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Resumo

.
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.

2005. 133f. Dissertação (Mestrado) -
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Este trabalho de instrumentação em Geofísica Nuclear teve como objetivo
principal, o desenvolvimento de um protótipo de espectrômetro gama com analisador
multicanal, desde o amplificador espectroscópico até seu firmware. O coração da
parte digital foi um microcontrolador de 8 bits ATMEL

(AT89S8252). Todos os

circuitos foram feitos e montados no Laboratório de Instrumentação em Geofísica
Nuclear (LIGA).O software do microcontrolador foi completamente desenvolvido em
linguagem ANSI-C usando o compilador Small Device C Compiler (SDCC) versão
2.4.8 que é um programa distribuído sob licença tipo General Public License (GPL).
Inicialmente, o microcontrolador foi usado para substituir todos os circuitos
digitais de um clássico espectrômetro gama diferencial SCINTREX GAD-6. Tempos
de medidas da ordem de dois dias tornaram-se possíveis e ele podia operar em
ambiente não climatizado.
Após esta fase, iniciou-se o desenvolvimento de um analisador multicanal
(MCA) operando no modo analisador de altura de pulsos (PHA) com capacidade
para 4096 canais, para uso em muitos tipos de detecção nuclear. Além disso, foi
desenvolvido um sistema controle automático de ganho, para a estabilização do
foto-pico através uma fonte radioativa de

133

Ba. Os trabalhos iniciaram-se com a
v

construção de um amplificador de ganho controlado (AGC). Este circuito de ganho
controlado é muito importante no caso de sensores cintilométricos de NaI(Tl), devido
a sensibilidade da válvula foto-multiplicadora (PMT) à temperatura e ao
envelhecimento de alguns circuitos eletrônicos do Laboratório de Geofísica Nuclear
Aplicada (LGNA), onde o protótipo opera.
Duas fontes de alimentação tipo no-break (uma de baixa tensão para
alimentação geral e outra de alta tensão para a PMT), usando a técnica de
chaveamento por modulação de largura de pulso (PWM) foram desenvolvidas para
que todo o sistema pudesse ser alimentado com baterias de 12 Volts e, se tornasse
livre de quedas da rede elétrica.
A calibração em energia usando fontes padrão de

137

Cs e

60

Co mostrou que

o espectrômetro desenvolvido tem boa linearidade e baixa deriva térmica, mesmo
operando na ausência de ar condicionado. Medidas de concentrações de K, U e Th
foram feitas em amostras de vegetais e solo, etc.
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Abstract

SILVA, N. Use of microcontroller in gamma-ray spectrometer construction
using NaI(Tl) sensor, with emphasis in multi channel analyzer, to applications
in nuclear and environmental geophysics.. 2005. 133f. Dissertação (Mestrado)
Departamento de Geofísica, Instituto de Astronomia Geofísica e Ciências
Atmosféricas, Universidade de São Paulo, São Paulo, 2005.
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In this work of nuclear geophysical instrumentation the main purpose was the
development of a gamma-ray spectrometer prototype with multi channel analyzer,
since the spectroscopic amplifier until your firmware. The heart of the digital part was
an ATMEL 8 bits microcontroller (AT89S8252). All circuits were made and
assembled in the Laboratory of Applied Geophysical Instrumentation (LIGA) of IAGUSP. A microcontroller software was completely developed in C ANSI language
using the Small Device C Compiler version 2.4.8, that is a free software distributed
under General Public License (GPL).
At first, microcontroller was used to change all digital circuit of one classic
SCINTREX GAD-6 differential gamma-ray spectrometer. Measurement times with
order of 2 days became possible, and it could work in non climate ambient. Then,
after this stage, had been started the development of a multichannel analyzer (MCA)
working in pulse height analyzer mode with 4096 channels capacity, to use in many
kinds of nuclear detection. Besides it, was developed an automatic gain system for
photopeak stabilization, by the use of one radioactive source (133Ba). This automatic
gain system is very important in the case of NaI(Tl) scintillometric detectors, due PMT
sensitivity with temperature and aging of some laboratory electronic circuits. Two
power supplies with high stability, using pulse width modulation (PWM) techniques
were developed, in order to all system became free of electrical line break off. One
PWM power polarizes a photo multiplier tube (PMT) with high voltage and another
supplies remaining developed circuits.

