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INTROISJÇXC

^D. 1908 Rutherford e Geiger utilizaram» pela primeira vez um

instrumento para detectar partículas alfa, baseado no princípio

da mui'ípiicação ou emplificação gaaosa de ions eu uma caoada -

apropr; ada a certas condições de tensão. 0 detector Geiger-fêol

ler, ceio passou a ser denominado sais tarde» tornou-se um instru

mento i-tdisoensável por sua robustez, relativa sir.plicidaãe e boa

sensibilidade.

Su£^ caracteri3ticas persitea eus ss^s un instrumento ie uti

lização Kais geral, sendo o Besao bastante prático sa qualquer fi

nalidade.

Sete trabalho tem por objetivo o projeto de ua contador de -

particulas radioativas para a região Griger-Kuller, tentando tor-

nar a sua posterior execução sais prática possivel, àer.tro dap li.

nitações teóricas do mesmo.

0 funcionamento dos deteetores de ionização g^sosa baeeia-se

no feconero no çual, quando uaa partícula radioativa penetra no -

interior ;? uni tubo coutando vst g23 apropriado e, sob ua csn.̂ 0 ~

elétrico intenso, esta ionizará as loléculae do gás, provocando s

foraação âini pulso elétrico.

íste= tubos são formados nasic&3«te ffig. l) por uai cilin-

dro netélico con un eletrcío c?ntr?.l.

A dependência da corrente elétrica através do tu'co ea rela-

ção * ti:.?1-) entrs o çlavrci: ztz-.z-^Z. f$~*io) •? o cilindro e:ct*r

no Ccatoío) co-io se poíe ver na fi£. 2, não é proporcional âuraa*.

te tora e faixa de utilização, A partir de ua certo valor de -

ten?.ão (VI) a proporcionalidade íeíxít de existir, coa a corrente

tornando-se praticamente fixa e- Is até um valor 3e tensão (V2)

onáe iricia 8 ^e? carga contínua entre anoáo e ca toe! o (curto-cir-

cuito),

A região compreendida entre 71 t V? é denoainsda região Gei

ger-Ktiller ^região do plateau).

A principal característica de um tubo funcionando nesta re-

giao é a independência da amplitude do pulso produzido com rela-

ção a energia da partícula incidente. Eate valor Ceçende somen-

te da tensão aolicada entre anodo e catodo.



O método adotado para o projeto deste instrumento consiste -

na elaboração âe um ãiagrama de blocos básico coao ponto de parti

da para o desenvolvimento de caca item em separado.

Na f ig . 3 pode-se ver o diagrama do instrusento projetado, -

no cual fazem parte as seguintes unidades.

A unidade A consta de seis dígitos de mostradores de diodos

eoi9sore9 de luz (led) de sete segmentos e d* seis decodificado-

res de código binário decimal (BCD - sete segmentos).

A unidade B compõe-se de sei3 contadores «a código 3CT), logi

ca de .ontrole de sobrefaixa, zerastrnto, disparo e parada de con-

tagem manual e automática.

A unidade C, base de tempo, cocpôea-se de ura relógio (Clock)

de 10 Mhz, sete divisores de frecuêrxcia módulo dez, três diviso-

res progr532vei9 âe zero a nove (0 - 9) e rontrole de seleção do

período âe contag-si automática.

A unidade 3 , conformação, consta ás un circuito CV.ÍJ ndr'-ts.

os pulsos recebidos aos nívei3 de tensão compatíveis com os cir-

critos lógicos da tecnologia TTI ÍTranjistor Tranfiistoj.*-Logic)»

utilizados na unidade de contagem.

A liaidade U, circuito de cüavsazssnto e acoplaaent^ <5o "i 'ba

5eigsr-vüller consiste esi en coaparador com ur soirlificíiclor or>e

racional de alta iaredância de eníraía e um. chave^nento -le final

de entrada com um transistor de efeito àe campo (PS?).

A unidade ?, detector, é eonoosta per rm tubo GeÍA-;tr-5úDller

cotnpativel ces o ecoplasento.

A unidade G> fonte regulada ia b*ixa teniíio (BT), para a al i

aí.iíação doa circiiitoa das uüiaâes A até S.

?or ficit a unidade H é uaa fonte de alta tensão (AT) regula-

da e variável cara ausentar o tubo GK.



LISCCS3X0

Bate instrumento deverá ser capa-* de dar condições de detec-
ção de partículas radioativas a ua tu>o Geiger-Muller, captar os
sinais elétricos produzidos* adapti-lc » adequadamente e contá-los
durante um período de teapo ôeteroinado.

1 - ESQUISITOS D3 OESRAÇlO

Tendo ea vista usa finalidade didática deste instruaento, -
sua operação deve ser simples, coz OJ J •cursos míninoa necessários
que são: a fonte de alta tensão (AT) p?ra o tubo G.Y deve ser va-
riável de 250 a 15C0 volts coa dois «*j'ii.tes, ua "fmo" e outro -
"grosso": o controle do período de contagem deve *er aanual cv. -
automático, sendo cue para este último dev? eor̂ V-i- ua Sííetor
de perioâos desde ua segando (ls) a qui: 7,1 ainutoft (9COs), COE -
divisões t*e ua secundo; o coaando íe pait.'.da (dir^ajo de contagerít)
deve ser manual: deve constar ua inâicad.r de sotrefaixa (over-
flow): a faixa de contagea deve asr de uz. 3 a»ie dí.friwos.

2 - ?3;üI3ITCS TÉCTíICCS

Atrave3 da Aaarican National Standard Cl), obt ;a-se as ca-
racterísticas técnicas necessária à boa ~ualldaâ« d*- ra contador
3ífi tais coso, características i» rsgulação da fonte ce alta ten-

Quanto ao t*opo zorto 3o contador, zzviio a probabilidade -
de ocorrer"eapiliamerito" de sinais (pile-up), aal>e~s« cue está -
na ordea 3e 5^ do valor do rer.or period > de contada íaáxioa fre
cuência cs contagea).

