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Resumo 

I 

Um espectrõmetro de massa por tempo de vôo foi projetado e construído. A técnica 

de Plasma Desorptlon eempregada para provocar a dessorção e ionização das moléculas da 

amostra por colisões com os produtos de fissão emitidos de uma fonte radioativa de 2S2Ci 

O espectrõmetro encontra~se instalado no interior de uma câmara de vácuo, que permite a 

sua operação a pressões da ordem de 10.7 torro Uma pré-câmara é utilizada pata a 

manipulação e troca de até três amostras simultaneamente. sem a necessidade da abertura 

da câmara principal para a atmosfe~ reduzindo o tempo de recuperação da pressão do 

sistema para início das análises. No tubo de VÔO. que possui uma extensão de 111 em, 

encontra-se instalado um guia eletrostático de partículas, usado para aumentar a transmissão 

dos íons secundários até O sistema de detecção. Medidas foram feitas utilizando-se 

amostras-padrão para a caracterização do instrumento. Estudos também foram realizados 

sobre o comportamento da resolução e da eficiência de transmissão do aparelho em função 

I da tensão de aceleração dos ions secundários. Foi obtida uma resolução em massa de m/L1m 

i entre 1600 e 1800 para íons com massas em torno de 900 u,m.a. 



Abstract 

A time~of~flíght mass spectrometer was projocted and constructed. The PlasmaI 
. ! Desorption tcchnique is employed to desorb and ionize the molecules sample by coUislons 

, 
wim fission fragments emítted fiom 252Cf sourcc. The spectrometer Ís placed insíde a 

I vacuum chamber, al10wing operation at apressure around of 1O-7 torr. A pre-chamber 15'I , 
used to insert three samples simultaneously into the mass spectrometeT, without tbe nced of 

opening the main chamber to the atmosphere, reducing fue recover time of the pressure 

system lor the beginníng of anaI)'7.es. lnside the flight tube (lI I em length) was installed ao 

electrostatic particle guide, used to increase the secondary ion transmission to the detection 

systern. Measurements using standard samples were done to characterize the apparatus 

performance. The instrument resolution and transmíssion efficiency were analyzed with 

respect to the secondary ion acceleration voltage. The mass resolution of ml.dm ftom 1600 

to 1800 for rnass ions around 900 li.m.a. was obtained. 
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6 Introou~ão 

1. Introdução 

A espectrometna de massa tem aplicações em vários setores de interesse cÍentífico 

e tecnológico, sendo uma importante ferramenta na caracterização de substâncias em 

pesquisa básica e no controle de qualidade em processos industriais. Sua utilização é 

adequada na área da bioquímica e em indústrias farmacológicas. onde é de extrema 

importância a verificação da integridade estrutural e pureza das substâncias, bem como a 

detecção e identíficação de produtos secundários formados durante o processo de síntese, 

A técnica também é adequada para análise de derivados de petróleo e polímeros. Nas 

áreas Hgadas ao estudo do meio ambiente, a espectrometna de massa possibilita a 

determinação de contaminantes do solo ou em mananciais) tais como pe..'1ttcidas e 

substâncias organometálicas, prejudiciais ao ecossistema. 

O objetivo deste trabalho consiste no desenvolvimento e construção de um 

espectrômetro de massa por tempo de vôo que utiliza a técnica de Plasma Des01ption, 

onde a emissão e ionização de moléculas de uma amostra é feita pelo bombardeio com 

íons rápidos provenientes de uma fonte radioativa de z5ZCf. Um sistema de vácuo, usado 

para o acondicionamento do espectrômetro, sistemas de manipulação e trocas de amostra 

e detectores de ions também foram desenvolvidos especia.lmente para esse equipamento. 

No capitulo 2 é apresentada urna revisão de algumas técnicas usadas na 

volatilização e produção de Íons de moléculas orgânicas e de alguns sistemas analisadores 

de massa. Nos demais itens desse capitulo são apresentadas as cardcteristícas do 

espectrômetro de tempo de vôo desenvolvido, consÍderações sobre a produção de Íons 

secundários pela incidência de íons rápidos em uma amostra e características da fonte de 

íons primários utilizada. 

No capítulo 3 são apresentados as características mecânicas e a montagem do 

espectrômetro, seu sistema de vácuo? o trocador de amostra e o guia eletrostático de 

partículas, 

No capítulo 4 são apresentados o sistema de detecção e aquisição de dados. 

Alguns cuídados para o ajuste do sIstema eletrônico são também discutidos neste 

capítulo. 



______7lntrodu&ão 

No capitulo 5 são apresentados os resultados da caracterização do espectrometro 

relativos aos seguintes aspectos: (i) a influência da fonte de íons primários sobre a 

distribuição temporal dos íons analisados) (fi) os procedimentos de calibração do espectro 

de massa e a precisão obtida na detenninação de massas de moléculas, (iil) testes da 

resolução do espectrõmetro e (Iv) o efeito do guia eletrostático de partículas usado para 

aumentar a transmissão dos íons através do equipamento. 

No capítulo 6 é apresentada. como exemplo de aplicação do instrumento, a análise 

do peptideo y-Glutamil-S-Metilcisteína. 

No capítulo 7 são feitas as consideraçôes finais do trabalho, sendo discutidas as 

alterações e implementações que serão realizadas no equipamento para ampliar suas 

possibilidades de aplicação. 

I 
I 
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Consídera~ões Iniciais 

2. Considerações Iniciais 

2.1 Espeetrometria de Massa 

A espectrometria de massa é uma técnica na qual moléculas ionizadas são 

separadas por meio da utilização de campos elétricos ou magnéticos de acordo com suas 

razões de massa sobre a carga elétrica (mlq) [Wai93], 

Um espectro de massa consiste na distribuição das razões mlq em função da 

intensidade. Dependendo do processo de ionização utilizado) as moléculas da amostra 

podem sofrer fragmentações, produzindo um padrão de íons relacionado com a estrutura 

do material analisado. Pela interpretação do espectro é possível obter infonnaÇÕ-es sobre a 

massa da substância que compõe a amostra e, eventualmente, sua estrutura. Por ser uma 

técnica de grande sensibilidade~ são necessários, dependendo do método de ionização 

usado, apenas alguns pícornoles ou nanomoles do material. 

Um espectrõmetro de massa é constituído por (f) um sistema de produção de [ons~ 

(ii) um analisador de massa, (iU) um sistema de detecção de íons e (iv) um sistema de 

armazenamento de dados. As diferenças entre as várias técnicas de espectrometria de 

massa estão relacionadas às variações de partes do equipamento, sendo que a escolha de 

um detenninado sistema depende dos seguintes fatores [Fen91]: faixa de massa a ser 

analisada, resolução: precisão, sensibilidade, rapidez na análise e custo do equipamento. 

Na maioria dos casos, as características físico-químicas das amostras constituem um dos 

principais fatores para a escolha da técnica empregada, 
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2.1.1 Fontes de Íons 

Para materiais que se encontram em fase gasosa ou que são facilmente 

volatiIizados é usual o emprego do processo de ionização por bombardeamento de 

elétrons [Har90J, Neste processo, um filamento aquecido é utilizado para a produção dos 

elétrons, que são acelerados para o interior de uma célula, onde o material a ser ionizado 

se encontra. Após as colisões~ os íons positivos fonnados são extraídos por campos 

eletrostáticos e enviados para o interior do sistema analisador, Este tipo de fonte também 

provoca a fragmentação dos ions moleculares, podendo causar, em alguns casos, a 

completa destroição da amostra. 

Outro processo utilizado, que pennite a sobrevivência de algumas formas de íons. 

que seriam destruídas com a utilização da técnica anterior, é a ionização química 

(Mun66]. Neste caso, os íons são produzidos por colisões da.'\' moléculas, em estado 

gasoso, com íons primários presentes na fonte. Es.tas colisões ocorrem em uma célula, 

onde dois gases são introduzidos: o gás reagente (por exemplo, o CH4 e o isobutano) e as 

moléculas da amostra, sendo a pressão local mantida em condições que pennitam 

freqüentes. colisões. 

Para a análise por espectrometria de massa de materiais orgânicos sólidos 

termicamente instáveis, como peptídeos e proteínas, várias técnicas de produção de Íons 

foram desenvolvídas, Com a utilização dessas técnicas, que serão discutidas em seguida, 

as moléculas são ionjzadas de maneira branda, sem que haja uma significante 

transferência de energia para modos internos da molécula, o que poderia provocar a sua 

dissociação. 

Um grande avanço foi conseguido em 1968, com o surgimento da técnica de 

dessorção por campo desenvolvida por Beckey et aI. [Bec69]. Nesta técnica a amostra é 

depositada sobre um filamento de tungstênio recoberto por micro-agulhas de carbono. 

Com o aquecímento do filamento, o material depositado escorre até as pontas das mícro

agulhas e um intenso campo elétrico (lOsV/m) existente entre o filàmento e um eletrodo 

provoca a emissão das moléculas ionizadas, Esta técnica permitiu a análise de materiais 

como aminoácidos, esteróis, drogas e pesticidas. 
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Em 1974 foi íntroduzída a técnica de aquecimento rápido [Beu74], onde a 

amostra, colocada na extremidade de uma agulha de Teflon, é rapidamente aquecida e 

volatilizada. O emprego do Teflon permíte uma dímínuíção da intensidade das forças de 

aderência entre a superfície da agulha e a amostra. favorecendo o processo de 

volatilização em relação ao processo de decomposição da amostra. 

Neste mesmo ano, Macfarlane et aI. [Tor74, Mac76] descobriram o efeito de 

dessorção de moléculas termicamente instáveis e não~voláteis induzidas por colisões com 

ÍOns rápidos (1 MeV/nucleon). Esse efeito possibilitou o desenvolvimento da técnica 

conhecida como Plasma Desorptiol1 Mass Spectromel1y - PDMS, que utmza os produtos 

de fissão de uma fonte de 252Cf como Íons primários para provocar a dessorção de 

moléculas de superficies sólidas. Logo nas primeiras aplicações, a técnica mostrou seu 

potencial, pennirindo a análise de amostras orgânicas que nunca tinham sido analisadas 

I com sucesso com técnicas de espectrometria de massa existentes na época ITor74]. 
I, Outros fatores que favoreceram o emprego da técnica PDMS foram: a facilidade no 

preparo da amostra, a técnica ser não-destrutiva e a facUidade na determinação dá massa 

do material analisado, decorrente da produção intensa de Íons quasi-moleculares. As 

primeiras aplicações da técnica de PDlvfS foram nos campos da bioquímica e química 

orgânica moieçular, sendo empregada na caracterização de estruturas de peptídeos e 

proteínas, BiomolécuJas com peso molecular de até 45000 li.m,a. e agregados de 

moléculas com até 100000 u,m,a. foram medidos com sucesso [1on89, Pau91]. Além de 

permitir a detenninação da massa da molécula analisada, infonnações referentes à 

estrutura também podem ser obtidas com o emprego do padrão de Íons de fragmentos da 

molé<:ula, obtidos por procedimentos especiais em combinação com o PDMS [Cha86]. 

Em 1976 Benninghoven et a1. [Ben76] introduziram a utilização da técnica 

Secondaty /OIlS Mass Spec1rometry ~ S/MS na caracterização de biomoléculas 

tennicamente instáveis. Como na técnica PDMS. um feixe de partículas ionizadas colide 

com uma amostra sólida, provocando sua dessorção. Nesse caso~ a energia. dos íons 

primários e da ordem de keV. Embora os espectros de massa produzidos tenham se 

mostrado similares. aos obtidos com PDMS, a eficiência de produção de íons secundários 

quasi-moleculares é menor no caso do S/MS. 
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o uso de pulsos de laser de ultravioleta para análise de biomolécuJas foi 

introduzido por Posthumus el aL cm 1978 [Pos78]. Substâncías como oligossacarldeos, 

glicosídios e nucleotidcos foram analisadas e os espectros de massa apresentaram, além 

dos picos quasi-moleculares, picos de fragmentos. que pennitiram a obtenção de 

infonnações estruturais. 

Em 1981 Barber et aL introduziram a técnica Fast Atam Bambardement - PAR 

[Bar81]. Essa técnica é similar à S/MS, mas utiliza um feixe de partículas neutras para 

bombardear a amostra, com energia da ordem de keV. Outra diferença está relacionada ao 

preparo da amostra. que, nesse caso, é produzida na forma líquida, dissolvida em uma 

matriz de gliceroL Os espectros obtidos podem) no entanto, ser de difícil interpretação 

devido à interferência da matriz, Com esta técnica, amostras de polipetídeos e proteínas 

foram analisadas, 

A técnica denominada ,MALDI - Matrix Assisted Laser Desorplion lonization, 

desenvolvida por HilIenkamp et aL em 1988 [HU88], utiliza uma fina camada formada 

pela mistura do material a ser analisado com uma matriz composta por pequenas 

moléculas orgânicas, que apresentam forte absorção no comprimento de onda de um laser 

(UV) utilizado para arrancar o material do substrato, A excitação eletrônica das moléculas 

da matriz pelo pulso do laser provoca a dessorção e ionização das moléculas da amostra. 

Como matrizes são utilizados os ácidos sinapinítico ou nicotíníco, Esta técnica pennite a 

produção de Íons moleculares de massas extremamente elevadas) da ordem de centenas 

de milhares de u.m.a. Em 1990, este mesmo grupo relatou a possibilidade de dessorção de 

moléculas por fótons na faixa do intfavennelho [Ove90]. 

Em 1988 Fenn et aL [Yam88] apresentaram resultados do uso da técnica de 

E/etrMpray para a volatilização e ionização de grandes proteínas. Uma solução diluída da 

amostra passa por um tubo capilar. com um fluxo extremamente balxo (1 a 10 jlVmin). 

Um campo elétrico intenso é criado pela aplicação de uma diferença de potencial de 3 kV 

a 6 kV entre o tubo capilar e um eletrodo, separados por uma distância de 3 mm a 20 mm. 

O campo elétrico induz cargas no liquido, provocando a formação de uma superficie 

cônica, de cuja extremidade são expelidas gotículas altamente carregadas. A evaporação 

do solvente na gotícula provoca sua fragmentação devido ao efeito de forças elétricas, 



12 

• 

Considera~es Iniciais 

mais intensas que as forças de coesão da gotícula. São formadas então gotas ainda 

menores, que sofrem novas fragrnentações~ produzindo um efeito em cadeia, até que as 

forças elétricas fiquem tão íntensas que causem a emissão de íons da amostra. O 

interessante nessa técnica é a produção de íons moleculares com grande quantidade de 

cargas, o que permite a utilização de sistemas analisadores como quadrupolos 

eletrostáticos, que operam numa faixa de razão m/q de 1000 u.m.a. a 2000 U.m.a. 

2.1.2 Analisadores de Massa 

Existem vários analisadores que podem ser empregados em espectrometria de 

massa, entretanto, a escolha de um deles depende do problema a ser investigado e das 

características da fonte de íons utilizada [Wai93J, Por exemplo, no caso das técnicas 

PDJv!S e lv/ALDI a maioria dos sistemas utiliza analisadores por tempo de vôo. uma vez 

que existe um evento temporal bem definido relacionado ao efeito de emissão dos íons da 

amostra [Mac76, Hil88]. No caso do eletrospra)' podem ser empregados analisadores do 

tipo quadrupolo, setores eletrostáticos e magnéticos, já que nesta técnica os íons são 

produzidos de forma continua [Hof96l 

Em um espectrômetro de mássa que utiliza um setor magneuco [Waí931~ um íon 

de carga q e massa m ao entrar em urna região onde exíste um campo magnético de 

intensidade S, perpendicular à sua velocidade v, sofre a ação de uma força de intensidade 

qvB, que o faz percorrer uma trajetória em arco. de raio p: 

InV 
p = qB 

ou seja, um setor magnético é um analisador de momento, separando os tons de acordo 

com o produto da massa pela sua velocidade. Neste tipo de analisador é importante que os 

ions de mesma massa possuam praticamente a mesma energia, caso contrário eles serão 

focalizados em pontos ligeiramente diferentes, causando perdas na resolução. Para 

2.1 
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corrigir esse efeito são usados analisadores eletrostáticos em conjunto com os magnéticos, 

formando os chamados analisadores de duplo-foco [Wai93]. 

O setor eletrostático é formado por duas placas curvas. sujeitas a uma diferença de 

potencial, que produz um campo elétrico E entre elas, Quando um íon de carga q e massa 

In penetra nessa regíão, percorre uma trajetória em arco de raio R: 

R = 2{mv'/2) 
qE 

ou seja, íons com mesma carga e energia cinética, penetrando na mesma região do setor 

eletrostático, percorrerão a mesma trajetória, sendo focalizados em um mesmo ponto. 

Fendas localizadas na saída do setor eletrostático minimizam a dispersão de energia dos 

íons que serão enviados para o setor magnético. 

Os equipamentos podem ser encontrados nas configurações de geometria 

dianteira, onde o setor eletrostático antecede o setor magnético, ou na geometria reversa. 

onde o setor magnético está colocado à frente do eletrostático. A resolução em massa, 

definida como a razão m/tJ.m, é muito alta para este tipo de analisador, podendo chegar a 

lOOOOO. Porém, isso é conseguido com uma drâstica diminuição da transmissão dos íons, 

uma vez que as aberturas das fendas do instrumento devem ser reduzidas. Com esse tipo 

de espectrômetro é possível analisar moléculas com massas da ordem de até 

15000 u.m.a" sendo a intensidade do campo magnético utilizado o maior fator de 

limitação [Hof96]. Cm espectro de massa é conseguido por meio de uma varredura no 

valor da intensidade do campo magnético, causaudo a passagem seqüeneial de íons com 

diferentes massas nO pouto focal do setOr magnético, onde se encontra um detector. 

Um analisador de massa por quadrupolo elétrico é formado por quatro barras 

metálicas de secção reta circular ou hiperbólica, paralelas e eqüidistantes entre si [Bru8?]. 

Nas barras são aplicadas diferenças de potencial V(O = V + U cos(w I), sendo Ve U 

amplitudes das componentes contínua e de radiofreqüência, respectivamente, O efeito 

desses potenciaIs é o de produzir um movimento oscilatório nas trajetórias dos lons que 

atravessam o analisador. Quando V, U e a freqüência de oscilação li) são escolhidas 

2.2 
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adequadamente, apenas íons com um particular valor de razão m/q conseguem atravessar 

o quadrupolo e alcançar o sistema de detecção. Os íons restantes entram em trajetórias 

instáveis e se perdem no interior do aparelho. Um espectro de massa pode ser obtido 

variando-se as amplitudes das tensões aplicadas V e U, com a imposição de que a razão 

de VIU se mantenha constante. Isto faz com que o quadrupolo faça uma varredura em 

uma faixa de valores de mlq. A faixa de massas e a resolução dos quadrupolos são 

inferiores às dos setores magnéticos de duplo-foco, sendo o limite de massa mensurável 

da ordem de 4000 u.m.a., com resolução entre 2000 e 4000. A transmissão desse 

dispositivo é alta, uma vez que o uso de fendas para colimação é desnecessário. 