vii

Calibration in energy using standards sources

137

Cs and

60

Co showed that

gamma detector developed has a good linearity and low thermal drift, even working
in absent of air-conditioned. Concentrations measurements of K, U and Th were
made in samples of soils, vegetables, etc.
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1 Introdução
Na década de 70, várias versões de sensores usando cintiladores de NaI(Tl)
surgiram no mercado devido à intensa prospecção de urânio. Apesar de antigos e de
terem resolução da ordem de 10%, estes sensores são ainda muito utilizados em
trabalhos de espectrometria gama aérea e de campo devido a sua eficiência e ao
ótimo custo/benefício.
Os primeiros sensores sólidos inorgânicos eram denominados gama
cintilômetros, e efetuavam contagem total de radiação gama ou raios-X. Os modelos
seguintes destinados à prospecção geofísica, passaram a discriminar os radio
elementos
do

238

40

Ueo

K do potássio natural, o

208

Tl da série do

232

214

Bi da série de decaimento radioativo natural

Th. Além destes canais, cujas larguras das janelas de

detecção não foram padronizadas mundialmente, foi adicionada uma 4a janela, para
contagem total na janela de 600 keV a 3 MeV. Acima de 3 MeV, as contagens são
decorrentes de raios cósmicos, que fogem do contexto da área de prospecção.
Os circuitos de portas digitais, memórias latch e os microcontroladores de 4
bits destes espectrômetros empregavam tecnologia TTL (Transistor Transistor Logic)
e visores de 7 segmentos tipo LED (Light Emission Diode), de alto consumo de
energia, que reduzia o tempo de operação no campo. A gravação dos dados das
janelas de detecção era inviável devido à limitação dos microprocessadores e das
memórias RAM (Random Access Memory) disponíveis. Além disto, os visores de
diodo luminoso eram de difícil leitura na condição de luz solar intensa e eram do tipo
numérico somente. A apresentação dos valores de contagem nas janelas de
interesse era no modo seqüencial e sua anotação no campo era feita manualmente.
Atualmente existem vários tipos destes espectrômetros gama diferenciais
usando cristais de NaI(Tl) de ótima qualidade espalhados pelos vários laboratórios e
empresas de prospecção. Devido à obsolescência dos circuitos analógicos e digitais,
ao elevado custo e à própria complexidade de manutenção decorrente da falta de
componentes eletrônicos e de diagramas esquemáticos, muitos destes sensores
foram sucateados. Um dos propósitos deste projeto de pesquisa foi a recuperação
de antigos espectrômetros gama e, a adaptação de um deles para operação em
laboratório.

1

Na geração seguinte surgiram no mercado, espectrômetros gama acoplados
a analisadores multicanais (MCA) nos modos Multi Channel Scalling (MCS) e
analisador de altura de pulso, ou Pulse Height Analysis (PHA) (GILMORE &
HEMINGWAY, 1995). Na 1a configuração, adotava-se determinada largura de janela,
e um circuito gerador de rampa alterava o valor do nível inferior da janela de
detecção, efetuando uma varredura linear de todo o espectro de energia gama. Os
valores de contagens eram acumulados em memórias não voláteis de anéis de
ferrite. No modo analisador de altura de pulsos (PHA), um conversor AD do tipo
Wilkinson (NICHOLSON, 1974) operando acima de 100 mil amostras por segundo
(SPS- Samples Per Second) efetuava a conversão de energia dos fótons gama num
endereço de memória, no qual adicionava 1 a cada evento. Portanto, após
determinado tempo de medida, tinha-se um histograma de contagens em função das
energias. As primeiras unidades também usavam memórias de núcleos de ferrite e o
espectro era visualizado através de tubos CRT ou plotters XY (ORTEC modelo
6240). A saída era feita através de impressoras tipo teletipo no padrão ASCII e, os
dados podiam ser gravados em fitas de papel perfurado ou fita magnética de baixa
densidade de gravação. A seguir surgiram unidades mais sofisticadas com
memórias voláteis tipo RAM (ORTEC modelo 7500B, NORLAND modelo IT5300)
com lógica TTL.
Atualmente, com o desenvolvimento da eletrônica e a globalização do
mercado, estão disponíveis circuitos integração em altíssima escala que permite a
elaboração de circuitos eletrônicos de grande complexidade, inclusive a construção
de

um

analisador

MCA.

Conversores

ADC

rapidíssimos

de

12

bits,

microcontroladores de baixo custo e de alta performance e outros componentes
analógicos, tornam atrativa a idéia de se desenvolver um projeto de analisador MCA.
Ainda, existem compiladores livres, disponíveis na rede mundial de computadores
(Internet), de qualidade similar aos comerciais que permitem desenvolver programas
em diferentes linguagens (inclusive o ANSI C usado neste projeto) para estes
microcontroladores.
Um breve histórico e a evolução dos MCA e de suas arquiteturas até os dias
atuais, é feita em SIMÕES & CORREIA (1999).
Na área de Física Nuclear, analisadores multicanais MCA de tempo de
recuperação e tempo morto curtíssimos, usando circuitos DSP (digital signal
2