0 inatrusento projetado tea cao; cJiaáe cara contar 1 ia fre-
quência de aproximadamente 10 Hz, J que dá ua tenpo aorto a-ábei-

QO de,

Td = 5 ns
A fi xação de um limita máximo oarém, está ligada ao valor

do tempo morto (Td) do tubo OM escoLhido que, para es>e irotru-
ciento é o Philips 18504 (Ver item 4,9).



O tempo sorto do tubo varia com a tsnsão 3r aliceatação do
mesao. Tara o isodelo em questão, varia de 6C a 30 l i s .

Sxiste a necessidade do acarelho oossuir um tenoo morto me-
nor do que o do tubo para oue a máxima frecuência de contagem f i
que na dependência deste último somente.

Tomando-se o caso ea cue Td do tubo é ainico, o tempo norto
necessário ao instrussnto é de 55» deste valor.

Td± = 3 ila
Portanto obtendo-se ua valor de 3 L s para o tempo morto de

instrumento, pode-se efetuar contagens'de 17 Khz con una probabi

lidade de erro por "empilhaaento" bastante petmena.

Quanto à fonte de alta tensão (AT), s. regulação de voltagem

com relação a linha e carga deve ficar na ordem de 1':.

A ondulação de tensão por questão de estabilidade não deve

ultrapassar es 10C mV.

3 - C?3?AÇ5O BÁSICA

0 funcioaaaento io aparelho poir cer explin?.dc sn:.r.intaaen-

te do seguinte nodo.

Ao ligar o instnisisnto, a aliso-taçao ío tube GJÍ (fonte -

AT) dever? estar ea seu vslor aíniao. Selecionariclo eate valor

assim ^us ultrapassar a rolíagem aínjaa ie rartida (starting vol

tage) âo tubo utilizado, este estará en condições .."« ca-tar ra-

diaçõee.

As unidades de acopla^ento e cor-íoraação são independente a

d» controle externo logo, cav-nio de^ecção de radiação na saída

deste3 estágios, teresoa ruLeo3 coxva^íveia coa oe nívei9 lógi-

cos T?L, p359Ív;i9 3e serea cc^tado^.

C i-s-run«nto _;o33Ui Í-LB. -oio3 :.": operação o "sanual1* e o

"automático", selecionadoa es shav» apropriada.

Quasão ocerando no sola "manual" o controle de "partida" e

"parada" é externo a executado pelo operador.

Operando no aodo "auTorático", o controle de '•partida1' é

externo c*3, o de "rjarada é efetuado internamente cela ba?e 5ç

tempo.

0 pçriodo íe contagea ceste mo'o de operação pode ser sel^

cionsâo 3«9de ua segundo 'Is) à aproxia^dasente doíeâzeis ninu-

toe (I6f65oin « 999s).

Após haver finalizado o perioâo selecionado o instrumento

interromperá a coatagea autos 'ti canente.

Se durar»tá o psrioío de contageo o capacidade da seis dfgi

toa for ultrapassada ua Led indicará a ocorrência de sobrefaixa



(overflow), e a contagea inicia d« zero novamente, sea interrup-

ção.

Após o téraino do periodo de contagem para iniciar-se outro

deve-se apagar o? contadores e o indicador de sobrefaixa através

do interruptor "zeraaento".

4 - D3SC3IÇÃO DOS BLCCO3

4.1 - 3COSTHASOHSS (Display), (fig. 12) - Constan de (6) digs,

tos de sete (7) segmentos, de catodo cosua, vermelhos e de 1/4**

0 modelo escolhido é o PNB 70 (ou similar) da FAIBCHILD (10), -

(fig. 4).

Suas características principais são de 25 mA de corrente -

por segmento (média) usa t*nsSo revaraa de 2 7 e potência dis-

sipada aéiia de 125 3# por dígito.

A sua conexão com o restante do circuito é feita de acordo

coa a fig. 12.

4.2 - D2CC3I?ICAÇS0 (?ig,12) - Coaroe-aft de ;«Í3 f6) decoíi.

ficadoraí* 3CD (deciaal codificado ea "binarão) paro sste (7) seg-

mentos com ae^cria e sists^a de apsgaaento 3e z-ro nlo signifi-

cativo, tao-Ielo (ÍA 9353 ffig. 5) ca PAIH3HILD (11) ou similar.

Sues características básicas sao: t*-flao de alimentação de

5 volt3 E-i3 ou nenos 20^: ccrrezte sáxiaa coa saída em nivel -

alto de 50 siA e corrente aéiíapor seciento ie 2C nA.

A oitilisação da seaória (Latches) so caso deete instrumento

d o é necessária. Deve-sa ziânter peraenenteisante a er.trada 3L

(latch 3nsble) ea nível lógico "baixo.

Qua Tito 3 entrsía e saíáa de aoa^s-çntode zeros não siçnifi

ea-5i7"3s \--.3i-?.it;ple BlarJcing ixpuí: ÜD-Sipole Blsaking output),

deverão ser interligaãas de modo qu» o R3o de ua dígito esteia

ligado ao ?3i do próxiso. 0 23i f.o dígito mais significativo

ceve ser aterrado e o H"o <*.3 r̂ enos significativo deve ficar ea

fiberto 'fig.12).

Deste mo.3 o ocorr-ío ur zero ea ua ãigito cu'Jlouer e, o -

seu H3i estiver S.T nível baixo, o aostrador estará apagaao e -

eeu 3Bo eftirrí en nív?lbaixo.

4.3 - CCNTAG2:.! (fig. 12) - Consta *e sei? (6) contadores -

BCD, coa zeraaento (lsva-à-zero), aodelo SN 7490 (fig. 6).

Este circuito integrado (Cl) é composto de quatro "flip-flops"

interligndos de moã a comporem um contador modulo 2 « ua -

taodulo 5. Coa uaa interligação externa apropriada (fig.6), -



Cl ?as3a a contar ex código BCD, necessário ao estágio d eco

dificador.