Em sistemas analisadores que utilizam a técnica de tempo de vôo, os íons, após 

serem acelerados por uma diferença de potencial V, atravessam uma região de 

comprimento L livre de campos [Wai93]. Se todos os íons formados em um mesmo 

evento penetrarem nessa região com a mesma energia cinética, as suas massas podem ser 

determinadas a partir da medida de seus tempos de vôo, isto é: 

2 mv 

2 
(2:")"qV ~ v = 2.3 

I 2.4~=[~::r 

No entanto, a resolução em massa obtida com esses analisadores sofre limitações 

devido às flutuações na energia dos íons. Esse efeito pode ser corrigido com o uso de 

espelhos eletrostáticos [Mam73], onde Íons de mesma massa mas possuindo energias 

ligeiramente diferentes têm seus tempos de vôo corrigidos por meio de campos 

eletrostáticos, que focalizam os íons no tempo e espaço. Sistemas empregando esse 

dispositivo têm apresentado resoluções de até 10000 [Jen90, Pri90]. A transmissão desse 

analisador é independente da massa, o que possibilita, em princípio, a análise de uma 

região ilimitada de massas, e a não utilização de fendas para colimação faz com que 
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possua urna maior transmissão quando comparado, por exemplo, com sistemas 

magnéticos de duplo-foco [Hof96]. 

Em UlU sistema allalisador que utiliza uma célula de ressonância ciclotrônica por 

transformada de Fourier (Fourier Transform Ion Cyclotron Ressonance) íons, 

aprísionados no interior de uma célula e sujeitos a um intenso campo magnético, 

descrevem trajetórias circulares na direção perpendicular à do campo aplicado [Hof96]. A 

freqüência de cyclot1'On do movimento dos íons é dada por~ 

(j) _ qB 
c -- 2.5 

m 

Um detector capta a corrente induzida pelo movimento circular dos íons. gerando 

um síl1al que é analisado por técnícas de transfonnada de Fourier para a determinação do 

espectro de freqüências. O espectro de massa é obtído pela correspondência entre 

freqüência e razão m/q. A resolução do instrumento depende do intervalo de tempo do 

sinal induzido. sendo este limitado pelo tempo de vida do íon aprisionado no interior da 

célula. Na prática, valores de mlq da ordem de 2000 u.m.a. podem ser analisados. 

http:Consideras:.�.es
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2.2 Projeto do Espectr8metro de Massa por Tempo de VAo 

o objetivo deste trabalho é o desenvolvimento de um espectrômetro de massa por 

tempo de vôo, que utiliza a técnica PDMS (Plasma DeSOlpliotl Mass Spectrometry). onde 

a dessorção e ionização das moléculas da amostra é provocada pelo seu bombardeamento 

por Íons rápidos provenientes de uma fonte radioativa de 251Cf. A Fig. 2.1 apresenta um 

esquema ilustrando o princípio de funcionamento do espectrômetro j com a fonte de 252Cf 

e a amostra montadas na geometria de transmissão. Um núcleo do 252Cf, ao sofrer fissão~ 

emite dois fragmentos na mesma direção mas em sentidos opostos. Um dos fragmentos 

provoca a dessorção e ionização das moléculas do alvo, enquanto o segundo se dirige ao 

detector de fragmentos de fissão, posicionado atrâs da fonte radioativa. Os íons 

secundários emitidos da amostra são acelerados em uma pequena região, penetram em um 
, 

tubo de vôo livre de campos elétricos e são detectados em um outro sistema colocado no 

final do tubo, Para a determinação do tempo de vôo dos íons. é usado um cronômetro 

eletrônico de grande precisão, com resolução temporal de sub~nanossegundos, que é 

acionado pelo produto de fissão correlacionado com aquele que provocou a emissão de 

íons da amostra, 

Neste projeto foram utilizados conhecimentos e resultados anteriormente 

adquiridos na construção de um espectrômetro de massa compacto, que possui um tubo 

de vôo de 25 Ctn de comprimento e forneceu uma resolução em massa mIÁm de 250 para 

íons com massa de 650 U.m,a. [Koi91, Mac94]. No intuito de se ter um equipamento com 

melhor resolução e com características mais flexíveis quanto à sua operação, surgiu a 

proposta da construção de um espectrômetro com um tubo de vôo de maior comprimento 

(li I em) e possuindo um sistema de troca de amostras, .que permite a manipulação de até 

três amostras simultaneamente. sem a introdução de ar no sistema principal, o que ocolTÍa 

no espectrômetro anterior. Devido à maior extensão do tubo de vôo. o sistema projetado 

utiliza um guia eletrostâtico de partículas (gep) para aumentar a transmissão dos íons. 

O espectrômetro precisa ser operado em vácuo, para que os íons secundários da 

amostra não sejam perdidos por colisões com moléculas do gás residual durante a sua 
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trajetória até o sistema de detecção. Deste .modo, um sistema de vácuo foi projetado e 

construído totalmente em aço inoxidável, provido de flanges com guarnições metálicas 

que p~item operar o espectrômetro de massa em pressões muito baixas. 

Fazem também parte desse projeto o desenvolvimento e os testes dos sistemas de 

detecção usados no espectrômetro de massa, que utilizam placas multiplicadoras de 

elétrons de microcanais (microchal1l1e! p!ates). 

Para a caracterização do espectrômetro foram utilizadas amostras padrões como o 

sal de CsI e algumas amostras biológicas (fenilalanína. Angiotesin I e o LHRH), cujos 

espectros possibilitaram estudar a precisão na detenni~ão das massas, a resolução e o 

comportamento da transmissão de íons pelo sistema. 

Fig. 2.1 ~ PrincípiO de funcionamento do espectrômetro de massa por tempo de vôo com 

dessorção induzida por produtos de fissão do 252Cf(adaptado de [Mac83 j). 
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2.3 Dessorção Induzida por Íons Rápidos 

Um íon, penetrando em um meio material, perde gradativamente sua energia. A 

transferência de energia do íon para o meio pode provocar a emissão de fótons, átomos, 

fragmentos de molêcuI3s e aglomerados de partículas, eletricamente carregados ou não O 

tipo de interação que o íon primário tem com o material define o comportamento de sua 

taxa de perda de energia por unidade de comprimento (dEldx)~ que pode ser expressa 

como (Bet94]: 

dE = (dE) + (dE) 2.6 
dx dx. dx, 

onde (dEldx)1I representa a perda de energia por colisões nucleares ou elásticas e (dE/dx)e 

a perda por colisões eletrônicas ou ínelâsticas. 

A predominância de um dos processos de perda de energía é dependente da 

velocídade v do íon incidente. A velocidade de Bohr VB, definida como a velocidade- do 

elétron ao redor do átomo de hidrogênio no modelo semiclássico (Vn = 0,22 crnlns)~ é 

usada como parâmetro para definir um limite entre os dois regimes de perda de energia: 

se v < )In predomina o termo (dE/dx)1I e se v > VB o termo (dEldx)(! [Bet94]. 

A Fig. 2.2 apresenta como exemplo os valores calculados para as perdas de 

energia nuclear e eletrônica em função da energia de uma partícula pesada (1271) 

atravessando um sólido orgânico (C,H,NO), com densidade de 1 g/cm3 (Sun91]. 

A emissão de partículas é também governada pelas características físicas do meio 

material. Por exemplo, mesmo em casos em que a velocidade do íon é alta (v > va,l, pode 

ser que a emissão ocorra preferencialmente por processos colisionais nucleares, como no 

caso de condutores. Nesses materiais, o tempo de relaxação eletrônica é extremamente 

rápido (_lO,15 s), o que impede a transferência da energia dos elétrons livres gerados no 

\ 
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processo -colísional para o movimento dos átomos do meio, Nos isolantes esse tempo é 

mais longo (_10.13 s), possibilitando esta forma de transferência (Joh82, Sun9l J. 

A emissão de moléculas intactas da superfície de um material isolante pelo 

bombardeamento por Íons rápidos está relacionada com a fonnação de uma região 

altamente energizada em tomo da trilha formada pelo íon. A Flg. 2.3 mostra uma 

representação dos efeitos de um fragmento de fissão do 252Cf (lMeVlnucleon) ao 

atravessar um meÍo materiaL Este fragmento atravessa I A do material em 1O~11 S, 

formando uma região ciUndrica densamente lonizada e excitada ao redor da trilha, devido 

às interações coulombíanas entre ele e o meio material [Sil9l). Esta região é chamada de 

infra-trilha e seu raio ri' é proporcional à raiz quadrada da energia cinética Ec. do íon 

primário (Hâk92]: 

E '112 
r" ~ 6,7 (•..f.! 2.7 

In/ 

sendo ri! dado em A, Ec em MeV e m, a massa do fon, em u.m,a, 

A interação direta entre o íon primário e os elétrons do alvo produz elétrons 

secundários de alta energia (~kev), chamados de elétrons 8. cuja interação com o meio 

material provoca a produção de novos elétrons secundários. Uma nova região cilíndrica 

ao redor da infra-trilha, chamada de ultra-trilha. é fonnada em um intervalo de tempo da 

ordertt de 10- 15 s após a passagem do fragmento de fissão, O raío rUI dessa regiãD é 

determinado pela projeção do alcance dos eletrons 5 no meio material; sendo 

aproximadamente [Hàk:92]: 

r 2.8 
Hf 

~ 830( E, J pm 

sendo r Ui dado em Â e p, a densidade do material, em glcmJ 
, 
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No caso dos produtos de fissão provenientes do 252Cf, cujas massas e energias são 

da ordem de 100 u.m.a. e 100 MeV, os raios da infra- e ultra-mll!a formados são de 5 A e 

500 A. respectivamente, A densidade de energja depositada pelo íon no meio material 

decresce, em relação ao centro da trilha, aproximadamente com a distância ao quadrado 

[Hàk92]. 

Os detalhes dos mecanismos básicos que levam à emissão de partículas são 

complexos e continuam em estudo~ não existindo um modelo que consiga explicar 

completamente todos os resultados. experimentais observados (Joh87. Rei92, 

Pin93].Vários tipos de medidas são usados para a caracterização da interação de íons 

rápidos com meios materiais sólidos, como por exemplo, rnedídas da eficiêncía de 

produção dos íons secundários em função da energia do íon incidente, distribuições de 

velocidades radial e axial das partículas emitidas, bem como distribuições angulares de 

emissão [Bet94]. 

Alguns modelos supõem que a emissão de partículas de um sólido ocorra devido a 

uma alta densidade local de energia em sua superfície, por meio de processos térmicos, 

que provocam a evaporação ou sublimação do material do alvo [Joh87, Luc87], 

Medidas da distribuição angular de emissão de Íons secundários fornecem 

subsídios para um entendimento dos mecanismos de emissão de partículas [Ens89, 

Mos89, Dem91, Eri96]. Nessas medidas, íons fonuados de material orgânico apresentam 

urna distribuição angular não-uniforme, direcionada para ângulos distantes da nonnal à 

superficie da amostra, sendo estas distribuições também dependentes do ângulo de 

incidência do ion primário. Esse efeito pode ser atribuído, segundo modelos propostos 

por Johl1s00 (pressure pulse modef) [loh89] e Bíttensky (shock lVave modei) [Bit87], á 

transferência de momento devido ao processo de expansão da região central da trilha em 

sua direção radial~ provocando n emíssão de moléculas em regiões próximas à superficie 

do alvo. 

Maiores detalhes sobre os vários modelos propostos podem ser encontrados em 

trabalhos de revisão de JohnSOI1 (loh87], Reimann[Rei9Z], Pinho [Pin93] e Wien [Bet94]. 
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Fig. 2.2 - Taxa de perda de energia por unidade de comprime1lto para um íon de I:J'T] ao 

atravessar um sólido orgânico CJHsNO (adaptado de [Hák 92]). 
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Fig. 2.3 • Esquema da passagem de um íon rápido por um meio material. Na região 

próxima ii passagem do íon são emitidos elétrons oque carregam parte da energia do 

íon para regiões mais distantes. A passagem do f011 forma as regiões cilíndricas 

denominadas infi"a-trilha e ultra-trilha (adaptado de [Hdk92J). 
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2.4 FQllte de 1S2Cf 

o 252Ct' é um elemento artificial produzido em reatores nucleares, com alto fluxo 

de neutrons, a partir do 239pu em sucessivas reações onde ocorrem absorção de neutrons. 

Sendo um núcleo instável, sua desexcitação ocorre por dois processos: (i) a emissão de 

partículas alfil, com energia de 6,12 MeV e meia vida de 2,73 anos, numa proporção de 

97% dos eventos) ou (il) a fissão nuclear, de meia vida de 85,5 anos. ocorrendo em 3% 

dos caSQS, Dessa forma, a meia vida efetiva do 252Cf ê de 2.65 anos. No processo de 

fissão são também emJtidos neutrons rápidos com energia média de 2,35 MeV j numa 

razão de 3,76 neutrons por fissão [AN34]. 

Os fragmentos de fissão do 252Cf apresentam urna distribuição de massa numa 

região compreendida entre 80 u.m.a. e 170 u.m.a., como mostra a Fig. :lA. Devido à 

quebra assimétrica do núcleo. a distribuição em massa encontra-se dividida em um grupo 

leve e outro pesado ao redor das massas do I06Tc4). e 1428a.% [Mac76]. Como a 

distribuição de massa, a distribuição de energia também é assimétrica, sendo que os 

fragmentos leves são os que recebem a maior fração da energia total (Fig. 2.5). A energia 

média dos dois grupos é de 104 MeV e 79 MeV, respectivamente. Cada fissão produz um 

par de fragmentos que) por conservação de momento, são emitidos na mesma direção mas 

em sentidos opostos. 

Um espectrômetro de massa por tempo de vôo que opere com 252Cf necessita de 

uma fonte extremamente fina para permitir a transmissão dos pares de fragmentos 

produzidos na fissão por ambos os lados da fonte e com uma montagem que impeça a 

contaminação do sistema de vácuo pejo efeito de auto-transporte [ChaS!]. Na fonte 

utilizada neste trabalhol 
> o 252Cf encontra-se colocado entre duas folhas de Ni de 1.1 f.Uil 

de espessura (1 mglcm2)f estando o material radioativo eletrodepositado sobre uma delas, 

As folhas de Ni possuem em seu exterior uma fina camada de Au de 518 A (100 tJ.g!cm2
) 

usada como proteção contra a oxidaçâo. Dois anéis de aço ínoxldável de 10 mm de 

diâmetro externo e 5 mm de diâmetro interno servem de molduras para suporte das folhas 

1 Isotope Products Laboratories, Burbank, CA,EUA - aferida pelo fabricante em 
15/06/96. 
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de Ni. Todo o conjunto encontra-se fixado por soldas a ponto feitas ao redor dos anéis de 

aço. A fonte usada neste equipamento possui uma área útil de 7 mm2 e atividade inicial de 

25 ~Ci, o que significa a ocorrência de 2,7 x 104 fissões por segundo. 
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Fig. 2.4 - Distribuição de massa dos fragmentos de fissão do 251Cf[Kno89]. 
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Fig. 2.5 - Distribuição da energia cinética dos produtos de fissão do 252C/ O pico da 

esquerda correponde aos fragmentos pesados e o da direita aos leves [Kno89]. 
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3. Montagem do Espectr6metro de Massa por Tempo de V60 

3.1 Sístema de V«c~o 

A Fig. 3.1 apresenta uma vista em corte do projeto do espectTômetro de massa por 

tempo de vôo com indicações dos vários componentes do sistema e a Fig~ 3.2 mostra uma 

foto da montagem do sistema de vãcuo, construído nas oficinas do Instituto de Física da 

USP) usado para o acondicionamento do espectrômetro. 

O sistema de vácuo, todo ele feito de aço inoxidável padrão 304, é constituído por 

duas câmaras conectadas por um fole metálico. O aço 304 apresenta propriedades 

adequadas para utilização em ultra alto vácuo, como a sua baixa taxa de degaseificação, e 

fornece excelentes resultados quanto à soldagem pela técnica de arco de Argônio1 [Gey76], 

Todas as soldas foram realizadas na parte interna da câmara. evítando o aparecimento de 

vazamentos virtuais. Após as soldagens dos componentes) foram realizados testes com um 

detector de vazamentos) que emprega o gás Hélio para a verificação de mícrofissuras ou 

falhas de soldagem. 

As vedações usadas nas flanges do sistema de vácuo são todas metálicas, permitindo 

operações a pressões da ordem de 10.7 
tOr!. A maioria das vedações utiHza {) padrão 

CONFLAT3 
, onde um anel de cobre, com secção retangular de 2 mm de espessura, é 

esmagado entre duas facas de formatos cônicos existentes nas flanges. A escolha desse 

padrão deveu-se às suas excelentes caractensticas de vedação e à possibílidade de 

aquecimento do sistema a temperaturas da ordem de 250°C1 pennítindo a eliminação de 

gases adsorvidos em suas paredes:. Além disso, esse tipo de vedação é adotado em empresas 

que trabalham com tecnologia de vácuo, o que garante a padronização do sistema. 

No projeto foi levado em consideração a possibilidade de futuras implementações 

no equipamento, com a ins.talação de novos dispositivos e acessórios. Dessa forma, o 

1 ProcéMO TIG. 


J Marca registrada da empresa Varian, Paio Alto, USA. 
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sistema de vácuo foi construido possuindo um total de 22 entradas. com flanges metálicas 

de várias dimensões. 

A câmara 1 (Fig. 3.1), de fonuato cilíndrico, possui um diâmetro externo de 

219 mm e altura de 200 mm. Nela encontram-se instalados o sistema de troca de amostras, 

os suportes de amostras e da fonte de 151Cf e seus manipuladores, a parte inicial do tubo de 

vôo com a grade de aceleração e conectores elétricos usados na transmíssão de sinais e 

alimentação das tensões do detector de fragmentos de fissão {Star/} e da amostra, 

A câmara 2 possui um corpo também cilíndrico, com diâmetro externo do 138 mm e 

altura de 150 mm, Perpendicularmente à sua parede estão soldados dois tubos alinhados 

entre si, de comprimentos de 200 mm e 400 mm e diâmetro de 89 mm. Nesta câmara 

encontra-se grande parte do tubo de vôo, o detector de Íons secundários (Slop) e o 

acoplamento com o sistema de bombeamento. 

O comprimento total do equipamento é de 135 cm e as câmaras encontram-se 

montadas sobre bancadas feítas em estruturas metálicas. O alinhamento entre as câmaras é 

possível com o emprego de apoios que pennitem a movimentação das câmaras. 
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em corte do espectrômetro, mostrando os vários componentes do 



27 Montagem do Espectrômetro de Massa 

Fig. 3.2 - Montagem do sistema de vácuo com suas duas câmaras conectadas por um fole 

metálico. 
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3.2 Trocador de Amostras, Suportes de Amostra e Fonte 252CI 

o sistema de troca de amostras está Ínstalado na câmara 1. em sua tampa superior. 

Este sistema permite a introdução de até três amostras simultaneamente, sem a necessidade 

da abertura da câmara principal para a pressão atmosférica, minimizando o tempo de espera 

para o início das análises. A Fig. 3.3 (3) apresenta o trocador de amostras constituído por 

uma pré-câmara, uma váI'vula gaveta e uma haste metálica de translação. A movimentação 

do porta-amostras no interior do sIstema de vácuo é acionada exteriormente por meio de 

hastes e alavancas metálicas. Dessa forma. as três: amostras podem ser posicionadas à frente 

da grade de aceleração no momento de suas medidas. 

