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Resum 

El servei de coordinació d’activitats nuclear (SCAR) gestiona una xarxa de Vigilància 

Radiològica Ambiental. Amb l’ànim de mantenir la xarxa actualitzada el SCAR ha 

desenvolupat un equip de medició de la radioactivitat gamma en aerosols amb filtre d’aire, 

dut a terme per un grup d’investigació de la UPC i Raditel. L’equip ja esta llest, però gràcies 

a la seva modularitat es segueixen duent a terme projectes de millora. 

Aquest projecte planteja una millora que consisteix en la instal·lació d’un sistema 

d’anticoincidència al equip. Aquest sistema es composa de dos parts, el detector de guarda, 

i la instrumentació. L’anticoincidència rau en bloquejar qualsevol senyal que generi el 

detector principal quan el detector de guarda també en generi una, reduint  la component de 

la radiació de fons generat per les col·lisions inelàstiques en el sí del detector. 

Aquest projecte té com a objectiu estudiar la viabilitat d’aquesta millora. Per a valorar-ho, 

s’ha modelitzat l’equip amb la millora al programa MCNPX, per a poder simular l’equip amb 

la millora instal·lada.  

Per a començar a simular els efectes de la millora, s’ha simulat en primer lloc, un experiment 

ja realitzat amb l’equip. Seguidament s’ha simulat el equip introduint-hi diferents variacions, 

per buscar la configuració optima del sistema detector principal i detector de guarda. 

Finalment s’ha fet un disseny previ de com hauria de ser la instrumentació del equip, que 

permeti generar l’efecte d’anticoincidència. 

Els resultats de les simulacions han mostrat que els paràmetres més importants són el gruix 

del detector de guarda, i la longitud d’aquest per sota del detector principal. També s’ha 

determinat que la longitud de detector de guarda per sobre del detector principal és 

important, però degut a les restriccions geomètriques del equip, no es pot augmentar sense 

reduir el factor geomètric del detector principal, empitjorant així la senyal obtinguda. Amb el 

model final, la senyal ha millorat significativament, rebaixant el fondo de forma considerable. 

Per altre banda, la instrumentació s’ha solucionat amb l’ús de mòduls NIM (Nuclear 

Instrumentation Modules). La instrumentació s’estima que serà el principal inconvenient de 

la millora, donat que els pressupostos obtinguts són molt elevats. 

L’ús d’anticoincidència introdueix una bona millora al equip, fent-lo capaç de detectar 

concentracions més petites d’aerosols radioactius en l’aire. Tot i això, el pressupost és molt 

elevat i pot ser determinant a l’hora de declarar viable o no la millora. Aquest cost és en gran 

mesura degut a la instrumentació i és aquesta part que hauria de ser estudiada en un 

eventual projecte de desenvolupament de la millora. 
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1. Glossari 

CFD: Constant Fraction Discriminator. 

CSF: Compton suppression factor. 

SSCC: Sistema de supressió del continu Compton. 

DG: Detector de Guarda. 

DP: Detector Principal.  

GDG: Gruix de Detector de Guarda 

HVPS: High Voltage Power Supply. 

ICR: Input Count Rate. 

Input: Fitxer d’entrada de dades al programa de simulació. 

LD: Límit de Detecció. 

LDGI: Longitud de Detector de Guarda inferior. 

LDGS: Longitud de Detector de Guarda Superior. 

LID: Límit Inferior de Detecció. 

LS: Límit de Significància. 

MC: Mòdul de Coincidència.  

MCA: Multi Channel Analyzer. 

MCNPX: Monte Carlo N-Particle extended. 

NERG: Nuclear Engineering Research Group. 

NIM: Nuclear Instrumentation Modules. 

PMT: Photo Multiplier Tube. 

Rack: Prestatge amb 12 places per a mòduls NIM. 

SCAR: Servei de Coordinació d’Activitats Radioactives. 

TAC: Time Amplitude Converter. 
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Tally: Targeta de MCNPX que permet generar un arxiu amb les dades especificades. 

TFA: Timing Filter Analyzer. 

TSCA: Timing Single Channel Analyzer. 
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2. Prefaci 

2.1. Origen del projecte 

El NERG i Raditel han desenvolupat un equip de detecció de baixa activitat per a la 

vigilància d’aerosols. Aquest equip s’ha creat per a la Xarxa de Vigilància Radiològica de 

Catalunya, gestionada per el SCAR i ja hi estan operant. Fruit de la col·laboració entre el 

SCAR i el NERG, s’han originat una sèrie de millores per el equip d’espectrometria 

d’aerosols. Una d’aquestes millores és la implantació d’un sistema d’anticoincidència que és 

l’estudi del present projecte. 

2.2. Motivació 

El principal atractiu d’aquest projecte és la possibilitat de millorar de forma considerable la 

capacitat del equip per detectar concentracions en aire de diversos aerosols radioactius. 

Millorant l’equip desenvolupat pel NERG, és possible aportar un millor servei a la ciutadania, 

aconseguint una millor vigilància de l’emissió de productes radioactius a l’atmosfera. En 

particular, la monitorització de les emissions de les centrals nuclears d’Ascó i Vandellòs, 

responsables de la generació de gran part de l’energia consumida a Catalunya. També 

s’instal·laren estacions a Puigcerdà i Roses. 
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3. Introducció 

3.1. Objectius del projecte 

El projecte té com a principal objectiu presentar uns resultats que mostrin la viabilitat de la 

millora. Per tant es vol valorar de forma quantitativa la millora arrel de la implantació d’un 

sistema d’anticoincidència en el equip actual i presentar un pressupost. Per a aconseguir-ho 

es defineixen les següents vies de acció: 

 Fer un disseny previ de nou equip i modelitzar-lo al programa MCNPX. 

 Avaluar la possible millora de detecció del equip, i definir els paràmetres més 

sensibles. 

 Fer un disseny previ de la nova instrumentació necessària. 

 Identificar els punts clau de la viabilitat del projecte. 

3.2. Abast del projecte 

Aquest treball es tracta de generar un preprojecte de la millora proposada, per tal de poder 

avaluar la seva viabilitat. Així doncs s’ha desenvolupat un document que presenta les eines 

necessàries per a la confecció d’un eventual projecte en cas de que es valori viable la 

millora. Aquestes eines són: 

 La validació del model de MCNPX del equip actual. 

 El mètode per simular l’anticoincidència amb el MCNPX. 

 Un estudi dels paràmetres importants en les configuracions DP-DG. 

 Un disseny inicial de la instrumentació necessària. 

 Un  model amb el qual valorar quantitativament la millora aportada. 
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4. Característiques generals 

4.1. Estudi d’antecedents 

El mètode de reducció del continu Compton per anticoincidència ja ha estat utilitzat 

anteriorment per a reduir la mínima activitat detectable [1]. Depenent de l’aplicació i de les 

restriccions, s’obtenen resultats molt diferents [2] i destaca l’utilització de NaI i BGO com a 

materials del detector de guarda. En particular destaca la quantitat de “zona morta” entre el 

detector de guarda i el detector principal. Es defineix material mort com el material que no 

detecta radiació. També s’ha observat que la presencia de detector de guarda a sobra i 

assota del detector principal és un paràmetre important per a la optimització del sistema [3] 

[4]. La principal diferència amb el cas del present projecte respecte els trobats a la 

bibliografia, és la utilització de detectors de germani com a detectors principals. Aquests 

detectors, com s’explicarà més endavant no son viables per a una xarxa d’estacions 

ambientals. 

 El detector utilitzat per l’estació d’aerosols és un detector de bromur de lantà, o LaBr3. El 

Idaho National Laboratory ha desenvolupat un detector de LaBr3 amb un sistema de 

supressió del continu Compton [5]. Tot i que la seva aplicació és substancialment diferent, 

demostra que és possible dissenyar un equip de reducció del continu Compton utilitzant un 

detector principal de LaBr3 i obtenir bons resultats. S’ha de dir que els espectres siulats 

solen tenir una millor supressió que l’equip experimental [3] [6]. Això és degut en part a que 

el programa veta totes les senyals, cosa que la instrumentació n’és incapaç, també al equip 

experimental es s’anul·len senyals que provenen de diferents desintegracions. 

4.2. Fonaments teòric 

4.2.1. Generació dels aerosols 

Les centrals nuclears funcionen gracies a la fissió de nuclis d’urani 235, que en dividir-se en 

dos o més nuclis allibera una energia considerable. Com s’explicarà al capítol 4.2.2 Física 

nuclear, els fragments de fissió i posteriorment productes de fissió no són sempre els 

mateixos, sinó que es crea una gran varietat d’elements en el si de la central. 

Les centrals es composen per dues estructures principals; l’edifici de contenció i l’edifici 

auxiliar. En l’edifici de contenció s’hi troba el reactor que conté les varilles de combustible i 

finalment dins d’aquestes les pastilles que encapsulen el combustible nuclear. Per tant 

existeixen quatre barreres de seguretat, per tal d’evitar que material radioactiu pugui escapar 

a l’atmosfera [7].  
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A mesura que es va cremant el combustible nuclear, o dit d’una altre manera, a mesura que 

es va fissionant l’urani 235, apareixen tota mena de productes de fissió, amb propietats 

físiques i químiques molt diferents. Algunes es troben en forma sòlida mentre que altres s’hi 

troben en forma liquida o gasosa, d’altre banda aquests els seus nuclis no es troben en un 

estat estable, i emeten radiacions. Tot això provoca un cert desgast de les pastilles i les 

varilles, limitant el temps potencial del cicle de combustible [8]. 

Quan més avanci el cicle de combustible, més productes de fissió hi hauran i en pitjor estat 

es trobaran varilles i pastilles, fent inevitable una certa fuga, que serà recollida per els filtres 

del circuit primari [7]. Ara bé en el cas de una ruptura considerable, és possible que les dues 

barreres restants no siguin suficients i escapi  una certa quantitat d’agents radioactius. Cada 

element té una concentració diferent dins del reactor, sent les més importants les dels 

elements mostrats a la Figura 4.1 [9]. 

 
Figura 4.1.- Activitat de productes de fissió a resultes de l’operació d’una central nuclear. 

Font: A.C. Chamberlain Radioactive Aerosols. Cambridge University Press 1991. 

Depenen de les propietats d’aquests la radioactivitat es podrà propagar a diferents nivells. 

Concretament els elements que podran propagar-se més seran el 137Cs i el 131I gràcies a les 

seves propietats químiques. El cesi forma part dels alcalins, fent-lo un element altament 

reactiu, oxidant-se molt fàcilment [1]. El iode forma part dels halògens, que es caracteritzen 

per ser molt volàtils i es propagarà amb certa facilitat[11]. El ceri només es desintegra 

mitjançant partícules beta i per tant no es pot identificar per espectrometria gamma. 

Monitoritzant la concentració en aire d’aquests agents, es podrà modelitzar la possible fuga 

de radiació i posar en marxar els protocols pertinents. 

4.2.2. Física nuclear 

La física nuclear és aquell camp de la física on s’estudia el comportament de les 

interaccions i de la matèria a nivell del nucli. Partícules com fotons, electrons/positrons o 

altres nuclis; son capaços d’interaccionar amb nuclis i modificar-ne la seva naturalesa. 

Aquestes reaccions nuclears poden modificar no el material sinó l’element. 
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4.2.2.1. Interacció dels fotons amb la matèria 

Els fotons no són més que radiació electromagnètica, però es sol usar aquest terme quan 

s’estudia un problema tractant la llum com a un seguit de partícules, d’energies concretes, 

contràriament a la naturalesa ondulatòria que se li atorga normalment a la radiació 

electromagnètica. Considerar els fotons és especialment interessant en problemes e física 

nuclear, on les reaccions que s’esdevenen no depenen de la transmissió d’energia al llarg 

d’un interval de temps sinó del xoc puntual entre nucli i fotó. L’equació de Max Planck dona 

la relació entre freqüència i energia del foto: 

          (Eq. 4.1) 

Es classifiquen els fotons segons el seu origen [8]: 

 Raigs X: provenen de desexcitacions atòmiques. 

 Raigs γ: provenen de desexcitacions del nucli. 

 Bremsstrahlung: son emesos per l’acceleració de partícules carregades. 

Els raigs γ son mono energètics, donat que provenen de la desexcitació del nucli, que té 

diferents estats energètics, segons el principi d’exclusió de Pauli. Coneixent els valors de 

l’energia de desexcitació dels elements, es pot discernir de quin element es tracte si hom és 

capaç de enregistrar l’energia dels raigs γ emesos. És menester però donar un cop d’ull als 

processos d’interacció dels fotons amb la matèria. 