processing) (SIMÕES, 1994) estão em contínuo e rápido desenvolvimento. Estes
componentes permitem amostrar detalhadamente o pulso completo de saída dos
sensores, possibilitando recuperá-lo em caso de empilhamento (pile-up). Estas
características excelentes destes sistemas citados, não são críticas em trabalhos de
Geofísica Nuclear aplicada a prospecção mineral e ao meio ambiente. Tempos de
recuperação da ordem de poucos

s são suficientes para uma boa aquisição de

dados de concentração de radio elementos naturais, devido a baixa atividade das
amostras estudadas.
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2 Fundamentos Teóricos e Metodologia
2.1 Conceito de Radioatividade
Na natureza ocorrem isótopos com elevado número de nêutrons em relação
ao de prótons, no interior de seus núcleos. Este desbalanceamento torna-os
instáveis, e provocam decaimentos espontâneos com emissão de radiações
(partículas e energia), até que a estabilidade seja atingida. Alguns radionuclídeos
naturais decaem pelo processo da captura eletrônica, como é o caso do

40

K, devido

à proximidade do seu núcleo com a nuvem eletrônica (eletrosfera).

2.2 Decaimento Radioativo Natural
O decaimento radioativo espontâneo do núcleo ocorre principalmente
segundo um dos 3 processos descritos a seguir, com emissão de partículas
carregadas ou de fótons gama. A natureza destas emissões está mostrada na figura
2.1 (MANN & GARFINKEL,1968) num experimento usando campo magnético B.

Placa
Válvula

B

Vácuo

Material
Radioativo
Chumbo

Figura 2.1. Natureza das emissões dos decaimentos radioativos naturais
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2.2.1 Emissão Alfa ( )

Neste decaimento ocorre ejeção de partícula eletricamente carregada, pelo
núcleo (ver figura 2.1) com quatro unidades de massa atômica (uma) e duas
unidades de carga. Esta partícula

consiste de 2 nêutrons e 2 prótons

(basicamente um núcleo de He), como pode ser observado abaixo.

m
n
A partícula

A

m

4

n

2

B

(2.1)

carregada emitida tem dois prótons e nenhum elétron , sendo

portadora de carga +2 (figura 2.1) e, sua velocidade de escape está na faixa de 1,4
a 2,2x105 km/s. Este tipo de radiação produz intensa ionização ao longo de seu
percurso, sendo classificada como radiação ionizante. Apesar de sua penetração na
matéria ser pequena, da ordem de alguns centímetros, provoca grandes danos em
material biológico. Ao absorver 2 elétrons do meio, a partícula alfa torna-se um
átomo de He.

2.2.2 Emissão Beta (

-

)

Consiste de elétron relativístico proveniente do núcleo atômico, devido ao
decaimento de um nêutron. Este processo está esquematizado abaixo.
A
Z

A

A
Z

1

B

0
1

Q ...(2.2)

O próton formado no processo permanece no núcleo enquanto o

-

(elétron)

é expulso. Portanto o elemento filho terá número atômico igual à (Z+1), carga
elétrica +1 (figura 2.1) e seu núcleo estará, geralmente, no estado excitado e,
emitirá um fóton gama para atingir o estado fundamental. A partícula beta emitida
terá uma velocidade próxima a da luz (3x108 km/s) e, maior penetração na matéria
que a emissão . O anti neutrino

será emitido do núcleo partilhando a energia Q

com a partícula beta. Um exemplo deste decaimento é dado na figura 2.2.
40
19

K

40
20

Ca

0
1

Q

(2.3)
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No caso específico do

40

K, a probabilidade de ocorrência do decaimento

espontâneo apresentado acima é de 89,1%, e a energia cinética máxima do

é de

1,34 MeV. Neste decaimento em particular, o núcleo do elemento filho não fica
excitado, não ocorrendo emissão gama.

Figura 2.2- Esquema de decaimento radioativo do 40 K. Adaptado de ADAMS & GASPARINI (1970).

2.2.3 Captura Eletrônica

O núcleo do átomo de

40

K pode absorver um elétron da camada mais

interna, com a conseqüente transformação de um próton num nêutron. Este é o
processo denominado captura eletrônica, mostrado na figura. 2.2.
Neste decaimento, o no de massa do elemento filho permanece constante e
o no atômico decresce de uma unidade. Sua probabilidade de ocorrência é indicada
na figura 2.2 e neste processo ocorre emissão de fóton gama de energia 1,46 MeV.

