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FONTES DE ALIMENTAÇÃO PARA GAMÃMETROS PORTÁTEIS.

GAMÃMETRO MINIATURA

1. INTRODUÇÃO

C

Ura dos problemas a considerar, em equipamentos portáteis,

é o consumo de pilha, que deve ser pequeno, para uma opera-

ção econômica dos mesmos. Normalmente, em um gamâmetro des

se tipo, a maior porcentagem de consumo deve-se ao conver-

sor e, por isto, decidiu-se empreender a construção de con-

versores utilizando oscilador do bloqueio, em vez de oscila

dor sen oi dal. Foram desenvolvidos dois* tipos básicos de

conversores, destinados a fornecer alta tensão estabilizada

para o contador Geiger Müller (GM). No segundo modelo, foi

incluída também baixa tensão estabilizada para o restante

circuito eletrônico, o 1C conversor revelou-se simples, e-

ficiente e capaz de prover ótima estabilização de alta ten-

são, para a finalidade em vista. Decidiu-se, por isto, uti

lizã-lo no projeto de um novo gamâmetro miniatura, aliando-

o a um circuito capaz de fornecer informação auditiva, a -

través de um fone dinâmico de baixa impedância e baixo cus-

to, normalmente utilizado em receptores transistorizados de

rádio.

C

Esse gamâmetro recebeu a denominação de modelo IPR MN2 e

substituiu o modelo MINI 1, que foi projetado para monitora

ção pessoal e para uso em prospecção de urânio (Ref. 1).

O circuito é alimentado por uma pilha pequena de 1,5 V
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(tipo AA) e, do mesmo modo que no gamâmetro MINI 1, o termi

nal positivo da pilha é ligado, ao circuito eletrônico, a -

través do jaque,- quando neste se insere o plugue do fone .

0 conjunto localiza-se em uma caixa de plástico, de dimen-

sões 60 mm x 57 mm x 24 mm, e contem um trimpot, utilizado

como dispositivo de calibração.

2. TEORIA DE FUNCIONAMENTO

O circuito eletrônico do gamâmetro, mostrado na Fig. I ,

pode ser dividido em três partes:

a) Fonte de alta tensão para o contador GM, utilizando

um transistor PB6004 (Q,).

b) Contador GM, Philips n9 18503, que deteta a radiação

gama e fornece pulsos para o amplificador.

c) Amplificador, construído com o par integrado de tran-

sistores MPSA-12 (Q 2); amplifica a potência dos pulsos

do contador GM, para conversão audível pelo fone de OUVi1

do.

A seguir, apresenta-se uma descrição mais detalhada • de

cada uma dessas partes:

a) Fonte de Alta-Tensão.

Utiliza-se um oscilador de bloqueio, com o transistor

Q1 e um transformador com núcleo de ferrite, acoplando

três enrolamentos.

Os enrolamentos N_, e N_ pertencem ao oscilador, enquan
ir t> ~~

to N_ é o enrolamento de alta tensão. Em cada ciclo, o
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transistor O1 conduz, aproximadamente, durante 90% do pe

ríodo. Enquanto Q, conduz, armazena-se energia no campo

magnético de N p e o diodo D3 impede condução em N g. A

tensão induzida em N ß mantém Q 1 em saturação. A corren

t3 em N- cresce até o ponto em gue a corrente de base

torna-se insuficiente para manter Q, saturado. Quando

Q1 começa a abandonar a saturação, a tensão emissor-cole

tor cresce e com isto decresce a tensão no transformador

e, portanto, a corrente de base. O transistor entra ra-

pidamente em corte e o colapso do fluxo magnético no

transformador induz tensões de polaridades opostas em

seus enrolamentos. Quando a tensão induzida em N c ultra

.passa a tensão existente no capacitor C,, o retificador

D, conduz, transferindo-se a energia armazenada em N p

para o capacitor C_ e sua carga. A corrente em N g de-

cresce a uma taxa sensivelmente constante e quando se a-

nula, o transistor inicia novo intervalo de condução, re

petindo-se o ciclo. O trimpot R, ajusta a freqüência e

amplitude dos pulsos do oscilador de bloqueio, até que o

pulso de tensão emissor-coletor atinge o valor nominal

de 47 volts, do diodo zener, e este começa a conduzir .