 Efecte fotoelèctric: El foto interacciona amb un e- del àtom, transferint-li tota la seva 

energia. 

 Efecte Compton: Col·lisió inelàstica amb un e- del àtom, transferint-li part de a seva 

energia. 

 Formació d’un parella electró-positró. 

 
Figura 4.2.- Diferents tipus d’interacció dels fotons amb la matèria 

Font: Knoll G. Radiation Deteccion and measurement. 
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La secció eficaç d’una interacció és un paràmetre proporcional a la probabilitat de que 

aquesta es produeixi. La del efecte fotoelèctric és proporcional a la següent expressió[12]: 

    
  

  
        (Eq. 4.2) 

 

4.2.2.2. Reaccions nucli-neutro 

Una de les reaccions nuclears més important és la reacció de fissió, i més concretament la 

fissió d’elements pesats, com l’urani o el plutoni. 

Aquestes reaccions es caracteritzen per l’absorció d’un neutró per part del nucli, creant un 

nou nucli anomenat nucli compost. Aquest nucli compost es divideix en dos (o més) nous 

nuclis de masses similars, però aquests productes de fissió no són una parella única. Hi ha 

una sèrie de possibles productes de fissió, amb diferents probabilitats d’aparició. El 137Cs 

està pròxim al valor de 6% de probabilitat d’aparèixer [9], fent-lo un dels productes de fissió 

més comuns com s’il·lustra a la Figura 4.3. 

 
Figura 4.3.- Rendiments de la generació dels diferents productes de fissió. 

Font:Wikipedia Commons 

Els nuclis dels productes de fissió tenen un excés de neutrons, donat que provenen d’un 

element més pesat i segons la corba d’estabilitat nuclear, quan més Z més gran ha de ser el 

quocient N/Z [8]: 

k  Factor de proporcionalitat 

z  Nombre atòmic del material 

n   3…5 (Evans) 
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Figura 4.4.- Corba d’estabilitat dels nuclis atòmics. 

Font:Wikipedia Commons 

Com el 137Cs es troba fora de la zona d’estabilitat, s’ha de desprendre del excés de 

neutrons. La desintegració β- es caracteritza per la conversió d’un neutró en un protó, amb la 

conseqüent emissió d’un electró i un antineutrí.  

En el cas del 137Cs, el nucli excitat es desexcitat primer  amb l’emissió d’una partícula beta 

de 0.512 MeV  formant el nucli de 137Ba excitat i aquest es desexcita amb l’emissió d’una γ 

de 0,661 MeV amb una probabilitat del 85,1% [13]. L’esquema de desintegració del 137Cs 

es mostra a la figura 4.5. 

 
Figura 4.5.- Esquema de desintegració del nucli 

137
Cs 

Font:Wikipedia Commons 
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4.2.3. Detecció de partícules 

Per a detectar les diferents partícules, és necessari l’ús de diferents detectors, que 

absorbeixin tota o part de l’energia d’aquestes, per tal de generar una senyal, que es pugui 

veure o mesurar. 

Una de les primeres alternatives per a detectar la presencia de radiació fou amb cristalls de 

centelleig, als quals la radiació fa saltar un electró de la banda de valència a la de conducció. 

Aquests electrons al desexcitar-se  emeten fotons del espectre visible, permetent al ull humà 

de contar el nombre de interaccions que es produeixen entre les partícules emeses per la 

font radioactiva i el cristall. Ràpidament aquest mètode esdevé obsolet i es començà a 

desenvolupar detectors més sofisticats mitjançant aquest mateix fenomen. 

A continuació es citen diferents mètodes per la espectrometria gamma, exposant-ne 

breument les seves avantatges i desavantatges per tal de justificar l’ús de cristalls de 

centelleig per el desenvolupament de l’estació d’aerosols, i del detector de guarda que és 

l’objecte del present projecte.  

4.2.3.1. Detector de centelleig 

El detector de centelleig com ja ha estat explicat, esta constituït per un cristall, al qual la 

radiació ionitzant pot portar un dels electrons dels àtoms a la banda de conducció, que al 

desexcita-se emet un fotó. Com el fotó generat tindrà una energia molt pròxima a l’energia 

d’excitació el cristall no serà transparent als fotons generats. Per a evitar aquest 

inconvenient que redueix molt l’eficiència, s’introdueixen al cristalls unes impureses 

anomenades activadors que aporten estats energètics intermedis. 

 
Figura 4.6.- Procés d’emissió de fotons en el sí d’un detector de centelleig. 

Font:Apunts de l’assignatura Detecció i mesura de les radiacions ionitzants, ETSEIB 

Els electrons que hagin passat a la banda de conducció, aniran circulant pel cristalls fins a 

trobar un activador, que té un estat energètic pròxim al del cristall però una mica més baix, i 

per conseqüent els electrons aniran queden atrapats als activadors. L’energia d’excitació 

d’aquest últim és més baixa que la del cristall, de manera que ara el cristall serà transparent 

al fotó emès. El cristall està envoltat d’un material altament reflectant per els fotons generats, 
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per evitar al màxim la fuga d’aquests. En un costat es troba un cristall, anomenat fotocàtode, 

que mitjançant l’efecte fotoelèctric, emet electrons que entren al tub fotomultiplicador, que 

multiplica el nombre d’electrons, augmentant la senyal elèctrica que en resultarà per una 

costant coneguda. 

4.2.3.2. Detectors de Semiconductor 

La base d’aquest tipus de detectors és anàloga a la de un diode, la zona sensible a les 

radiacions és la franja d’empobriment, donat que si la radiació ionitzant genera portadors de 

carrega en aquest indret, aquests es desplaçaran sota la influència del camp elèctric, 

generant un senyal. Per augmentar lla seva efectivitat s’utilitza la polarització inversa, que 

augmenta la zona d’empobriment. També s’utilitzen unions més complexes i configuracions 

diferents, com capes mínimes de dopatge “p” o l’ús de liti per compensar les impureses. 

Aquestes modificacions del disseny base aporten avantatges com la possibilitat de detectar 

partícules de poc recorregut o millor resolució energètica respectivament. Permeten adquirir 

espectres diferencials molt clars, però el seu principal inconvenient és que requereixen d’un 

alt grau de manteniment, i el seu ús com a estació exterior es veu gairebé anul·lat. 

4.2.4. Espectrometria 

4.2.4.1. Definició 

Els detectors poden operar en tres modes diferents; mode corrent, pols i MSV [14].  

 Mode Corrent:  el detector enregistra la integral del nombre d’interaccions detectades 

que superen el llindar establert durant període de temps, brindant la intensitat de la 

radiació. Amb aquest valor, coneixent la eficiència global del experiment (depèn de la 

geometria i del detector), es pot conèixer l’activitat de la font.   

 Mode Pols: el detector enregistra cada un dels polsos generats per les diferents 

interaccions en el seu sí. D’aquesta manera es pot conèixer la quantitat d’energia 

que se’n ha desprès. Coneixent l’energia de les radiacions de cada element, gràcies 

a aquest mode es pot arribar a identificar l’element que esta emetent la radiació, 

aquest camp se l’anomena espectrometria. 

 Mode MSV: es un mode per aplicacions més especialitzades, com la detecció de 

neutrons, ja que la senyal generada és  proporcional al quadrat de l’energia de les 

interaccions enregistrades, i per conseqüent la de més energia  prendrà un pes 

major. 

Com l’objectiu de l’estació és la detecció de la presencia de 137Cs a l’aire, és necessari 

conèixer de quin element prové les radiacions detectades, per aquesta raó s’utilitzarà el 

mode pols. En concret el que genera l’estació és una espectrometria de l’aire, en la que es 

cercarà la possible presència del 137Cs. 
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4.2.4.2. Construcció 

Per a analitzar la informació recopilada pel detector, s’utilitza l’espectre diferencial. Per a 

poder-lo construir es necessita un analitzador multicanal, que permet associar cada pols a 

un canal, segons la seva amplitud.  

A mesura que el detector enregistra esdeveniments, l’analitzador multicanal discrimina a 

quin canal s’ha de sumar segons l’amplitud del pols. D’aquesta manera s’anirà construint un 

gràfic com el de la Figura 4.7, que indica quants esdeveniments han generat la tensió 

associada a cada canal. 

 
Figura 4.7.- Exemple de construcció d’un espectre diferencial per un multicanal. 

Font: Apunts de l’assignatura Detecció i mesura de les radiacions ionitzants, ETSEIB 

Mitjançant la cal·libració del equip es pot conèixer quants esdeveniments han dipositat una 

energia concreta, mirant a l’espectre diferencial quantes contes hi ha al canal adequat. La 

cal·libració és la que relaciona els canals  amb l’energia dipositada, consisteix en conèixer 

quina càrrega Q és generada per energia dipositada E, i a quin canal s’associa cada 

càrrega. 

4.2.4.3. Resolució energètica 

Per desgràcia, una mateixa energia dipositada no genera una mateixa senyal, això pot ser 

degut a diferents factors com la incertesa en la producció dels portadors de càrrega, en la 

seva col·lecció, incertesa produïda pel soroll electrònic, en la temperatura ambient etc.. 

Aquesta incertesa resulta en que l’espectre diferencial, en comptes de estar constituït per un 

conjunt de deltes, es constitueix de distribucions que es poden considerar normals, 

centrades en el canal associat a l’energia dipositada real. Aquest fenomen es veu 

exemplificat a la Figura 4.8. Per a mesurar la resolució energètica s’utilitza R [12]: 



Preprojecte de millora d’una estació de vigilància d’aerosols mitjançant un sistema  

de supressió del continu Compton per anticoincidència.  Pàg. 19 

 

   
    

  
      (Eq. 4.3) 

 
Figura 4.8.- Esquema de la senyal obtinguda pel detector amb relació a la senyal ideal. 

Font: Apunts de l’assignatura Detecció i mesura de les radiacions ionitzants, ETSEIB 

La resolució energètica dependrà del detector, a raó de l’aplicació serà necessari una millor 

resolució o en serà suficient amb una resolució moderada, donat que de la resolució 

energètica en dependrà la possible diferenciació de dos pics propers. Serà necessari 

calibrar la resolució del equip utilitzat, per a poder conèixer el nombre de comptes que s’han 

d’associar a l’energia dipositada buscada. 

4.2.4.4. Mesures 

Per a poder conèixer l’activitat de la font radioactiva, una última cal·libració és necessària. La 

font emet un nombre S de partícules per segon. Depenent de la geometria, un major o 

menor nombre de partícules arribaran al detector, es defineix l’eficiència geomètrica. No 

totes les partícules interaccionaran amb el detector, i no totes hi deixaran tota l’energia, per 

tant apareix  una nova eficiència, anomenada eficiència intrínseca del detector. També és 

possible que el medi absorbeixi o desviï les partícules, la mateixa font pot tenir un efecte 

semblant [12]. El conjunt de factors es pot veure en la Figura 4.9. 

 
Figura 4.9.- Esquema de la relació entre les contes i la activitat de la font 

Font: Apunts de l’assignatura Detecció i mesura de les radiacions ionitzants, ETSEIB 
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Tenint en compte tots aquests factors es pot, coneixent el nombre de comptes/s, deduir el 

nombre de partícules/s de la font radioactiva. Finalment, sabent les diferents vies de 

desintegració del element en qüestió es pot calcular les desintegracions/s, anomenades 

Becquerels [Bq]. 

4.2.4.5. Influencia interaccions 

Recapitulant una mica, per a poder determinar l’activitat d’un isòtop radioactiu, com per 

exemple el 137Cs, serà necessari poder contar les contes degudes a la interacció emesa per 

aquest. Això es tradueix en l’àrea del pic associat al espectre integral. 

Com s’ha explicat prèviament, els fotons poden interaccionar amb la matèria de diverses 

formes, una d’elles és l’anomena’t efecte Compton, es refereix a la col·lisió inelàstica entre el 

fotó i el nucli. Com el nucli només absorbeix part de l’energia del fotó, el detector tan sols 

podrà emetre senyals de valor inferior al fotó incident. La resta de l’energia roman en el fotó 

que segueix una trajectòria que és funció de l’energia dipositada [12]. 

Aquesta forma d’interacció pot ser interessant si l’objectiu és quantificar la quantitat de 

partícules emeses però per a una espectrometria es necessita l’energia concreta dels fotons 

incidents. Tanmateix, no es pot evitar que el detector reaccioni a aquestes partícules, i seran 

enregistrades a l’espectre diferencial generant soroll que disminueix el límit de detecció.  

 

 
Figura 4.10.- Esquema de la generació de soroll per l’efecte Compton.  