Na Fig. 3.3 (b) é apresentado um esquema da montagem dos suportes de amostras, 

da grade de aceleraçâo e da fonte de 252Cf. A fonte está posicionada entre o detector de 

fragmentos de fissão e a amostra) li uma distância de 13 mm de suas superflcies. 

A fonte de 252Cf pode ser movimentada para o seu armazenamento no interior de 

uma estrutura de proteção durante os procedÍmentos de troca de amostra e mudança de 

tensão de aceleração, sendo esta uma fonna de garantir sua integridade física e impedir 

eventuais contaminações das partes internas do sistema de vácuo. A movimentação da fonte 

também é feita com o uso de hastes e alavancas metãlica5; que podem ser acionadas 

exteriormente sem a quebra de vácuo. 

Os suportes de amostras e da fonte de 252Cf estão montados em uma placa de vidro 

temperado, usado para isolação elétrica dos mesmos. As hastes metálicas de movimentação 

estão isoladas dos suportes por conexôes de De[rin. Este conjunto mostrou ser capaz de 

·1 	 suportar tensões de até ±18 kV. Acima destas tensões ocorrem falseamentos entre o suporte 

c as partes metálicas adjacentes, O detector de fragmentos de fissão também encontn-se 

montado nesta placa de vidro, mas está isolado eletricamente dos suportes de amostra e da 

fonte radioativa. 

A seqüência de fotos da Fig. 3A e Fig. 3.5 apresenta as estruturas de sustentação 

dos suportes de amostras e da fonte de lS1Cf, respectivamente. 
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Fig. 3.3 - (a) Detalhes do sistema de troca de amostras e (b) da região da grade de 

aceleração e suportes de amostras e dafonte de 252Cf 
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(a) (b) 

Fig. 3.4 - Vistas da est11ltum de sustentação do suporte de amostras: (a) apenas a estrutura 

e (b) com o suporte de amostras. 
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3.3 Tubo de Vôo e Guia Eletrostático de Partículas 

No interior do sistema de vácuo encontra-se montado um tubo de vôo de 111 em de 

comprimento e 50 mm de diâmetro, feito de aço inoxidável (Fig. 3.6). A fixação do tubo de 

vôo no interior da câmara de vácuo é feita por dois suportes que possuem tambêm o papel 

de permitir o ajuste da posição do tubo no interior da câmara para a sua centralização em 

relação ao conjunto formado pelo porta-amostras e pela fonte de 252Cf. 

Em um dos extremos do tubo está ínstalado O detector de íons secundários (Stop) e 

no outro extremo; um suporte cônico) onde a grade de aceleração está montada. A grade, de 

90 % de transmissão4 
• permite a entrada dos íons secundários para o interior do tubo de võo 

após a etapa de aceleração. Seu uso minimiza as inomogeneidades do campo elétrico na 

região de aceleração. responsáveis pelas alterações das trajetórias dos Íons secundários, que 

podem prejudicar a resolução do instrumento. A grade encontra-se fixada em um anel de 

aço de 10 mm de diâmetro, estando a 5 mm da superficie da ámostra. Nesta região, onde 

ocorre a aceleração de íons secundários, a intensidade do campo elétrico pode chegar a um 

valor de 3600 V/mm (para uma diferença de potencial de 18 kV). 

Ao longo do centro do tubo de vôo está instalado um guia eletrostático de partículas, 

fonnado por um fio de Tungstênio com diâmetro de 150 !lm, recoberto por uma fina 

camada de Ouro. Sua função é a de aumentar a transmissão de íons secundários 

proveníentes da superficie da amostra até o detector Stop, Seu comprimento total é de 

102 em e encontra-se a uma distância de 52 mm da grade de aceleração C a 35 mm da face 

frontal do detector Stop. O fio está suspenso nos seus extremos por dois tubos de aço de 

1mm de diâmetro. O fio de W/Au encontra-se isolado eletricamente, sendo possível aplicar 

diferenças de potencial entre o fio e o tubo de vôo de até ± 1500 V. Para tensões fora deste 

intervalo, é observado o aparecimento de faíscas entre o fio de W/Au e os tubos usados para 

sua sustentação. A Fig. 3.7 apresenta os resultados dos testes de isolamento, mostrando a 

corrente de fuga do sistema em função da tensão aplicada no fio. 

.t Buck Bcc Mcars. USA 
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Fig. 3.6 - Detalhe da fixação do tubo de vôo no interior do sistema de vácuo e do suporte 

do fio de W/Au do guia eletrostático de partículas. 
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Fig. 3.7 - Resultados dos testes de isolação do fio de W/Au do guia eletrostlÍtico de 

partiçuJas: corrente de fuga do sistema em função da tensão aplicada no fio, 
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3.4 Alinhamento do Sistema 

Inicialmente foi feito um aHnbamento das: câmaras de vácuo, sendo necessário 

movimentá-las nas direções vertical e horizontal usanrlo-sc) para ísso. parafusos do sIstema 

de sustentação das câmaras projetados para esta finalidade. 

O alinhamento dos componentes internos do espectrômetro de massa foi realizado 

com o auxílio de aberturas circulares de 0,5 mm de diâmetro e de dois aparelhos de raios 

laser de He-Ne. conforme a montagem esquematizada na Fig. 3.8. A utilização dos dois 

(aseres evitou a perda do referencial de alinhamento, mesmo quando um dos feÍxes era 

interrompido peja introdução dos componentes do espectrômetro. Em seqüi!ncia foram 

instalados o tubo de vôo, com o seu guia eletrostático de partículas, os suportes de amostras 

e da fonte radioativa e os sistemas de detecção. A precisão obtida para o alinhamento é de 

± 0.25 mm, sendo esta limitação devida ao conjunto de fendas utilizado. i , 

0 

Laser He-!';eAbertura {O.51nm) 

\~I. 
-!~I~~~ -tF"~, 

~ 
Laser He-Ne d=:b 

, 
O 20 4Qcm 

1, 
Fig. 3.8 - Esquema do alinhamento do especlrômetro de massa. Nesse procedimento foi 

usado um cOJy·ulIto de aberturas circulares de 0,5 mm e dois aparelhos de raios laser de 

He-Ne. 
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3.5 Sistema de BombeamentQ 

o sistema de vácuo do espectrômetro de massa utiliza um conjunto formado por 

urna bomba turbornolecular e urna bomba mecânica de duplo estágio. A bomba 

turbomolecular encontra-se instalada na câmara 2. Com este tipo de bombeamento bá urna 

menor taxa de contaminação por compostos orgânicos no sistema de vácuo. Uma bomba 

túrbomolecular retira os gases do sistema pela colisão das moléculas do gás com as palhetas 

do rotor, que giram a 30000 rpm, A bomba turbomolecular' usada tem velocidade de 

bombeamento de 600 m'lh para a faixa de pressões de lO" lorr alO'" torr e trabalha 

assocíada a uma bomba mecâníca6 com velocidade de bombeamento de 16 m3Jh para a 

faixa de pressões de 10-3 
tOIT a 760 torro 

A pressão interna do sistema é da ordem de 1 O~1 tOIT. As medidas de pressão para 

esta faixa são feitas com medidores de ionização penning1 
. Para pressões acima de 10.3 torr 

o sIstema utiliza medidores termopars . 

O sistema de troca de amostras possui uma bomba mecânica auxiliar, acionada 

apenas durante os procedimentos de substituição dos alvos. A válvula gavcta j instalada 

entre a pre~cámara e o sistema de análise, deve ser aberta para a introdução das amostras 

quando a pressão da pré-câmara alcança um valor de lO·a torr. Para evitar a contaminação 

da superncíe da amostra por vapores orgânicos provenientes da bomba mecânica eutilizada 

uma armadilha de nitrogênio Hquido conectada entre a bomba e a pré.câmara. 

s Modelo TPU~17(} da Balzcrs. 

6 Modelo DUO Ot6B da Balzers. 

7 Modelo Vadan Multi.Gauge com transdutúf UHV·24, EUA. 

S Modelo Varian Multi-Gauge com trnnsdutor 531, EUA. 
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4. Sistema de Aquisição de Dados 

o sistema de aquisição de dados do espectrometro de massa faz uso de eletrônica 

modular padrão NIM (Nuclear lnstruments Modules) [Kno89). São utilizados módulos para 

tratamento de sinais rápidos e lentos em medidas de intervalos de tempo e de altura de 

pulsos dos detectores. 

4.1 Eletrônica para Análise Temporal 

Para a medida da distribuição temporal dos íons secundários provenientes da 

amostra, é utilizada a montagem eletrônÍca apresentada na Fig.4.1. Um produto de fissão 

ao alcançar o detector S/ar! gera um pulso que dispara o cronômetro eletrônico, Os íons 

secundários emitidos da amostra pelo produto de fissão correlacionado com aquele que 

dispara o cronômetro interrompem a contagem de tempo com pulsos gerados no detector 

Stop. Os sinais proveníentes dos detectores Start e Stop são tratados inicialmente por 

pn.~~amplificadores rápidos. Conectados às saidas dos pre-amplíficadores estão 

discriminadores de fração constante (conSlant fraction discriminator - CFD). Esses 

módulos são ajustados para serem disparados por sinais cujas amplitudes estejam acima de 

um nivel de tensão pré-defrnido. 

Um dos módulos de medida temporal é um conversor ternpo~amplihJ.de (time f() 

amplitude converter - TAC), que envia um sinal analógico com amplitude proporcional ao 

intervalo de tempo medído para um analisador rnulticanal que armazena a infonnação. O 

disparo desse cronometro por outro sinal de Starl é novamente realizado somente após um 

período de tempo pré~programado, que pode ser ajustado entre 50 ns e 80 J,lS. A resolução 

temporal desse instrumento é menOr ou igual a 0,01% da escala de tempo selecionada mais 

25 ps. 

Outro cronômetro empregado é um conversor tempo-digital (time to digital 

converter ~ TDC), onde o intervalo de tempo medido é representado por uma palavra 

http:ternpo~amplihJ.de
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digital. Esse módulo possui a característica de medir sucessivos intervalos de tempo 

relacionados a um mesmo evento que dispara o processo de contagem. No caso do 

espectrõmetro de massa o uso desse tipo de cronômetro permite o registro de uma 

seqüência de intervalos temporais relativos a íons formados em um mesmo evento de 

dessorção. Unl novo sina! de Starl é aceito somente após decorrido um penodo de tempo 

pré-programado entre 80 ns e 163,84 flS. A resolução temporal do TDe é de 0,1 ppm da 

escala de tempo mais 25 ps. 
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-~~D 
I 

IM!M] 

TOF Tubo de tempo de vôo (Time ofFlight) 
DET Detectores multiplicadores de elétrons 
I - Pré-amplificador rápido9 

CFD Discriminador de fração constante (Constam Fraction Discriminator)]{j 
AT - Cronômetro eletrônico: conversor tempo-amplitude (Time to Amplitude 

Converter - TAC)1l ou conversor tempo-digital (Time to Digital Converter 
TDC)'2 

MEM- Memória de armazenamento 

Fig~ 4.1 - Diagrama da eletrônica usada para medidas de intervalo temporal. 

') Pré~amplíficadormodelo VTllO da EG&G Onee, Oal;: Ridge. EUA 
10 Discrimínador de fração canslante modelo &53 da EG&G Ortce, Oak Rídgc, EVA. 

!! Conversor tempo·amplitude mQdel() 467 da EG&G Ortec, Oak Ridge, EUA. 
12 Conversor tempo.digital modelo PTA 9308 da EG&G Ortec. Oak Ridge, EUA. 
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4.2 Ajuste da Eletrônica 

A natureza estatística do processo de multiplicação eletrônica nas placas 

multiplicadoras de elétrons de microcanais (microchannel plates - MCP), usadas nos 

detectores Slarl e Slop, provoca grandes flutuaçães na amplitude de seus pulsos (Wíz79]. 

Deste modo. é desaconselhado o emprego de discriminadores de tempo que utilizem 

simplesmente um nível constante de tensão para a seleção do ponto de disparo de: seus 

circuitos. Diferentes amplitudes geram deslocamentos temporais no ponto de disparo desses 

discrimínadores (amplitude time walk), causando perdas na resolução temporal (Fig.4.2). 

Nesse caso o discriminador de fração constante CFD pode ser usado na eletrônica associada 

ao espectrômetro de massa por tempo de vôo, desde que alguns cuidados sejam tomados., 

I O principio de funcionamento do CFD baseia~se na manipulação dos pulsos 

provenientes dos detectores, de forma a gerar um ponto de disparo no discriminador 

independente da amplitude dos pulsos (Fig, 4,3) [Kno89]. Em uma primeira etapa o sinal é 

dividido e enviado a dois circuitos. sendo em um deles atenuado a uma fração de 10% a 

20% da amplitude do sinal original e no outro invertido e atrasado por um intervalo de 

tempo lJ. da ordem do tempo de subjda do pulso. Em seguida os dois pulsos são somados, 

resultando em um pulso bípoJar, O ponto de cruzamento do pulso bipolar com a linha de 

base é utilizado para disparar Q discriminador, sendo este ponto independente das 

amplitudes dos sinais, desde que os pulsos na entrada do módulo possuam a mesma forma. 

Com este tratamento de sinais é possível minimizar a perda da resolução temporal 

provocada pela.s variações de amplitude. 

Entretanto. os CFD's existentes foram desenvolvidos para trabalhar com pulsos 

fonnados por fotomultíplicadoras; mais lentos (tempo de subida da ordem de 1 a 2 ns) e de 

maior amplitude que os pu'sos provenientes dos Mep 's. Cova et ai. [Cov90. Cov9 t, 

Cov93], sugerem procedimentos que permitem contornar esta limitação, tornando a 

utilização de CFD's também adequada para o uso com os MCP's, sem a necessidade de 

alterações dos circuitos deste módulo. Uma sugestão é utilizar pré~amplificadores com 

pequena largura de banda (tempo de subida da ordem de 1 ns) e que, após uma 
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pré-filtragem, foroeçam pulsos com larguras entre 2 ns e 3 ns, dentro da faixa de operação 

do CFD. Estes pré-ampJificadores também devem fornecer ganhos que possam compensar 

a diferença existente entre as amplitudes dos pulsos dos MCP's e das fotomultiplicadoras. 

Seguindo essas sugestões; neste trabalho foram usados com os MCP '8 

pré-amplificadores rápidos com largura de banda de 10 a 350 MHz e ganho de 200 vezes. 

A Fig. 4.4 apresenta a distribuição temporal de íons de H-, cum 17 keV de energia, 

provenientes de uma amostra de CsI, com largura à meia altura de (240±20) ps, medida 

com o sistema de aquisição após o ajuste da eletrônica. Nos ajustes dos CFD 's usados no 

sistema de aquisição de dados foi empregada a eletrônica esquematizada na Fig.4.5, Neste 

caso o disparo do cronômetro eletrônico foi feito por elétrons provenientes da amostra, 

utilizados para eliminar a contribuição devida à distribuição bimodal das velocidades dos 

fragmentos de fissão. 
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Fig. 4.2 - Deslocamento temporal .dT existente em discriminadores disparados por um 

nível constante de tensão .dv, provocado por pulsos de um mesmo evento mas com 

diferentes amplitudes. Apenas a borda dianteira dos pulsos é apresentada para maior 

clareza [Kno89}. 
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Fig. 4.3 - Esquema do tratamento de pulsos realizado por um discriminador de fração 

constante CFD sendo a o fator de atenuação, ts o tempo de descida do pulso e td o atraso 

externo. O ponto de disparo do pulso resultante é independente da amplitude do sinal de 

entrada [Kno89J. 
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Fig. 4.4 w Distribuição temporal dos íons 11, com 17 keV de energia, provenicntes de uma 

amostra de C'iJ, após ajuste da eletrônica de aquisição de dados. 
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DET- Detectores multiplicadores de elétrons 
1~ Pré-amplificador rápido 
CFD- Díscriminador de fração constante (Consta/ll Fraction Discriminaror) 

AT - Cronômetro eletrônico: conversor tempo-amplitude (Time to Amplitude 
Converter - TAC) ou conversor tempo-digital (Time to Digital Converter 
TDC) 

MEM - Memória de annazenamento 

.Fig. 4.5 - Esquema da elctrônica utílizada para medidas de intervalo de tempo com o 

disparo do cronômetro eletrônico realizado pelos elétrons provenientes da amostra. 
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4.3 Eletrônica para Análise óe Amplitude de Pulsos 

o sistema de aquisição de dados usado nas medidas de amplitude de pulsos dos 

detectores Start e Stop é apresentado na Fig. 4.6. Nesse sistema é fcita uma coincidência 

entre pulsos do detector enviados para os ramOs da eletrônica rápida e lenta. O CFD, usado 

como um analisador monocanai, faz com que apenas pulsos acima de um determinado valor 

de tensão possam ser medidos. Para O armazenamento dos dados é usado um analisador 

rnulticanal. 

No caso em que as distribuições de amplitude dos detectores devam estar 

correlacíonados com o tempo de vôo de algum íon secundário proveniente da amostra é 

usada a eletrônica esquematizada na Fig. 4.7. O TA C é usado para gerar um sinal de 

coincidência, utilizando uma janela para selecionar o tempo de vôo do íon de interesse, 

obtida com os controles do analisador monQcanal incorporados neste módulo. Assim) esse 

módulo fornece um sinal lógico (GATE) que é enviado para disparar a etapa subseqüente da 

eletrônica, o módulo LGS, em coincidência com o tempo de vôo do íon de interesse. 
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DET Detector 
I - Pré-amplificador rápido 
2 - Pré-amplificador de carga13 

CFD Discriminador de fração constante (Conslanl Fraction Discriminator) 
AMP Amplificadol' 
GDG- Gerador de atraso temporal e sinal para lógica de coincidência (Gale & 

Delay Generator) 15 

LGS- Detector de máxima amplitude e módulo de coincidência (Linear Gate & 
Stretcher) 16 

MCA Analisador multicanal (Multichannel Analizer) 17 

CPU - Computador 

Fig. 4.6 - Diagrama da eletrônica utilizada para a determinação da distribuição de altura 

de pulsos dos detectores Start e Stop, em coincidência com os pulsos rápidos selecionados 

com o nível de discriminação do módulo (CFD). 

IJ Pré-amplificador modelo 124 da EG&G Ortec, Oak Ridge, EUA. 


14 Amplificador modelo 572 da EG&G Ortec, Oak Ridge, EUA. 


IS Módulo 4l6A da EG&G Ortec, Oak Ridge, EUA. 


16 Módulo 542 da EG&G Drtec, Dai< Ridge, EUA. 


17 Analisador multicanal modelo Spectrum 88 da Nucleus, EUA. 
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Fig. 4.7 - Diagrama da eletrônica usada para a detcnninação da dish'ibuição de altura de 

pulsos dos detectores Start e Stop. fazendo uso de coincidência temporal em relação aos 

íOI1S provenientes da amostra. 
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4.4 Sistema de Detecção de ÍOIIS - Detectores Stop e Start 

o espectrômetro de massa utiliza um sistema de detecção para produtos de fissão 

provenientes da fonte de 252Cf (detector Start) e um para íons secundários emitidos no 

processo de dessorção da amostra (detector Stop). 

