dos diferentes radionuciídeos na 

taxa de exposição gama máxima, por exposição direta, permitindo assim, a adoção 

de procedimentos mais adequados do que aqueles oriundos de um valor integrado. 

Um dos resultados obtidos na execução da técnica de desmenbramento de 

espectros é a distribuição de energia da fluência gama no ponto de interesse, esse 
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método pode ser útil também naquelas situações onde o conhecimento do espectro 

de um campo de radiação desconhecido, é necessário para efetuar-se correções na 

curva de resposta de determinados tipos de detectores. 

Em várias aplicações a distribuição da taxa de exposição pode ser estabelecida 

com uma exatidão satisfatória empregando-se o procedimento desenvolvido de 

determinação das curvas de resposta do detector com fontes puntiformes. 

Na segunda etapa deste trabalho, esta metodologia de desmenbramento de 

espectros, será aperfeiçoada determinando-se as curvas de resposta dos detectores 

de germânio por simulação matemática. 

Finalmente, através da metodologia estabelecida, é possível obter as taxas de 

exposição em cada energia, indispensável para o cálculo da dose efetiva e, por 

consequência, o risco. 

68 



APÊNDICE A 

OPERAÇÃO DO PROGRAMA DE MANIPULAÇÃO DE ESPECTRO 

O programa se faz necessário devido à grande quantidade de cálculos 

envolvidos e foi escrito na linguagem Visual Basic da Microsoft"* por apresentar 

facilidade na programação gráfica, necessária para a análise visual das informações. 

O programa somente poderá ser usado no ambiente WindowsM R e em computador do 

tipo PC AT-386 ou acima com co-processador. O tempo necessário para o 

processamento de um espectro de 100 à 2600 KeV em computador PC AT-386, 

33MHz com co-processador é de 2 minutos. 

A.1 - FUNÇÕES BÁSICAS 

A tela de apresentação do programa, mostrado na Figura A .1 , apresenta: 

a) Quatro visores: o visor central que mostra o espectro escolhido e outros três 

visores localizados acima do visor central: à esquerda, um visor mostra o canal e 

a contagem no canal do cursor, no centro um visor mostra a energia no cursor e 

outro, à esquerda, mostra a contagem na região se alguma estiver marcada; 

b) Teclas de movimentação do cursor, representadas pelas setas à esquerda e à 

direita; 

c) Teclas para expandir e comprimir a escala vertical caso a opção linear esteja 

marcada, representadas pelas setas acima e abaixo; 

l 
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d) Teclas para expandir e comprimir a escala horizontal, representadas pelas dupla 

setas para fora e para dentro; 

e) Teclas para marcar e apagar região; 

f) Opção de escala vertical linear ou logarítimica e 

g) Cabeçalho do menus. 

Manipulação de Espectro 
Arquivo Espectro Operações Stripe 

I 

•HHI 
Figura A.1 - Tela inicial. 

A.2 - MENUS 

Menu ARQUIVO - Neste menu existem três opções como mostra a Figura A.2, onde 

há a possibilidade de selecionar até dois espectros e terminar o programa. E 

importante ressaltar que a seleção do segundo espectro só foi incluída para 

vizuaiização de espectro e para opção "Subtração de espectros" a ser visto no menu 

OPERAÇÕES, não sendo possível futuros cálculos com o mesmo. 
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Arquivo 
Abretfl 
Abre tf 2 
Fim 

Manipulação de Espectro 
Espectro Operações Stripe 

Figura A.2 - Menu ARQUIVO. 

Menu OPERAÇÕES - Neste menu existem quatro opções como mostra a Figura A.3. 

A opção "Cria espectro" foi incluída para verificar se a consideração da forma do 

espectro não variar com a energia do feixe de fótons incidente poderia ser utilizada. 

Este estudo pode ser feito através da criação de um espectro, não tendo limite de 

picos, utilizando os fatores de forma calculados e posterior comparação visual do 

espectro criado com o medido através da opção "Sobrepor #1 e #5" no menu 

ESPECTRO. 