 

4.2.5. Baixa activitat 

L’estació de vigilància d’aerosols treballa amb una font de poca activitat, això obliga a seguir 

una sèrie de consideracions per assegurar que la senyal del detector permet discernir la 

presència dels agents que es monitoritzen.   
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4.2.5.1. Radiació de fons 

El fons és la senyal enregistrada pel detector que no és causada per la font radioactiva que 

s’estudia. Aquesta té diferents orígens [12]: 

1. La radioactivitat natural dels materials que constitueixen el propi detector. 

2. La radioactivitat del equip auxiliar, suports i blindatge immediat. 

3. Radioactivitat del sol terrestre i dels materials de construcció del laboratori. 

4. Radioactivitat del aire al voltant del detector. 

5. Components primaris i secundaris de la radiació còsmica. 

Els fons pot variar molt depenen de la configuració del detector, des de milers de contes per 

segon a uns centenar de contes per dia. Com l’activitat mínima detectable depèn del nivell 

de fons radioactiu, per aquelles aplicacions amb fonts radioactives de baixa activitat, la 

reducció del fons serà primordial. L’estació de vigilància monitoritza la activitat de cesi 137 a 

l’aire, i l’activitat d’aquest en l’aire és molt baixa. Per tant per a poder detectar possibles 

increments en la seva concentració en aire, s’ha d’atorgar especial importància a la reducció 

del fons, per a augmentar el màxim possible la mínima activitat detectable. 

4.2.5.2. Passiu 

L’ús de blindatge, permet reduir el fons degut a les tres ultimes categories. Emplaçant 

material entre les fonts d’aquestes radiacions i el detector, s’aconsegueix que aquestes 

interaccionin amb el blindatge i no atenyin el detector. Es poden separar els blindatges en 

dues grans categories [12]. 

 Blindatge immediat: és el blindatge que es troba directament al voltant del detector i 

els seus components i el protegeix de les radiacions de les categories 3 i 4. Solen 

ser de plom, però també poden fer-se de ferro o tungstè.  

 Blindatge estructural: és el blindatge, generalment de ciment que protegeix el 

detector de les radiacions còsmiques (categoria 5). També pot ser utilitzat per aïllar 

l’entorn del detector de la radiació de la categoria 4. 

Un altre mètode per a reduir el fons és la selecció de materials que no tinguin una alta 

radiació intrínseca. Considerant l’ús de materials amb poca activitat, es pot reduir el fons de 

les categories 1 i 2. 

4.2.5.3. Actiu 

Per a reduir el fons també es pot fer ús de mètodes actius, que mitjançant el tractament de 

la senyal permeten reduir part del fons natural de radiació. Els dos principals mètodes són 

l’ús de coincidència i d’anticoincidència que s’apliquen mitjançant la instrumentació. 

Seguidament s’explica com funciona l’anticoincidència. 



 
Pàg. 22  Memòria 

 

4.2.6. Anticoincidència 

Per a reduir el soroll induït per les interaccions Compton, es proposa l’ús de un sistema 

d’anticoincidència. Com el fotó no ha desaparegut, de segur que interaccionarà amb un altre 

nucli, si ho fa amb el cristall del detector es pot aconseguir una senyal amb l’energia real, 

però si escapa, és quan la senyal generarà soroll. L’objectiu per tant, és eliminar les senyals 

provinents d’interaccions Compton i per aquest efecte es recobreix el detector d’un segon 

detector, anomenat de guarda com es pot veure a la Figura 4.11. 

 
Figura 4.11.- Esquema del sistema detector primari - detector de guarda. 

El que es pretén amb el detector de guarda, és capturar el fotó que ha interaccionat amb el 

detector principal, de manera que generi una senyal. Coneixent el temps de detecció de 

cada detector, mitjançant els retards necessaris, es pot introduir ambdues senyals en un 

mòdul electrònic. En presència d’una senyal provinent del detector de guarda, el mòdul 

bloqueja tota senyal que vingui del detector principal. A la Figura 4.12 s’exemplifica la lògica 

aplicada. 

 
Figura 4.12.- Esquema de la resposta lògica del mòdul d’anticoincidència. 

D’aquesta manera si un fotó interacciona al detector principal i seguidament al de guarda, el 

espectre diferencial no tindrà en compte la detecció d’aquest fotó. Amb aquestes 

consideracions es pot eliminar part del soroll induït per el fons natural i l’efecte Compton, 

augmentant així el límit de detecció. La Figura 4.13 mostra un espectre de 137Cs, i el 

espectre resultant resultes de l’ús del sistema de supressió del continu Compton (SSCC). 
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Figura 4.13.- Espectre diferencial amb i sense anticoincidència.  

Font: Editor Visual de MCNPX 

Com la font radioactiva de l’estació d’aerosols és el filtre d’aire, la seva activitat és molt 

baixa, i és vital disposar d’un límit de detecció baix, per a poder detectar incidències amb 

poca concentració dels agents sota control. 

4.3. Presentació de l’equip 

L’equip desenvolupat per els investigadors del NERG és una estació de vigilància 

d’aerosols, que s’utilitza per monitoritzar la presència d’elements radioactius a l’atmosfera., i 

el seu ús és la vigilància d’eventuals fugues a les centrals d’Ascó i Vandellós, fugues de 

industries metal·lúrgiques, centres d’investigació o hospitals.  

 
Figura 4.14.- Fotografia del equip  
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L’equip es composa dels següents elements: 

 Detector de centelleig  amb la instrumentació associada; preamplificador, 

amplificador, analitzador multicanal. 

 Blindatge de plom, estany i coure. 

 Filtre de paper. 

 Bomba d’aire i canalitzacions. 

 El sistema d’anàlisis espectromètric Pgamma2 per analitzar els espectres, identificar 

emissors, determinar concentracions y generar alarmes. 

Mitjançant la bomba d’aire, un cabal constant passa a través del filtre, deixant en aquest 

diferents elements anteriorment suspesos en el aire. Coneixent el temps d’exposició, i el 

temps de detecció, així com les propietats del filtre i el cabal, el software analitza l’espectre 

diferencial obtingut per determinar la concentració en aire dels diferents elements 

identificats. L’equip funciona per un rang d’energies de 0 a 2 MeV tot i que el rang de major 

interès és de 100 a 700 keV. 

4.4. Presentació del codi de càlcul 

El codi de càlcul utilitzat en aquest projecte és el  Monte Carlo N-Particle 2.6.0 (MCNPX), 

desenvolupat per el “Los Alamos National Laboratory”. Aquest programa és utilitzat per 

aproximadament 1700 usuaris, que l’utilitzen per a una gran varietat de casos [15]. 

El codi es basa en el mètode de transport per simulacions de Monte Carlo. El procediment 

simplificat per un espai homogeni s’il·lustra en la Figura 4.15. 

 
Figura 4.15.- Diagrama de flux de una simulació de transport de partícules per el mètode de Monte Carlo. 

Aquest procediment, combinat amb biblioteques de dades, tals com les propietats dels 

diferents nuclis, dels fotons, electrons, protons, etc. permeten simular els experiments que 
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es duen a terme en els laboratoris, la operació de centrals nuclears o la dosi resultant d’una 

font radioactiva.  

MCNPX és capaç de simular 34 tipus de partícules, generar geometries 3-D, definir 7 tallies 

(targetes que defineixen els outputs) modificables a més a més de poder modificar aspectes 

físics [15]. Així doncs, utilitzant aquest programa, es simularà l’espectre generat per l’equip, i 

es modificarà el model actual per a simular la millora proposada. 

Com MCNPX tan sols simula la física del problema, s’ha de trobar una solució per tal de que 

simuli l’efecte creat per la instrumentació d’anticoincidència. Mitjançant la introducció d’unes 

targetes específiques, es pot modificar el tally tipus 8 que normalment tan sols genera 

l’espectre diferencial de la simulació. La targeta que modifica el tally 8 és la PHL en la qual 

s’han de definir dos tallies tipus 6. Els tallies tipus 6 generen un output que indica la corrent 

que ha generat cada partícula simulada a la cel·la especificada de manera que es podrà 

conèixer quan una partícula ha interaccionat amb ambdós detectors. Definint un tally tipus 6 

per el detector principal i per el de guarda, i introduint aquests tallies a la targeta PHL del 

tally tipus 8 s’obtindrà l’espectre amb la supressió del continu Compton [16]. A continuació 

es pot veure un retall del input corresponent a la definició del tally d’anticoincidència. 

 
Figura 4.16.- Línies de codi per a simular l’anticoincidència. 
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5. Validació del model 

Per a poder valorar la millora introduïda per la introducció d’un detector de guarda, s’ha de 

validar que les simulacions generades amb MCNPX del model actual es corresponguin a la 

realitat. Per a validar el model del equip actual, s’han simularat dos espectres obtinguts de 

forma experimental i s’han comparat amb els obtinguts mitjançant les simulacions. 

5.1. Model 

El model és definit en el fitxer de input, que indica al programa quin és el cas d’estudi. El 

input utilitzat es pot consultar a l’Annex B.  En el input s’ha de definir:  

 La geomètrica del equip. 

 Les alteracions a la física. 

 La font radioactiva utilitzada. 

 Els materials empleats 

 Els tallies desitjats 

La representació gràfica del model es pot veure en la Figura 5.1. 

 
Figura 5.1.- Representació gràfica del model introduït a MCNPX. 

Font: Editor visual de MCNPX 

 

5.2. Validació amb una font de I-131 simulada 

Un dels espectres obtinguts experimentalment és el generat per una font que simula Iode 

131. Aquesta font es composa de Bari 133 i Cesi 137, que junts emeten unes gammes 

pròximes a les del 131I.  Per a simular la font de 131I simulada s’introdueix al arxiu d’input, 

l’energia dels fotons emesos per la font, i el seu rendiment. La font de 131I simulada es 
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composa de dos elements radioactius que combinats emeten una radiació semblant a la del 
131I. A la Taula 5.1 es presenten les activitats d’ambdós elements el dia del experiment. La 

informació complerta de la font es troba al Annex A. 

Taula 5.1.- Activitats de la font de Iode-131 simulat. 

Isòtop Activitat [Bq] 

133
Ba 4136.1  

137
Cs 406.7  

Per a poder validar el model s’ha de comparar les contes obtingudes amb el experiment i les 

calculades amb els valors de la simulació. Les contes netes del espectre experimental s’han 

obtingut fent ús del software pGamma.  

Per a simular aquest experiment amb el programa MCNPX, s’ha d’entrar la font utilitzada. La 

informació del 133Ba i del 137Cs es troba a la taula 5.2 [13]. Com la font esta composta per 

dos elements radioactius diferents s’ha de calcular els rendiments de cada emissió en funció 

de l’activitat del seu element utilitzant l’equació 5.1. 

 
                

             

             

                
             

             

      (Eq. 5.1) 

 

Taula 5.2.- Rendiments de les gammes de la font de iode-131 simulat. 

Ba138 

Energia [keV] 53 79 80 276 302 356 383 

rendiment [%] 2,14 2,65 32,9 7,16 18,34 62,05 8,94 

rendiment MCNP 1,95 2,41 29,95 6,52 16,70 56,50 8,14 

Cs137 

Energia [keV] 662 
      

rendiment [%] 85,1 
      

rendiment MCNP 7,62 
      

S’ha simulat el model amb aquesta font i s’ha analitzat el espectre resultant amb el 

pGamma. Per a la validació s’han utilitzat els fotons amb rendiments més elevats, aquests 

són γ356 (56,5%), el de γ80 (32,9%) i el de γ302 (18,34%). Per a trobar l’àrea del pic de γ80, 

s’ha tingut que recorre al càlcul a mà donat que pGamma no el reconeixia. Per això s’han 

seleccionat els punts que corresponien al pic i s’han calculat les àrees dels trapezis tal com 

es mostra a la Figura 5.2. L’àrea corresponent al fons s’ha calculat mitjançant el trapezi 

format per el primer punt i l’últim. 



Preprojecte de millora d’una estació de vigilància d’aerosols mitjançant un sistema  

de supressió del continu Compton per anticoincidència.  Pàg. 29 

 

 
Figura 5.2.- Esquema del càlcul de l’àrea neta del pic a 80 keV. 

A la Taula 5.3 es presenten les àrees dels tres pics. El tally 8 dona els resultats amb contes 

per fotó de font, per tant l’àrea d’un pic correspon a l’eficiència del detector per a aquella 

energia. Per a calcular les contes a partir del espectre obtingut del MCNPX s’ha de resoldre 

l’equació 5.2. 