O diodo zener D_ estabiliza a alta tensão e ao mesmo

tempo protege o transistor contra um ajuste errôneo do

trimpot R-.

Para apreciar-se o princípio de estabilização de ten-

são, considere, na Fig. I, a tensão emissor-coletor V E C,

a tensão de pilha V A T e as tensões Vp e Vg que se apre-

sentam, respectivamente, nos enrolamentos N p e N g, quan-

do Q, entra em corte:

VEC " VBAT (1)

N N
V = - V = - (V - V )
S N p P N p

 v EC BAT'
(2)



Note-se que V E C = V z e n e r = 47 volts e V R A T varia en-

tre 1,6 e 1,2 volt, enquando Ng/Np = 6OO/54 = 11,1, con-

forme os dados da Fig. I.

Sem considerar a variação da tensão do diodo zener

com a temperatura, verifica-se»por meio da eq. 2, que,

para uma tensão de pilha variando entre 1,6 e 1,2 volt,

o pulso de alta tensão, no enrolamento Ng, varia entre

505 e 509 volts, on R^ja, c.p.rr.a de 0,8%. Kntretanto, um

ajuste inadequado de R, pode levar o diodo zener a condu

zir uma corrente desnecessariamente elevada, aumentando-

se o consumo. Por isto, faz-se, no parágrafo seguinte ,

uma sugestão para um adequado ajuste de R1.

Quando o transistor Q1 corta, a tensão induzida em

NR é dada por:
' N R N R

VB • a; VP " N; (VEC - W

e, para N /Np = 83/ = 1,54 , Vß = 70 volts nominais.

Como a tensão inversa base-emissor aue um transistor

normalmente suporta ê da ordem de 6 volts, utilizou- se

o diodo D1, para proteger o transistor p., contra essa

tensão inversa de 70 volts.

0 núcleo de ferrite do transformador é do tipo potcore

e caracteriza-se pelo parâmetro a, que representa o. nú-

mero de espiras N, para uma indutândia unitária. Assim,

o n9 de espiras necessário para realizar uma indutância

Lp é dado por Np = et \/Lp.

0 valor da indutância Lp depende da potência de saída

do conversor, do rendimento do circuito, da freciuincia

de operação e, além disso, da tensão de alimentação uti-

lizada.

Normalmente, o potcore é fabricado com pequeno entre-

ferro, para permitir elevada densidade de fluxo magnéti-
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co, sem saturação. Entretanto, para o conversor em apre

ço, a densidade de fluxo magnético é pequena e pode-se

retirar o entreferro, diminuindo-se, sensivelmente, o va

lor de a. Obtem-se, assim, um valor mínimo para o núme-

ro de espiras de Np e dos demais enrolamentos, o que é

relevante na miniaturizaçao do transformador.

b) Circuito do Contador GM

sao re-Os pulsos de alta tensão, que aparecem em Ng

tificados por D, e filtrados por C_. A tensão contínua

desenvolvida em C_ ê aplicada ao contador GM, através da

resistência de carga R-. A cada raio gama detetado pelo

contador, corresponde um pulso de corrente, oue se divi-

de entre R4 e a base de Q2a-
 A resistência R4 é necessá

ria para escoar a carga armazenada em Q2, nos intervalos

de tempo em que o contador GM não conduz.

c) Amplificador

0 amplificador utiliza Q2, transistor duplo, composto

e ^2b °P e r a m normalmente em corte.

Como se observou anteriormente, ao detetar um raio ga

ma, o contador GM libera um pulso de corrente para a base

de Q23- Então, Q 2 a e Q2^ conduzem e o pulso de corrente

no coletor C aciona o fone, produzindo um clic, indicati

vo de que um raio gama foi detetado.

3. CALIBRAÇÃO E OPERAÇÃO DO GAMÃMETRO

Entende-se por calibração o ajuste do trimpot R^ para que

a alta tensão apresente o valor adequado ao funcionamento do

contador GM, com consumo mínimo de corrente de pilha.
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Para o contador GM utilizado, o início do patamar, exis-

tente na curva que relaciona a taxa de contagem com a alta

tensão,•situa-se no máximo em 425 volts. Por outro lado ,

uma pilha nova apresenta a tensão de 1,6 volt, que decresce

ã medida que ela se descarrega. Fixando-se em 1,2 volt a

tensão mínima de pilha para o funcionamento do circuito, po

de-se ajustar o trimpot R, para que a alta tensão medida a-

través de C_ seja de 425 volts. O voltímetro usado deve ser

de alta impedância, (mínimo aconselhável de 200 Mβ) enquan-

to a pilha é substituída por uma fonte de tensão estabiliza

da, fornecendo 1,2 volt e desacoplada, nos terminais de pi-

lha do gamâmetro, por um capacitor de 100 pF.