Ambos os detectores são construídos com placas multiplicadoras de elétrons de 

microcanais (microchannel p/ates - MCP). Os MCP's, por serem sensíveis a partículas 

carregadas e formarem pulsos extremamente rápidos, são comumente empregados em 

sistemas de detecção de espeçtrômetros de massa por tempo de vôo que utilizam a técnica 

PDMS [Wiz79, Hed87]. Essas placas são formadas pela fusão de um feixe de microtubos 

de vidro-chumbo com diâmetros internos da ordem de 12 ~m, possuindo paredes 

semicondutoras, adequadas para a produção de elétrons secundários sob a incidência de 

elétrons, íons, fótons de ultravioleta e raios X. O ganho nesse dispositivo é obtido pela 

emissão em cadeia de elétrons secundários à medida que os mesmos colidem com as 

paredes e são arrastados para o interior do microtubo, devido à presença de um campo 

elétrico formado pela diferença de potencial aplicada entre as faces do MCP. Ganhos de 

103 a 104 podem ser alcançados por placa multiplicadora. Para que ganhos maiores 

possam ser obtidos, os detectores são montados com duas placas em uma configuração 

Chevron, proporcionando ganhos da ordem de 106 a 107
. Nesse tipo de montagem é 

minimizada a corrente inversa de íons positivos formadas no interior dos microcanais, 

responsável pela limitação do ganho do dispositivo [Wiz79]. 

o detector Stop tem a função de fornecer os sinais usados para a interrupção do 

sistema de análise do tempo de vôo dos íons secundários. Para que isso ocorra, o detector 

deve ser sensível a Íons com energia da ordem de keV. 

Para um mesmo tipo de íon, a intensidade de elétrons secundários emitidos pela 

superficie do detector é descrita por uma distribuição de Poisson [Beu7?] e a 

probabilidade de um íon ser detectado é dada por [Gen89]: 
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P = 1 - e-r 4.1 

onde y é o número médio de elétrons secundários emítidos. 

o número médio de elétrons secundários emitidos y depende de vârios fatores 

relacionados com as interações dos íons com a superficie do MCP; do tipo de material 

empregado na construção do detector e das condições superficiais (contaminação e 

rugosidade). 

Valores de y < 1 foram encontrados em medidas com íons de biornoléculas na 

faixa de energia de keV [Hed87, Gen89J. Genn el aI. (Gen89], usando íons formados por 

aminoácidos e peptídeos, com velocidades entre 15000 mls e 32000 mls e massas entre 

86 u.m.a. e 1059 u.m.a., verificaram que y é proporcional à massa m do íon e possui 

dependência exponencial com sua velocidade v [Gen8S], isto é: 

r :::: Ame"\' 4.2 

sendo A e B constantes relacionadas ãs condições experimentais. 

o detector Start, usado na detecção de particulas com energia de MeV, utiliza 

uma folha conversora de elétrons que permite aumentar a sua área de detecção, uma vez 

que apenas aproximadamente 50% da área total do MCP é sensível à radiação [Wiz79, 

Lan93]. As partículas, ao atravessarem o conversor, arrancam elétrons que são acelerados 

por uma diferença de potencial até a: superfície da placa do Mep. Devido à dispersão das 

trajetórias destes elétrons existe a possibilidade de ocorrer a excitação de vários 

microcanais, O uso da folha conversora também possibiIita a discriminação entre as 

amplitudes dos pulsos formados por diferentes partículas incidentes. Como visto 

anteriomle11te, a fonte de 252cr, em seu processo de decaimento, emite produtos de fissão 

e uma grande quantidade de partículas alfa. Entretanto, os produtos de fissão, ao passarem 

pelo conversor) produzem um maior número de elétrons secundários (102 elétrons) que as 
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partículas alfa (lO elétrons) [Cle73]. Cada conjunto de elétrons, ao ser arrastado até a 

primeira placa~ é multiplicado, fonnando um pulso no anodo, sendo de maior amplitude 

aqueles relatÍvos aos dos produtos de fissão, Apesar da nâo-linearidade na respôsta dos 

MCP's, é possível~ ajustando-se o nivel de discriminação dos amplificadores usados nas 

etapas subseqüentes de tratamento de sinais, distinguir entre os pulsos das partículas alfa 

e aqueles relativos aos produtos de fissão. 

No processo de fabricação dos Mep '$ pode ocorrer a fonnação de tensões 

internas no material que, com o passar do tempo, devido a variações de temperatura ou 

umidade do ar, provocam rachaduras no componente. No momento da montagem dos 

detectores do espectrômetro, as placas disponíveis encontravam-se danificadas e, para que 

a montagem não fosse interrompida, optou-se pela utilização de fragmentos de MCP's 

que possuíam regiões intactas grandes o suficiente pam a montagem. 

Os fragmentos foram retirados de MCp'SI8 possuindo 5 em de diâmetro, 

espessura de 1 mm, microcanais com diâmetro de 12Jjm e um OAR (Open Area Rale) de 

SO %. O ganho por placa é de 4xlOJ para uma tensão de 1000 Y. Os mierocanais fazem 

um ângulo de 80 em relação à nonnal da superficie da placa (hias angle). 

Inicialmente. com a ajuda de uma lupa, foi feita uma inspeção para detenninar 

regiões dos MCP's em melhores condições para fornecer fragmentos de maior área. Uma 

vez escolhida a área de interesse, o fragmento foi separado cuidadosamente para se evitar 

novas quebras. Em seguida, a limpeza do fragmento foi feita em um aparelho de 

ultrassolTI com álcool isopropilico. Procedimentos de limpeza mais drásticos, fazendo uso 

de meios ácidos a quente, podem ser encontrados na literatura [Gib94], mas devido à 

quantidade limitada de Mep 's, optou-se por uma limpeza mais branda. 

Com esse procedimento foram obtidos fragmentos de tamanho adequado para as 

montagens dos detectores Slar! e Stop. 

18 Fabricados pela Galileo Electro-Optics Corporalion (USA). 
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4.4.1 Detector d. Íons Secundários - Stop 

Um esquema da mo~tagem mecânica do detector Stop utilizada no espectrômetro 

é apresentado na Fig. 4.8. O detector Stop possui uma área útil de 314 mm' (R ~ 10 mm). 

As placas multiplicadoras de elétrons encontram~se montadas em urna configuração 

Chevron. estando separadas por anéis confeccionados por placas de circuito impresso de 

1,7 rnrn de espessura, feitas de resina epoxy e fibra de vidro, com contatos elétricos feitos 

por pistas de cobre, A espessura do conjunto é de 7,5 mm. O detector encontra-se 

posicionado no final do tubo de vôo. a 111 cm da superfície do alvo. 

A Fig. 4.9 apresenta um esquema do divisor resistivo usado para a distribuição de 

tensões dos vários estágios do detector. Este divisor~ com resistência total de 22,0 MQ, 

encontra-se montado na mesma ptaca onde está o anado plano usado para coletar os 

elétrons. A face da primeira placa multjplícadora encontra-se no mesmo potencial que a 

grade de aceleração do tubo de vôo, evjtando~se assim que campos elétricos espúrios 

a1terem as velocidades dos íons secundários durante o percurso até o detector S/op. A 

tensão de polarização é aplicada ao anodo por meio de um indutor de 1,2 }iH, usado para 

filtrar eventuais ruídos provenientes da fonte de alta tensão. 

o sinal do detector Stop é extraído do anodo utilizando-se um capacitar de 

desacoplamento de 1~5 pF com tensão de isolação de 6kV. Entre o capacítor e a linha de 

aterramento está colocada uma resistência de 4~7 kQ, usada para proteger a eletrônica 

associada ao detector. 

As distorções e reflexões presentes nos pulsos dos detectores do equipamento 

mostram-se de pequena ordem, como pode ser apreciado na foto do pulso na saída do 

detector, apresentada na Fig. 4~tO, tirada diretamente da tela do osciloscópiol9, com uma 

câmara digitalizadora do tipo eCD (charge coupling device)20, sem amplificações ou 

tratamentos eletrônicos adícíonais. Devido à freqüência de corte de 400 MHz do 

osciloscópio, o tempo de descida apresentado, da ordem de 2 ns, não corresponde ao do 

!9 Tek"tronix modelo 2465 BCr. 
M Tektronix modelo neSOl. 
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pulso do detector, tipicamente da ordem de 500 ps a 600 ps [Wiz79]. Os pulsos foram 

produzidos pela incidência de partículas alfa e produtos de fissão provenientes da fonte de 

252Cf, colocada próxima a este detector para os testes. 

Para determinação do comportamento geral da distribuição de amplitudes do 

detector Stop em função da tensão de operação, uma série de medidas foi feita com o uso 

do osciloscópio. Os resultados obtidos são apresentados na Fig.4.11. Os pontos 

observados são os valores médios das amplitudes máximas e mínimas dos pulsos, 

representadas no gráfico pelas barras que envolvem os valores médios. Nesse gráfico 

pode-se observar uma região com um comportamento aproximadamente exponencial da 

amplitude do sinal em função da tensão aplicada ao MCP e o início do processo de 

saturação do ganho [Wiz79]. 

A distribuição de amplitudes dos pulsos também foi determinada com o uso de 

sistemas de aquisição descritos no item 4.3. A Fig. 4.12 apresenta as distribuições de 

amplitude de pulsos, para vária... tensões- de operaçào do detector Stop, de íons 

provenientes de uma amostra de LiF, colocada a uma tensão de aceleração de + 12 kV. É 

possível observar a deslocamento da distribuição e seu alargamento com a tensão e a 

crescente separação do ruido eletrônico. 

Outro composto utilizado neste estudo foi o CsI. A Fig.4.13 apresenta os 

resultados obtidos para várias tensões do detector, estando a amostra colocada também a 

uma tensão de + 12 kV. Neste caso. as medidas foram feItas em coincidência temporal 

com os íons de eg-+, utilizando o sistema de aquisição descrito no item 4.3. As 

distribuições de amplitudes para este material se mostraram mais largas que as do LiF. A 

queda de intensidade na regiâo de pequenas amplitudes é decorrente da utilização de um 

limite de tensão usado para o disparo dos discriminadores (CFD's), permitindo 

eliminando o ruído eletrônico. 

A Fig.4.14 apresenta os valores dos primeiros momentos das distribuições de 

amplitude de pulsos obtidas para o LiF e o CsI em função da tensão de operação do 

detector Slop. Como pode ser visto, a saturação do ganho não foi alcançada até a tensão 

de 2700 V. A teosão de 2400 V foi escolhida para a operação do detector. Com esta 

http:Fig.4.14
http:Fig.4.13
http:Fig.4.11
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tensão o primeiro Mep do detector Stop opera a 980 V e o segundo a 1000 V, nos demais 

intervalos as tensões são da ordem de 210 V. Estas tensões seguem as especificações do 

fabricante dos MCP's, que recomenda tensões ao redor de 1000 V por placa 

multiplicadora. O uso de tensões acima da recomendada provoca a redução do tempo de 

vida dos MCP's devido ao intenso bombardeio de elétrons nas paredes dos microcanajs. 

Este efeito provoca a destruição da cobertura semicondutora das paredes, reduzindo 

gradativamente a sua capacidade de produção de elétrons secundários e~ dessa forma, 

reduzindo o fator de multiplicação do MCP [Wiz79]. Na tensão de trabalho escolhida a 

amplitude dos pulsos é suficiente para as aplicações com o espectrômetro de massa. 
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Fig. 4.8 - Esquema de montagem do detector de Íons Stop. As placas multiplicadoras de 

elétrons encontram-se montadas em uma configuração Chevron. 
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Fig. 4.9 - Esquema elétrico do divisor resistivo do detector Stop. A tensão de polarização 

é de 2400 V, RI a R4 pertencem ao divisor de resistência total de 22,0 MQ, L é um 

indutor de 1,2 pH e C, o capacitor de desacoplamento de 1,5 pF com tensão de isolação 

de 6 kV. 
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Fig. 4.10 - Fotografia da tela do osciloscópio apresentando (} sinal de salda do detector 

Stop. operando a 2400 V, varredura horfzontaJ calibrada em 10 nsldivisão e vertical em 

500 mVldivisão, 
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Fig. 4.11 - Distribuição de amplitude de pulsos em função da tél/são do detector Stop. 

obtida por leitura na tela do osciloscopio. As barras correspolfdem às amplitudes 

máximas e mínimas observadas. 
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provenientes de uma amostrá de LiF a -I- 12 kY, para tensões de operação de 2400 Va 
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Fig. 4.13 - Distribuições da amplitude de pulsos formados no detector Stop em 

coincidência com fons de Cs+, provenientes de uma amostra de Cs1 a + 12 kV, para 

tensões de operação de 1950 Va 2570 V. De (a) para (b) as escalas horizontais foram 

alteradas para melhor visualização, sendo o ganho do sistema de amplificação o mesmo 

para todos as distribuições. 
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Fig. 4.14 ~ Posições dos primeiros momentos das distribuições de amplitudes de pulsos 

em função da Jensão de operação do detector Stop. Os pulsos são formados pela 

incidência de ions positivos provenientes de amostras de CsI e LiF, sobre o detector com 

energias de 12 keV, 
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4.4.2 Detector de Fragmentos de Fissão - Start 

o detector Start apresenta, essencialmente, a mesma construção do detector Stop, 

com exceção de uma folha de MylalJ aluminizada, de l,51ill1 de espessura. usada como 

conversor de elétrons, instalada. 1,7 mm da face do primeiro Me? (Fig. 4.15). A folha 

conversora encontra-se a uma distância de 13 mm da fonte de í52Cf. Os elétrons emitidos 

do conversor, pela radiação incidente, são acelerados por uma diferença de potencial de 

+ 400 V sobre a face do primeiro MCP, disparando o processo de multiplicação de 

elétrons. 

A folha conversora está presa a uma moldura de aço inoxidável. Como a 

superfície onde está depositado o alumínio enCQntra~se voltada para a face do primeiro 

Mep, foi feita uma deposição a vácuo de uma camada de ouro de aproximadamente 

500 Â sobre a superfície de MyJar para garantir o seu contato elétrico com o anel de mox. 

Esta precaução fOI tomada para evitar a formação de cargas estáticas sohre a face de 

Mylar, que poderiam ocasionar faisçamentos entre O suporte de amostra e o detector 

S/art. A fina camada condutora de ouro não impede a passagem dos produtos de fissão. 

A montagem do detector Start possui a área útil de 78,5 mm2 (R = 5 mm). A 

espessura do conjunto é de 8,5 mm, estando o seu divisor resistivo montado na mesma 

placa onde se encontra o anodo. A Fíg. 4.16 apresenta o diagrama elétrico de montagem 

do detector com seu divisor resistivo, cuja resistênçia total é de 26,5 Mn. O detector 

opera a uma tensão de +2700 V, aplicada em seu anodo por um indutor de 1.6j.tH, usado 

para fi llar eventuais ruídos da fonte de alta tensão. Com esta tensão cada placa 

multiplicadora fica sujeita a urna tensão de polarização da ordem de lOOO V, como 

recomenda o fabricante. 

Fazendo uso de wn osciloscópio, uma fotografia do pulso do detector Starl foi 

obtida (Fig. 4.17). A mesma ressalva fêita para a imagem do pulso do detector Stop vale 

para este caso em relação ao tempo de subida do pulso. que é mais nipjdo do que o 

apresentado. Usando também o osciloscópio e a fonte de 252Cf foi feito o levantamento da 

dlstritribuição de amplitude de pulsos em função da tensão do detector Stal't. O resultado 

11 Mylar _nome comerciai para o polletileno tereftalato dado pela DuPount 
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pode ser apreciado na Fig. 4.18, onde as barras em torno dos pontos medios representam 

os valores máximos e mínimos observados. 

Pard verificar as condições operacionais do detector Start e tentar detennioar o 

nível de discriminação mais adequado para o corte das contribuições do ruído eletrônico e 

das partículas alfa, medidas da distribuiçâo de amplitude de pulsos foram realizadas, 

utilizando o sistema de aquisição de dados descrito no item 4.3, Numa primeira medida, O 

detector Stal't foi exposto à fonte de 252Cf e a distribuição, apresentada na Fig. 4.19 (a), 

foi obüda tendo como contribuições o ruído eletrônico, as partículas alfa e os fragmentos 

de fissão. 

Na Fig 4.19 (b) é apresentada a distribuição de amplitude de pulsos do detector 

Start! tendo sido feita uma coíncidência com os elétrons emitidos de uma amostra de CsI, 

após a passagem do produto de fissão. Como pode ser visto, houve um drástico corte no 

ruído eletrônico e na contribuição das partículas alfa, restando os eventos produzidos 

pelos produtos de fissão e eventos casuais. Por este resultado, nota~se que a distribuição 

de amplitude de pulsos devido aos fragmentos de fissão é larga, estando sobreposta à 

distribuição das parti cuias alfa. Dessa fonua, o nível de discriminação da eletrônica deve 

ser ajustado com cautela para que não OCOITa um corte drástico na contribuição dos 

fragmentos de fissão. A Fig.4.19 (c) apresenta a distribuição de amplitude de pulsos 

obtida em coincidência com o próprio sinal rápido do detector Start, mas com o circuito 

de coincidência ajustado para um nível de discriminação de - 200 mV. Neste caso. o ruído 

e parte da contribuição das partículas alfa foram eliminados. mas é possível notar a 

sobreposição de parte da dístríbuição das partículas alfa com a dos produtos de fissão. 

http:Fig.4.19
http:Aquisi�.�o
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Fig. 4.15 - Esquema da montagem mecânica do detector Start em uma configuração 

Chevron, apresentado em vista frontal e em corte lateral. 
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Fig. 4.16 - Diagrama elétrico do divisor resistivo do detector Start. A tensão de operação 

é de + 2700 V; RI a R5 pertencem ao divisor de resistência total de 26,5 Mf2, L é um 

indutor de 1,2 pH e C, o capacitor de desacoplamento de 1,5 pF com tensão de isolação 

de 6 kV. 
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Fig. 4.17 - Fotografia da tela do osciloscópio apresentando o sinal do detector Start, 

operando a 2700 t~ varredura horizontal calibrada em 5 ns/divisão e vertical em 

200 mV/divisão, 
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Fig. 4.18 - Distribuição da amplitude de pulsos do detector Slart em função de sua 

tensão, obtida por leitura na tela do osciloscópio. As barras cOl'respolldem às 

amplitudes máximas e mínimas observadas. 
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Fig. 4.19 • Distribuição de amplitude de pulsos do detector S/art, operando a 2700 V. 

com a incidência de partículas alfa e produtos de fissão do 152(:1 (a) Contribuição do 

ruído eletrônico, partículas alfa e produtos de fissão; (b) em coincidência com elétrons 

emilídos de uma amostra de Csl, resultando apenas na contribuição dos produtos de 

fissão (! coincidências casuais; (c) em coincidência com sinal rápido do detector Start 

com nlval de discriminação ajustado a -200 mV 
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5. Caracterização do Espectrômetro 

5.1 Influência da Distribuição Bimodal de Velocidades do 151Cf 

Aproximadamente 103 produtos de fissão por segundo incidem sobre a amostra e 

sobre o detector Start, devido à geometria adotada na montagem do sistema de suporte de 

amostras e da fonte de 2s2Cf. 