6

2.2.4 Emissão Gama ( )

Consiste de fótons de alta energia, originados de transições energéticas que
ocorrem no núcleo do elemento filho, logo após sua formação. Estas emissões
ocorrem sob a forma de pacotes quantizados de energia (figura 2.1), de massa zero,
geralmente associadas com os decaimentos já discutidos. Na figura 2.3 abaixo
pode-se observar o intervalo do espectro de radiação eletromagnética, ocupado
pelos fótons gama originados de decaimentos radioativos espontâneos.

Comprimento de Onda (cm)

-11

10

-9

10

Raios
Gama

10

Raios
X

21

-7

-5

10

Ultra
Violeta

Visível

17

3x10

-3

10

10

-1

Infra
Vermelho

+5

10

10

Ondas Curtas de Rádio

13

3x10

+3

100

3x10

9

3x10

+7

10

Ondas
Longas
de Rádio

5

3x10

Freqüência (1/s)

Figura 2.3- Espectro de freqüências da radiação eletromagnética. Adaptado de BECK, 1991.

Vários isótopos encontrados na natureza sofrem decaimento radioativo, mas
os de maior interesse em exploração mineral estão relacionados ao Potássio (K),
Urânio (U) e o Tório (Th), devido a suas abundâncias no solo e em rochas.
Notadamente os isótopos
40

Keo

232

238

U (o

238

U é 137 vezes mais abundante que o

235

U), o

Th, são os mais usados. As séries radioativas do U, Actínio (235U) e do Th

estão representadas na figura 2.4.
A concentração do K em rochas é determinada em %, pela atividade gama do
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isótopo

40

K descrito, e sabendo-se que o isótopo constitui cerca de 0,012% do total.

No decaimento por captura eletrônica ocorre emissão de fótons de energia 1,46
MeV. Quanto ao U e ao Th, admite-se que as séries estão em equilíbrio radioativo
secular (descrito no capítulo 2.3 adiante) e mede-se a atividade gama de um dos
seus elementos filho. Os foto-picos de detecção de um dos elementos filho de cada
série acima são escolhidos, usando-se critérios de maior probabilidade de
ocorrência, de maior separação de energia entre foto-picos de interesse e de evitar a
região onde o continuum de Compton e o ruído eletrônico presente nos
espectrômetros são mais intensos.

Série do Urânio

Série do Actínio

Série do Tório

Urânio 238

Urânio 235

4,5 bilhões anos

713 milhões anos

1,4 bilhões anos

Tório 234

Tório 231

24,1 dias

25,6 horas

Rádio 228

Protactínio 234

Protactínio 231

6,7 horas

34 mil anos

Urânio 234

Tório 232

6,7 anos

6,1 horas

Actínio 227

248 mil anos

13,5 anos

Tório 230
80 mil anos

Actínio 228

Tório 228

13,5 anos

1,9 anos

Fráncio 223

Tório 227

Rádio 224

22 minutos

18,2 dias

3,6 dias

...

Rádio 223

Bismuto 214

Radônio 219

Radônio 220

11,7 dias

51 segundos

...

3,9 segundos

19,7 minutos

...

...

Polônio 212
0,3 micro segundos

Tálio 206

Tálio 207

42 minutos

4,8 minutos

Tálio208
3,1 minutos

Chumbo206

Chumbo207

Chumbo208

estável

estável

estável

Figura 2.4- Séries radioativas naturais do 238U, 235U (actínio) e 232Th. Adaptado de TELFORD, 1986.

Na área de prospecção o
energia 1,76 MeV e, para o
amostras

padrão

em

232

238

U é mundialmente usado o foto-pico do

Th é o do

equilíbrio

208

214

Bi de

Tl de energia 2,61 MeV. Usando-se

radioativo

fornecidos

por

laboratórios

internacionalmente reconhecidos, p. ex. New Brunswick Laboratory, pode-se
converter valores de contagem em concentração. Para o K, os valores são dados em
% e, os de U e Th são dados em eU e eTh, em partes por milhão (ppm ou g/g).
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Essa precaução é tomada, devido a solubilidade e transporte pela água em
ambientes naturais, de alguns elementos filho destas séries.
As janelas e os radionuclídeos recomendados para detecção do
232

40

K,238U,

Th em prospecção geofísica (Serviço Geológico do Canadá), são dados na tabela

2.1.

JANELA

ISÓTOPO USADO

Potássio

40

Urânio

214

Tório

208

ENERGIA(keV)

K
Bi
Tl

JANELA ENERGIA(keV)

1460

1370

1570

1760*

1660

1860

2615

2410

2810

410

2810

Total
Cósmica

3000 *Maior pico em 1765 keV, menor pico em 1730 keV.