Uma vez ajustado o trimpot R,, para estas condições, po-

de-se observar aue, aumentando-se a tensão da fonte estabi-

lizada, em direção a 1,6 volt, a alta tensão medida através

de C- aumenta também e atinge o valor nominal e estável de

500 volts, quando a tensão da fonte passa por cerca de 1,3

volt.

O consumo de pilha atinge um máximo de 20 mA, para uma

tensão da fonte de 1,6 volt e decresce , rapidamente, com

essa tensão. Deste modo, com pilha nova, o consumo de cor-

rente do gamâmetro é, no máximo, de 2OmA e este consumo di-

minui ã medida que a pilha se descarrega, o que tende a eco

nomizar pilha. Enquanto a tensão de pilha se mantiver aci-

ma de 1,3 volt, a alta tensão se manterá estabilizada no va

lor nominal de 500 volts.

C

A operação do gamâmetro é muito simples. Inserindo-se o

plugue do fone no jaque, localizado na parte lateral da cajl

xa, fecha-se o circuito da pilha, pondo-se o gamâmetro em

funcionamento. A deteção de um raio gama,no contador GM ,é

indicada por um clic no fone. O contador GM está localiza-

do no interior da caixa e soldado no circuito impresso. 0

gamâmetro tem dimensões apropriadas para ser transportado

_._ i1



no bolso do paletó ou âa camisa, com o fone inserido no ou-

vido.

4. DETALHES CONSTRUTIVOS E DE MANUTENÇÃO

Dados completos relativos ä construção do transformador,

ao desenho do circuito impresso, lista de componentes e flu

xograma para localização de defeitos encontram-se no Manual

de Operação e Manutenção do Gamâmetro Modelo IPR MN2 (Ref.2)

redigido pelo autor desta nota técnica.

C

C

5. FONTE DE ALIMENTAÇÃO COM SAÍDAS DE ALTA E BAIXA TENSÃO

ESTABILIZADAS.

Para a construção de um gamâmetro portátil, de maiores

dimensões, eme forneça indicação quantitativa, por meio de

um microamperimetro, além da indicação auditiva por fone de

ouvido ou alto falante, ê interessante dispôr-se, simulta -

neamente, de alta tensão e baixa tensão estabilizadas. Com

isto, pode-se eliminar o dispositivo de calibração diária ,

necessário para compensar a descarga das pilhas. Ressalta-

se, aqui, que este tipo de fonte não foi usado na constru -

ção do gamâmetro MODELO IPR.02, porque ela foi desenvolvida

posteriormente äs modificações introduzidas no projeto ori-.

ginal daquele gamâmetro ,descrito na Ref. 3. Estas modifica

ções destinaram-se, principalmente, a obter miniaturização,

embora tenha havido modificações de circuito de menor impor

tância. 0 uso desta nova fonte teria também contribuído pa

ra miniaturização e economia de pilha, porque ela utiliza a.

penas duas pilhas médias (tipo C) e um poteore de' menores

dimensões, mas há o inconveniente de que porta-pilhas, para

C
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duas pilhas médias, r.ão se encontram facilmente no comércio.

Para o leitor que desejar conhecer os detalhes construtivos

do gamâmetro IPR.02, recomenda-se, além da referência cita-

da, a leitura do Manual de Operação e Manutenção do Gamâme-

tro MODELO IPP-. 02 (Pef. 4), redigido pelo autor desta Nota

Técnica.

O desenvolvimento desta fonte realizou-se em uma base te

õrico-experimental e como os resultados obtidos poderão ser

úteis, exporemos, a seguir, um sumário de suas especifica-

ções e a teoria de seu funcionamento.

a) Especificações para uma carga de 1K5 (3,8mA) no terini

nal BT.

C

VBAT

2,6V

3, IV

1BAT

24mA

3OmA

VBT

5,69V

5,71V

VAT

495V

513V

T

205ys

193ys

VCB
pico

56V

onde

T é o período da forma de onda do oscilador de bloqueio.