Os produtos de fissão perdem energia ao atravessarem as camadas de Ni e de Au 

usadas como suporte da fonte. Essas perdas foram calculadas usando o programa TRlM 

(Transport IollS on Malter) de Ziegler e Biersack [Zie88], que simula as interações de íons 

com um meio material e calcula as taxas de perdas de energia por unidade de comprimento 

(dE/dx), fornecendo como resultado suas energias finais após a passagem pelo meio. 

Estimativas dessas perdas foram feitas para o grupo leve e o pesado, representados pelos 

núcleos do I06Tc43 e do 142Ba56, respectivamente, atravessando camadas de Ni de 

(l, 1±0, 1) ~m e de Au de (500±50) Â, A tabela 5.1 apresenta os resultados para as energias 

finais e velocidades de saída dos Íons. Os desvios das energias finais foram determinados 

analisando-se os valores obtidos em simulações com variações nas espessuras das camadas 

de Ni e Au, de acordo com suas incertezas. 

Produto de Fissão Energia Inicial Energia Final Velocidade Final 
(MeV) (MeV) (emlns) 

I06Tc 100 72±4 1,15±0,03 
142Ba 80 52±3 0,84±0,02 

Tabela 5.1 - Valores obtidos com o programa TRIM para as energias finais dos íons de 

!(}6 Tc e !.J2Ba, após passagem por folhas de Ni e Au de (l,ljf),l) Jim e (500f50) A de 

espessura, respectivamente. Também são apresentadas sllas velocidades ao sab"em do 

material. 
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A característica bimodal da distribuição de energia dos produtos de fissão do 252Cf 

afeta a distribuição temporal das moléculas ionizadas provenientes da amostra. Devido ao 

procedimento usado para as medidas de tempo de vôo, onde a referência temporal é dada 

pelo fragmento de fissão que incide sobre O detector Sfari. complementar ao que provoca a 

dessorção; ora a determinação do intervalo de tempo pode ser iniciada por um produto de 

fissão leve, ora por um pesado. Deste modo, o tempo medido para um mesmo tipo de íon 

sofre pequenos deslocamentos temporais a cada evento. A partir das velocidades dos íons 

de 100Tc e 142Ba uma estimativa desses deslocamentos temporais pode ser obtida. 

levando-se em conta a geometria utiIizada, apresentada na Fig. 5.1~ considerando a fonte 

pontual e efetuando o cálculo para trajetórias com ângulos de emissão de 0° e 21°, 

• Start'" AWQ15tra "SlurC Amc.slra

I ... I I ~I
FP 
FC FP- • i FL .~: 
FP FL l~ .l 

(a) (b) 

Fig. 5.1- Esquema da região dafonie de ]J2Cfilustrando os possíveis eventos após afissão, 

sendo FL o fragmento leve e FP o fragmento pesado. Em (a) os produtos de fzssiio incidem 

pelpendicularmente sobre a amostra e o detector Start, em (b) na região mais distante 

possível de seus centros. Em ambos os casos a fonte está colocada à mesma distância da 

amostra e do detector. 

Estando a fonte posícíonada à. mesma distância d do detector Start e da amostra, a 

diferença temporal AT é dada pela expressão: 
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t:.T -= 2d (~_1..) 5.1 
Vp VI 

onde Vp e VI são as velocidades dos fragmentos de fissão pesado e leve, respectivamente. 

A tabela 5~2 apresenta as estimativas obtidas para llT. As distribuições temporais 

dos íons moleculares provenientes da amostra sofrem um deslocamento da ordem de 800 ps 

para a incidência nonnal e 900 ps para a incidência na região mais afastada do centro da 

amostra e do detector Start. 

d (mm) - (ângulo) t.T (ps) 

(a) 13,0 - (O') 800±JOO 

(b)13,9 - (21') 900±100 

Tabela 5.2 - Cálculo das diferenças temporais devido à incidência dos produtos de fissão 

leve ou pesado do 252Cjsobre (] detector Start, com ângulos de rf e 2JQ. 

A Fig. 5..1 apresenta a distribuíção temporal medida com o espectrômetro de massa 

por tempo de vôo para elétrons emitidos devido à incidência de produtos de fissão em uma 

amostra de Csl. As medidas foram realizadas estando a amostra numa tensão de - 18 kV e 

fazendo uso do sistema de aquisição descrito no item 4.2. Dois picos separados por 

(870±50) ps podem ser observados, sendo o pico à esquerda devido a eventos onde 

produtos de fissão pesados incidíram sobre o detector Starl e o outro píco proveniente da 

mcidência de fragmentos leves. Para verificar o comportamento desta diferença temporal 

com a tensão da amostra várias medidas, como a descrila acima, foram feitas e os resultados 

são apresentados !l.'l Fig. 5.3. Foi encontrado um valor médio de (840±30) ps, estando de 

acordo com as estimativas. 
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Fig. 5.2 - Influência da distribuição de velocidades dos produtos de jissão do 252C/ na 

distribuição temporal de elétrons de 18 keVprovenientes de uma amostra de Csl. O pico à 

esquerda cOI'responde a eventos onde o fragmento pesado incide sobre o detector Start e o 

da direita o fragmento leve. A origem do tempo é arbitrária. 
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Fig. 5.3 - Diferença de tempo de vôo de elétrons emitidos de uma amostra de CsI pela 

passagem do produtos dejissão do 252CJ, em/unção da tensão da amostra. 
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5.2 Equação de Tempo de Vôo dos Íons 

A Fig. 5A apresenta O esquema do espectrômetro de massa. O 252Cf: ao sofrer a 

fissão, emite dois fragmentos colineares em sentidos opostos. Um dos fragmentos, ao 

atravessar a amostra, provoca a dessorção e eventual ionização das moléculas. O outro 

fragmento, correiacionado ao anterior, vai em direção do detector Start, provocando a 

formação de um pulso usado no disparo do sistema de aqulsíção de dados. Os 10ns 

secundários dessorvidos são acelerados por uma diferença de potencial V existente entre a 

amostra e a grade de aceleração. que se encontram separados por uma distância Z;. Após a 

aceJeração os íons penetram no tubo de vôo de comprimento Zl livre de campos elétricos 

que possam afetar as suas trajetórias. Os íons, chegando ao flnal do tubo, encontram o 

detector Stop provocando a fonnação de um pulso usado para interromper a medida de 

tempo. Considerando que a aceleração dos Íons é provocada por um campo elétrico 

uniforme, o tempo de vôo para a geometria do espectrômetro de massa pode ser calculado 

pela expressão: 

T=Ai!f+B 5.2 

onde m/q é a razão da massa pela carga do íon e 

A= (~J/2[(I+m(vocose)'lI2 Jm(vocose)'ll'j + 
z, V 2qV . 2qV 

5.3 

_(_1J'r m(vocose)'J,/2 
\ J 

"2 2V 1+ 2 V
\ q 

o termo m(v(}cose/12 é algumas vezes referido como "energia inicial axial" Ec;i do 

Íon secundário, sendo V(1COS e a componente da sua velocidade na direção perpendicular à 

superficie da amostra, paralela ao eixo do tubo de vôo (Fig.S.5). Medidas realizadas 
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mostram que o valor médio de Ect é da ordem de eV~ sendo máximo para íons W [Mac87, 

Bet94]. 

o coeficiente B está relacionado com os acréscimos no intervalo de tempo medido 

devido, por exemplo, ao tempo de processamento dos sinais nos módulos eletrônicos ou ao 

tipo de referência usada no disparo do cronômetro eletrônico (produtos de fissão ou elétrons 

da amostra), 

Como pode ser observado, a equação 5.2 depende dos parâmetros do espectrômetro. 

Introduzindo-se os valores efetívos desses parâmetros, seria possível calcular a massa de 

um íon a partir do valor medido de seu tempo de vôo. Entretanto, irregularidades nas 

superfícies da amostra e dos: detectores, não-uniformidades do campo elétrico entre a 

amostra e a grade. bem como fatores ligados ao tipo de amostra utilizada dificultam a 

obtenção dos valores exatos desses: parâmetros:. A maneira mais adequada para a 

determinação de massas é calibrar {} espectro de cada amostra analisada, como será visto na 

próxima seção. 
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Fig. 5.4 - Esquema da geometria do espectrômeto de massa por tempo de vôo. A fonte de 

2s2Cfencontra-se entre o detector Start e a amostra. Os íons dessorvidos pelos fragmentos 

de fissão são acelerados na região z[ por um campo elétrico, devido à diferença de 

potencial V aplicada entre a amostra e a grade. Os íons atravessam a região de 

comprimento z2 livre de campos até alcançarem o detector Stop. 

, 
coslE>Vo 

, 

Fig. 5.5 - Representação da velocidade inicial de emissão Vo do íon; e é o ângulo entre a 

normal da superjicie da amostra e a direção da velocidade do íon. 
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5.3 Calibração em Massa 

Na espectrometria de massa por tempo de vôo a calibração de um espectro é feita a 

partir da relação 5.2 entre o tempo de vôo dos íons secundários e a raiz quadrada da ma-;sa 

do íon. Apesar da equação levar em consideração a velocidade inicial de cada íon, para que 

uma relação geral passa ser obtida para um determinado espectro de massa esta velocidade 

é suposta ser a mesma para todos os íons. No caso da operação do equipamento em altas 

tensões de aceleração tal suposição é aceitável, uma vez que os termos dependentes da 

velocidade inicial tomam-se desprezíveis. 

Genericamente, para se efetuar a calibração de um espectro é necessário apenas a 

escolha de dois picos de 10ns cujas massas são conhecidas. Entretanto, para melliorar a 

precisão da calíbração, um maíor numero de íons identificados devem ser utilízados. 

A calibração deve ser feita para cada espectro analisado, pois assim é garantido que 

os íons selecionados para a calibraç-âo estão sujeitos às mesmas condições experimentais 

que os demais íons presentes no espectro. 

Os íons utilizados para a calibração podem ser provenientes da própria amostra, do 

material do substrato, da matriz usada para adsorção e de padrões adicionados à amostra 

para esta finalidade [Bea89, Bea90). No caso do uso de padrões, estes não devem interferir 

na formação dos íons secundários da amostra [McI91], 

Os íons W. H:t e Ht estão freqüentemente presentes em um espectro de tempo de 

vôo e, como são de fácil identificação, podem ser usados nas primeiras tentatIvas de 

calibração do espectro. Entretanto, por estes íons possuírem uma velocidade de emissão 

maior que os demais íons formados na amostra, sua utilização pode fornecer um ajuste 

inadequado para os íons situados em regiões de maior massa, provocando grandes desvios 

nas massas calculadas. Em alguns casos, após uma calíbração preliminar do espectro. íons 

de maior massa são identificados e usados para uma nova callbração, Uma outra forma de 

corrigir o efeito das variações das energias iniciais é associar a esses Íons massas empíricas, 

porém este procedimento nem sempre apresenta resultados satisfatórios [McI91, Man90). 
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Também podem ser usados para calibração de espectros íons formados de sais 

alcalinos, como o CsL Tanto o Cs como o I são monoisotópicos e esse sal tem a 

caracterlstíca de formar aglomerados iônicos do tipo (CsI),Cs· e (Csl),r. 

Entretanto, os sais alcalinosi quando presentes em grande concentração~ prejudicam 

a formação de íons de moléculas orgânicas, não sendo adequado associá~los a essas 

amostras no propósito de formar íons para auxiliar a caUbração do espectro. Quando em 

pequena quantidade, a oontaminação com material alcalino pode fonnar ions positivos com 

as moléculas orgânicas. sendo ohservado~ no caso do Na, íons do tipo (M+Na)+, 

(M+2Na+H)'''', etc. Esses ions são úteis para a identificação do material analisado> podendo 

ser usados na caHbração do espectro. Porém, caso o espectrômetro possua baixa resolução 

em massa) picos formados pejos íons da molécula associada ao átomo alcalino podem se 

sobrepor ao picos dos íons quasi-rnoleculares (M+H)+' prejudicando a sua adequada 

detem1inação [Bea90]. 

Na região de íons leves podem ser usados na calibração íons fbnnados por 

fragmentos de moléculas orgânicas. No caso de íons positívos são usados CH3+ e C2H/, 

para os negativos C e CzH . Outros fragmentos podem ser observados, mas isso depende 

do tipo de amostra orgânica analisada. 

Na região de massas grandes os fragmentos iônicos do material anatisado são) na 

maioria dos casos; os únicos candidatos para uso na caHbração, desde que estes sejam 

devidamente identificados e não reste dúvida quanto à sua composição química. 

Para que a curva de catibração de massa forneça boa precisão alguns cuidados 

devem ser tomados na seleção dos picos usados. A fonna e intensidade dos picos devem 

pennitlr uma adequada detenninação de suas posições. Vários são os procedimentos usados 

nessa determinação. aplicados à espectrometria de massa por tempo de vôo (Cha82, Man90. 

Mcl91]. 

Neste tralYdlho é usado o ajuste de uma distribuição normal para .a: determinação da 

posição do pico, As distribuições temporais dos íons apresentam uma porção estreita 

situada sobre uma base bastante larga. Esta base ocorre devído ao decaimento em vôo de 

íons metaestáveis) sendo a porção estreita formada pelos íons que são detectados. intactos 
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[Cha81]. Nesse caso, o ajuste é feito apenas na porção mais estreita da distribuição 

temporal, preferencialmente usando~se apenas alguns canais ao redor do pico [Bea90]. 

Após a determinação das posições dos picos é feito um ajuste pelo método dos 

minimos quadrados para () conjunto de pontos fonnados pelas posições dos picos e as raízes 

quadradas das massas dos íons [HeJ81]. Nem sempre o uso de vários picos é garantia da 

detenninação de uma boa curva de calibração) sendo necessário estudar-se qual conjunto de 

íons produz os menores desvios entre os valores das massas calculadas em relação às 

prováveis massas dos íons. O conjunto que apresenta os menores desvios é utilizado pata a 

calibração do espectro como um todo [Hil87, Man90J. 

A correta ídentificação dos íons influi na precisão da calíbração, uma vez que é a 

partir de sua fórmula molecular que as suas massas são calculadas, Na região de pequena 

massa, caso a resolução do equipamento seja capaz de resolver moléculas isobáricas, 

deve~se ter o cuidado de identificar corretamente os picos, levando-se em conta os isótopos 

mais abundantes para o cálculo da massa, acrescentando-se ou subtraindo~se um elétron no 

caso de ions negativos ou positivos. 

Em um espectrômetro de massa cuja resolução está abaixo da resolução necessária 

para separar íons originados de uma mesma molécula orgânica, mas com diferentes massas 

devido à distribuição isotópica de átomos de C. H, N, O e S, O valor da massa associado ao 

pico resultante é calculado pela média ponderada das massas dos íons, com pesos dados 

pela probabilidade de ocorrência de cada isótopo [Cha82]. Esta probabilidade é calculada 

usando-se uma distribuição binomialn . 

Neste trabalho, o procedimento empregado para a calíbração em massa de um 

espectro inicia-se com a determinação da posição dos picos de alguns íons de pequena 

massa que, como mencionado anteriormente, estão presentes na maioria dos espectros. 

Após uma primeira calibração outros íons são identificados e usados para melhorar a 

precisão do ajuste na região de maiores massas. As massas e abundâncias usadas nos 

cálculos efetuados nes.te trabalho são extraídas da tabela de isótopos do C R C Handbook of 

Chemistry and Physics [Wea91J. 

:n No caso do carbono, se n é (] número total de C na mólecu!a, x fi número de De, p a abundância de De. q a 
abumlâneia de l~C e P(x) a probabilidade de ocorrência de x ãtomos de tlC no íon, então 
P(x)= [n!!(x!(n-"X)!}]p~qn.~ . 
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A seguir são apresentados os resultados obtidos na análise de uma amostra: 

inorgânica; o sal de Cs1t e algumas amostras biológicas como o aminoácido feniJalalina e os 

peptldeos Angiotensin I e LHRH. 

5.3.1 Amoslra de CsI 

A amostra de CsI encontra-se depositada sobre um substrato de Kimfoll:l de 1 Jlm 

de espessura recoberto por uma fina camada de Au de 500 A para garantia do contato 

elétrico. Este material é depositado pelo processo de evaporação a vácuo, sendn sua 

espessura da ordem de 500 Á. As Fig.5.6 (a) e (b) apresentam as distribuições de massa 

obtidas com a amostra sujeita a tensões de aceleração de ± 18kV. Para calíbração do 
, . 

espectro positívo são usados os lons de Cs e C:od ) sendo este últímo pertencente ao 

•conjunto de aglomerados fonnados por esta amostra do tipo (CsI)nCs . O aglomerado de 

maior massa observado é o CssI./, porém com intensidade muito baixa. No caso dos íons 

negativos, o ajuste é realizado com os íons I e CS2I) . Neste caso são observados 

aglomerados do tipo (CsI)nI e o íon de maior massa encontrado é o CS4I.5 • Após a 

calibração é posslvel identíficar ti presença de outros aglomerados devido à contaminação 

da amostra por átomos de Cl e Br. Estes átomos também fonnam famíHas de aglomerados 

em substituição ao iodo do sal de CsL São observados aglomerados do tipo (Csnln_2)Bt e 

(Cs»In_z)CI+ para tensões positivas e do tipo (CsI)nCr e (CsDnBr- para tensões negativas, 

Nestes casos estes aglomerados sofrem a influência da distrihuição isotópica dos átomos de 

C1 esC! e 37C1) e Br C9Br e BI Br), apresentando picos cujas intensidades relativas seguem a 

distribuição binomial. 

Nas tabelas 5.3 e 5.4 são apresentados as valores das massas obtidas pela calibração 

dos espectros juntamente com 8S massas calculadas pela fónnula molecular associada ao 

íon. Na quarta coluna são apresentadas as incertezas das massas medidas, calculadas pela 

23 Nome comercia! do polímero ~rCI7H~]n' 
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propagação de erros dos parâmetros da reta de calibração, e na quinta coluna são 

apresentadas as diferenças entre as massas calculadas e medidas iÍm. Como pode ser 

observado para este conjunta de dados as diferenças Lim são da ordem de milésimos a 

centésimos da u.m.a. Na Fig.5.7 (.) e (b) estão os gráficos de LIm em função de mlq 

relativos às duas tabelas anteriores, permitindo uma melhor visualização da tendência de 

maIor dificuldade na identificação de íons de maior massa. 

(a) 

t CS I' 

" 

1DOO 1200 

mlq 

I c,.·H)h 
(b) 

,,,. "') .E• " 
li' '" c 

n0.,' 
(:,.!..•8 

>o' 


o,~......~ 

.00 '00"" '"' "" "'" mio 

Fig~ 5.6 - Espectros de massa de umâ amostra de Cs! depositada a vácuo sobre um 

substrato de Kimfol recoberto por 500 À de ouro, para tensões de aceleração da amostra 

de -18kV (a) e + 18kV (b). 
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, 
lou Provável Massa Calculada Massa Medida Erro da Medida Am 

H 1,00837 1,0077 O,OllO2 ·0,0007 

C 11,99945 n,996 0,001 ..(;,003 

G,H' 25,00128 25,006 0,001 -\l,001 

G,HO' 41,00329 41,002 0,001 -\l,00 I 

r 126,90502 (ealibr.) 