                                                         (Eq. 5.2) 

                 

 

Taula 5.3.- Valors de les eficiències i contes netes per a les diferents gammes 

 γ356 γ80 γ302 

 energia  γpic / γfont 4,29E-02 5,45E-02 1,31E-02 

Nsimulat [contes] 58221 73943 17723 

Nexperimental [contes] 58486 127009 18899 

Error relatiu [%] 0,45 41,78 6,22 

A la Taula 5.3 s’han llistat els valors calculats. Com es pot veure el valor de les contes a 356 

keV és molt pròxim, però els altres pics tenen un error major. El pic a 302 keV està molt a 

prop del de 356 keV i a més a més té un rendiment molt més baix, raó per la qual es veu 

afectat per aquest últim. Els dos pics es solapen, distorsionant l’àrea real de γ302. Tot i això 

l’error és tan sols de 6.22%, que tenint en compte aquest efecte, és raonable. El pic de 80 

keV té un error molt més gran, però això s’explica per la naturalesa de la desintegració del 
133Ba. Aquest emet més d’un fotó per desintegració, sovint el γ80 es detecta en coincidència 

d’un altre, resultant en la generació d’uns pics suma, que es troben a 80 keV d’altres pics 

fonamentals. Això a banda d’explicar el gran error trobat, també explica les discrepàncies 

entre el espectre simulat i el experimental (Figura 5.3) . Malgrat aquests errors, el pic més 

significatiu és el de 356 keV, que té un rendiment molt per sobre dels altres dos. 

Així doncs, s’ha trobat un bon pic per a poder validar la simulació, amb el qual s’ha obtingut 

un error petit i acceptable. Queda validat el model i es pot considerar vàlid per a poder 

simular les configuracions amb detector de guarda. 
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5.3. Espectre intrínsec del 138La 

 
Figura 5.3.- Espectre experimental i simulat del iode-131. 

Com es pot observar en aquesta imatge, els dos espectres son bastant semblants fins a 

energies de 500 keV aproximadament. Això és degut a la presència de l’activitat intrínseca 

del detector. El detector utilitzat és de LaBr3, 
138La és un isòtop radioactiu, que es desintegra 

per via de dos possibilitats. Això indueix un soroll intrínsec al espectre generat per aquest 

tipus de detectors. 

Per tal d’evitar la diferencia introduïda pel fet d’utilitzar un detector de LaBr3, es planteja 

generar l’espectre intrínsec del 138La. Les dues possibles desintegracions son les següents: 

 
Figura 5.4.- Esquema de desintegració del 

138
La. 

Font: Narayani K. Performance of LaCl3 detector for environmental radioactivity measurements. 2011 

Com es coneix la proporció de desintegració de cada possibilitat es pot modelar sense 

problema en el MCNPX, però els problemes apareixen quan es vol simular l’emissió en 

coincidència del γ1436 i dels raigs X o del γ789 i de la β-. A MCNPX no es pot modelitzar una 

font capaç d’emetre dues partícules en coincidència. Per a resoldre aquesta limitació, s’ha 
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generat unes línies de càlcul amb el VBA del Excel, de tal forma que emuli el fet de que 

s’emeten dues partícules alhora. La macro es pot consultar a l’Annex B. 

Prenent com a supòsit que totes les partícules beta son absorbides dintre del detector, el 

que fa la macro del Excel és assignar una partícula beta a cada fotó γ789 simulat amb 

MCNPX. S’ha definit per tant la corba de probabilitats de l’energia de les partícules beta. 

S’ha utilitzat la corba de l’equació 5.3 [6], la qual s’ha comprovat prèviament amb dades 

experimentals. 

                  
 
             

 
             

 
                         

   (Eq. 5.3) 

L’espectre generat pel  tally 8 consisteix en una matriu, on la primer columna hi ha l’energia 

inicial del canal i al segon el nombre de partícules que corresponen al canal. Les files 

representen els diferents canals i n’hi ha tants com s’hagin indicat al input. Es recorre el 

vector de partícules, generant per cadascun una partícula beta d’energia aleatòria, seguint la 

corba de densitat de probabilitat de l’equació 5.3. L’energia generada es suma a la del γ789 

per el qual s’estava simulant, i es suma una conte al canal al que hi correspon la nova 

energia. Això dona un nou vector, que simula el fet de que les dues partícules han estat 

emeses alhora. 

Es segueix el mateix procediment per el fotó γ1436 i els raigs X, probabilitats dels quals es treu 

d’una simulació amb MCNP. 

 
Figura 5.5.- Espectre experimental i simulat del I-131 amb el espectre intrínsec. 

A la Figura 5.5 es pot observar el espectre experimental i el simulat, al qual se l’hi ha sumat 

el espectre intrínsec del lantà. Ara els espectres són més semblants i permetrà comparar de 

forma gràfica les simulacions amb espectres experimentals. 
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5.4. Validació del filtre d’aire 

S’ha validat el model del equip, però també es vol validar el model de la font de filtre de 

paper impregnat, ja que és el que s’utilitzarà per  a les simulacions.Com no és disposa d’una 

font calibrada sinó que la font és el filtre de paper impregnat per els aerosols capturats, no 

es podrà validar el model com amb la font calibrada de 131I. Per a valorar si la modelització 

de la font de paper impregnat és prou acurada, s’ha comparat de forma gràfica. Per a 

modelitzar la font s’han utilitzat unes taules que presenten les energies de les gammes del 

fons ambiental, aquesta es pot trobar a l’Annex A. També s’ha utilitzat un informe generat 

amb el equip experimental que indica la proporció dels tres principals aerosols radioactius a 

l’aire. 

 

Taula 5.4.- Activitats dels principals isòtops de l’aire. 

Isòtops Activitat [Bq] Proporció [%] 

Pb212 2,13E-02 0,99 

Bi214 1,06E+00 49,50 

Pb214 1,06E+00 49,50 

Total 2,14E+00 100 

 

Taula 5.5.- Rendiments de les principals gammes dels isòtops modelitzats. 

Pb212 

Energies [keV] 238,63 

      ν isòtop energies [%] 43,60 

      ν' Pb-212 1 

      

Pb214 

Energies [keV] 242,00 295,00 351,93 

    ν isòtop energies [%] 7,27 18,50 35,60 

    ν' Pb-214 0,12 0,30 0,58 

    

Bi214 

Energies [keV] 609,31 1120,29 1764,49 768,36 1238,11 1377,67 2204,21 

ν isòtop energies [%] 45,49 14,91 15,28 4,89 5,83 3,97 4,91 

ν' Bi-214 0,48 0,16 0,16 0,05 0,06 0,04 0,05 

A la Taula 5.5 s’han introduït les energies amb els rendiments més importants per a cada 

isòtop. A la tercera línia s’han calculats els rendiments tan sols en funció de les 

desintegracions contemplades. Els valors de la Taula 5.5 s’han trobat amb les equacions 5.4 

i 5.5. 

                                               (Eq. 5.4) 

                    
                

                      
    (Eq. 5.5) 
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Finalment s’ha calculat els rendiments de cada energia de la font composta, multiplicant els 

rendiments calculats a la Taula 5.5 amb les proporcions de la Taula 5.4. Els resultats 

d’aplicar l’equació 5.6 es presenten a la Taula 5.6. 

 

Taula 5.6.- Rendiments de la font modelitzada. 

Gammes 238,63 242 295 351,93 609,31 1120,29 1764,49 768,36 1238,11 1377,67 2204,21 

Y 
9,95 
E-01 

5,86 
E+00 

1,49 
E+01 

2,87 
E+01 

2,36 
E+01 

7,75 
E+00 

7,94 
E+00 

2,54 
E+00 

3,03 
E+00 

2,06 
E+00 

2,55 
E+00 

               
                 

                           
    (Eq. 5.6) 

Els valors de la Taula 5.6 són els que s’introdueixen al input del MCNPX. A la Figura 5.6 es 

presenta l’espectre obtingut, sumant-hi l’espectre intrínsec. També s’hi hi representa 

l’espectre experimental. Com es pot observar són molt pròxims, i juntament amb la validació 

amb la font calibrada de 131I, es considera suficient per a utilitzar aquest model per a simular 

l’efecte de l’anticoincidència. 

 
Figura 5.6.- Espectre experimental i simulat del filtre de paper. 
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6. Presentació i anàlisi de les simulacions amb 

MCNP 

6.1. Metodologia 

La metodologia seguida per a realitzar les simulacions ha estat la explicada a continuació. 

Primerament s’ha realitzat un model inicial, i s’han definit, a partir del estudi 

d’antecedents[24] i del anàlisi de les trajectòries dels fotons, els paràmetres a modificar. 

Aquests han estat: 

1. Material del detector de guarda. 

2. Gruix del detector de guarda. 

3. Presència de DG al damunt del DP. 

4. Presència de DG sota el DP. 

5. Presència d’un petit detector al damunt de la font radioactiva. 

6. Detector de guarda i principal integrats en un mateix mòdul. 

Pel 2º, 3º, 4º i 5º paràmetre s’han realitzat les simulacions definint tan sols una gamma per a 

poder veure els quines zones del continu Compton afecten. Els altres paràmetres s’han 

simulat amb la font del filtre de paper. A partir de l’anàlisi dels resultats de les simulacions, 

s’ha decidit a quins paràmetres se’ls hi feia un estudi de sensibilitat per cercar el seu valor 

òptim. Els paràmetres seleccionats han estat: 

 Gruix del detector de guarda. 

 Presència de DG al damunt del DP. 

 Presència de DG sota el DP. 

Finalment s’ha establert una configuració definitiva per a poder-la comparar a la original. 

També s’ha introduït a MCNPX un model comercial i s’ha comparat amb els altres dos. 
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6.2. Model inicial  

Per a iniciar el procés d’optimització de la millora, es comença simulant un model de grans 

dimensions, per a potenciar la possible millora, i veure si l’anticoincidència es realitza de 

forma satisfactòria. 

 
Figura 6.1.- Model de la configuració inicial. 

Font: Editor visual de MCNPX 

6.2.1. Restriccions geomètriques 

Hi ha diverses restriccions a l’hora de dissenyar el detector de guarda. La primera és la 

necessitat de mantenir prou separació per deixar passar el aire que filtre el paper.  

Per altre banda, l’equip no pot tenir grans dimensions donat que no s’utilitza únicament en 

un laboratori, sinó que esta al exterior (per norma general en un rafal). Per tant no es pot fer 

molt gran el DG. El paper passa de forma horitzontal de manera que no es pot ubicar DG a 

la part superior de DG sense baixar aquest últim. 

6.2.2. Limitacions 

Com es necessita fer ús del tally tipus 6, és necessari simular amb el un mode de MCNPX 

que simula els fotons i els electrons que aquests generen. Aquesta mode alenteix de forma 

dramàtica les simulacions, passant de simulacions de l’ordre de 30 minuts a simulacions de 

16 hores. Això limita en gran mesura la simulació de les diferents configuracions i per tant la 

optimització del model. 

També s’ha limitat el disseny del sistema de supressió del continu Compton al necessitar 

conservar el disseny actual, per evitar haver de refer tota la màquina. Queden excloses la 

possibilitat  de fer un sistema amb col·limador [5] o orientar en una altre direcció el detector 

principal [3]. 
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6.3. Anàlisi de resultats: figures de mèrit 

Per a poder prendre decisions per tal d’optimitzar el model és necessari analitzar les dades 

obtingudes. Per a tal efecte es defineixen una sèrie de figures de mèrit. Les figures de mèrit 

utilitzades depenen de cada cas, a continuació es defineixen les 3 utilitzades. Es justificarà 

l’ús de cada figura de mèrit per als diferents escenaris. 

6.3.1. CSF: Compton Suppression Factor 

Com s’està valorant la capacitat de les diferents configuracions de suprimir el continu 

Compton, es defineix una figura de mèrit que sigui capaç de quantificar la millora. Aquesta 

s’anomena factor de supressió Compton o CSF.  

         
       

      
      (Eq. 6.1) 

Es defineix  

         com les contes per fotó de font de l’espectre no suprimit en el rang 

d’energies ∆E. 

        com les contes per fotó de font de l’espectre suprimit en el rang d’energies 

 E. 

S’utilitzarà aquesta figura de mèrit per a comparar entre les diferents simulacions i jutjar 

quina és la millor configuració. Quan es comparin únicament dues configuracions diferents, 

en alguns casos es calcularà la millora relativa en percentatge entre dos espectres segons 

l’equació 6.2. 

                    
         

    
        (Eq. 6.2) 

 

6.3.2. Significància 

Per valorar en quina mesura es pot considerar un pic com les contes corresponents a 

l’emissió d’un isòtop donat, es defineix la significància. Si el pic es confon amb el fons 

radioactiu, es fa difícil discriminar si son degudes a l’emissió del isòtop o al propi fons 

radioactiu. Així doncs es defineix la significància com el quocient entre les contes netes i 

l’arrel del fons com expressa l’equació 6.3. 