Tabela 2.1. Padrão canadense das janelas dos elementos radioativos de interesse. Fonte: (GRASTY &
SHIVES, 1997)

2.3 Equilíbrio Radioativo Secular

A atividade de um isótopo radioativo é definida como sua taxa de
decaimento e é dada pela lei fundamental do decaimento radioativo (KNOLL, 1989):

dN
dt

N

(2.5)

onde:
N - número de átomos que sofre caimento;
t - intervalo de tempo.
- constante de decaimento radioativo.
Este fenômeno é, praticamente, invariável com a pressão, temperatura,
reações químicas quaisquer, etc.
Resolvendo-se a equação 2.5, tem-se:
9

t

N N0 e

(2.6)

onde:
No - quantidade do elemento pai no instante inicial.
N - quantidade do elemento pai após transcorrido um tempo t.
- constante de decaimento radioativo.
É ainda útil definir meia vida (T1/2 ) de um elemento pai qualquer, que é o
tempo necessário para que a quantidade inicial deste radionuclídeo reduza-se a
metade, por decaimento em sistema fechado. Logo:

ln 2

T 1/ 2

(2.7)

A tabela 2.2 mostra as meias-vida dos isótopos 238U e 232Th de interesse.

Isótopo
238
232

Meia Vida (anos)

U

4,5 x 109

Th

1,4 x 1010

Tabela 2.2. Algumas meias-vida de isótopos de interesse. Adaptado de TELFORD et al.(1986).

Considerando uma série (cadeia) de decaimentos onde cada elemento filho
é instável e gera um novo elemento e, para um elemento intermediário (In) qualquer
da série, segundo TELFORD et al. (1986), tem-se:

Nn
onde

n-1

,

n

t

n 1

Nn 1

n

Nn

(2.8)

: são as constantes de decaimento do (enésimo-1) e do

(enésimo) elemento filho, e Nn-1 , Nn são as quantidades dos mesmos, no instante
da medida.
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E a solução da equação 2.8, também segundo TELFORD et al.(1986):

N1

Nn

T1

n
1

Tn

(2.9)

Este equilíbrio estacionário é o chamado equilíbrio radioativo secular e,
nesta condição, as quantidades de cada elemento intermediário da série estão
estacionariamente constantes. Este equilíbrio ocorre somente se:
1) o sistema estiver fechado.
2) a meia vida de cada respectivo pai for consideravelmente maior que a
meia vida de cada um dos respectivos filhos.
3) após transcorridas, pelo menos, 5 meias-vida.
Logo, determinando-se a concentração de um dos elementos da série, podese calcular outras concentrações conhecendo-se as constantes de desintegração
( ). A radiação gama oriunda dos decaimentos pode penetrar no meio circundante
tal como rocha, água, material cintilador do sensor de detecção ou então uma
blindagem. Ao atravessar este meio interage de um modo probabilístico podendo ser
totalmente absorvido, ou então escapar com parte da energia.

2.4 Interação de Fótons Gama com a Matéria
Os fótons gama dos decaimentos radioativos interagem com a matéria
através de 3 processos (KNOLL,1989):
1-efeito fotoelétrico
2-absorção Compton
3-criação de pares (pósitron elétron)
No efeito fotoelétrico, o fóton gama incidente interage com elétron das
camadas de maior energia da eletrosfera (p.ex. camada K) do átomo, cedendo toda
sua energia, (figura 2.5). Cada fóton (raio gama) de freqüência

possui energia h ,

não tem massa de repouso e move-se à velocidade da luz. Se numa interação, o
fóton possuir energia maior que função trabalho (E0), que é a energia mínima para
arrancar o elétron da eletrosfera, então o elétron atingido (foto-elétron) deixará a
eletrosfera com energia cinética igual a Ek = h - E0 . Na interação da figura 2.5, toda
a energia do fóton será transferida para um elétron da eletrosfera. Portanto:

11

h

E0

Ek

(2.10)

Onde:
h - constante de Planck,
E0 - função trabalho
Ek - energia cinética do elétron deixando a eletrosfera.
No interior de um cristal (p.ex. NaI(Tl)), o fóton incidente pode ser totalmente
absorvido por interação fotoelétrica, transferindo energia a um elétron da banda de
valência, que saltará para a banda de condução do retículo cristalino, com energia
Ek. Este elétron livre migra através do retículo cristalino e provoca ionizações
sucessivas ao longo do seu trajeto, e conseqüente emissão de fótons secundários.
No caso de fótons gama provenientes de decaimentos radioativos naturais,
normalmente, a energia dos foto-elétrons (Ek) ultrapassa a barreira do MeV , pois Eo
é inferior a 10 eV.

Gama
Incidente
Completamente
Absosrvido

Elétron
Ejetado

Figura 2.5. Interação fotoelétrica do fóton gama com elétron das camadas mais internas da eletrosfera
com formação de foto-elétron de energia Ek.