CsTe!" eSC1) 294,7793 294,771 0,006 -0,008 

esle!' ("ell 296,77635 296,769 0,006 .;),007 

CsIBr' ('?Br) 338,12879 338,723 Ü,006 ,0,006 

CsiBr" (SISr) 340,72674 340,723 0,007 -0,004 

Csf2 ' 386,71495 386,713 0,008 -0,002 

Cs,ICli ("CI) 

Cs:::lCI; e'el) 

402,65358 

464,65063 

4';2,651 

464,657 

0,009 

0,009 

,0,003 

0,006 

(Csl)2Cr e~Ct) 554,5892 554,59 0,01 -0,001 

(C,I),Cr C'el) 556,58626 556,58 0,01 -0,006 

(CslhBr' ('Br) 598,53869 598,53 0,01 -0,009 

(Csl)1Br" (s/Br) 600,53664 600,53 0,01 -0,007 

CS:lIJ ' 646,52483 (calibr.) 
(CsI),CI- ("CI) 814,39911 814,47 0,02 0,07 

(CsI),C!' ("el) 816,39616 816,47 0,04 0,07 

Cs31.t-· 906,>3473 906,38 0,02 O,M 

(CsI{)Cr esC!) 1074,20901 1074,33 0,02 0,12 

CS41~- 1166,14463 1 166,24 0,03 0,10 

Tabela 5.3 - M:assas dos prováveis tons (u,m.a) provenientes de uma amostra de Cal a 

- 18 kV: A calibração éfelta usando-se os picas de I e Csl;t _ 
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, 
Ion Provável Massa Cakulada Massa Medida Erro da Medida lun 

Ir 1,00742 1,0101 0,0003 0,003 

H; 
H; 

2,01510 

3,02293 

2,0190 

3,0274 

0,0005 

0,0004 

0,004 

0,004 
CH)+ 15,02293 15,032 0,001 0,009 
Na~ 22,98977 23,001 0,001 0,01 

C~H1'" 27,02293 27,034 0,001 0,01 

NO' 29,99744 29,989 0,002 -0,008 
Cs' 132,90488 (calibr.) 

Cs1 ' 265,81031 265,761 0,007 -0,05 

CS;l:W 266,81813 266,805 0,007 -0,01 

CstO+ 281,80522 281,788 0,007 -0,02 

CslOH" 282,81305 282,814 0,007 0,001 

c"cr ("CI) 300,77916 300,777 0,007 -0,002 

C5~CI' ()1CI) 302,17621 302,176 0,007 -0,0002 

Cs~Br' C"'Sr) 344,12865 344,726 0,008 -0,003 
Cs2Br+ elSr) 346,12660 346,728 ü,Q08 0>001 

CStI~ 392,71478 (calibr,) 

CsJIC!+ eSCI) 560,58906 560,59 0,01 0,001 
Cs,Icr (HeI) 562,58611 562,58 0,01 -0,006 
Cs)IBr+ ("'Sr) 604,53855 604,53 0,01 -Ü,008 

CSJ1I3f~ (ilar) 606,53650 606,54 0,02 0,003 

CSJ1l:' 652,52468 652,51 0,01 -0,01 

C14I;.:Cl' e$C1) 820,39897 820,43 0,03 0,03 

CS4h+ 912,33459 912,32 0,02 -0,01 

Tabela 5.4 - Massas dos prováveis ions (u,m,a.) provenientes de uma amostra de Cs/ a + 

18 kV, A calibraçào éfoita usando-se os picos de Cs+ e CS2T, 
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Fig. 5.7 - Diferenças entre as massas medidas e calculadas .âm para os possíveis Íons 

provenientes de uma amostra de CsI a -18 kV (a) e + 18 kV (b). 
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5.3.2 Amostra de Fcnilalanina 

A amostra de fenilalanína (c"H"NO" In = 165,08u.m.a.) é preparada com a 

diluição de 5 mg do material em 10 rol de uma solução de TFA (0,1%) gotejada sobre um 

substrato de mylar aluminizado, de 1,5 J.lill de espessura, e recoberto com uma camada de 

nitrocelulose usada para melhor adesão do material sobre a sua superfide. Depois de seca 

ao ar livre a amostra é introdúZ1da no interior do espectrômetro para analise. 

Os resultados de duas medidas feitas a tensões de + 12kV • -12kV são 

apresentados na Fig.5.8 (a) e (b), respectivamente. Nas distribuições de massa são 

observados os íons quasi-molet.'Ulares (M+Ht e (M~Hr, sendo ainda identificado no 

espectro positivo o aparecÍmento do pico correspondente a íons onde o amínoacido 

encontra-se ligado a um átomo de sódio (M+Nat, bem como o pico relativo aos íons 

bimoleculares (2M+Ht, Pícos observados no espectro com valores de massa menores que a 

do pico quasi-molecular são devidos à fragmentação da molécula de fenilalanina e 

contribuições do substrato e impurezas. Por exemplo, o fragmento identificado como 

(M~COOHt ocorre pela perda do tenninal carboxila da fenilalanina, 

A utilização de um substrato de nitrocelulose e a própria amostra causam no 

espectro de massa o aparecimento de picos que podem conter ions isóbaros não resolvidos 

pelo espectrômetro, formados pela combinação de átomos de C. HI O e N. Como exemplo, 

na região de massa de 39 u.m.a. é ronnado um pico pela provável contribuição de íons do 

tipo C3H:s+ e C2l'rN+. Dessa forma, a escolba de picos para calibração deve ser feita com 

cauteJa, evitando-se aqueles onde maÍs de uma espécie de molécula possa estar presente, 

As tabelas 5~5 e 5.6 apresentam as fórmulas moleculares dos prováveis íons 

observados nos espectros de massa da fenilalanina a + 12 kV e - 12 kV, sendo possível 

comparar as massas calculadas pela fônnula (coluna 2) com as massas medidas, obtidas 

pela calibração dos espectros (coluna 3). Na coluna 4 são apresentadas as incertezas das 

massas medidas e na coluna 5 são apresentadas as diferenças entre as massas calculadas e 

medidas Llm. Nesta tabela também estão pres.entes as massas de picos isóbaros, cujos 

valores são os mais próximos do valor obtido pela calibração. Nas Fig. 5~9 (a) e (b) são 

apresentados os gráficos relativos aos desvios t.1m e suas respectivas incertezas. Os pontos 
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relacionados com os íons isóbaros fonnados por moléculas possuindo átomos de nitrogênio 

são representados pelo símbolo (6). Nestas medidas a precisão na detenninação das massas 

encontra-se novamente entre 0,001 u.m.a. e 0,01 u.m.a. 

---,
(M.C0 H)·N, 2 (a)

300 [ 

(M+H)'~ 200 
~ 

~ 

o 100 [ I ~ (2M+H)'(M+Na)' 

o 

.J~/!l.ll.1\~,1l 
O 100 200 300 400 

mlq 

600 
(b) 

CN' 

400 
E 

(M·H)

C H' ,f200 l "

, 111 ,1,1111 111...",1[1,, ,,,,,, ,I, ,.I , , L
I 1 

O 50 100 150 200 
mlq 

Fig. 5.8 - Distribuições de massa de uma amostra de fenilalanila (m = 165 u.m.a.), nas 

tensões de aceleração de + 12kV (a) e -12kV (b). 

http:J~/!l.ll


79 Caracterização do Espectrômetro 

, 
lou Provável Massa Calculada Massa Medida Erro da Medida Aro 

H' 1,00728 1,007 0,001 -0,0003 

H2~ 2,01510 (calibr.) 

CH,+ 15,02293 15,026 0,006 0,003 

Na' 22,98922 22,991 0,001 0,002 

K' 38,96316 38,965 0,01 0,002 

%H:;' 39,02293 39,02 0,01 -0,003 

C::HN+ 39,01035 " " 0.01 

C6Hs ' 77,03858 77,04 0,01 0.001 

C,H3N' 77,02600 " " 0.01 

C.,H.,'" 91,05423 91,04 O,Ol -0,01 

C6HsN' 91,04165 " " -0.002 

CsH; 103,05423 103,05 0,02 -0,004 

C7H$~ 103,04165 " " 0.008 

(M-CO,H)" 120,08132 120,07 0,02 -0,01 

(M+HI' ("C) 166,015626 (calibr.) 

(M+H)' (uC) 167,08%1 167,09 n,03 0,0004 

(M+Na)' 188,06820 188,07 0,03 0,002 

(2MHQ' 3.31,16523 331,20 O/iS 0,03 

Tabela 5.5 - Massas dos prováveis íons (u.m.a) observados na amostra de fenilalanina 

sujeitos a tensão de aceleração de + 12kV. A calibração em massa é feita usando~se os 

picos de H;/ e (M+H;+. 
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•100 Provável Massa Calculada Massa Medida Erro da Medida fim 
H· 1,00837 1,0093 0,0006 0,0009 

e,H" 25,00837 (calibr.) 

CN· 26,00362 26,007 0,003 0,003 

Ç,HO· 41,00329 41,000 0,005 -0,003 

CHNl " 41,01452 " 0,005 -0.015 

CzHJO· 42,01111 41,996 0,005 -(}.OI 5 

CNO· 41,99854 " 0,005 -0,002 

HCOO· 44,99820 44,998 0,006 0,0002 

HN,O' 45,00944 " 0,005 0,01 

C1N" 50,00362 50,002 0,005 -0,002 

(M-H)" "ç 164,07170 (cal1br.) 

(M-H)" "e 165,07506 165,06 0,01 ~O,OI5 

Tabela 5.6 - Massas dos prováveis ions (u,m,a.) observados na amostra de fenilalanina 

sujeitos a tensão de aceleração de - 12kV, A callbração em massa é feita usando-se os 

picos de C2H' e (M+HT, 
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Fig. 5.9 - Diferenças entre as massas medidas e calculadas (.dm) para os possíveis Íons 

provenientes de lima amostra de fenilalanina a + 12 kV (a) e -12 kV (b). Os pontos 

experimentais (t..) representam os íons cuja fórmula molecular possui átomos de nitrogênio 

e são isóbaros a ÍOIIS formados por C, H e o. 
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5.3.3 Amo'tras de Angiotesin I e LHRH 

Dois peptideos analisados são apresentados como exemplos da análise de 

biomoléculas com massas na faixa de 1000 u.m.a, O primeiro é o Angitensin 1, 

m = 1296,7 u,m.a., formado por 10 aminoácidos. e O outro uma amostra de LHRH 

(Luleinizing Hormone Releasing Hormolle), m = 1182,3 u,m,a' j também possuindo 10 

aminoácidos~ 

Ambas as amostras são preparadas com a diluição d. 5 mg do material em 20 "I de 

TFA - ácido trifluoracétíco (0,1%). O substrato usado nestas medidas ê feIto por uma folhá 

de Kimfol de 1 Ilm de espessura e 10 mm de diâmetro, recoberta por uma camada de ouro 

de 500 À. sobre a qual é got<:jada uma solução de nitrocelulos., feita pela dissolução de 

uma folha de nitrocelulose de 10 mg em 20 ml de acetona. Durante o processo de secagem 

da nitrocelulose o suporte é colocado em rotação para espalhar a solução de forma uniforme 

sobre o substrato de Kimfol. Após esta etapa, uma gota da solução da amostra é colocada 

sobre a nitrocelulose, sendo o conjunto deixado secar ao ar livre e posteriormente colocado 

no interior do espectrômetro para as medidas. 

A nitrocelulose é usada como uma matriz que facilita a adesão da amostra sobre o 

substrato, pennitindo uma distribuição unifonne do material sobre sua superficie. A 

nitrocelulose também possibilita o aumento da emissão de íons moleculares da amostra. O 

uso da nitrocelulose para este fim iniciou-se em trabalhos realizados pelo grupo de Upsalla, 

em meados da década de 80 [10n86]. O mecanismo pelo qual matrizes como a nitrocelulose 

pennitem o aumento na produção de 10ns não é bem compreendido, sendo este ainda 

motivo de estudos e tentativas de encontrar outros materiais com caractensticas simílares 

ou superiores às da nitrocelulose [MeN86, Nie87, Zub97]. 

Na Fíg.5.10 (a), (b) e (e) são apresentados os espectros do Angiotensin I, 

adquiridos nas tensões de + 12 kV (al e - 12kV (b), e do LHRH (c) n. tensão de + 12 kV. 

Cada medida foi realizada durante um período de 4 horas, sendo que para o LHRH não foi 

observado Opico (M-Hf para a tensão de - 12kV. O Angiotensin I mostrou-se com maior 

laxa de produção do íon (M+Hr a + 12 kVem relação ao ion (M-Hf a - 12kV. 

http:F�g.5.10
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Para calibração desses espectros foram utilizados os íons identificados como H+, 

Ht, Ht, Na+ e CHJ+, para tensões positivas, e H". C- e CLIr1 para as negativas. Os valores 

obtidos pelas caJibrações para os Íons quasi-moleculares são apresentados: na tabela 5.7. As 

massas usadas para comparação com as empíricas são calculadas pela média ponderada das 

distribuições isotópicas dessas moléculas como mencionado no item 5.3. 

Os resultados mostram que a precisão obtida é menor que 1 u.m.a. Tal precisão é 

suficiente para a determinação da massa de bíomolécuJas nessa região de massa, 

permitindo, por exemplo, verificar se o processo de síntese do material ocorreu de fonua 

esperada. Nesse sentido, O espectrômetro de massa pode servir como ferramenta para o 

controle de qualidade na síntese de peptídeos, verificando possíveis contaminações. 

ausência ou adição acidental de aminoácidos, bem como evidenciando possíveis reações 

colaterais [Cho89, Bie92]. 

Picos de baixa intensidade podem ser vistos nos espectros apresentados na região de 

massas abaixo do pico molecular. Tais picos são fonuados por íons pertencentes a 

fragmentos das moléculas analisadas e podem, eventualmente. ser usados em estudos de 

seqüenciamento de peptídeos e proteinas para a identificação de seus aminoácidos [Tsa89, 

Bie92]. 

(M+H)' (M··Hf 
Massa Medida Massa Calculada Massa Medida: Massa Calculada 

Angiotensin I 1297,1 ± 0,9 l297,4 1295,3 ± 0,8 1195,4 

LHRH 1182,8 ± 0,8 1183,2 

Tabela 5.7 - Massas dos tons quasi-moleculares (u.m.a.) do Angiotensin 1 e LHRH nas 

tensões de + 12 kV e -/2 kV. A Calibraçâo foi feita usando os íons F. H:!", H3 +, Na+ e 

CH;+. para tensões positivas, e Ir, ç e C]J1, para tensões negativas. 
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5.4 ResoluçãQ do Espectrômetro de Massa 

o espeetr6metro de massa por tempo de vôo sofre limitações em sua resolução 

decorrentes de fatores inmnseços aos equIpamentos de medida e de características 

estatísticas presentes no processo de produção dos Íons secundários da amostra [Sta92]. 

Em relação ao sistema de aquisição, a eletrônica rápida empregada teve seu 

desenvolvimento em experimentos de física nuclear, que exigem resoluções temporais 

abaixo de 1 ns. Tal característica é mais que satisfatória para o uso em espectrometria de 

massa por tempo de vôo de biomoléculas, porém os módulos eletrônicos utilizados devem 

ser adequadamente ajustados para operação neste tipo de aplicação (ver item 4.2) [Ens92]. 

Outros fatores que podem limitar a resolução do instrumento são os possíveis 

desvios mecânicos dos componentes do espectrometro que podem provocar 

desalinhamentos entre as superfícies da amostra. da grade de aceleração e dos SIstemas de 

detecção [Rig87], 

No desenvolvimento da equação de tempo de vôo) no ítem 5.2, o campo elétrico foi 

considerado uniforme na região de aceleração. Entretanto, o emprego da grade de 

aceleração provoca inomog.eneidades no campo elétrico, causando desvios nas trajetórias 

dos íons, limitando a resolução do instrumento [Su085]. Para minimizar estes efeitos, 

grades construídas com tramas largas e pouco espaçadas devem ser utilizadas, desde que 

não haja o comprometimento na transmissão dos íons secundários [Ber89, Owe92]. 

No espectrõmetro de massa construído, a energia inicial dos íons secundários 

apresenta-se como outro fator de limitação da resolução do sistema. Porém, como 

mencionado no item 5.2, estas distribuições possuem valores da ordem de alguns eV e, caso 

o aparelho seja operado em tensões de aceleração altas, esta contribuição toma·se de pouca 

importância. Quanto à distribuição espacial dos íons secundários, como o material da 

amostra é dessorvido de maneira praticamente pontual de uma superfície plana, este tipo de 

contribuição provoca pequena Influência na resolução do sistema [Sta92]. 

A equação 5.2 para o càlculo do tempo de vôo dos íons secundários é dependente 

dos parâmetros ZI, Z2. Ve Eei onde, z} é a distância percorrida pelos íons da superfície da 

amostra até a grade de aceleração, z] é a distância percorrida pelos tons ao longo do tubo de 



86 Caracterização do EspectromelrQ 

vôo, Va tensão de aceleração e Bel a "energia inicial axial" dos íons. A resolução temporal 

do equipamento sofre limitações: devido às possíveis flutuações desses parâmetros durante o 

processo de medida. Supondo que suas contribuições sejam independentes, a resolução 

temporal .1Tpode ser calculada pela raiz quadrada da soma quadrática das contribuições de 

cada tenno [HeI81]. Ainda devem ser acrescentadas a esta soma contribuições referentes às 

flutuações temporais dos produtos de fissão no processo de disparo do slstema de aquisição 

tJ.pfe da resolução eletrônica.de/' Dessa forma, L1Tpode ser escrita como: 

aT , aT , aT , 
AT;[l/J A V +(Jaz, A Z, + ih, A z, +av (J 

r r ]
5.4

'/2
dT 1 ., 2. aE. A E" +A"pf +A ti 

\ _I J 

Após os cálculos das derivadas parciais, a ex.pressão acima torná-se: 

{(211l1 (A V I ()' C(X) ( )'AT; lqV A(X) v) +B(X) Az, + 4 Az, + 

J] } 
5.5'" 


D(X)(~:v +A'pf +A'el 

sendo 

A(X)={ZI[Xl/'-(I+X)'12_~(I+Xr'i2]_ 4 (I+Xtl/'}' 5.6 

B(X)=[(I- X)'/2 - X'i']' 5.7 

c(X)=(I- Xr' 5.8 

http:eletr�nica.de
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D(X)= {ZI [(I +xt -xv,]+ i (I +xr3f2 r 5.9 

com 

Edx ~ 5.10 
qV 

o tenno referente à contribuição dos produtos de fissão deve ser eliminado do 

cálculo caso as medidas sejam feitas com o disparo do sistema de aquisição pelos elétrons. 

A resolução em massa do equipamento, definida como mlLlm, onde LÍm é a largura à 

meia altura da distribuição de massa. pode ser calculada pela relação: 

lU T 
= 5.11

i!.Jn 2 I!, T 

Substituindo as equações 5.2 e 5.5 na equação acima e seguindo a anãlise feita por 

Davis et aI. [Dav88], é verificado que no limite de baixas tensões a resolução é fortemente 

influenciada pela "energia axial inicial" dos ions. É observado ainda que nesse limite a sua 

dependência com a massa tende a ser menos importante) uma vez que tanto T quanto AT 

dependem de (m)"lI2. No limite de altas tensões a resolução em massa sofre maior influência 

dos termos relativos à distribuição temporal dos produtos de fissâo e da resolução do 

sÍstema eletrônico. 