       
 

  
      (Eq. 6.3) 
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A mesura que un pic es distanciï del fons, augmentarà la seva significància. Així dons 

aquesta figura de mèrit permet quantificar si la mesura obtinguda aporta informació de 

qualitat sobre el fotó que es vol detectar i permetrà fer comparacions entre les diferents 

configuracions. Serà espacialment útil per a les simulacions on es varia la distància font-

detector. Com es modifica el factor geomètric, l’eficiència del detector varia, i per tant, que 

augmenti el CSF no és garantia de que sigui millor, ja que potser la reducció del factor 

geomètric comporta que finalment la significància es redueixi. 

6.3.3. Quocient de relació ΔCSF-ΔVolum 

Per a poder establir un criteri mitjançant el qual es pugui discernir si una variació en un 

paràmetre  del estudi de sensibilitats és positiu o no, tenint en compte el encariment del 

SSCC ocasionat per aquest, es defineix un quocient, el qual s’anomenarà M. Aquest 

quocient, definit a l’equació 6.4, té en compte tant la reducció de volum com l’empitjorament 

de la supressió. 

       
     

       
     (Eq. 6.4) 

 

6.3.4. LID: Límit inferior de detecció 

El LID o MAD (mínima activitat detectable) són uns indicadors semblants a la significància, 

però una mica més elaborats. Indican quina és la mínima activitat que el equip és capaç de 

mesurar. El seu càlcul és una mica més laboriós i es solen utilitzar com a conclusió d’un 

estudi. A continuació es mostren les diferents equacions per al seu càlcul, els passos 

detallats es troben a les comunicacions internes dels investigadors del NERG [18].  

Límit de significància: 

El límit de significància és el valor de contes netes per el qual la significància té un valor de 

30. Aquest valor ha estat determinat empíricament pels investigadors del NERG. 

       
 

 
         

                  (Eq. 6.5) 

Límit de detecció: 

El límit de detecció és el centroide de la distribució que té una area α per sota del límit de 

significància. 

         
 

 
         

                       (Eq. 6.6) 
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LID: 

El límit inferior de detecció correspon a la mínima activitat detectable i es calcula a partir del 

límit de detecció. 

        
        

       
 

   
             

    
  

      (Eq. 6.7) 

Es defineix: 

Taula 6.1.- Variables del càlcul del LID 

Variables Descripció Unitats 

  Fracció de partícules evaporades per unitat de temps  
 

 
  

  Fracció de nuclis desintegrats per unitat de temps  
 

 
  

  Caudal aspirat  
  

 
  

  Rendiment de la desintegració  
       

               
  

  Eficiència de la detecció del fotòpic.  
          
       

  

  Eficiència de la retenció del filtre  
                     

                 
  

  Temps de vida de la detecció     

S’utilitzarà el LID per el model definitiu proposat, i així obtenir un valor quantitatiu de la 

millora aportada per el SSCC. 

6.4. Exploració qualitativa de diferents paràmetres 

S’han realitzat una sèrie de simulacions per a determinar quins paràmetres son interessants 

estudiar o per decidir quina alternativa utilitzar. També ha servit per caracteritzar la resposta 

de l’anticoincidència. Com s’ha comentat al apartat de fonament teòric, en una col·lisió 

inelàstica, la direcció en que s’ha dispersat el fotó depèn de l’energia intercanviada. 

L’equació 6.8 permet calcular l’energia en funció de l’angle de dispersió [19]. 

       
 

  
 

     
        

     (Eq. 6.8) 

Segons aquesta equació, per a angles de dispersió elevats l’energia dipositada és major, es 

pot deduir doncs quines zones del DG reduiran els diversos trams del espectre. A la Figura 

6.2 es veu una previsió de quines zones corresponen a cada direcció de sortida dels fotons 

del detector. 
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Figura 6.2.- Zones del continu Compton corresponents als diferents angles de dispersió. 

Però, s’ha de tenir en compte les següents consideracions: 

 La font no és puntual, sinó un cilindre. 

 Els fotons poden tenir qualsevol trajectòria. 

 El detector tampoc és puntual, també és un cilindre. 

Per tant, tot i que serveix per fer-se una idea preliminar, mitjançant les diverses simulacions 

realitzades s’ha pogut definir bé quines regions son més interessants per ubicar-hi detector 

de guarda per a l’aplicació estudiada. 

La Figura 6.3 representa gràficament la trajectòria de fotons emesos per la font. Es pot 

observar les zones més importants del DG que corresponen a la zona superior i la zona 

interior. Per tant a mesura que es baixa, la zona exterior contribueix menys a la supressió 

del continu Compton. 

 
Figura 6.3.-Trajectòria de partícules gamma emeses per la font. 
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6.4.1. Material del DG 

Com s’ha explicat al anàlisi d’antecedents, els dos materials més utilitzats per a aquests 

tipus d’aplicacions son el Germanat de bismut (BGO) i el iodur de sodi (NaI). El NaI té una 

millor resolució, però el BGO té una densitat superior (7,3 g/cm3) [20] amb un coeficient 

d’atenuació linear tres cops més gran per a energies de 500 keV [1], cosa que el fa més 

apropiat per aquest equip, que disposa de poc espai. A més a més, com el que interessa és 

que generi una senyal quan detecti una partícula, la resolució no és gaire important. A la 

Figura 6.4 es veuen les trajectòries dels fotons emesos per la font, es pot apreciar que per 

un mateix radi, el BGO absorbeix quasi tots els fotons mentre que el NaI en deixa escapar 

una part. 

 
Figura 6.4.- Esquema de les trajectòries dels fotons simulats pel DG de NaI (esquerra) i BGO (dreta). 

Font: Editor visual de MCNPX 

 

6.4.2. Gruix del detector de guarda 

Es defineix el gruix del detector de guarda (DGD) com la diferencia entre el radi exterior i 

interior del detector de guarda. S’ha simulat el model amb dos gruixos diferents per a valorar 

el possible efecte en la reducció del continu Compton. Com s’ha vist a la Figura 6.4, una 

certa quantitat de fotons travessen el detector de guarda, per tant es previsible que 

l’augment de radi comporti un augment de supressió. 
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Figura 6.5.- Espectres de les configuracions amb gruix 2cm i 5cm. 

 
Figura 6.6.- Millora en percentatge CSF pel DG de gruix de 5cm respecte el de 2cm. 

Com es pot constatar a la Figura 6.6, la millora introduïda per l’augment de gruix es notable 

a baixes energies i en menor mesura a energies intermèdies. Això és degut a que 

augmentant el GDG, s’augmenta el seu volum al nivell del detector primari i per sota seu. 

Com indica la Figura 6.2, els fotons dispersats amb un angle petit corresponen a la zona de 

baixa energia del continu Compton. La variació del GDG afecta també a les variacions dels 

altres paràmetres. 
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6.4.3. Presència de DG a la part superior del DP 

S’ha simulat la presència de DG per sobre del DP, que capta els fotons dispersats amb 

angles grans, que correspon a la zona més energètica del continu Compton. 

 
Figura 6.7.- Espectres de les configuracions amb DG superior (2cm) i sense. 

A la Figura 6.7 s’observa l’espectre amb 2 cm de longitud de DG superior i sense. 

Visualment ja es pot apreciar que a la zona d’energies altes s’ha reduït considerablement 

millor el continu Compton. També s’ha reduït tímidament la zona de baixes energies. 

La presència de DG superior aporta una millora considerable a l’energia de 350 a 500 keV 

que correspon a la zona de alta energia del continu Compton. La millora aportada 

s’aproxima al 60% com es veu a la Figura 6.8. Com la font del filtre de paper impregnat emet 

diverses gammes, cadascuna genera el seu propi continu Compton, per tant la millora 

reduirà totes les zones d’alta energia. També s’aprecia una millora dl 10% a la zona de 100 

a 300  keV que correspon a les energies intermèdies. Així doncs la presència de DG al 

damunt del DP és força interessant. 

 
Figura 6.8.- Millora en percentatge del CSF pel DG amb DG superior respecte del que no en té. 
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6.4.4. Presència de DG a la part inferior del DP 

S’ha simulat la presència de DG per sota del DP, que capta els fotons dispersats amb 

angles petits, que correspon a la zona menys energètica del continu Compton. 

 
Figura 6.9.- Espectres de les configuracions amb i sense 2 cm de DG inferior. 

A la Figura 6.9 es presenta l’espectre amb i sense  2 cm de longitud de DG inferior, i a 

simple vista es pot veure que l’efecte és menor que el del DG superior. A la part d’altes 

energies la reducció és nul·la, a la zona intermèdia és limitada i augmenta a la zona de 

baixa energia. A la Figura 6.10 que mostra la millora relativa del CSF calculada amb 

l’equació 6.2, es corrobora la valoració anterior; la millora aportada és del 20% per a 

energies intermèdies i baixes.  

 
Figura 6.10.- Millora en percentatge del CSF pel DG amb DG inferior respecte del que no en té.  
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6.4.5. Presència de DG damunt de la font 

Aquest detector, que seria un petit fotodíode, esta pensat per reduir l’efecte de dos tipus de 

fotons dispersats.  

 Els fotons que són emesos cap amunt i que son dispersats cap el DP per l’embolcall 

de Sn i Cu, per tant arriben amb poca energia al DP. 

 Els fotons dispersats pel DP cap amunt. 

 

 
Figura 6.11.- Espectres de les configuracions amb i sense plug. 

 

Com s’observa a la Figura 6.11 el plug redueix continu Compton de la part d’alta energia i 

molt lleument de la de baixa. A la Figura 6.12 s’ha simulat directament amb la font 

modelitzada del filtre de paper donat que per la font de 137Cs, com l’energia màxima és de 

662 keV, els fotons col·lisionen poques vegades abans de ser absorbits. A més a més, han 

de perdre molta energia, donat que plug i detector principal estan en sentits contraris. Per a 

fotons més energètics, l’eficiència del plug augmenta donat que els fotons tenen suficient 

energia per patir més col·lisions.  
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Figura 6.12.- Espectres de les configuracions amb i sense plug amb la font filtre paper. 

Ara si que es veuen millores més significatives. El fondo es redueix, notablement les part 

corresponents a les col·lisions inelàstiques d’alta energia, que formen pics ficticis. 

 
Figura 6.13.- Millora en percentatge del CSF pel DG amb plug respecte del que no en té. 

La Figura 6.13 presenta la millora en percentatge del CSF de la configuració amb i sense 

plug per la font del filtre de paper. Es veuen millores a zones determinades, però no són molt 

significatives. A més a més, la zona de 662 keV no millora en absolut. No és una peça vital 

del SSCC però pot ser útil si es vol maximitzar la detecció i mesura radioisòtops altres que el 
137Cs. Per altre banda, el plug no forma part directament del detector de guarda i per tant es 

pot triar si es vol instal·lar. 
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6.4.6. Model Integrat 

S’han simulat dues configuracions del conjunt DP-DG representades a la Figura 6.14.  

 La primera correspon a la presència de dos detectors independents, i per tant amb 

una doble separació entre el DP i DG. 

 La segona correspon a la presència d’un únic detector, amb el cristall que 

correspondria al PD al centre. El cristall que correspondria al DG es trobaria 

directament al voltant del primer, únicament amb una petita separació per aïllar-los 

òpticament.  

 
Figura 6.14.- Esquema de les configuracions independent (esquerra) i integrat (dreta). 

Font: Editor visual de MCNPX 

Com es pot veure a la Figura 6.15 la diferència entre ambdues configuracions és mínima, 

per a millorar la configuració, l’únic que es podria fer és reduir l’espai entre la paret 

protectora del detector i el cristall. Això reduiria l’espai entre el detector principal i el de 

guarda. 

 
Figura 6.15.- Espectres de les configuracions independent e integrat. 

Com es veu a la Figura 6.16, el càlcul del CSF corrobora la valoració, la diferència entre el 

CSF d’ambdues configuracions no varia gaire. Es podria aconseguir fabricar uns detectors 

especialment pensats per a reduir el material i la distancia entre el DP i el DG. Per altre 
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banda el model independent té l’avantatge de que és més modular. Com de moment no es 

planteja la fabricació pròpia del detector, es descarta l’opció integral. 

 
Figura 6.16.- Càlcul del CSF per la configuració integrada e independent. 

6.4.7. Valoració dels resultats 

En aquest apartat es resumeix la valoració de cadascuna de les simulacions realitzades per 

a definir quins estudis de sensibilitat es faran.  

 Es canviarà el material del detector de guarda per el cristall BGO. 