A interação ou espalhamento Compton ocorre com o elétron mais externo da
coroa eletrônica (eletrosfera), que se comporta como um elétron livre. Apenas parte
da energia do fóton incidente é absorvida, i. é, é transferida para o elétron de recuo.
A parte não absorvida pelo elétron livre ou da última camada, será re-emitida na
12

forma de outro fóton de menor freqüência (figura 2.6).

Elétron
Ejetado

Gama
Incidente

Gama
Espalhado

Figura 2.6. Interação Compton do fóton gama incidente com o elétron livre ou da última camada (de
menor energia de ligação).

Neste espalhamento, a colisão do gama com o elétron pode ser considerada
elástica (figura 2.7), e cálculos clássico relativísticos permitem determinar as
energias do fóton gama resultante e do elétron de rebote (MANN & GARFINKEL,
1968).
As energias presentes no espalhamento são dadas na equação 2.11 (MANN
& GARFINKEL, 1968):

,

1

h
1 cos
m0 c 2

(2.11)

Onde;
- freqüência do fóton desviado;
- freqüência do fóton incidente;
h - constante de Planck;
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mo - massa de repouso do elétron (= 511 keV);
c - velocidade da luz no vácuo;
- ângulo de dispersão do fóton;
Quando

= 0, a freqüência não varia, isto é, o fóton passa sem interagir com

o elétron.

Fóton
Desviado
h ´
h
Fóton
Incidente

Elétron de
Recuo

Figura 2.7. Espalhamento Compton de fóton gama pelo elétron livre ou da última camada da eletrosfera
(Fonte: MANN & GARFINKEL,1968).

A variação do comprimento de onda

'

na interação Compton é dada por:

h
1 cos
m0 c

(2.12)

onde, (h/moc )=10-10 cm, é denominado comprimento de onda Compton.
A maior energia cedida pelo fóton na absorção Compton ocorre quando o
fóton resultante é espalhado no sentido contrário ( =180o) ao incidente (colisão
frontal). Então:
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E'

E
(2.13)

1 4E

onde:
E é a energia do fóton gama desviado
E é a energia do fotón gama incidente, dadas em MeV (ORTEC, 1976) .
Neste caso, de uma interação Compton frontal, se o fóton espalhado for
absorvido por efeito foto elétrico, haverá uma absorção denominada retroespalhamento (backscattering) de energia dada pela equação 2.13.
Se a energia do fóton superar duas vezes a massa de repouso do elétron
(0,511 MeV), ele pode dar origem a um par elétron-pósitron, nas proximidades do
núcleo do átomo, para h

2m0c2

1.022MeV.

O produto desta interação é o par elétron-pósitron e, toda energia acima de
1,022 MeV será dividida pelo par, na forma de energia cinética. Como o pósitron
formado é freado e aniquilado pela matéria circundante, ou seja, por um elétron do
meio, há emissão de 2 fótons de energia de 511 keV, como produtos da aniquilação.
A probabilidade de ocorrência dos 3 processos é função do número atômico
(Z) médio do alvo e da energia do fóton gama incidente (figura 2.8).

Número Atômico

100

Predomínio de
Produçào de Pares

Predomínio de
Efeito Fotoelétrico
50
Predomínio de
Efeito Compton

Faixa da Rochas Comuns

0,1

1
Energia (MeV)

10

Figura 2.8. Probabilidade de interação dos fótons gama com a matéria como função da energia do gama e
do número atômico do absorvedor. Adaptado de ADAMS & GASPARINI ,1970.
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Ao atravessar a rocha ou solo, o fóton gama pode sofrer interação Compton,
perdendo parte de sua energia. Pela figura 2.8, nota-se então que aumenta a
probabilidade deste gama ser totalmente absorvido por efeito fotoelétrico.
Em medidas in situ, o fluxo de fótons gama decresce exponencialmente ao
atravessar a rocha interposta entre a fonte (corpo mineralizado) e o sensor gama.
Como a absorção é um efeito probabilístico, parte da radiação pode atingir o sensor
sem ter interagido com o material absorvedor. Também devido a este efeito, fótons
que sofreram dispersão Compton podem atingir o sensor.
O número atômico equivalente Zeq do material geológico, na ausência de
elementos pesados na rocha, é dado pela fórmula abaixo (IAEA, 1971):