A opção "Retirar picos" permite o cálculo da região sob fotopicos, desde que 

a região esteja marcada, e separação dos fotopicos e contínuo em espectros 

diferentes. Esta opção proporciona uma análise quantitativa e visual das duas 

contribuições, contínuo efotopico, de um espectro e também, evita que distorções nos 

fotopicos ocorram durante o processo de desmembramento se for necessário o cálculo 

em regiões ao invés de canal a canal por motivos de tempo de computação. A opção 

de retirar picos deverá ser selecionada antes de selecionar a operação de 
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desmembramento, contudo, o programa atual calcula no sistema de canal a canal e 

por isso, não ocorrerá deformações dos fotopicos e portanto não é necessário marcar 

as regiões dos fotopicos. 

A opção "Subtração de espectros" realiza, como o título indica, a subtração de 

espectros, ao ser selecionada. O programa pergunta qual espectro deve ser subtraído 

de qual espectro. 

A opção "Energia média" permite o cálculo da energia média de um espectro, 

contudo, esta opção não foi amplamente testada. 

Arquivo Espectro 
Manipulação de Espectro 

p_perações 
Cria espectro: 
Rctuar picus 

• 'Íiibtracííit de espertnr 
I nenpa inedia 

•faalalMa i y J 1 • • - - fc—i 

mm 

Figura A.3 - Menu OPERAÇÕES. 

Menu STR1PE - Este menu, mostrado na Figura A.4, apresenta as opções relativas 

ao desmembramento de espectro. 

A opção "Determinar fatores f ' proporciona o cálculo dos fatores de forma a 

partir de um espectro propriamente determinado como explicado no texto. 
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A opção "Determinar eficiência" proporciona o cáiculo da eficiência e o cálculo 

da razão da eficiência total pela eficiência do fotopico. 

A opção "Determ. rad. cósmica" proporciona uma estimativa do valor da 

exposição relativa a radiação cósmica. 

A opção "Fazer stripe" é referente ao desmembramento do espectro. 

A opção "Taxa de exposição" calcula a taxa de exposição desde que o 

desmembramento do espectro tenha sido realizado. O resultado é gravado no arquivo 

selecionado em forma de texto, e apresetado em intervalos de 10 keV com o total e 

a estimativa para a radiação cósmica ao final. 

P 
Arquivo Espectro Operaçõ 

Manipulação de Espectro 
Stripe: 

I Determinar fatores F 
DrteriiiiiMr rfiuiriiu.) 
Detriin. rail. <úsinic;t 
I ti¿v.t stripe 
T.ixa de rxpii*»icàn 

Figura A.4 - Menu STRIP. 

Menu ESPECTRO - Este menu, mostrado na Figura A.5, permite a seleção do 

espectro a ser mostrado na tela, a superposição do espectro #1 e o espectro criado 

no menu OPERAÇÕES e as informações referentes ao espectro selecionado. 
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Operações Stripe 
Manipulação.de Espectro' 

Espectro^ 
# l -espec l I 
U? - picos/especZ 
tf 3 - sem picos 
UA- stnpperj 
tth - criar espec 
Sobrepor #1 e íí5 
Info 

Figura A.5 - Menu ESPECTRO. 

Algumas das opções acima descritas necessitam de outras imformações para 

poderem seguir adiante como nome de arquivos, valores de eficiência, etc. por isso, 

outras telas são mostradas de acordo sendo estas telas auto explicativas. 

Na determinação da taxa de exposição através de um espectro o seguinte 

procedimento deverá ser seguido: 

1) Selecionar a opção "Abre#1" no menu ARQUIVO. 

2) Selecionar o espectro desejado na tela de arquivos. 

3) Selecionar a opção "Retirar picos" no menu OPERAÇÕES. 

4) Posicionar o cursor no primeiro canal da região desejada para a estimativa da 

contribuição cósmica. 

5) Selecionar "Detém. rad. cósmica" no menu STRIPE. 

6) Pressionar a tecla ENTER caso o cursor esteja posicionado como em 3. 

7) Posicionar o cursor no último canal da região desejada para o desmembramento. 

8) Selecionar "Fazer stripe" no menu STRIPE. 
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9) Pressionar a tecla ENTER caso o cursor esteja posicionado como em 6. 

10) Na tela que será mostrada, entrar com os coeficientes da curva de eficiência da 

região linear e com valores na região não linear para interpolação e com os 

coeficientes para a curva da razão de eficiência totai/fotopico. 

11) Selecionar o arquivo contendo os valores dos fatores f. 

12) Selecioanr "Taxa de exposição" no menu STRIPE. 

13) Selecionar o arquivo para armazenamento do resultado. 
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