 S’utilitzarà la configuració independent. 

 S’utilitzarà un plug que es modelitzarà amb un cristall BGO per a poder definir el plug 

i el DG com la mateixa cel·la al MCNP.  

 Es realitzarà l’estudi de sensibilitat del gruix del DG i la presència de DG damunt i a 

sota del DP. 

6.5. Estudi de sensibilitat 

A continuació es mostren els resultats de diferents simulacions, en les quals s’han variat de 

forma sistemàtica diferents paràmetres tals que: 

 Gruix del detector de guarda. 

 Longitud de la part que es troba per sobre del detector principal. 

 Longitud de la part que es troba per sota del detector principal. 

Aquestes simulacions s’han realitzat amb la font modelitzada del filtre de paper impregnat, 

per a poder avaluar l’impacte dels paràmetres en les condicions d’operació de l’estació. 

D’aquesta manera es pot optimitzar el detector pel seva tasca. 
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Aquestes simulacions tenen per objectiu determinar el model òptim del detector de guarda 

de la configuració actual. S’han representat en un gràfic els valors de les figures de mèrit de 

cada configuració en funció del volum total del DG. Això és degut a que a partir de 

l’experiència del NERG, es pot considerar que el preu final del detector és proporcional al 

seu volum. Com es vol optimitzar el detector de guarda mantenint un preu assequible, és 

interessant vincular la valoració del sistema junt amb un indicador del preu. 

6.5.1. Gruix  del detector de guarda 

S’han realitzat 6 simulacions, reduint el GDG de 5mm començant amb un GDG de 35mm. 

Els resultats de les simulacions es mostren a la Figura 6.17. 

 
Figura 6.17.- Espectres de l’estudi de sensibilitat del GDG. 

Com s’observa a la Figura 6.17, a mesura que s’augmenta el GDG, el fondo es redueix. La 

zona dels 662 keV la diferencia és particularment important. 

La Figura 6.18 mostra el CSF (a 662±10 keV) per els diferents valors del GDG. Com es pot 

observar la millora del CSF es satura, disminuint cada vegada més l’augment del CSF per el 

mateix augment de volum.  
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Figura 6.18.- Gràfic del CSF en funció del volum pels diferents GDG. 

A la Figura 6.19 s’han representat els quocients M per a cada pas. Com s’observa la primera 

reducció de GDG és molt interessant. Les següents són molt pitjors i van decreixent de 

forma logarítmica. 

 
Figura 6.19.- Quocient M per a cada pas de la reducció del GDG. 

 

6.5.2. Longitud DG superior 

Es defineix la longitud de DG superior (LDGS) com la distància que existeix entre la part 

superior del DP i la del DG. S’han realitzat 8 simulacions, augmentant 0,2 cm la distància 

entre la font i el DP, i augmentant d’aquesta manera la LDGS. 
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Figura 6.20.- Espectres de l’estudi de sensibilitat de la LDGS. 

A la Figura 6.20 s’observa una reducció important del fons degut al continu Compton. Però 

també es percep una reducció de l’altura total del pic, cosa que fa que no sigui trivial decidir 

si s’està millorant la senyal. 

Per a poder establir si s’està millorant la senyal o no, s’ha simulat el mateix cas, però 

introduint la gamma del 137Cs per poder calcular la seva significància. La Figura 6.21 mostra 

els nous espectres, amb el pic a 662 keV.  

 
Figura 6.21.- Espectre de l’estudi de sensibilitat de la LDGS, amb un pic a 662 keV. 

S’ha calculat la significància del pic a 662 keV per a els diferents valors de la distància font – 

detector amb l’equació 6.3 i s’ha introduït en la Figura 6.22.  
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Figura 6.22.- Significància del pic a 662 keV en funció de la distància font- detector. 

Es pot apreciar que la significància disminueix amb la distància, i per tant es valora que el 

factor geomètric disminueix de forma més significativa que no l’augment del CSF. Així 

doncs, s’utilitzarà la configuració amb una mínima distància font – detector. 

6.5.3. Longitud DG inferior 

Es defineix la longitud de DG inferior com la distància que existeix entre la part inferior del 

DP i la del DG. S’han realitzat 5 simulacions, començant per una LDGI de 28mm i reduint 

7mm per cada simulació. 

 
Figura 6.23.- Espectres de l’estudi de sensibilitat de la LDGI. 

A la Figura 6.23 s’observa com es redueix el fons radioactiu de forma lleugera, accentuant-

se a la zona dels 660 keV. En aquestes simulacions l’alçada dels pics no disminueix, donat 

que ara no es modifica el factor geomètric.  
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Figura 6.24.- CSF per a cada valor de LDGI en funció del volum del DG. 

La Figura 6.24 mostra el CSF (a 662±10 keV) per els diferents valors de LDGI en funció del 

volum total de detector de guarda. La corba es satura lentament a mesura que s’augmenta 

la LDGI.  

 
Figura 6.25.- Quocient M per a cada pas de la reducció de la LDGI. 

Com anteriorment, s’ha calculat el quocient M per valorar fins a quin valor reduir la LDGI. La 

Figura 6.25 presenta els valors de M i a diferència de GDG, M és més constant. Tot i així les 

reduccions de 28 a 14 mm tenen una M major. 
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6.5.4. Valoració dels resultats 

S’ha descartat l’opció de afegir DG a la part superior del DP, però s’ha de decidir quin GDG i 

quina LDGI són òptims. Per a trobar el millor equilibri es traça la següent Figura 6.26. 

 

 
Figura 6.26.- Derivada del CSF en funció del volum per cada pas. 

 

Aquesta figura representa les derivades del CSF en funció del volum, i les abisses 

representen els diferents passos de variació dels paràmetres. D’aquesta manera es pot 

identificar les millores que major increment del CSF aporten per a un increment del volum 

menor.  

Cal advertir que la corba de la LDGI depèn de quin GDG es defineixi i viceversa. Les corbes 

representades corresponen a un GDG de 25mm per a la corba de la LDGI  i 91mm de LDGI 

per la corba del GDG. De la Figura 6.3 que mostra les zones més actives del DG es pot 

deduir que per a LDGI grans, el GDG només influirà en la seva variació si és suficientment 

petit, donat que la zona exterior inferior contribueix poc a la supressió. 

S’ha decidit utilitzar un GDG de 25mm i un LDGI de 98mm. Com per a un GDG de 25mm, la 

corba de la derivada del DG inferior està sempre per sobre es decideix maximitzar aquest 

valor. La primera reducció de GDG és força interessant com indica la Figura 6.19 i també es 

realitza la segona reducció per tal d’arribar a un compromís entre el CSF i volum del DG. 
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6.6. Model comercial 

S’ha cercat una alternativa al model desenvolupat en aquest preprojecte, un model 

comercial que sigui possible comprar directament, simplificant el desenvolupament de la 

millora. S’ha trobat un model que ofereix Saint Gobain Crystals, que coincideix en gran 

mesura amb les necessitats del equip. A l’Annex D es pot trobar el full informatiu que ofereix 

Saint Gobain.  

 
Figura 6.27.- Model del detector de guarda comercial. 

Font: Editor visual de MCNPX 

La Figura 6.27 és el model d’aquest detector, introduït dins del equip. Com es pot veure el 

radi interior del DG és folgat, cosa que pot reduir l’eficiència de la supressió del continu 

Compton, però deixa passar l’aire, i permet que s’ajusti el DG a la part superior. També es 

pot veure que al nivell del DP, el DG té un forma cònica reduint el volum de cristall, a una de 

les zones més importants. El DG ha d’estar en aquesta posició donat que les sortides per a 

la instrumentació es troben a la part inferior i girar-lo implicaria un gran canvi del model 

original.  

 
Figura 6.28.- CSF dels models comercial i proposat respecte del model original. 
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A la Figura 6.28 es representa el CSF d’aquest model, del model propi respecte del model 

original i s’hi pot apreciar que l’eficiència de supressió és inferior. Els valors del CSF a 662 ± 

10 keV d’energia: 

          

                 

Com ja s’ha previst, el model comercial no té una supressió tan bona com el que es faria a 

mida. En cas de tirar endavant el projecte de millora, s’haurà de demanar un pressupost i 

comparar la diferència de preus. 

6.7. Model proposat 

A la Figura 6.29 es pot veure el model de la configuració definitiva.  

 
Figura 6.29.- Model del detector de guarda optimitzat 

Font: Editor visual de MCNPX 

Un dels aspectes importants a l’hora de fer el disseny és evitar augmentar molt la mida de 

l’equip, per això s’han tabulat els radis exteriors dels DG. 

Taula 6.2.- Radi exterior dels diferents detectors de guarda. 

 Model original Model comercial Model proposat 

Radi exterior DG 2,74 cm 5,52 cm 5,74 cm 

Alçada DG 5,6 cm 13,4 cm 8,6 cm 

Per a valorar de forma quantitativa la millora introduïda per el ús del SSCC s’ha calculat el 

LID del equip original. Després s’ha calculat el LID dels espectres simulats; del normal, i del 

suprimit. Aquests últims s’han deixat en funció d’una sèrie de factors, ja que no es tenen les 

dades. A més a més, aquests factors es mantenen constants per les diferents simulacions i 

com tan sols serveixen per establir una comparació entre ells, els factors s’anul·laran.  
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 LID experimental: 

Els investigadors del NERG han calculat el LID del equip amb diferents fonts, el 

corresponent al filtre de paper té per valor: 

                       
  

    

Aquest LID correspon al pic de 662 keV,  un temps de detecció de 86330 s i un cabal de 

12m3/s. 

 LID’ Simulació sense i amb SSCC 

Per a calcular els valors del LID per a les simulacions s’han utilitzat les equacions 6.5, 6.6 i 

6.7. Però com alguns valors de les variables de l’equació 6.7 no es coneixen, s’ha deixat el 

valor del LID en funció d’aquests definint el LID’. Com el que es desitja és comparar els LID 

amb el SSCC amb el LID sense SSCC, aquestes variables s’anul·len ja que es suposen 

constants per a les diferents configuracions.  

         
     

      
 

   
             

    
  

      (Eq. 6.9) 

Aquest supòsit es justifica amb les següents raons: 

        El filtre de paper és el mateix  

         El isòtop estudiat és el mateix 

        Com són simulacions, no existeix un temps de detecció o un caudal. Es 

suposa que corresponen a experiments que s’ha dut a terme en dies amb la mateixa 

activitat dels isòtops continguts a l’aire i mateixes condicions atmosfèriques. Això es 

tradueix pel fet que s’han simulat el mateix nombre de partícules per a les tres 

simulacions. 

Per a calcular el fons de cada simulació, s’utilitza el valor del fons experimental i així poder 

relacionar la millora calculada amb les simulacions amb l’equip real. S’ha d’igualar el fons de 

la simulació sense SSCC amb l’experimental. Es defineix “pe” com el valor del nombre de 

partícules emeses per a que el fons de la simulació multiplicat per aquest sigui igual a al fons 

experimental. 

   
             

                     
                  (Eq. 6.10) 
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Amb               fons experimental: 

                               

El fons de la simulació            és l’àrea dels canals corresponents al pic de plena energia 

de la gamma de 662 keV. Aquest canals són els mateixos per en que s’ha definit el pic de 

plena energia per el càlcul de LID experimental. 

                              
      

     
  

                      

Com ha estat comentat, per a que les variables es mantinguin constants, s’han d’haver 

emès el mateix nombre de partícules, per tant per a cada simulació es multiplica la            

per pe. 

Taula 6.3.- Valors del fons calculats amb l’equació 6.10 

Configuració Bsimulació Fons B 

Sense SSCC 2,69E-04 100246,81 

Amb SSCC 8,97E-05 33452,90 

Saint Gobain 1,66E-04 61945,67 

Per últim es necessita el valor de l’eficiència del equip per a energies pròximes a 662 keV. 

Aquestes eficiències s’han obtingut simulant les configuracions amb un pic de 137Cs i 

calculant la seva area neta que correspon a l’eficiència per a 662 keV. Ara ja es poden 

calcular els valors del LID’ amb les equacions 6.5, 6.6, 6.7 i 6.9 per a les diferents 

configuracions i calcular-ne el percentatge de millora. 

 

Taula 6.4.- Resultats del càlcul del LID per les diferents configuracions. 