As características deste integrado são: tensão de aliaenta-

çao <3e 5 Volts mais ou menos 20;»:diasipaçao d» 160 a* (típica) e

tempo de retardo de 6o ns (típico).

4.4 - CC3720L3 D2 ZZ3£S23?0 (fig. 12) - Coapõ«-s» de ua inter

ruptor CHo (noraalzaente aberto)» de coatato aoaentaneo, o resis-

tor Ro, o diodo 9o e a porta Cio.

Quando o interruptor é fechado, obriga o âiodo Do a conduzir

para a terra, colocando as entradas da porta d o ea .*ivel zero •

sua saida ©a» nív^l uo. O pulso produzido sor esta operação 4 -

transmitido às entr.-.das de leva-à-zero âos conta d ores e à entra-

da de zeraaento do circuito de sobrefaixat colocando-os ea niTel

zero.

4.5 - CO'T^OLE DE SC3ÜFAIXA (fig. 12) - Este circuito conr-

ta do "flip-fio?" tipo D (1/2 7474} {fi*?. 7) eoa ?. erases to Cl,, -

os resistores 3 e 3_ e, o transistor 7!., e o Led L,.

Ocorrendo xzsa sobrefaixa isto é, a contagem ultrapksaa a ca

pacidade ôos contadores, o teraical BCD sais significatiro des-

tes passará de nível uax para zero lógico, f?.zendo com qus o flip

flop CI-j aude is estado de zero par?. •;: lógico.

C transistor T, serve de alisentador de corrente para o -

led (I, ) ÍJU« necessita ás no sáxizro ?.C rtA. Coao à saída dos -

Cl po?e fornecer no zázizo tQCjj.k$ ?. iercri ter ua ganho de -

corrente (h^) na ordea de 5C. 'c trsn-istoi 3C 237 àa Ibrape -

(7), (ou similar) poie ser utilizado aesta função.

Ccri^renlo o pulso ie zerr-:?;:to» 2 saí^a ãc ?In píssa à ní-

vel lógico zera, apagandj o LsJ indicador.

4.6 - CCSTECI3 32 VCDC 33 OP2HACI0 ífig. 12) - Coao citado

anteriormente exietea dois roios de operação para este in3truaen

to, o a^sual e o automático, 3»ieciona<5os pela chave CH^ de dois

ccr*tatos. O circuito consta, além da chive CH^, do resistor H-

e do led Lp*

Cota a chave CH, na ro3i;âo sanuai, a porta Cl.-, (do cr»ntTo-

le de partida) estará sob o comando do interruptor "partida-pa-

rada" isto é, estará sob a ação de coaando manual.

Na posição "automático" a porta CI^ t^tare fechada • CH. -

alimentaria o a base de teano. O Led (L2) nestas condições esta-

rá indicando a operação d3 b^Be de tetapo.



4.7 - CC3TK0LS Q3 "P^TIDA-PARADÀ- (fig. 12) - Co»p5«-aa
portas CI2, CI^, CI^, CIg e dos "flip-flops* tino D Q - e Cl,
(1/2 7*74) (fig. 7 ) .

Quando funcionando no aodo "manual", a base d» tempo está -
coapletaaente desligada pois sua aliaentação « feita através da
CR. no aodo "automático", e a porta CI^ estará "aberta".

Pressionando CHg gera-se ua pulso através de CIp a CIg, faz«t
do que o flip-flop CI^ mude de estado "abrindo" a porta Cl», ini-
ciando a eontagea. Do nesao aodo qua no controls de aobrafaixa,
existe um Led indicando a operação de contagea.

Com una nova pressão sobre CH e pelo aesao processo, C3_ -
Etudará de estado "fechando" a porti CIQ, inibindo a contagea,

Quando funcionando no aodo "autoaático", a porta CI2 esta-
rá fechada e a base de teapo alimentada atra-rés de CH,.

Co« uw» orées de "partida" ea f"~ . * ílso aerA traníwiti-
do pela porta CI^V e psla porta Cie, oue, estão abertas, oudando
de «stado do "flip-fio?n CI>, fechando as ports3 Cl. e abundo
CIcf inician-io a cont3gex no período selecionado.

5o seszo instante o pulso muda c» *3tado Cl?f abrindo a por
ta CIç p^re a contates d?.s particular detectaiz..~,

Quando finalizar o parido de t?nço seleclor.a^o, ua pulso -
será gerado no últifeo diTisor de fr*-:u*ncia && bss» de teapo, JEU
dsnío nev^-eate o estado de Cl,, f*&*?£& CIg e ^hrindo CIA,

Ao ie;ao tss-o o pulso zuda o estado 4e CI?, fecban-ís
Eent» CIO»

4.5 - 3 A S 2 "Dl 13XP0ítig. 12) - Selógio-Consta de ua osoila-
dor & crietal de 10 Mhz cos si-al is saída euaãrado e ea níveis
lógicos tara ??!.

DiTir^r*? - Sío ?*te círctiitc^ ir^^íTaáoe S3 7-90 conecta-
dos coso divisores por cez, sisétriaos, acoplados *a série os
quais fornecea a freqüência de 1 Hz na «aí3a do ultiao.

Sate sinal é aplicado sobre usa série de três divisores
Sn 74191 conectados coso divisores aódulo H (prograa^reis de
O - 9 ).

A seleção do aódulr á* âiTisão é efetuada es código BCD
nas entra£4s de dados destea contadores (fig. 8).

A salda do últíno «atágio divisor é aplicado diretamente
sobra as portas Cl-» citada no ítea 4.7.