5A.l Comportamento da Resolução com a Tensão de Aceleração 

Utilizando uma amostra de CsI, (I comportamento da resolução em massa do 

espectrõmetro foi estudado em função da tensão de aceleração dos íons secundários. Para 

isso, várias dístribuíções temporais dos íons ti, r e Cs&- foram obtidas e as posições de 

seus picos e larguras à meia altura determinadas. 
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A Fig. 5.11 apresenta os resultados para os Íons ~, mostrando uma variação da 

resolução em massa de 600 a 1250, para tensões de aceleração entre -2 kV e -18 kV. As 

incertezas dos pontos experimentais foram obtidas pela propagação dós erros das posições 

dos picos e das larguras à meia altura das distribuições. Nessas medidas o sistema de 

aquisição foi disparado com elétrons emitidos da amostra, sendo eliminada a contribuição 

da distribuição bimodal de velocidades dos produtos de fissão LJpfna distribuição temporal 

dos íons ~. As curvas apresentadas com os pontos experimentais foram calculadas a partir 

da equação 5.11, com T e LlT calculados pelas equações 5.2 e 5.5, respectivamente. Na 

Fig. 5.11 (a) as curvas foram calculadas variando-se os parâmetros Eci e LlEci e fixando-se 

as demais contribuições e na Fig.5.11 (b) as curvas foram calculadas variando-se a 

contribuição do sistema eletrônico Llel e fixando-se as demais contribuições. 

O mesmo estudo foi feito para os íons 1 e CS21 mas, nesses casos, o sistema 

eletrônico foi disparado por produtos de fissão. Para o íon í a resolução em massa obtida 

apresentou uma variação entre 990 e 1540 e para o íon CS21, entre 1060 e 1730, para 

tensões de aceleração entre -3 kV a - 18kV. A Fig. 5.12 (a) e a Fig 5.13 (a) mostram os 

resultados experimentais obtidos juntamente com as curvas calculadas, mostrando o 

comportamento da resolução com variações de Eci e LlEci, fixadas as demais contribuições. 

Na Fig. 5.12 (b) e na Fig 5.13 (b) os mesmos conjuntos de pontos são apresentados com as 

curvas calculadas variando-se a contribuição (Llpj + LlePl/l. 

Nos cálculos das curvas apresentadas foram utilizados valores para as variações das 

trajetórias dos íons na região de aceleração e no tubo de vôo LÍZ, e LÍZ2 de 0,1 mm e 0,2 mm, 

respectivamente, e para o desvio da tensão de aceleração foi usada a relação 

LlV= 0,005% V, segundo informações do fabricante24 
• Para simplificação dos cálculos foi 

assumido Eci = LlEci. estando a ordem de grandeza de seus valores em acordo com dados 

encontrados na literatura [Bet94]. 

24 Fonte de Alta tensão modelo RHSRJOR60 -SpeIlman High VoItage Corporation, New York, USA. 

http:Fig.5.11
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Fig. 5.11 - Comparação entre os resultados experimentais e calculados para a resolução 

em massa do espectrômetro para ions Ir, com o sistema de aquisição disparado por 

elétrons_ (a) Curvas calculadas para diferentes valores de Eei e Li ECb fixadas as demais 

contribuições; (b) curvas calculadas para diferentes valores de .deI, fixadas as demais 

c.:Olltrihuições. 
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5.4.2 Resolução para região de massas baixas e altas 

Como exemplo da capacidade do equipamento em resolver picos na região de 

massas baixas, uma amostra constituída por uma folha de my)ar aluminizada foÍ analisada, 

A Fig. 5.14 (a) mostra a região dos picos isobáricos de massa 27 u.m,a.• sendo possível a 

distinção entre os picos formados pelos íons Al+ e C2Ht, cujas massas medidas são 

respectivamente (26,982±O,OOI) u.m.a. e (27,023±O,OOI) u.m.a., sendo a diferença entre as 

massas L1m:::; 0,041 u,m,a, Os íons de C2H3+ possivelmente foram fonnados pela 

contaminação com produtos orgânicos provenientes do sistema de bombeamento, Para 

verificar a correta identificação do pico com esse íon, a amostra foi recoberta por uma 

camada de sacarQse (C12H220,t), espessa o suficiente para encobrir totalmente a superncie 

de alumínio, impedindo a emissão de tOns de Al+ e favorecendo a formação de Íons C2I"h+ 

pela fragmentação da sacarose [Cha8l]. O resultado desse estudo está apresentado na 

Fig. 5.14 (b), onde o pico de Ar" foi completamente eliminado. 

Como outro exemplo, na Fíg. 5.15 (a) é apresentada a região dos picos isobáricos de 

massa 39 U"fi.a, de uma amostra de valina depositada sobre um substrato de nitrocelulose, 

Neste caso, o primeiro pico foi associado ao íon K+ e O segundo à contribuição dos Íons 

CJHJ + e CiHN t
, sendo as massas medídas para esses picos de (38 j 965±O,004) u.m.a. e 

(39,014±O,004) u.m.a., respectivamente, com .dm = 0,05 u.m.a. O equipamento não possui 

capacidade de resolver os picos de C)H:t e C2HW, cuja diferença em massa é da ordem de 

0,013 u.m.a. Nesse caso, seria necessário um equipamento com uma resolução de 

m/Llm = 3000" A hipótese da contribuição de íons de C2HW na formação de um dos picos 

se deve ao uso da matriz de nitrocelulose. como mencionado no item 5.3.2" A amostra foi 

lavada com água destilada e novamente analisada no espectrômetro de massa. A 

Fig. 5.15 (b) apresenta o resultado dessa medida, mostrando a perda de intensidade do pico 

de K.... Um outro pico. associado ao Íon Ca+. também sofreu perda de intensidade com esse 

procedimento, como pode ser visto pela comparação com o espectro da Fig~ 5.15 (a). Após 

esta etapa, uma solução de Ia foi depositada sobre a superfície da amostra. Um novo 

espectro foi adquirido, apresentando, mais uma vez, O pico de K+, como pode ser observado 

na Fig. 5.15 (c). 
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Medidas feitas com uma amostra de CsI possibilitaram a avaliação da resolução 

espectrômetro na região de massas da ordem de centenas de u.m.'. N. Fig. 5.16 (a) e (b) 

são apresentados os picos correspondentes aos aglomerados Cs4h+ (912,32±O)02) u,m,a. e 

Cs,4- (906.38±O,02) u.m.a., sujeitos a tensões de aceleração de ± 18kV. As medidas das 

larguras à meía altura obtidas para estes picos, 0,50 u.m,a e 0,56 u,m.a., mostram que a 

resolução ml~m para estes aglomerados é de 1800 e 1600, respectivamente. 
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deposição de uma solução de K1, apresenta novamente o pico de r. 
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5.5 Transmissão e Guia Eletrostático de Partículas 

5.5.1 Transmissão dos Íons Secundários 

Para estudar o comportamento da transmissão dos íons secundários através do 

espectrometro de massa furam feitas medidas das intensidades de alguns Íons, normalizadas 

em relação ao número total de eventos que dispararam o sistema de aquisição de dados. 

Foram analisados os íons Ir, r, Csh- e Cs2h - provenientes de uma amostra de CsI 

evaporada sobre um substrato de Kimfol recoberto por 500 A de ouro. Nestas medidas a 

tensão de aceleração foi variada de - 1,5 kV a - 18 kV. sendo um espectro de massa obtido 

para cada tensão. A Fig. 5.17 apresenta os resultados obtidos para os quatro íons, 

mostrando o crescimento da intensidade com a tensão de aceleração. No caso do CS2;I3-. 

para tensões abaixo de - 7 k V j as intensidades integradas são de dificÍl obtenção devido às 

baixas razões sinal-ruído para este íon, o mesmo ocorrendo para o 1- e o Csh- em tensões 

abaixo de - 2,5 kV. 

O feixe de Íons provenientes da amostra possui um fonnato cônico) cuja abertura 

angular depende das componentes radial e axial da velocidade dos ions secundários. Sendo 

o campo elétrico uniforme na região de aceleração. a única componente da velocidade 

afetada pela ação do campo elétrico é aquela paralela à direção axial do tubo de vôo, 

ficando a velocidade radial Hlalterada durante todo o percurso do íon. Dessa fonna. quando 

a intensidade do campo eletrico é aumentada~ a velocidade axial aumenta. provocando a 

diminuição da abertura angular do cone. Isto faz com que uma maior quantidade de Íons 

seja transmitida e colida com a superficie do detector. explicando o comportamento 

observado na Fig. 5.17. Quando a área da secção transversal do cone é menor que a área do 

detector, todos os íons podem ser detectados, não sendo mais observados acréscimos na 

íntensídade dos íons com o aumento da tensão de aceleração. Tal condição aparentemente 

não foi alcançada para o conjunto de ÍOns estudados, uma vez que não é observada uma 

tendência de saturação nas intensidades integradas dos íons, 

A condição que deve ser satisfeita para que os íons emitidos da amostra possam ser 

transmitidos até o detector é dada pela relação: 
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Rd 
Vosen80 ~ 5.12

T 

onde v{) é a velocidade inicial do íon, Do o seu ângulo de emissão em relação à nOImal da 

superficie da amostra, T o seu tempo de vôo e R<J o raio do detector. 

Utilizando o programa SIMION2s para modela.gem de campos eletrostáticos. 

simulações de trajetórias de íons de H" atravessando o espectrômetro de massa desde a 

região da amostra até a porção final do tubo de vôo foram realizadas, Na Fig 5.18 são 

apresentados os resultados dessas simulações, sendo os íons de H emitidos da região 

central da superfície da amostra, com energias iniciais de 3,5 eV, ângulos de emissão 

variando de - 80° a + 80°, em passos: de 20°, e a tensões de aceleração de -4 kV, - 12 kV e 

~ 18 kV. Detalhes das porções iniciai e final do espectrômetro de massa também sâo 

mostrados. sendo possível acompanhar o estreitamento do cone com o aumento da tensão 

de aceleração dos Íons. Em - 4 kV alguns Íons não conseguem alcançar o final do tubo de 

vôo, colidindo com sua parede. Em ~-12 kV e - 18 kV todos os íons simulados chegam ao 

final do tubo, sendo a eventual detecção dependente do raio do detector. 

A influência da geometria do sistema e da distribuição de energias iníciais dos íons: 

na transmissão do espectTÔmetro de massa foi simulada com auxílio de um programa 

desenvolvido em linguagem FORTRAN77) onde as posições iniciais de emissão dos íons 

(xu,yu), seus ângulos (Bo.rPa) e suas energias iniciais Eo são obtidos por sorteios. A 

distribuição das posições iniciais é suposta uniforme., podendo ocorrer em qualquer ponto 

da superficie da amostra de ralO Ra = 5 mm e os ângulos Bo e ?n podendo assumir valores de 

O a 1f.12 e de (} a 2n:. respectivamente, As energias iniciais são sorteadas adotando-se uma 

distribuição normal, com valor médio <E;> e desvio padrão cr = <E;>I2. Após o sorteio, o 

ion atravessa o sistema segundo trajetórias calculadas por suas equações de movimento. No 

final do percurso, a posição radial r do íon em relação ao eixo do tubo é comparada com o 

25 Idaho National Engineering Lab()Tatory EG&G Idaho Inc, ldaho Falls, ID 83415, EUA. 
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raio do detector (Rrt = 10 mm), sendo considerada uma transmissão bem sucedida aquela em 

que r < Rd. 

Várias simulações foram realizadas para íons de diferentes energias médias iníciais 

e tensões de aceleração variando de 1,5 kV a 20 kV. Na Fig.5.19 são apresentadas as 

razões dadas pelo número de ions transmitidos em relação ao número de Íons emitidos da 

amostra (N / No). Neste caso, os resultados independem da massa do Íon. uma vez que a 

posição radial dos íons no final do tubo de vôo de comprimento d é dada pera relação: 

(E J/2 

5.13r=dsen9 lq'~ 

As diferenças entre os vários tipos de íons devem se tomar aparentes se os modelos 

usados nas simulações forem modificados com fi introdução das distribuições angulares e 

de energias iniciais mais condizentes com as dos pr6prios íons. Por exemplo, no caso do H" 

medidas indicam que este íon possui uma distribuição angular do tipo cosJ/2 B, com um 

ângulo médio de emissão <8> "" 366 
, e para o íon de Cs+ é observada uma distribuição 

angular do tipo cos-' B, com <B> ~ 27" [Bet94]. 

A Fig. 5.19 mostra o gradual aumento do número de Íons que alcançam o detector 

com o aumento da tensão de aceleração, similarmente aos resultados apresentados na 

Fig. S.l7. Entretanto, uma comparação direta entre os dois resultados não pôde ser feita, 

uma vez que as intenSIdades integradas obtidas experimentalmente dependem, além do 

efeito da tensão de aceleração, das contribuições relativas à eficiêncía da dessorção pelos 

Íons primários, à transmissão da grade de aceleração e à eficiência do detector Stop. Para 

tensões da ordem de 18 kV. os resultados das simulações indicam que são transmitidos, 

através do sistema, cerca de 50 % dos íons com energias médias entre 3 eV e 4 eV e 75 % 

com energias rnédías entre I eV e 2 eV, que corresponderiam às transmissões do H' e r que 

possuem energias dentro destas faixas, segundo dados enconlrados na literatura (Bet94]. 

http:Fig.5.19
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Fig. 5.18 - Resultados de simulações realizadas com <> programa SIMION de trajetórias de 

íons de 11 emitidos da superflcie de uma (.l1uostra, com ângulos de emissão de - 81/ a 

i + 800 e energias iniciais de 3,5 eV, para tensões de aceleração de - 4 kV (a), -12 kV (b) e 

I 
·18 kV (c). 
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obtidas por simulações computacionais, 

I, , 
, 



103 Caracteri?.açãQ do Espectrornetro 

5.5.2 Guia Eletrostático de Partículas 

o espectrõmetro de massa utiliza um dispositivo que permite aumentar a 

transmissão dos íons secundários através de seu interior, chamado guia eletrostático de 

partículas (gep), cuja utilização em sistemas de tempo de vôo foi introduzida por Oakey e 

Macfarlane [Oak67). Confonne a descrição mecânica no item 3.3. o gep é constituído por 

dois cilindros metálicos concêntricos, um deles sendo o tubo de vôo e o outro um fio de 

tungstênio recoberto com ouro, havendo entre os dois uma diferença de potencial Vlh cuja 

polarização depende da carga dos ions que se quer transmitir, 

A função do gep ê fazer com que os íons presentes no interior do tubo fiquem 

aprisionados em órbitas espirais. devido ao campo elétrico radial ali existente, e sejam 

transmitidos até a região de detecção. Na Fíg.5.20 é apresentada a geometria do sistema 

para um Íon viajando no interior do gep em um instante de tempo quaiquer, com velocidade 

\0', direcionada segundo os ângulos B, medido em relação à nonnal do plano kY, e f/J. medido 

em relação ao plano )'z. A componente da velocidade paralela ao fio v: não é alterada pelo 

campo elétrico nessa região, sendo responsável pelo transporte do íon até o final do tubo. A 

componente perpendicular da velocidade vp está relacionada com o movimento espiral do 

íon ao redor do fio: 

vp=vsenO 5.14 

A "energia orbital efetiva" do íon em coordenadas cilíndricas ê dada pela relação: 

mr2 e 
= --+--,+u{r) 5.15E'J 2 2mr

onde L:;:; mr]à é o módulo do momento angular do íon em relação ao eixo do tubo de vôo. 

http:F�g.5.20
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! Fig~ 5.20 ~ Geometria do guia eletrostático de partículas. Em um instante qualquer, o 1011 

I encontra-se a lima distância r do fio. possuindo velocidade v e fazendo um ângulo B com a 

normal ao plaJ1o~ e fjJcom o plano yz (adaptado de [Oak67]J. 

Nesta configuração, a energia potencial para um ion posicionado a uma distância r 

do fio no interior de um gep infinito, é dada por [Oak67]: 

In{r(Rl
U(r) 5.16= -qIVoll~(s/R) 

onde q é a carga do Íon, s o raio do fio e R o raio do tubo. 

Vma vez que não há torques agindo sobre os íons em relação ao eixo do tubo na 

região de aceleração e no interior do gcp, peta conservação do momento angular o tenno 

dependente de L2
, na equação 5.15, pode ser escrito como: 
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& 
2mr' = 

? 

Ec sen' 90 sen2 !/lo (:~ ) 
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5.17 

onde Ea é a energia inicial do íon, Do e rPo são os seus ângulos de emissão na superficie da 

amostra e ra a sua posição radial. 

Para que um íon não colida com as paredes do tubo e com o fio, sua energia inicial 

Eo deve respeitar a seguinte condição [Dav88]: 

U(s)-U(r,) U(R)-U(r,) 

seo' 90 [ I-seo'",o (~J< E. < seo' 90 [I~~O'I/lo (;JJ 
5.18 

sendo U(r,) a energia potencial do íon ao entrar no gep. 

, 

I 
I, 

I 

Este resultado advém da utilização da conservação de energia e das condições para a 

ocorrência. na órbita do ion, de um apogeu e um perigeu (r = O») com raios iguais a R e s. 

respectivamente, 

As equações de movimento dos íons podem ser obtidas por tneío da Lagrangiana do 

sistema escrita em tennos dos parâmetros acitna descritos, conforme cálculos feitos por 

Oakey oi aI. [Oak67]: 

A, ~ 
r;:;;;;;3+

r r 
5.19 

,
a = A'/2_,

r" 5.20 
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sendo 

2 2 2"A! = ro vpsen 'Y 5.21 

qVQ
A, 5.22

mln(sfR) 

Entretanto, as equações 5.19 e 5.20 não podem ser integradas. não sendo possível 

obter expressões analíticas para r(t) e et(t), Para o cálculo dessas grandezas é necessário 

utilizar técnicas de cálculo numérico, como realizado por Hooverman [Hoo63] e Oakey 

[Oak67], 

As trajetórias do íons sob à influência do gep foram simuladas com o auxíiio do 

programa SIMION, Os resultados dessas simulações são apresentadas na Fig. 5.21, Nestas 

simulações dois íons H- partem de posições simétricas em relação ao centro da amostra, 

com energias iniciais de 3,5 eV e ângulos de emissão de Bo = 36° e rf;a = 20°. estando o gep a 

uma tensão de + 15 V e tensões de aceleração de - 100 V, - 3 kV e - 8 kV, Os valores para 
, 

Ea e B(I utilizados nestas simulações representam os valores médios dessas grandezas 

i encontrados na literatura [Bet94]. Na figura são também apresentados detalhes da porção 
i 

ínicial do tubo de võo e as projeções das trajetórias dos Íons no final do tubo sobre o plano 

I, xy. Nestas projeções, é observado que, com O aumento da tensão de aceleração, o ioo não 

consegue executar vários períodos de rotação em torno do fio~ ficando pouco a pouco fi 

projeção de sua trajetória sem o padrão de pétalas observado no caso da tensão de -100 V. 