Configuració 
Eficiència 
662 keV 

LS  
[contes] 

LD  
[contes] 

LID’ 
 [γfont] 

Millora % 

Sense SSCC 2,16E 9959,19 10857,52 5,03E+07  

Amb SSCC 2,49E 5955,46 6492,65 2,61E+07 48,2 

Saint Gobain 2,58E 7930,21 8645,53 3,35E+07 33,3 

La millora del LID és de 48% i 33% per el model amb SSCC i el model comercial 

respectivament, si això s’aplica al LID obtingut per l’espectre experimental, obtenim els 

següents LID’s. A la Figura 6.30 es pot veure la comparativa de tots tres espectres simulats. 
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El LID per la font del filtre de paper impregnat i per les mateixes condicions del experiment, 

s’ha reduit de 0.017 Bq/m3 a 0.0088 Bq/m3. Aquesta és una reducció molt significativa que 

augmenta de forma dràstica la sensibilitat del equip a l’hora de detectar 137Cs. A la Figura 

6.30 es mostra els espectres de les tres configuracions, que mostren la gran reducció del 

fons radioactiu. 

 
Figura 6.30.- Espectres dels models original, comercial i proposat. 
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7. Disseny inicial de la instrumentació 

El detector de guarda genera una senyal quan un fotó dispersat al detector principal també 

interacciona a la seva part activa. Però el que permet que aquesta senyal bloquegi la senyal 

del DP és la instrumentació. A banda de la instrumentació clàssica (preamplificador i divisor 

de tensió, font  d’alta tensió amplificador i analitzador multicanal; MCA) es necessiten els 

components que permetin discriminar si la senyal del detector de guarda i del detector 

principal es corresponen i que bloquegi la senyal. A continuació es descriuen breument els 

components bàsics de la instrumentació [14]. 

 Suport 

 El tractament de les senyals i l’anàlisi temporal per a realitzar l’anticoincidència es duen a 

terme amb  mòduls d’instrumentació nuclear (NIM). La indústria electrònica nuclear ha 

estandarditzat les senyals, tensions d'alimentació i les dimensions físiques dels mòduls. 

Aquest estandardització ofereix als usuaris la capacitat d'intercanviar mòduls, i la flexibilitat 

per reconfigurar o ampliar sistemes de comptatge.  

 Tubs fotomultiplicadors (PMT)   

El tub fotomultiplicador converteix els fotons generats al detector en fotoelectrons al 

fotocàtode mitjançant l’efecte fotoelèctric. Aquests fotoelectrons es multipliquen per uns 

dínodes, que els acceleren. Al col·lisionar el fotoelectrons amb els dínodes es generen 

electrons secundaris, que seran també multiplicats per el següent dínode. D’aquesta manera 

es genera una senyal elèctrica a partir de la llum de centelleig creada al cristall. Els dínodes 

són alimentats amb el divisor de tensió. 

 Divisors de tensió 

El divisor de tensió serveix per aportar el diferencial de tensió entre els subseqüents 

dínodes. Aquest és alimentat per la font d’alta tensió. 

 Fonts d’alta tensió (HVPS) 

La font d’alta tensió subministra el detector i altres components de la instrumentació  amb el 

voltatge necessari. Normalment les fonts d’alta tensió són capaces de generar voltatge de 

l’ordre de 5000V. 

 Preamplificador 

El preamplificador compensa la diferència d’impedàncies del detector i del cable coaxial, a 

part de afegir un guany a la senyal. Per a millorar el seu rendiment, el preamplificador s’ha 

de col·locar el més a prop possible del detector. 
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 Amplificador 

L’amplificador millora la forma de la senyal reduint el soroll i evitant que altres polsos 

cavalquin sobre la cua de la senyal. També aporten més guany a la senyal. 

 Analitzador multicanal 

L’analitzador multicanal és el component que permet generar espectres a partir de la 

informació que col·lecta del detector. Quan una senyal arriba al MCA aquest analitza la seva 

amplitud i l’assigna a un del n canals. D’aquesta manera es pot conèixer el nombre de 

partícules detectades per a diferents intervals d’energia. Tot i que el nombre de canals és 

fixa, es pot canviar la seva configuració de manera que un canal pot representar un interval 

d’energia més gran o més petit. 

7.1. Configuracions 

Hi ha diverses configuracions, es presentaran aquí els seus esquemes i s’explicarà el seu 

funcionament. També es farà un pressupost a priori de cadascuna. Es preveu que la 

instrumentació correspongui a la part més cara de la millora. La necessitat d’alguns mòduls 

s’haurà de comprovar al laboratori ja que al estudi d’antecedents no s’ha trobat un SSCC 

amb les mateixes característiques que el present. 

7.1.1. Mòdul de Coincidència amb instrumentació lenta 

Aquesta configuració esquematitzada a la Figura 7.1 utilitza un mòdul de coincidència (MC) 

per a generar la senyal de veto. Les senyals dels dos amplificadors es converteixen en 

polsos lògics  estàndard NIM per l’Analitzador temporal de canal únic (TSCA).  Quan el flanc 

anterior travessa el llindar establert, el TSCA genera un pols.  

 
Figura 7.1.-Dependència temporal amb l’amplitud de la senyal. 

Font: Timing and coincidence counting systems, Canberra Industries. 

Aquest pols alimenta el mòdul d’anticoincidència, que genera una senyal si l’altre TSCA 

genera un altre pols dins del temps de resolució. El MC suma les dues entrades, verifica si 

superen el llindar de discriminació i genera un pols en cas afirmatiu. La Figura 7.2 il·lustra  

aquest procés. Es defineix el temps de resolució com la suma de la duració d’ambdós 



Preprojecte de millora d’una estació de vigilància d’aerosols mitjançant un sistema  

de supressió del continu Compton per anticoincidència.  Pàg. 63 

 

polsos, en altres paraules, si les dues senyals dels detectors són generades en un temps 

menor al temps de resolució, el MC genera una senyal. El temps de resolució es configura al 

panell frontal del mòdul. 

 
Figura 7.2.- Esquema de funcionament  del MC. 

Font: Timing and coincidence counting systems, Canberra Industries. 

Per a configurar el MC s’ha de fer una gràfica de la corba de les coincidències en funció dels 

temps relatius entre les dues senyals dels detectors. D’aquesta gràfica es pot obtenir el 

temps de resolució. 

 
Figura 7.3.- Corba de les coincidències en funció dels temps relatius. 

Font: Timing and coincidence counting systems, Canberra Industries. 

És possible que es necessiti un retard  en una de les senyals del DG o el DP per equilibrar la 

diferència del temps necessària per la col·lecció de carregues de cada detector, com  s’ha 

comentat anteriorment, s’haurà de comprovar al laboratori. 
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Figura 7.4.- Esquema de la instrumentació lenta. 

A partir d’una llista de preus [21] s’ha calculat un pressupost orientatiu de la instrumentació. 

Com la llista fa referència als mòduls fabricats per Canberra, s’ha indicat els codis de cada 

mòdul. Les fitxes dels mòduls es poden consultar al Annex D També s’ha calculat el nombre 

d’espais que s’utilitzen per a saber quants racks són necessaris. S’ha aplicat un 10% de cost 

addicional, per a cobrir costos com els cables coaxials, connectors externs etc. Els preus 

han estat convertits a euros i se’ls hi ha aplicat un sobre cost atribuït als intermediaris que 

s’ha calculat en referència a pressupostos anteriors d’instrumentació similar [18]80. A la 

Taula 7.1 s’ha llistat tota la informació mencionada. 

Taula 7.1.- Taula de pressupost de la instrumentació lenta. (preu en €). 

Mòdul Mòdul Canberra Quantitat Espais NIM Preu unitari Preu Total 

Base PMT 2007 5 0 655 3.277 

Preamplificador 2005 5 0 825 4.126 

Amplificador 2022 2 2 2.045 4.089 

TSCA 2037A 2 2 1.870 3.739 

Retard 410A 1 1 1.379 1.379 

HVPS 3002D 1 2 2.378 2.378 

Coincidència 2040 1 1 1.904 1.904 

Rack 
 

1 
 

3.087 3.087 

MCA 
 

1 2 6.174 6.174 

Subtotal 
   

 30.154 

Varis 
   

 3.015 

Total 
  

10  33.169 
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7.1.2. Mòdul de conversió temps - amplitud amb instrumentació lenta. 

Aquesta configuració és gairebé idèntica a l’anterior amb l’excepció d’un mòdul. S’utilitza un 

mòdul que calcula el temps entre una senyal d’inici i una senyal d’aturada. Aquest mòdul 

s’anomena Convertidor de Temps a Amplitud (TAC), i genera una senyal de 0 a 10 V a partir 

de la diferència entre el pols dels detectors de guarda i el pols del detector principal. Es pot 

utilitzar pols generat com a senyal de veto del MCA. És necessita un retard de nanosegons 

per a retardar un pols del altre per tal de que hi hagi una diferència de temps mesurable. Si 

finalment es necessita un retard, el retard de nanosegons no és necessari. 

 
Figura 7.5.- Esquema de la instrumentació lenta amb TAC  

La diferència amb la primera configuració rau en que no es necessita fer una corba de 

retards donat que totes les coincidències són enregistrades. Tampoc és necessari 

determinar el temps de resolució. A la Taula 7.2 es llisten els mòduls necessaris i el 

pressupost d’aquesta configuració. 
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Taula 7.2.- Taula de pressupost de la instrumentació lenta amb TAC (preu en €). 

Mòdul Mòdul Canberra Quantitat Espais NIM Preu unitari Preu Total 

Base PMT 2007 5 0 655 3.277 

Preamplificador 2005 5 0 825 4.126 

Amplificador 2022 2 2 2.045 4.089 

TSCA 2037A 2 2 1.870 3.739 

TAC 2145 1 2 2.825 2.825 

Retard 410A 1 1 1.379 1.379 

Retard NS 2058 1 1 757 757 

HVPS 3002D 1 2 2.378 2.378 

Rack 
 

1 
 

3.087 3.087 

MCA 
 

1 2 6.174 6.174 

Subtotal 
   

 31.832 

Varis 
   

 3.183 

Total 
  

12  35.015 

7.1.3. Mòdul de coincidència amb instrumentació ràpida 

Es tracta d’una configuració en que es perd la informació energètica de la senyal dels 

detectors de guarda per millorar la discriminació de les coincidències. La senyal dels 

preamplificadors es connecta al Filtre Amplificador Temporal (TFA). Aquest mòdul amplifica 

la senyal sense induir endarreriments importants. El Discriminador de Fracció Constant 

(CFD) discrimina les senyals quan s’ateny un rati constant de l’amplitud de la senyal. A partir 

d’aquí el procés es anàleg amb la primera configuració. 

 
Figura 7.6.- Esquema de la instrumentació ràpida. 



Preprojecte de millora d’una estació de vigilància d’aerosols mitjançant un sistema  

de supressió del continu Compton per anticoincidència.  Pàg. 67 

 

La instrumentació d’anàlisi temporal lenta permet discriminar en funció de l’energia de la 

partícula detectada, mentre que la d’anàlisi ràpid no n’és capaç [22]. Per contra, per 

sistemes d’altes contes, la ràpida es satura menys. La instrumentació ràpida té més 

resolució temporal, però estudis han demostrat que la instrumentació lenta és suficient per 

l’anticoincidència [1]. Com l’aplicació estudiada no discrimina per energies i tampoc té alta 

taxa de desintegracions, cap de les dues configuracions no aporta un benefici extra i per tan 

ambdós són viables. 

Taula 7.3.- Taula de pressupost de la instrumentació ràpida (preu en €). 

Mòdul Mòdul Canberra Quantitat Espais NIM Preu unitari Preu Total 

Base PMT 2007 5 0 655 3.277 

Preamplificador 2005 5 0 825 4.126 

Amplificador 2022 1 1 2.045 2.045 

TFA 2111 2 2 1.904 3.807 

CFD 2126 2 2 1.785 3.571 

Retard 410A 1 1 1.379 1.379 

HVPS 3002D 1 2 2.378 2.378 

Coincidència 2040 1 1 1.904 1.904 

Rack 
 

1 
 

3.087 3.087 

MCA 
 

1 2 6.174 6.174 

Subtotal 
   

 31.748 

Varis 
   

 3.175 

Total 
  

11  34.923 

Depenent de l’aplicació, es pot connectar el PMT directament al TFA sense utilitzar un 

preamplificador [22]. Es pot connectar a mòduls TFA diferents i llavors sumar les senyals o 

bé es poden sumar les senyals dels PMT directament a un sol TFA [4]. També es pot 

connectar l’ànode del PMT directament al CFD, empitjorant la resolució temporal [22]. Totes 

aquestes alternatives, tot i que augmenten el soroll, poden abaratir considerablement el cost 

de la instrumentació. S’haurà de comprovar al laboratori si aquestes configuracions són 

factibles per l’aplicació estudiada. 