O controle do period o de contagia é feito r>or quatro cha-
•«8 rotatiTas ds cuatro polos e dez posições que seleciona a -
soeuència 3CD

4.9 - DST2CÇXC - A detecção de radiarão é ofetuadft por ua



tubo de ionlzação gasosa para a região Geiger-líftUer.
0 aodelo escolhido pars» este inatruaento foi o Philip* -

18504 (8) (fig. 10) « sua características urinei pais são: faixa
de medida de 10~* à 1 S/h: tensões de "Plateau" de 400 a 600 T;
cacacida.de entre anodo e catoáo de 2 p?; tempo aorto a^xiao 8o
VB = resistência anódica aíaina de 4,7 *Jl

0 circuito a ser utilizado coa este tubo (fig. 9),, consta
3o resistor anódico «ntre o tubo e a fonte de AT e ua relator
entre catodo e a referência.

Esta últiaa resistência deve ter um valor bastante baixo
coaoarado cos o valor da iapediaci* 2e entrnda do circuito de

0 salso produzido no 52» coso é da ordea de 1C ajrçeree,
ao áescarregar-8» oara a referência, proàtts ua *ailsc Se tca-te
sobro o resistor de ca todo suílcienteaente frande sara ser de-
tectado no circuito 5e

4.10 - ACQ7LXJZST0 S CC."?C33AÇSo (fig. 9) - ?en3o ea vista

ou« o valor de ?ico da correrrte co tubo é xuito baix», a i.ipe-
cància áe entraía do circuito ti £co???»-snto deve ser, bastante
alta, de aodo z não absorver e?ta corrente, obrigando-a a d es-
corregar rara a r«farsncia sobr» o register ôe catosío.

C circuito elacorado cars, a ie',-.. -;ào do *uiso cc«st« de
ua co^paraior de tensão cos civsl ÍB referiacía vexiável e ua
resistor variável à tensão» elaborado coa ua transistor de -
efeito de caspo (?2?)f cosícr=e o circaito da tíg. 9.

C cor.-ar33or é el^bcr^o ~.i~ "_-n. ..ir.í if jeador a^eracional
3A. 3140 2, TU» possui tEü ir^edsneia ãe erítraáa na ordea de -

Cos us siaal 5e azplitnia aüor ".ue a síleeioiaada para -

nível <!& referência sobre c sc::;:~r:der» e~te teacterá a s-turar

na tensão 5e ;-li^entação *02-*-^ +7cc) aas çerá graaneado "^

Io 5iodo D, ez: sçroxiaaiar-ents Cf5 Volt3. 3st» valor de tensão

arlica^o entr- porta s tc.zts ̂nf^* ° transistor ?2? (T,) passa

rá a ter usa baixa iapei£r.cia e.itre dreno e a fonte isto é, a

corrente entre estes dois terainaís (3df) f.*rá alta.

Coa a redução áa i:_ eiSr.cia àreno ."»a1.et «s constante ãe -

teopo do circuito de detecto será bastante reduzida, auaentan

do H resoluç&o do aparelho Cái^iauiç£o co teapo sorto).

Quando o cinal na entrada do comparador tiver axplitude -

inferior *o nível de referência, este tenderá a saturar na ten-
i

eão de aliaentaçâo negativa i-7cc) aas, será graaçír^do pelo



dioio zener D? e=t -9 ,1 Volts. Cast. «ate t i e r ?e tensão
entr? port* e font» íTpf ) á* * » e?t# eat^rd «ts região de'cstrtia
gulaaento co canal1* (PINCH-©?}, çus c*ract?ris6~se por tssa alta
iscedância entre dreno e fonte. C trejtsistar ?rítiea=*nte s i o -
condus.

ats aoio o sinal a-slicaào robre a porta 2o trsesistor (?^)
ocorrer xxa pulso "Talião" ««tá ea ní-rel d» s nroxisadaaente

•-0,5 volta. Quando não ocorrer o ?olsov o aível » de - 9»lYolts.,
?sra este 8in%l ser contado é necessário cue eete>a dentro -

<*oe níreis lógicos coapatívei» oos a tecnologia T?L. Betes níveis
lógicos são de 0,1 a C,7 Tolts para o sero e de 2,0 a 6,0 Tolts
rara o nível uo.

A o oração *• confonsação fisste poiso é efetuada $OT U S S O »
dor analógico (Tig. 9) t onde ui circuito integrado ( d 11) soca
9,5 Tolts ao pulso de entrada c aua aatiúa é gra=?=aia çor us die-
do sensr (D3) ea f.4,7 Tolts.

0 sinal ficará errtao coa ni-reia de 0,* ?olts para nível "ió̂
gico zero «4,7 Volts p*ra n£vel lógico ua pod?ndo ser aplicado
no sstr'^io íifitsl cffguir.t», â»

4.11 - ?C5T3 D2 BAIIA 72T3I0 (31).
"Para a allsentação"de toío o circuito do instruxsato, exceto

o tubo Si!, são necsr-««árias cua« faatea de baixa tencião. Uaa siqs
trio» dp 15 Tolts »>15, -15) pars a aliaeataçio nos circuitos -
ir-tí-ra^^a liaearer (aaplifi car ores o^eraciosais, etc . . . ) •
ou-ra sisplea de 5 Tolta para a alinerítacão dos circuitos in t e -
gr-ães 3imitais.

Arrows as font*s deTsz eer suficiftnts^eat* estáveis a f ia de
são -rovocir íiatrir^ioa nos s?*^rio^ 1 eere^ aTiiírt^í^e, cosrro-
=st?r.íc s ^reciaâo de isstr"^rar.to.

C circuito ( f ig . 1?> ccr.*t3 -=• -xr. traasforaaaor de 220/110
Volt.i ?--rs 20 Tolts sí-átriSDS >2C. -?C) e coa ca-acidaáe de -
fornecer 1 A de corrente, -ns ^onte retificadora fie oafa co^c-le
ta e doín circuito? r*r;il2dores l* ter.sío, ua s isétr ico de 15 T
e outro cia^les Se 5 Volt?.

A tensão na saida ísst» tipo í > retific^dor (er. -^onte) po.s
sui una ten- de oníula^o :? :í-roxi:n?ar.ente 48;st o *»uç 0 inalai
89ivel para se obter ua boz funcíonaoecto do estagio regulador.