Z eq

i
3, 5

p i Z i4,5
Z
p i
i i
Ai

(2.14)

onde: pi é a fração em peso do elemento tendo número de massa Ai e
número atômico Zi .
Como o número atômico Zeq das rochas normalmente encontradas na
natureza está em torno de 20 e as energias dos fótons gama dos decaimentos
radioativos naturais estão abaixo de 3 MeV, tem-se a predominância de absorção
por Compton, seguido do fotoelétrico, em seu interior. A probabilidade de absorção
por criação de pares, nos materiais geológicos, é pequena.
O efeito fotoelétrico é o modo predominante de interação dos raios gama de
baixa energia , de até algumas dezenas de keV (ver figura 2.8). Geralmente esta
absorção ocorre na camada K da eletrosfera e predomina em materiais de número
atômico Z alto (figura 2.8). No caso do NaI(Tl) de número atômico Z próximo de 50
usado como sensor sólido neste projeto, aumenta a probabilidade de ocorrência de
absorção fotoelétrica para baixas energias.
A figura 2.9 mostra o espectro de uma amostra de baixíssima atividade de
dicromato de potássio (K2Cr2O7) obtido com o protótipo em operação no LGNA, note
que a relação energia-canal, ou ganho, tem um fator de duas vezes.
O principais elementos de um espectro típico: região de Compton (retro16

espalhamento ( =1800), região de contínuo e cauda) e foto-pico podem ser
observadas na figura 2.9. Ainda neste espectro, há um corte eletrônico do canal 800
(400keV) para baixo, devido ao excessivo ruído eletrônico nesta região e a presença
do foto-pico do

133

Ba de referência de estabilização do ganho total do sistema

(capítulo 4.3).

0
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12h40m
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K
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70
Subda do
ruído eletrônico

60
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Figura 2.9. Espectro (aquisição de 760 minutos) de uma amostra de dicromato de potássio, obtida com o
protótipo em operação no LGNA, com indicação dos principais elementos de um espectro gama típico.

O foto-pico do

40

K de 1460 keV apresenta-se próximo ao canal 3000

(ganho=2) na figura 2.9, a região de retro-espalhamento (limiar) está entre o canal
2250 e 2500. A região de contínuo de Compton se apresenta como a elevação que
inicia-se próxima do canal 2500 e vai até início do espectro registrado e o corte
eletrônico é feito do canal 800 para baixo.
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3. Sensores Gama Tipo Cintilador
Os cintiladores, também denominados de fósforos, são materiais que
convertem a energia dos fótons gama em luz, de comprimento de onda na faixa do
ultravioleta.
Basicamente, os sensores cintiladores sólidos gama usam fósforos
orgânicos ou inorgânicos acoplados a sensores de luz, geralmente válvulas fotomultiplicadoras (PMT) sensíveis à faixa ultravioleta.

3.1. Cintiladores Gama
Existem dois tipos básicos de cintiladores usados em detecção nuclear:
a) inorgânico, de resposta mais lenta, mas de alto rendimento foto eletrônico
e ótima linearidade, como é o caso do NaI(Tl).
b) orgânico, em matriz plástica, de resposta rápida, mas de baixo
rendimento fotônico (KNOLL, 1989).
Os cristais inorgânicos de número atômico Z alto e de alta densidade
volumétrica (por ex. NaI(Tl)) são indicados para radiações gama e, os compostos
orgânicos, para detecção de partículas beta e de nêutrons rápidos.
Alguns compostos orgânicos são usados em espectrometria gama aérea,
mas sua resolução é inferior ao dos inorgânicos. Neste trabalho é dado enfoque ao
cristal inorgânico de NaI(Tl), presente em grande parte dos trabalhos de
espectrometria gama.
Os princípios físicos que possibilitam a conversão em luz, no interior do
cintilador são: fluorescência, fosforescência e fluorescência retardada.

3.1.1 Princípios de emissão luminosa no cintilador

A conversão luminosa pode ocorrer através dos seguintes processos:
Fluorescência: é a pronta emissão de luz por um elemento cintilador, após
uma excitação.
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Fosforescência: é a emissão de luz de maior comprimento de onda e de
tempo característico maior, em relação à fluorescência, após uma excitação. Ela é
responsável, em parte, pelo deslocamento da linha do zero (ruído).
Fluorescência retardada: é a emissão de luz no mesmo espectro de
freqüência da fluorescência, sendo caracterizada por emissão num instante
posterior, após excitação.
As características esperadas de um cintilador ideal são:
a) máxima fluorescência e, fluorescência retardada e fosforescência
minimizadas.
b) transparência do material do cintilador ao fóton gerado na cintilação, para
que ele possa ser detectado fora de seu volume.
c) a conversão E recebida x Efluorescente , deve ser a mais linear possível.
O tempo de decaimento de luminescência deve ser o menor possível, devido
à natureza rápida dos eventos radioativos.