Para estudar o comportamento do gep em função de sua tensão de operação e da 

tensão de aceleração dos íons secundários, espectros de massa foram obtidos para uma 

I amostra de CsI. A Fig.5.22 apresenta as intensidades dos picos dos Íons Ir, r e CsI2

nonnalizadas em relação à intensidade desses picos sem o gep em operação. ForamI utilizadas variações da tensão do gep de + 5 V a + 50 V e tensões de aceleração. de - 3 kV fi 

- 18 kV, 

Ao se utilízar o gep em tensões de aceleração elevadas, o efeito do estreitamento 

radial do feixe de íons provoca a diminuição do número de íons que somente poderiam ser 

transmitidos com O auxílio do gep. Este efeíto pode ser observado na Fig. 5.22. mostrando 

http:Fig.5.22
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que, para uma tensão do gep fixa, O seu ganho diminui com O aumento da tensão de 

aceleração, 

Uma maior eficiência do ganho do gep é notada a baixas tensões de aceleração, a 

-3 kV e -4kV, para o H- comparativamente aos íons de r e Cs}z-. Tal comportamento 

pode ser atribuido às energias iniciais dos Íons que. sendo maior para o n, faz com que as 

suas trajetórias fiquem mais díspersas, possíbiHtando a ação do gep sobre uma população 

,, mais numerosa de ÍOns. 

! Para tensões de aceleração maÍs elevadas o ganho do gep praticamente se iguala 

para todos as 10ns, uma vez que a componente axial da velocidade V;: e extremamente 

grande, mascarando o efeito da velocidade radial. Nas medjdas analisadas, observa~se que 

para tensões de aceleração entre - [2 kV e -18 kV O gep possibilita um aumento no valor 

da intensidade da ordem de 50%. 

I Da mesma maneira que no item anterior, o ganho do gep foi modelado por meio de 

simulações das trajetórias dos íons emitidos da superficie da amostra, passando pela etapa 

de aceleração e alcançado o início do gep~ que transmite os Íons até a região do detector. 

Para isso, um novo programa foi desenvolvido, em linguagem FORTRAN77f onde são 

sorteados as posições (xa.yo) dos íons na superfície da amostra, os ângulos de emissão 80 e 

t/Jn e a energia inicial En, esta última a partir de uma distribuição do tipo nonnal com valor 

médio <Eti> e desvio padrão (j = <Eti> ! 2. Após a aceleração, os íons alcançam a entrada do 

gep na posição (xJtyt), com ângulos de entrada 81 e rh. As trajetórias dos íons nesta região 

são calculadas ponto a ponto, por meio de integração numérica da equação 5.19, utilizando 
, 

a técnica desenvolvida por Vedet [AH89], onde a componente radial da trajetória. no 

! , instante (t+8t), ê dada pnr: 

I, 
r(1 +8 t) ~ 2,(1) - r(1 -8 I) + ;'Ít)8 [' 5.23 

Este resultado é obtido tomando~se as expansões em série de Taylor das posições 

radiais r(t+Õt) e r(t-at), somando-as e considerando apenas os termos até segunda ordem. 
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Durante a simulação são testadas as condições de contorno geométricas do sistema, 

sendo verificado, em cada instante, se há colisão do íon com as paredes do tubo ou com o 

fio do gep. Ao final do trajeto é determinado se O íon alcança O detector. 

Na Fig 5.23 são apresentadas projeções no plano xy de duas trajetórias para íons de 

H" calculadas com o programa desenvolvído, ilustrando a capacidade do gep em transmitir 

os ions até o detector. Os ioos são acelerados com tensões de - 500 V e - 3 kV estando o 

gep a + 20 V, A circunferência incluída na figura representa o raio do detector (lO mm) 

instalado no final do tubo. 

Os resultados das simulações para íons de H" e r são comparados com os dados 

obtidos experimentalmente na Fig. 5.24. As simulações reproduzem o comportamento do 

ganho do gep em função de sua tensão, bem como com a tensão de aceleração. Entretanto, 

as simulações fornecem valores superiores de N I No em relação aos dados experimentais, 

sendo maiores as discrepâncias para baixas tensões de aceleração. 

Uma possível explieação para este resultado é o uso de um modelo ideal para .o 

potencial do gep, que não leva em consideração os possíveis desvios das trajetórias dos íons 

nas partes inicial e final do dispositivo, devido às defonnações nas linhas de campo 

eletrostatíco, Com auxílio do programa SDAION é possível modelar um gep maís realístico 

e observar as deformações das eqüipotencÍais nestas regiões, como no exemplo da Fig 5.25. 

Devido a estas perturbações, um íon é acelerado nas proximidades da entrada do gep, e 

desacelerado em sua saída. 

Para um futuro aperfeiçoamento da simulação, arquivos poderão ser gerados com O 

programa SIMION, contendo uma matriz de pontos com o mapeamento do potencial nas 

porções inicial e final do gep, e usados como arquivos de entrada do programa para o 

calculo das trajetórias dos ions nestas regiões. 
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Fig. 5.21 - Trajetórias de Íons n simuladas com o programa SIMION. Os íons 11 são 

emitidos com energia de 3,.5 eVe ângulos de emissão th = li? e t/JfJ = 2ff', para tensões de 

- InDV (a), -3kV (b) e -8kV (c). Nos delalhes são apresel/ladas, à esquerda, li porção 

inicial do tubo de vôo e, à direita, a projeção no plano xy das trajetórias no final do tubo, 



I 
110 Caracterização do EspeclrÔmetro 

." T {'] [J • 

o o o 
(a) tl o o o o o 

§:3 [] /;1 

ê o 

-- o 
~ * vS2 ~ ~ v o. o ur V ' 

41 v.'? -,+ + - ...... + 
..... V+'· H" 
E: 1 !lI + 

••••• '1 

4 "'I'" 

(b) 
§:3c oooe {'] {'] 
- o __ o <) o o (J o 
'8l2 c o .. 
o. o V V q v 7 ~ 
1) ;,,,++.;. + 
:;:::t v '" .. 1c • 
- 1 • 

r ! . 

4 ,--~-- .··r··--------,' 

(c) 

§:3_ U o IJ [] o C 

s;;, n o o o 
-. o o <)

-2 ;;I o - {. ~ 
t'» o ,'0 fl v 

t L ~ ~ ~ ~ ~ -I

';:::' v 'Cf + "" Osl 
..E 1 $ ~ 2 

M'r-
o 10 20 30 40 50 

tensão gep (V) 

c *3kV o -4kV -8kV '<J -12kV -16kV • -18kV'" 

Fig. 5.22 ~ Comportamento do ganho do gep em Junção da tensão do fio e da tensão de 

aceleração, medido para íons fí (a), r (b), Cslz- (c) provenientes de uma amostra de Csl. 



III Caracterização do Espectrômetro 

H' (~500V I 9ÇP +20Vji ,.. , ,1 
',11 ':~": 

r'
O> 

I 
> M 

t ., 
··tI' ...nyj ~... ...~

"'Jl ":,lf ,., 
posiçlQ X (em) " 

(a) 

I ' , H' (-3kV,I ru!!€ :!".?",'I"u..1~~,,

::, /7\ 
o , ,I! I]f \1 ' 
;: O,ll.i \ ,.:..., I 

i ~\ \'S 
~ ·,1 \", 
"L~ ..... ,l 

., o 4,5 Oi) 115 '/1 

poslçào X (rol) 

(b) 

Fig~ 5.23 - Projeções das trajetórías no plano xy de Íons F com energia inicial de 3,5 eV, 

slljeitos à influência do guia eletrostático de partículas colocado a + 20 V. As trajetórias 

são obtidas por integração numérica das equações de movimento. 
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Fig. 5.24 - Comparação dos resultados experimentais do ganho do gep com os obtidos por 

simulações (curvas contínuas), para os tons li (a) c r (b). 
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Fig. 5.25 - Detalhe da porção inicial do tubo de vôo mostrando as d.iformações nas 

eqíiípotcm:iais devido a efeitos de borda do gep de dimensão finita. 



114 Análise do Peptideo "(-Olu-Cy, rs Me) 

6_ Análise do Peptfdeo y-Glutamil-S-Metllcistema 

Em colaboração com o Departamento de Alimentos e Nutrição Experimentai da 

Faculdade de Ciências Fannacêuticas da USP e com o Departamento de Bioquímica do 

Instituto de Química da USP foi analisado o peptídeo y-glutamil-S-metilcisteina 

(C,H"O,N1S) de massa 264,30 li.m.a. com o espectrômetro de massa por tempo de vôo. O 

interesse no estudo desse peptídeo suJfurado não-protéico reside no fato de o mesmo estar 

presente, em quantidade variável, em diversas sementes de leguminosas comestíveis, 

incluindo o feijão, e ser suspeito de causar efeitos tóxicos semelhantes aos descritos para a 

S-metilcisteína [Oia98J. 

Uma solução da amostra foi gotejada sobre um substrato de Mylar a[uminizado de 

1.5 !-tm de espessura, fonnando, após a sua secagem, um depósito de 40 nmoles do materiaL 

A seguir, a amostra foi Íntroduzída no espectrometro de massa e anaHsada por um período 

de 5 horas a uma tensão de aceleração de +10 kV. A Fig. 6.1 (a) apresenta o espectro de 

massa obtido e a Fig. 6.1 (b) mostra em detalhe a regíão de interesse) onde foram 

indentificados alguns dos prováveis íons fonnados pela amostra. Na Tabela 6.1 estão 

listados os 10ns identificados e suas respectivas massas medidas, tendo sido utilizados para 

a calibração os picos dos Íons H\ Ht e Na+, não apresentados no espectro. e as massas 

calculadas pelas fórmulas associadas aos 10ns. 

Após esta primeira análise., a amostra foi retirada do especttômetro e sobre ela 

foram gotejados 5 ~d de uma solução de H202 (30%), com a mtenção de provocar a 

oxidação do material e mostrar a possibilidade da técnica na análise de produtos resultantes 

de reações químicas realizadas "in situ". A Fig. 6.2 (a) apresenta o espectro de massa 

obtido após um periodo de análise de 2 horas e a Fig. 6.2 (b) mostra em detalhe a região de 

interesse. Na Tabela 6.2 estão listados os Íons prováveis e as massa calculadas pela 

calibração e por suas fórmulas. Após o processo de oxidação, os picos fonnados pelos íons 

(M+Ht, (M+Naf, (M+2Na-H)" e (M+3Na-2H)' foram praticamente eliminados, restando 

apenas as fonuas oxidadas e aparecendo com maior intensidade o pico de (M+Na+20t. 
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Íon Provável 
(M+Ht 

(M+O+H)' 
(M+Nat 

(M+Na+Or 
(M+2Na-Ht 

(M-i-O+2Na-H)+ 
(M+3Na-2Hf 

(M+20+2Na-Ht 
iM+O+3Na-2Hr 

Massa Calculada 

265,31 

281,303 

287,29 

303,285 

309,272 

325,267 

331,22 

341,262 

347,25 


Massa Medida .:Im 
265,30 
2&1,269 
287,30 
303,260 
309,277 
325,266 
331,24 
341,256 
347,29 

0,01 
0,034 
-O, I 

0,025 
-0,005 
-0,001 
-0,02 
0,006 
-0,004 

Tabela 6.1 - Massas dos prováveis Íons positiVOS (u.m.a.) provenientes de uma amostra de 

y;.GIIl-Cys (.,)-Me) a + lOkV. Os picos dos Íons rr, H]~ e Na + foram usados na calibração. 

Ion Provável Massa Calculada Massa Medida .:Im 
(M+O+Ht 281,30 281,34 -0,04 
(M+Na+Or 303,28 303,30 -O~02 

(M+Na+20r 319,28 319,22 0,06 
(M+O+2Na-H)' 325,27 325,28 -0,01 

(M+20+2Na-Hr 341,26 341,21 0,05 
iM+O+3Na-1Hr 347,25 347,30 -0,05 

Tabela 6.2 - Massas dos prováveis fons positivos (u.m.a.) provenientes de uma amostra de 

y-Glu-Cys (S-Me), após oxidação com 5pl de H,O, (30%), a + la kV. Os picos dos íons li', 

H1 + e Na "jàram usados na calibração. 
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Fig. 6.1- (a) Espectros de masssa de uma amostra de Y'"Gtu-Cys (S-Me) depositada sobre 

um substrato de mylar aluminizado, a uma tensão de + JOkV. Em (b) detalhe da região de 

interesse. 
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Fig. 6.2- (a) Espectro de masssa de uma amostra de y-Glu-Cys (S~Me) após sua oxidação 

"in situ" com 5pl de H202 (30%). a uma tensão de + lOkV. Em (b) detalhe da região de 

imeresse< 
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7. Conclusões 

Este trabalho consistiu no desenvolvimento de um espectrômetro de massa por 

tempo de vôo que utiliza a técnica de dessorção e ionização de moléculas por 

bombardeamento de ions rápidos. Sua realização possibilitou uma visão geral das várias 

etapas ligadas a um projeto na área de jnstrumentação, desde a sua concepção até os testes 

de caracterização do equípamento, 

Numa primeira etapa foram feitos a montagem e testes de estanqueidade da câmara 

de vácuo do sIstema, que alcançou uma pressão final de 2 x 1O~1 torr a 3 x 10,7 tOIT. Em 

seguida, foram executados as montagens e ajustes das partes mecânicas internas de 

movimentação do porta-amostras e da fonte radioativa, CQrno também testes de isolamento 

elétrico desse conjunto. Finalizadas as montagens, foram instalados o tubo de vôo com O 

guia eletrostático de partículas e os sistemas de detecção. 

Após esta fase preliminar, seguiu-se uma série de medidas para o ajuste da 

eletrônica associada ao instrumento, O que pennitiu um entendimento das capacidades e 

limitações do sistema de aquisição de dados. 

Nos estudos que se seguiram, amostras-padrão foram analisadas para a 

dttenninação da precisão do espectrõmetro na determinação de massas. A escolha dos íons 

para a calibração dos espectros deve ser feita de maneira criteriosa, sendo esta escolha 

dependente do tipo de amostra analisada. Entretanto, íons como Ir, Hz+, Na+, H-, C- e 

C2Ir, presentes na matoria dos espectros, são normalmente usados no processo inicial de 

calibração, podendo ser rea1izados refinamentos, com a utilização de outros íons 

identificados no espectro da àmostra. 

No caso da amostra de CsI, as diferenças obtidas entre as massas medidas e as 

massas ca!culadas pelas fóm1Ulas químicas dos íons foram de 0,01 u.m.a., para a região de 

massa de algumas ti.m.a. até centenas de u.m.a.• e de 0,1 u.m.a., para massas entre 

500 u.m.a. e 1000 u.m.a. Os mesmos valores para as diferenças de màSsas foram 

encontrados no caso dos íons emitidos de uma amostra do aminoácido feni1alanína. 

Para os peptídeos Angiotensin I e LHRH, a precisão nu determinação de suas 

massas ficou em torno de I U.fi.a. A distribuição isotópica dos: elementos constituinte..;; 
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dessas moléculas causam dificuldades na determinação de suas massas, devido à 

sobreposição de vários picos, não resolvidos pelo equipamento. Entretanto, os valores 

medidos das massas possuem precisão suficiente para o uso do instrumento na verificação 

de possíveis falhas durante os processos de síntese de peptideos e proteínas. 

O uso de amostras-padrão também possibilitou o estudo da resolução do 

espectrometro de massa. No caso da amostra de CsI foi obtida uma resolução de 

ml,dm~ 1600 para o íon Cs,J" (m~912,32±0,02u.m.a.) e m1L1m~ 1800 para o íon 

Cs,L,' (m ~ 906,38 ± 0,02 u.m.a.). Também foi estudado o comportamento d. resolução em 

função da tensão de aceleração dos íons secundários, tendo sido analisadas as possíveis 

fontes de sua limitação. Foi visto que l para tensões entre 2 kV elO kV~ a distribuição de 

velocidades iniciais dos íons é uma das principais causas da limitação da resolução do 

sistema e, para tensões acima de 10 kV, as perdas da resolução são associadas ao sistema 

eletrônico e à distribuição bimodal de velocidades da fonte de 2s2Cf, 

Na região de íons com pequena massa o espectrômetro mostrou ser capaz de separar 

picos com diferenças de massa de &m = 0,041 u.m.a., no caso de uma amostra constituída 

por uma folha de mylar aluminizado. Para a verificação da correta identificação dos picos 

no espectro de massa da amostra~ sacarose foi depositada sobre o substrato de mylar~ 

acentuando o pico de C2H3"". Tal procedimento exemplifica a possibilidade dessa técnica, 

que pennitc novas anáHses após modificações na amostra. 

A transmissão do espectrômetro foi estudada em função da tensão de aceleração dos 

íons secundários e modelada com o auxílio de um programa desenvolvido para simular as 

trajetórias desses íons, levando-se em conta a geometria do sistema. Das simulações foi 

possível concluir que, operando o espectrômetro a tensões de aceleração da ordem de 

18 kV, a transmissão de íons com energias iniciais médias entre 1 eV e 2 eV é de 75% e 

com energias entre 3 eV e 4 eV é de 50%. Nestes resultados não foram consideradas as 

eficiências de detecção e de produção d~ íons secundários da amostra pelos produtos de 

fissão. 

Com o objetivo de aumentar a transmissão dos 10ns secundários, foi instalado no 

tubo de vôo do espectrômetro de massa um guía eletrostático de partículas (gep). O ganho 

da transmissão também foi modelado com o uso de um programa desenvolvido para 
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simular as trajetórias dos íons secundários sujeitos à ação do gep, reproduzindo 

parcialmente O comportamento dos resultados experimentais. Nas medidas do ganho deste 

dispositivo, aumentos de 50% foram obtidos na transmissão dos íons n. r e Csh-. a uma 

tensão de aceleração de - l8kV. 

Como continuidade do trahalho está programada a inclusão de uma fonte de 

ionização por fótons de ultravíoleta pata uso do espectrõmetro de massa com a técnica 

/o.1ALDI [Lim98]. Para isso~ uma janela de quartzo será instalada em uma das entradas 

laterais da câmara de vácuo, que pennitirá a passagem de um pulso de laser para o interior 

do sistema. Deste modQ, sem possível estender o limite de análise de massas para a faixa de 

104 u.m.a. Outra modificação necessária para o uso dessa técnica é a instalação, no 

analisador de massa por tempo de vôo, de um sistema de deflexão de 10ns secundários para 

eliminar a interferência de Íons de pequena massa produzidos em grande quantidade pelo 

pulso do laser, prejudicando a detecção de Íons de grandes moléculas, Para uso com a 

técnica MALDI, também será desenvolvido um sistema de aquisição de dados baseado em 

um digitalizador de pulsos (Transient Recorder). 

Paralelamente a essas implementações, serão realizados estudos para a construção 

de um novo espectrômetro de massa possuindo um espelho eletrostático que permitirá 

medidas com resolução em massa superior à do atual sistema [Hir98]. 

Além dos esforços voltados à área de instrumentação, deverão ser intensificados os 

intercâmbios com grupos ligados à área de bioquímica, que têm interesse na técnica de 

espectrometria de massa para a caracterização de biomoJéculas. Nesse sentido, contatos 

estão sendo feitos com grupos da Escola Paulista de Medicina (UNIFESP), do Instituto de 

Química da USP e da Faculdade de Ciências Fannacêuticas da USP, tendo sido realizado, 

em colaboração com os dois últimos, um trabalho relaCÍonado à análise do peptídeo 

y-glutamil-S-metHcisteína. Como continuidade, um programa de estudos relativos à análise 

de substâncias clorofiladas extraídas da soja será realizado. 
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