Para re.'urir est-. tá:;:, â o.i-ul.iç5o fr.s-a? uta f i l t r a d a a

Coso não conseguido usa referência bibliográfica coa ua -
ertudo aprofundado sobre f i l tras par-j fontes de tensão* ut i l izou
se ur aétodo de calculo ajroxiseaclo coa as curv:»s d» 3C3A33 (2) r



fts graficaa^ate os ?»r£c*tr©« áe ua filtro.
Salienta-se ü-ui a necessidade ie se efetuar ws «staA» «ais

, cca bs?e» práticas sobre o asroi*?3 da filtrada a
na execução do projeto.

2stas últia&a considerações aso se licita* ne*ta font* «e *T
pois, são taabia válidas para a fonte it 1?.

Para uc -r=lor ée ts-.slo aixiaa Í2a) na s*i£a do retifieador
de 40 Volts (4-50, -20) e « n uo& corrente áe 500 «sA,
ua *rc * 3C e Tdr * 36 Tolt».

• 95*

Cos eetes valores, pelas curras de Schade teaos usa relação

Ht/R igual * 0»5£.

Pars valor«9 coaorcials de r«siatores, a potência dissipada

na order às 2/ • ideal neste caso» então:

Coso s frec'ieacia áe ondulação é o r.o"bro Sa frer-aêacia da 1^
nha isto é, f » 120 Kz.

C* 25 Jif/ÕO/ <&/ro£rA'
ultanío covaaente as curvas de Schade ;'2),

'•CO

o^tea-se para
estes vslores uaa taxa de onculação de sósente 3"̂ .

A re^.l5c.?c é efetuada, çari a fcate d» Ç Volta selo circui-
to iats-sraf rM.-. 7305 Ü"C, que é us regulador âe tensão positivo de
5V/lA (aotorcia - 9).

Desta úl^isa refersr.ci^ osteoaos f?ue: regulação áe entrada pji
ra e-̂ te circuito integraáo é de P.egin * 35 mV coa i 0 - 500 nA -
ouan'o Via erta entre 7 e 25 7olt3 e , r gulação ie cr»rr9 Reç^oa<1

igual a 4 37 coa 2=0 aA * i 0 ̂  750 ~A.
Para a fonte SÍSÍÍtries. :e l^ Volts utiliza-ae dois circuitos

integr.T<!09, o /' 7'"lf TC e o M* 7-15 TJC nue iào re3-»ectiv«:r.en-
te reguladores de tensão positivo e negativo de 15V/1A,

Consultando "otoroli (?) oc-tcas-ae -rua para estes circuitos
RegÍQ - 57 aV para i Q » 500 aA e 17,5 ̂  7in ̂ 30 V e, íegloa(! *
25 aV x>ara 250 aul^ iQ ̂ 750 xA.

2stee valores obtidos oío suficientes para o nosso propoai-



te =*s, coxa são valores teóricos, ésverão ?er confirmados na
ocasião da execução.

4.12 - FCST2 D2 AL?A TSTSiíO - Conforse citada no item 1 i
necessário para o fraciosaasnte adequado deste instruaeato uaa
fonte Ce sita tcnsio variável de 250 - 1500 ?olts, eoa o u re-
culacão de asroxia&é&ae&t* l£ e usa ondulação sáxia» de 100 a?.
Se acordo eoa a necessidade, esta /ente foi projetada para for
necer uaa corrente sáxiaa de 20 mA.

4.12.1 - TxtAPSTCSSAÇáO - De acordo eoa o aétodo de regula
çio desenvolvido para ~*ta fonte (Ter ítea 4.12.4), necessita-
»e de dois valores de tensão Í4CC e 1350 Yolts).

Dentre todos os tipos de entrada e transformação possíveis
O8 «Soit» sais convenientes para o projeto são, o aonofisico e c
wi..3ico. Cs aeaais tipos sio bastarts eoaplexos, encarecen-
do o instrumento.

A deoisão teórica por us dos dois é discutível por isso,
deixa-se a critério da aontagea a verificação da necessidade
de ua ou outro.

C prissiro Hodo é utili-ar-se ua transforcador aonofásico
ce 220/110 Volta no prisário e sscuadário duplo de 450 e 1700
7olt3 efie32es, fornecendo una corrente «áxina ãe 60 aA.

0 outro s iztilizar-s* VZL transfor^sdor trifásieo de prioá
rio 380/220 7olts e o secvaãárlo duelo de 40C e 1500 Volts, -
cos a aessa capacidade d? corrente.

Ua tabela 1 ten-ae OB dados a resneíto 3a entraáa, trans-
forração e retificação dos dois aéteios.

A potência necessária er. cada caso é de 145 7A nara o mo-

'2 7A -~r3

4.12.2 - H37I?ICAÇ1C - Para cada uc dos dois sstodo3 cita-
dos scisa é necessária uns retificação apropriada.

Para <? aonofáaico o circiito ea ponte da fig. 14.a é o con
veniente.

0 valor da tensão continua (Vàc) nas saídas dos retificado
res são de 4C0 e 1350 Volts, cox ua fator de ondulação de 4ô^»

rara o trifásico o circuito da fig. 14.b é apropriado.
0 valor da tensão continua (7dc) nas saídas dos retificadores
são de 400 e 1350 Volte, coa uoa taxa de ondulação de 4f2#.

4-12,3 - S1LTBA55M - Con3ta de um filtro a capacitor, ca-

paz íe reduzir R taxa de ondulação para aproxicndaasnte 1*.



Aa considerações feitas no item 4.11 (fonte de baixa

com respeito a falta de referência bibliográfica sobre o assun-

to são válidas também neste item.

Utilizando-se o método baseado na9 curvas de Schade (2) oa

ra o cálculo deste filtro faz-se.

Para un valor de tanaão máximo de (Ea) do retificador e pa

ra uma corrente máxima de 60 aiA: escolhe-se ua frc = 30 e uaa -

tensão contínua de Vdc.