7.1.4. Mòdul de coincidència amb instrumentació especial 

Aquesta configuració es basa en la utilització d’un amplificador que a més de la senyal del 

detector tractada, també genera una senyal lògica per a cada pols del detector [23][1]. 

Aquesta senyal lògica, anomenada Incoming Count Rate (ICR), pot ser utilitzada per 

alimentar el MC, eliminant la necessitat dels TSCA. A la Figura 7.7 s’ha col·locat el retard a 

la senyal ICR, però com ja ha estat comentat depenent de les probes al laboratori, s’haurà 

de col·locar abans de l’amplificador, o utilitzar-ne dos. 
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Figura 7.7.- Esquema de la instrumentació lenta amb ICR. 

Com es pot veure a la Taula 7.4, el pressupost es redueix respecte a la primera i segona 

configuració. També cap la possibilitat d’utilitzar un sol preamplificador per els detectors de 

guarda [24], però un cop més, aquesta alternativa s’hauria de provar al laboratori. 

 

Taula 7.4.- Taula de pressupost de la instrumentació lenta amb ICR (preu en €). 

Mòdul Mòdul Canberra Quantitat Espais NIM Preu unitari Preu Total 

Base PMT 2007 5 0 655 3.277 

Preamplificador 2005 5 0 825 4.126 

Amplificador 2026 2 2 2.920 5.841 

Retard 410A 1 1 1.379 1.379 

HVPS 3002D 1 2 2.378 2.378 

Coincidència 2040 1 1 1.904 1.904 

Rack 
 

1 
 

3.087 3.087 

MCA 
 

1 2 6.174 6.174 

Subtotal 
   

 28.166 

Varis 
   

 2.817 

Total 
  

8  30.982 

A banda de la instrumentació de Canberra, també es pot utilitzar mòduls NIM d’altres 

proveïdors. A la taula  7.5 es llisten els mòduls de ORTEC, per a oferir una alternativa, però 

no es disposa del seu preu. A l’Annex D es poden consultar les fitxes de característiques. 
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Taula 7.5.- Mòduls NIM d’ORTEC. 

Mòdul Codi ORTEC 

Coincidència 418A 

Coincidència ràpida 414A 

Amplificador amb 
 senyal lògica 

672 

TAC 567 

TSCA 551 

7.2. Valoració de les diferents configuracions 

S’han presentat diverses alternatives per a la configuració de la instrumentació necessària 

per dur a terme la supressió del continu Compton. Com l’objectiu del detector és la vigilància 

de presència d’aerosols radioactius a l’aire, es busca la màxima simplicitat i estabilitat. Per 

aquesta raó s’ha escollit la configuració de l’apartat 7.1.4, que utilitza els amplificadors amb 

ICR. Com ja s’ha comentat en diverses ocasions al llarg d’aquest capítol, l’ideal fora muntar 

l’equip per a determinar el bon funcionament de les diverses configuracions presentades. Es 

recullen a continuació les possibles modificacions comentades per a cada configuració. 

 Connectar directament l’ànode del PMT al TFA 

 Connectar directament l’ànode del PMT al CFD 

 Ús d’un únic TFA a la branca del DG 

 Ús d’un únic CFD a la branca del DG 

 Ús d’un únic preamplificador a la branca del DG 

El pressupost de la configuració d’instrumentació ràpida més econòmic (només un CFD a la 

branca del DG) és de 27103 €. Per la configuració amb ICR i un sol preamplificador el 

pressupost puja a 28139 €. A continuació es llisten a la Taula 7.6 tots els pressupostos 

previstos.  

Taula 7.6.-Pressupostos de les diferents configuracions.  

Configuració Pressupost [€] 

Instrumentació lenta amb MC 33.169 € 

Instrumentació lenta amb TAC 35.015 € 

Instrumentació lenta amb ICR 34.923 € 

Instrumentació ràpida TFA+CFD 30.982 € 

Instrumentació ràpida només 2 CFD 27.103 € 

Instrumentació lenta ICR només 2 Preamp 28.139 € 
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Preprojecte de millora d’una estació de vigilància d’aerosols mitjançant un sistema  

de supressió del continu Compton per anticoincidència.  Pàg. 71 

 

8. Impacte ambiental i Pressupost econòmic  

8.1. Impacte ambiental 

Industries metal·lúrgiques, centrals nuclears, hospitals, centres d’investigació, departaments 

de qualitat, constructores i altres activitats utilitzen fonts de radiació per a part de la seves 

tasques. Accidents, furs o la seva mala gestió pot donar lloc a la contaminació de l’aire de 

aerosols radioactius, posant en perill la salut dels sers vius a la zona afectada.  

Per aquesta raó és de primera importància que per permetre una activitat es doni una 

llicència, confirmant que la instal·lació respecte les regulacions establertes per els 

organismes de seguretat nuclear del país on es realitza. Malgrat això, per irresponsabilitats o 

per fenòmens naturals, es poden genera fugues. 

La xarxa de vigilància radiològica ambiental és un instrument del SCAR per a poder detectar 

i gestionar les emergències amb major eficàcia. La seva millora aporta per tant un increment 

de capacitat de reacció del SCAR per posar en marxa els protocols pertinents. 

Aquest projecte pretén ser la fase inicial del desenvolupament d’una millora per una estació 

de vigilància utilitzada per el SCAR i d’aquesta manera millora el servei que es dona a la 

ciutadania i al medi ambient. 
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8.2. Pressupost econòmic del SSCC 

Per a poder valorar si el SSCC és viable o no, és necessari no només quantificar la millora 

aportada sinó definir un pressupost aproximat. Els dos components del SSCC són el 

detector de guarda i el sistema d’instrumentació, també s’ha de tenir en compte l’augment 

de les dimensions físiques i per tant del blindatge a proporcionar. 

El valor del detector de guarda s’estima a partir del preu d’un detector de 3’x3’, multiplicant 

per el quocient entre el volum del primer i el volum del segon. El preu del plom s’aproxima 

multiplicant el preu del blindatge actual per el quocient de volums com per el cas del DG. Pel 

cost del muntatge es preveuen 30 hores de muntatge addicional. Els preus del costos 

provenen de comunicacions internes. 

 Es pot valorar el detector de guarda amb un preu de 6000 €.  

 La instrumentació més senzilla amb garanties de que funciona correctament es pot 

valorar en 31.000 €(Configuració ICR). S’ha de tenir en compte que amb aquesta 

instrumentació, la instrumentació integrada al detector (digibase) ja no seria 

necessària, reduint lleugerament el cost del equip original en 4500 €.  

 L’augment derivat de l’increment de dimensions degut a la major quantitat de plom 

es podria valorar en 1100 € 

 Es preveu un cost en concepte de muntatge de 600 €. 

Per tant la valoració final del pressupost del SSCC es pot aproximar a 34200 €. L’equip 

actual té un cost aproximat de 50.000 €. La millora representa per tant un 30% de cost 

addicional. 

8.3. Pressupost econòmic del projecte 

A continuació es realitza un estudi del cost econòmic del projecte. Els recursos utilitzats 

durant la realització d’aquest es poden classificar en dos: recursos materials i recursos 

humans. 

8.3.1. Costos derivats dels recursos humans 

Per comptabilitzar els recursos humans s’han tingut en compte el cost de l’enginyer que 

realitza el projecte i del director de projecte. Els costos salarials són orientatius tot i que 

s’han consultat Col·legi d’Enginyers Industrials de Catalunya. 

 Director del Projecte: és l’encarregat de tutoritzar el treball realitzat. El seu salari s’ha 

estimat en 72€/hora i les hores de dedicació per aquest projecte s’han aproximat en 

35hores. Així doncs el cost del director del projecte correspon a: 

Cost director de projecte= 72€/hora·35h=2.520€ 
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 Enginyer: és qui realitza el projecte. El seu salari s’ha estimat a 45€/hora. Referent  a 

les hores de dedicació per la realització del projecte, aquestes es poden desglaçar 

en les següents etapes: 

 

Taula 8.1.- Hores de dedicació de l’enginyer per la realització del projecte. 

Etapa Descripció Hores dedicades 

1a 
Estudi del camp, estudi d’antecedents i familiarització 

amb el programa de simulació 
350 

2a 
Simulacions realitzades, anàlisi i disseny de la 

instrumentació. 
450 

3a Redacció del projecte i altres tasques administratives 100 

TOTAL  900 

Cost enginyer = 45€/hora·900h=40.500€ 

8.3.2. Costos derivats dels recursos materials 

En aquest apartat s’han inclòs els recursos materials necessaris per la realització del 

projecte. 

 MCNPX: el cost de la llicència del programa utilitzat per fer les simulacions és de 

180€/any. S’ha considerat que s’utilitza 12h/dia, 5 dies a la setmana durant 52 

setmanes a l’any. El temps d’utilització del programa equival a 3.120 hores/any ja 

que aquest s’utilitza també en altres projectes. En aquest projecte el programa s’ha 

utilitzat durant 4 mesos aproximadament. 

 

           
   

    
                                               

 

 Ordinador: s’ha calculat el cost per hora d’un ordinador personal ja que es necessari 

per executar el programa MCNPX i al redacció del projecte, així com al recerca 

d’informació.  

Taula 8.2.- Cost anual estimat de l’ordinador en euros 

Cost estimat Descripció Cost [€/any] 

Cost d’adquisició 

de l’ordinador de 1.500€, amortització en 5 anys 
i un interès del 15%. Així doncs el cost anual per 
l’adquisició de l’ordinador és: 

                
         

        
 

447 

Cost de manteniment 10% del seu valor inicial 150 

Consum elèctric  300 

TOTAL  897 
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Per calcular el nombre d’hores que s’ha utilitzat l’ordinador es considera que aquest 

s’utilitza 12h/dia, 5 dies a la setmana durant 52 setmanes a l’any. El temps 

d’utilització de l’ordinador equival a 3.120 hores/any. En aquest projecte, l’ordinador 

s’ha utilitzat durant 5 mesos aproximadament. 

Així doncs el cost per hora de l’ordinador correspon a: 

               
   

    
                                                      

 

 Materials divers: material d’oficina, fotocòpies, Cd’s, impressions, etc. Aquest s’ha 

estimat en 60€ durant la duració del projecte. 

 

8.3.3. Costos totals 

Taula 8.3.- Costos totals projecte 

 Cost unitari (€/h) Dedicació (h) Cost (€) 

Total Recursos Humans   43.020 

Director del projecte: 72 35 2.520 

Enginyer:    

 Estudi del camp, estudi 
d’antecedents i familiarització amb el 
programa de simulació 

45 350 15.750 

 Simulacions realitzades, anàlisi i 
disseny de la instrumentació. 

45 450 20.250 

 Redacció del projecte i altres 
tasques administratives 

45 100 4.500 

Total Recursos Materials   2.410 

Ordinador: 1,91 1.200 2.292 

MCNPX: 0,06 960 58 

Materials divers:   60 

TOTAL COST PROJECTE   45.430 
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9. Conclusions 

La vigilància de la presència d’aerosols radioactius a l’aire és una gran responsabilitat 

envers la ciutadania i cal procurar oferir el millor servei. L’ integració de noves estacions 

millora per tan aquest servei, i el fet que es desenvolupi a Catalunya permet una gestió de 

millora continua com és l’objecte d’aquest projecte.  

L’adaptació d’un SSCC permet a l’estació detectar menors concentracions d’aerosols 

radioactius en aire gràcies a la disminució del fons al espectre diferencial obtingut. El SSCC 

també aplana la forma del espectre del fons, reduint els pics de les parts d’alta energia dels 

diversos continus Compton solapats. Això permet detectar isòtops que anteriorment es 

confonien amb aquests pics ficticis. L’efecte final del SSCC es pot quantificar en una millora 

del 48% del LID passant de 0,017 a 0,009 Bq/m3. 

L’ús del programa MCNPX ha permès valorar si el SSCC aporta una millora suficient com 

per justificar el cost que suposa sense necessitat de muntar l’equip físicament. Per altre 

banda també ha permès optimitzar la geometria del detector per tal de maximitzar l’eficiència 

de la supressió. 

A pesar de les avantatges que aporta el SSCC, la seva viabilitat es posa en entre dit a causa 

del seu pressupost (34.000 €), particularment de la instrumentació. És decisió dels gestors 

de la xarxa de vigilància d’aerosols radioactius de jutjar si és justificable l’augment del cost 

amb la millora del servei aportada. Queda oberta la possibilitat de desenvolupar una 

instrumentació pròpia que no necessiti utilitzar mòduls NIM. 

En cas de que es decidís tirar endavant aquesta millora, s’haurà de buscar proveïdors, 

muntar el equip, comprovar la millora real aportada pel SSCC i determinar el pressupost final 

del equip. 
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