Vg_ é a baixa tensão de saída da fonte-.

V ê a alta tensão de saída da fonte.

b) Teoria de Funcionamento.

Como se percebe pela Fig. 2, utiliza-se, agora, um

transformador, também com núcleo de ferrite, (potcore )

mas tendo quatro enrolamentos. N p e N ß fazem parte do

oscilador, N, ê o enrolamento que fornece baixa tensão,
Pi.

estabilizada pela presença do diodo zener (que no-.caso é

de 5,6 volts). N_ ê o enrolamento de alta tensão, que se

apresenta estabilizada de maneira análoga a da fonte an
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terior. Aqui, quando o transistor corta, a tensão indu-

zida em N A faz o diodo e o zener em série conduzirem. A

tensão em N, é, assim, limitada em cerca de 6 volts nomi.

nais e, devido ao acoplamento magnético, as tensões nos

demais enrolamentos se estabilizam simultaneamente. Em

ambas as fontes, usou-se um potcore Philips P18/11, reti

rando-se o entreferro do núcleo. Os elementos emprega -

dos foram:

Núcleo

Forma

Blindagem

Mola

Base

K.3.002.43

P.5.005.75

B.1.410.48

B.1.480.20

P.4.057.26

C

Uma simples mudança no número de espiras do enrolamen

to N A pode adaptar esta fonte a outra baixa tensão por

ventura desejada, utilizando-se, simultaneamente, o dio-

do zener apropriado. Observe-se,ainda, que ê indiferen-

te o uso de um transistor PNP ou NPN, contanto que se

realizem as inversões óbvias de circuito. O que pode não

ser muito óbvio e, ãs vezes, conduz a insucesso na cons-

trução de uma fonte de alta tensão, com oscilador de blo

queio, é a maneira de construir o transformador. 0 au -

tor verificou, em suas experiências, que, devido a alta

tensão em Ng, ê necessário reduzir, ao mínimo, o acopla-

mento capacitivo deste com os demais enrolamentos. Isto

pode ser realizado, elegantemente, aterrando-se o início

do enrolamento N s, realizado em cima dos outros enrola -

mentos. Pode-se, também, utilizar uma blindagem eletroís

tática entre N g e os demais enrolamentos.

Finalmente, observa-se que os osciladores apresentados

se prestam a estabilização de alta tensão, utilizando-se

realimentação negativa, em vez de diodo zener, embora o

circuito se torne mais elaborado.



11.

6. AGRADECIMENTOS

L

O autor agradi ce particularmente a colaboração do estag_i

ário e estudante de engenharia Marco Túlio valetin Alvaren-

ga, que projetou o circuito impresso do gamâmetro Mod. IPR

MN2 (e, incidentalmente, projetou também o circuito impres-

so do gamâmetro Mod. IPR. 02). Agradece ainda a cooperctção

dos técnicos Ricardo Ferracini Corrêa e Dalton Lopes Terra,

pelo competente trabalho de enrolar vários transformadores,

quando do desenvolvimento das fontes de tensão acjui conside

radas.

C

7 . REFERÊNCIAS

(1) - OLIVEIRA, L.A.O.; BITTENCOUT, F.A. - Contador MINI

1 DR 40, CNEN-IPR - Junho 1971.

(2) - CNEN-CBTN-IPR - Manual de Operação e Manutenção

do Gamâmetro Modelo IPR MN2 - Abril 1973.

(3) - OLIVEIRA, L.A.Q., GOMES, J.M.; BITTENCOUT, F.A. -

Contador de Baixo Custo para Prospecção de Urânio.

CNEN-IPR 1969.

(4) - CNEN-CBTN-IPR - Manual de Operação e Manutenção

do Gamâmetro Mod. IPR-02 - Abril 1973.



.3K3

.. P'òGoo4

54 .espiRAS; # .3 4 Avv.G-

% 3 esp i RAS! . -f 4 Q . Avy G-

AOS TRES

...P.Íò_2,_T-í:.0.'ií.Te

3 ! Aw G-L ! I !

^ J L
I , j

[{Ó..Q.L£O._COMUrr\;.«ps!. <a,u/vvRo je.w,RqLAMg(J^-OS.: ?o-vcoß£..Pi-iiJ.iP-S