Com o valor de (Vdc/3m) Í» e Wrc, nas curvas de Schade obte

mos o valor de H^/R em porcentagem.

Fixa-se o valor da potência máxima dissipada admissível so

bre R.f
 â e acordo com considerações comerciais, e calcula-se -

com a corrente aáxima o valor do resistor H^.

Através da relação E+/3 - i> calcula-se o valor de H, e com

"ffrc conseguimos calcular o capacitor.

Os ríados de cálculo estão listados as tabela 2, para todos

os retificaiíorea, citados no item anterior.

4.12.4 - R3GÜIAÇ3C - Sendo a rejTJlarjSo âe3ta fonte a p&

mais complexa deste projeto devido ss caricteristicaa necesifiá-

rias, faz-se um levantemento inicial sobre os vários tiooe ce

configuração utilizados ea instrumentos siailarea e ea oab."o«

mais coaplexos.

0 tipo de regulador mais utilizado é o de fonte chaveada,

cu^o processo de funcionamento é: retificação ea baixa tensão;

regulação tambsa ea BT: inversão de CC para CA coa um oscilador:

transformação de "baixa para alta tensão, retificação em Aí e -

filtragem.

Sste tiro 5e regulador tem o ir.coveniente âe ter va. elto -

custa e ruído -« slí.: frdcuência bastante aeantuado.

A regulação linear série, bastante utilizais em circuitos

âe menor coa-lexidade, zzeep.r de eer :sai3 barata e praticanen-

te não apreeeatsr ruiâot nSo pode ser a-lic?.da diretamente ea

nosf-o caso r;ois n~o existea coxnonente3 (trsnsistorea etc») -

para. valores tao altos d* teirso ir . ordea de 15C0 Volts).

Estas razões levaram ao de&envolvlnento de ua circuito

ríbrido em qua se utiliza uaa regulação síaplss ea baixa ten-

são, controlando a alta tsnslo.

A fig, 15 :r.oetra o circuito iísslirado c-ro fazer a regu

lsçao de tensão desta fonts (AT). £3te con9ta de uaa fonte não

regulada com 1350 Volta de saíd& en séria com outra regulada

coa 150 volts de saída, o que dá o total necessário de 15C0 V.



O anostrador (sample) do regulador de 15C Volta é retirado
de tua divisor de tensão entre a linha d3 150C Volts e 3 referen
cia (terra). A regulsgea deste modo fica sensivsl a variações
da tensão em ambas as fontes

Para a escolha dos componentes envolvidos no circuito des-
te regulador, toma-se como referencias TRANSISTOR CIRCUIT D3-
SIGIT (3) e MILIiUN à HAIXIAS (4) para o calculo e, coao crité-
rios básicos:

- A potência máxima dissipada em cada componente

- Cs transistores devem ser bem dimensionados de BC" a sunor
tarem uma determinada faixa de tensão (bastante alta).

- Os transistores devem ser capazes de drenares com uma boa
margeei de segurança as corrente necessárias.

- Deve ser prevista uma oorrente mínima para o diodo zener pa-

ra oue este mantenha a tensão de referencia (Vz) constante.
- 0 transistor de proteção contra curto-circuito d«ve ser bea

dimensionadot de modo a produzir uara ação eficiente, impedindo
avarias no restante do circuito.

Levando em consideração as condições acirra, na tabela 3 çi
ta-se os componentes escolhidos bea OOEO suas principais carac-
teristicas.

4.12.5 - 03TSNÇ30 D2 TZ!í3lO VA3Iâ"V3L HA SAÍDA - Coao cita-
do anteriormente, deseja-se cue a fonts forneça nu3lquer valor
de tensão entre 250 e 150C 7olt3 e com intervalos continuamente
variáveis.

C circuito necessário para «3ta condição (fig. 15) consta
2e teu divisor de tensão formado pelos resietores R, à R-* f com
2a. <3*rivscEe3 de 50 volts cada.

Pars octsnçSo da variação cor.-inua coloca-ae ea série um -
re3i3tor variável capaz ds selecionar tensões de 0 a 50 Volts.

0 resistor H2e ào circuito é necessário para mantar a. ten-
são inicial de 25C Volts aa primeira derivação.

Como indicador de tensão de saíde sugere-se o voltimetro
HIOXI ES-45-0 âe 150 volts de fundo âe escalt, conectando em
série ua reeistor limitador de corrente e em paralelo com a -

Fixando a corrente drenada pelo divisor de tensão em
i = 5 mA, ouando utilizada a derivação de 1500 Volt».

Fazendo Ht « B ^ Rg + ... +%24* R25"1' Hpl



Sntão:
Ht = 30 Hx = 30 a

302 . 5aA. = 1500 7

H = 10

Supondo a fonte sem carga, 1 W de potência (para estes re-
sistores) seria suficiente. Quando coloca-se carga sobre estes
a corrente aumenta.

Jazendo i» - 10 mA, oueeua valor sxuito alto para um tubo -
G»! e supondo a derivação de 1450 Volts.

i t + i L = i r = 5 + 10 = 15 mA

P = i* . R =(15 . IO" 3) 2 . 10 K L & = 2,25 W

Utilizando 2,5 ̂  é suficiente.

4.12.6 - B3T2REI3rAÇjtO DC PATCH S2 3EGT7IAÇ2O

Te^-ae por -?efinij8o do fator de regulação:

S7o « dYo . aVo j. d7o onde:
dTT dlc" dT

dVo = Sv é a tajca de variação da tensão de saída ea função
da tensão de sntrBda^

« So é a taxa de variação da tensão de saída ea função
da corrente de carga.

dVp. * S. é a taxa de variação cie tensão de saíd^ ea função
ca teaperaturs.

Consií«rendo dVo/i2 » C, o cue é verísíeiro para voa razoá-
vel faixa de variação d» tesrôraturs, ten-se

37c * Sv + 3o

ParP. deterainação destes parâmetros, deduz-se uaa equação -

ns fonaa,



A partir do circuito da fig. 15 obten-sa as seguintes «qua
çoes iniciais:

- pt>lo resistor R, i«% = V.. - VA /. >

- pelo nó A ig, = ibg-f ic,+ ic»

4. corrente i e . é desprezivel para qualquer valor de coxren
te de carga stenor que a corrente de curto-circuito.

iH 3 « ib 2 + i c 3 (2)

Bando Beguimento à análise do circuito en questão obtea-se

"̂  VA • Vt ~ y£ % ~ 'Ztu ~ v?ê* "* •w«



Substituindo estes valores nas equações 1 e 2.

onde:

-fífi&V

so * c w fc£*/ &tu* **- + •*** ( fe* +JJ i+

+ 1 I t ÍÍ£<f '"

Substituindo os valores das eonatantsa aciaa de acordo con
03 cczponentea eecolhiáos para o circuito,

9S.iC"2
#Ioi-1494,45 Voltsj

^ M y
Fode-se confim-sr a eraaçac su'catituindo Vi,, Vi2 e I ?or

S3U9 valore- adots'cs durante o projeto, que são 15C volts,
1350 volts e 2C oA.

Vo « 1«99,9S9 = 15CC Volts

I?a fig.16 vê-se a relação gráfica entre Vo e a variação #ep
cantual de teneao n** rede íe alinenta^So das foate3, "srn corrii
çõe ideais (pela eouação teórica 4).

Supondo una vsriação percentual de K • ÍCO ,̂

* Vi l f . (1 • B), Vi l f » 150 Volts

Vi2 = Vi 2 f . (1 • H), Vi 2 f « 1350 Volts



Substituindo estas equações ea (3)

Vo «(Vi^Svo^ Vi2fSvo2)(l • N) - Rolo+ 20

Vo = (VilfSvo1+ Vi2fSvo2).íí + (Yi^Svo-^ Vi2fSvo2) - Bolo • 3o

que é a equação de uma reta onde

Vi^voj •• 7i2fSvo2
 = Coeficiente angular

V ilf S v ol + Vi2fSvo2- Rolo-t-2o = Coeficiente linear

Ka fig. 17 vê-se a relação gráfica entre 7o e a corrente

de carga Io.

Psra ua valor fixo de Vi, e 7i2, a equação òe Yo toaa a fcr

na àr. equação da rets,

Yo = a.Io + "b

onde; a = - Ho

1) = Yi l f Svo1 +• Yi2^Svo2 + 3o

A = hfe, - Ganho de corrente (DC) do transistor Q1

& = fcfe - Ganho de corrente (DO) do transistor Q2

- hf»7 - Ganho de corrente (HZ) do transistor Q,

s Resistência entre "esse e esíasor do transistor Q»

A

ib- = Corrsr.te de "base en Q A

ic-^ = Corrants de coletor ezi O,

ic^ = Ccrrsnte de coletor es Q^

i-oi = Corrente no re3Í3tor S^

Io = Corrente de c a r ^ do circ-iito total

N = Variação da tensão de linha (K.1CO)

Ro * Resistência d* raÍ5a ío regular or



c'l

Ra

St

Sv

T

VA
VBS1

Vi
Tf'

'- 2

7o

— Parâaetros do circuito do regulador

_ Coeficiente de temperatura do regulador dYof^Io * Q
, dT (A7i = 0

- Pator de estabilidade » |A Io * O
dVi I A T = 0

- ?ator de estabilidade eoa relação à fonte

- Pator ãe estabilidade coai relação à fonte Vi

- Teniperatura absoluta

- Tensão entre o nó A (circuito do regulador) e a ref.

- Tensão base-enissor de Q^

- Tensão base-saiasor de Q.,

- Tensão baae-enissor de Q.

- Tensão de entrada (iaput)

- Tensão ce entrada no regulador {fonte ^ii)

- Tensão de saída.



LISTA 32 TJ33LA3

TA33LA 01 - Lista de parâmetros dos circuitos Se transfornação
e retificação para entradas sonofásieaa e triíasi-
C3s e sugestões sô nre dioâos retificaiores para -
ambas

TABELA 02 - Lista d» parâmetros 4e cálculo ôo circuito de fil-
trsgea para os cSois aolelo3 ;íe entradas

TA3SLA 03 - Lista de componentes para o circuito fio regulador
da tensão ôs fonte de alta tensão 'AT; coa EUS^E -
principais caracteriaticas



0 1

I L = 60

TIPO DS 3NTRADA

Tensão contínua na

saída do ratificador

(Vd) - Volta

Tensão de alimentação

eficaz - (7vo) - Volts

Tensão eficaz entre

fase e neutro

(Vo) - Volta

Corrente eficaz de linha
U v) - s*

Taxa fie orià-alação (7j£)

Tensão invsrea aplicada

nos <iiodo9 - (Vrrai) Volt3

Corrente por diodo

O

Corrente de pico repe-

titiva -or -Uc'o

Potência io transforma-

dor rri^irio - i? ) - 7A

Freqüência de onãulaçâo

( P"W) - Hz

Potência total - VA

Diodo retificador
sugerido

400

444,28

. . . .

66,64

48,3

628,31

30

94,24

33,3C

120

14'-

1350

1499,47

. . . .

66,54-

48,3

212C:53

30

i

94,24

111,03

120

400

296,19

171,00

48,93

4,19

418,37

20

62,33

18,04

360

31

SK31/U

1350

999,64

577,14

48.93

4,19

1413,72

20

62,83

62,83

360

SK21/12



T A 3 Í 1 A O 2

TIPO 33 STTBADA

Tensão Continua na
carga (Vdc) - Volts

Tensão aáiíaa (3a)

Ea

Freqüência da ondula-
ção (P#) - Kz

Taxa de ondulação
renuarida {f; f>)

( S t * > í

•o O

C j<?

KOlfOPASKU

4C0

450

83.8 ,

120

i *

70

2,5

2,5£ ITT

iocs m

0,925

1350

1500

90*

120

i *

70

2,5

iv£ i. •<

1 •' T 577

A " na
viJ-3

TRI?J

400

420

95 ,23*

360

1 *

7C

0 , 7

15CK 17

0,206

ÍSICA

1350

1420

95,07.*

360

1.4

70

0,7

15Ck 2Vf

7001 I1T

0,044
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B S

A

°*

B032L0

KJ 413

2K5656

2F5655

2KÔ3O3

Power

Power

Power

Po-rer

5CIA

- 6

- 6

- e

- 6

400

300

250

IX

T

7

7

ICaax

10 A

0,51.

C51

ic^TA

?a»x

125»

20»

20»

90»

«BCÜBACID nnsi»

153005

D

Coi

I

id-

0 D

0

0

5 ICC V

v^ ---- r -»

25 ai 1 BA

C A P A c i r o a

7ÀL0E 135 310

O.Cljtf 25C T

O T C T S m r * - ; íT <?

DST-CÜIüAÇlO

? 1

3 2

« 1

R d

R s c

VAICH j PGTtrCIA

25CZ2.

2diZ,

25KÜ

3G5TÍI

3,5IÜ

35KÍI

7 »

1 w

3 w

i w

1 »

1 »
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LISTA DS KCGC3A3

- Diagraaa ds ua tubo Oeiger-£fcller

- Curva de tensão ea função da corrente para
tubo

Uiagraaa de Dlocos básico

Sostrsdor 7 Segse-itos FN3 70

Uscodificador 3CD-7 segssr.tos A l 9368

Contador BCS S3 7490

a "fiip-flop" tipo D SN 7474

Contador prograaáv^l ( C - 9 ) S: 74191

Circuito d» detecção

-TuSo Geig-r-HÜller Philips 135C^

cíveis de tensão as 5etseção

Circuito das unidades digitais

Circuito da fonte 5e "baixa tensão (3T)

Circuito áa3 satra^as para a fonte de alta teasáo

*.«rriitfJ 2o -F-g-^aior •?© t?c?ão d^ for.t* í« alta

tensão íâ2)

2«1ÍÇRO grífic» entre 7o • a variação percentual
âa t2.i333 da rede ãlicentadora (teórica)

Selarão gráfica «ntre ?o e a corrente de carga (Io)

Circuito cczrleto ío iastruaeato
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C O S C L U S l O

Prevê-se que durante a nontsgea deste projeto surjas va-

rias modificações deviJo a problemas técnicos não verificado».

Pod«~8o citar coao provável probleaa a necessidade de us pré~

amplificador junto ao detector psra ee eliainar ruir! os de bai

xa freqüência (coao o da rede elétrica de distribuição - 6OEz).

Outro seria a modificação do estádio ds amostrag«a (saatple) do

regulador de AT pars obtsr-s? una melhor taxa de regulaçãc?..

Quanto ao tipo de entrada e transformação-,, a decisão de-

ve ser toaada cca bare no ite.u 4.12 e exigência^ nráticap..

A utilização do ti00 2onofss:.co (fig. 14-a) «íislaui o ta

manho e o peso do transformador, x"acilita a utilização do -

instrument o ̂ as, ausenta o í?-tor d Í ondalaijaa Ü3. aai'ii Co, re—

tificaâor, necesdita-se de raior potência da reder oa dioáos

retifioaáores tea de euportar usa tensão bastante alta, enca-

recendo seu custo.

Cozi E S entrsâa trifáaica {fî ;, l-í.-b), 2u~-Tt-ta-ad» o pe&c>

e tamanho do transforsador, a utilização fica vinculada à

existência íe re~e trífásica, o circuito de retificação é

mais caro, a potência cocsuxií.a é t*norf os diodos retifica-

dores tea de suportar una tensão .-r.or, e a ondulação de saí-

da io retificadcr é dez vezss nenor aue ao acirro rrar

"S2 qualquer um dos *3i3 tiro? de sntr3da exi?t«a cuidados

cue ^eT?rão ser •tomado3 truasío da noatat-?2, r?or •acea^lo, exi_s

te a necesfidade de uns perfeita isolado d- Í fontss nue con-

põea a fcnte de A?, prir.cipalaenta a de 135C Tolts m e , de -

acordo cor. •. configuração ~.o circuito» z?t£ en va r.ív?l de

tensão 15C Vclts aci=.& ás r?f«rènci« (terra).

Quanto a regulação da foots de AT, não fci. oossivel con-

seguir referência ;:rátic2;3 ou ce.:-:.!o teóricas -ura coiaarovaçao

doa reBultôdos cbtiács para o fator de ondulação, digo» para

o fator de regulação, ^endo aesiv., e.-te ti^o ^e regulação cer

tanente é uaa coatrío-.;ioao bastante original.



-"or rsi»5»3 ÓVTÍSS, spaear de r£o serea encor:tr-5cip falh.33

ns análise satesitiea, sugere-se e3ta eonprovaçao nc? ocasião

da contsgea.

Su-scre-se taxDea, ES houvar necessidade, a codificação ^°

estágio de saoatragea (ssnple) (fig. 15) e a. inclusio de ua -

e3tígio pré-regulador (transistor Circuit Design - 3) eon» o -

fia de melhorar a taxa de regulação.

Çuanto aos estágios digitais, nao deverá existir proble-

mas, o que nSo acarretará es modificações, a não ser sobre o

eeletor de periodo âe contagea Çfig, 12), cnde d«veré ser esco

lhido o método de controle mais conveniente.

?ole-se sugerir coao traoalhos futuros: o gnerfeiço^aento

do instr\i2aer.to a fia âe torné-lo portátil; um estudo analítico

e experiaental so^re o irltoào de recula^ão 5e fontes de alta -

tensão descrito: ^ expansão de instrunento para se utilizar co~

cintilador: etc.
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