3.2 Cristal NaI(Tl)
3.2.1 Mecanismo de Cintilação no Cristal Cintilador

A presença de uma pequena quantidade do dopador Tl no cristal de NaI
introduz níveis meta estáveis (armadilhas) nas bandas proibidas existentes do NaI,
que são responsáveis pelas cintilações na faixa do ultravioleta, dentro do cristal. A
existência e comportamento destas armadilhas são abordados pela Mecânica
Quântica, e brevemente descritos adiante.
O mecanismo de cintilação em cristais inorgânicos depende dos níveis de
energia disponíveis nas bandas de condução e de valência do retículo cristalino
deste material. Na figura 3.1(a), a banda de energia inferior conhecida como banda
de valência está populacionada por elétrons que não têm energia suficiente para
escapar dos átomos da rede cristalina e, os elétrons da banda de condução estão
livres para migrar através do cristal. Os níveis intermediários de energia são
conhecidos como meta estáveis ou armadilhas (traps), e estão presentes somente
em materiais dopados (figura 3.1(b)). Num cristal puro nota-se a ausência destes
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estados na banda proibida.
Quando um fóton gama incidente interage com um elétron da rede cristalina
do cristal, ele pode transferir toda sua energia para o elétron (efeito foto elétrico) ou
então parcialmente (efeito Compton). Este foto-elétron ou elétron de recuo passa
para a banda de condução, tornando-se um elétron livre que migra pelo cristal,
provocando ionizações sucessivas.

Banda de Condução
Estados Excitados
do Ativador
Banda
Proibida
Cristal
Puro
NaI

(a)

(b)

Cintilação
Fóton

Cristal
Dopado
NaI(Tl)

Estado
Fundamental
do Ativador

Banda de Valência

Figura 3.1, Ilustração das bandas de energia do cristal NaI cintilador puro (a) e dopado com Tl (b).
Adaptado de KNOLL, 1989.

No cristal puro de NaI, o mecanismo de retorno do elétron livre decorrente
da ionização para a banda de valência através de emissão de fóton não é o ideal,
pois ele seria rapidamente capturado através de absorção ressonante dentro do
próprio cristal.
Para aumentar a probabilidade de emissão de fótons na faixa do ultravioleta
durante o processo de desexcitação e, para reduzir a ocorrência de absorção
ressonante, são adicionadas pequenas quantidades de impurezas denominadas
ativadores ou dopadores, ao cristal em fusão. Estes ativadores criam deformações
no retículo cristalino, que se comportam como estados meta estáveis (armadilhas)
na banda proibida, figura 31(b). Estes novos níveis energéticos que não existem
num cristal puro, são populacionados por curtíssimos tempos, por elétrons da banda
de condução em sua transição para a banda de valência (desexcitação). Ao
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decaírem para o estado fundamental do ativador (figura 3.1(b)) emitem fótons na
faixa de freqüência do ultravioleta, fora da região de absorção ressonante do cristal
puro .
Portanto para ter-se a máxima eficiência fotônica, todo o sistema óptico
(incluindo as janelas ópticas de acoplamento entre o cristal e a PMT) está
construído, de forma a responder dentro da mesma faixa do espectro ultravioleta.
Os cristais cintiladores de NaI(Tl) estão envolvidos por uma camada de óxido de
alumínio (Al2O3), que reflete as cintilações em direção a uma válvula fotomultiplicadora PMT, descrita adiante.
O conjunto sensor gama descrito é formado de um cristal de iodeto de sódio
dopado com tálio (NaI(Tl) acoplado opticamente a uma válvula foto-multiplicadora
PMT polarizada com alta tensão.

3.2.2 Características do Cristal de NaI(Tl)

As características do cristal cintilador de composição inorgânica, de NaI
dopado com Tl são (KNOLL, 1989):
a) gravidade específica = 3,67 g/cm3.,
b) No atômico Z médio = 50
c) tempo de recuperação = 0,5 s
d) constante de decaimento = 0,23

s, considerado longo para algumas

aplicações
e) rendimento luminoso total em fótons por MeV: 38000
f) resposta (função de transferência) muito próxima do linear, na faixa de
energia de interesse de 0,3 a 3 MeV.
O cristal de NaI(Tl) é frágil, rompendo-se com facilidade por choque
mecânico ou térmico. Também é altamente higroscópico, liqüefazendo-se em
questão de horas, caso seu invólucro de alumínio seja rompido e o conteúdo,
exposto a umidade atmosférica. Além disto é altamente tóxico devido a presença
do elemento dopador Tl.
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3.2.3 Interações Gama no Cristal de NaI(Tl)

No interior de um cristal de NaI(Tl), um único fóton incidente pode sofrer
sucessivas interações Compton com elétrons dos átomos do retículo, antes de ser
totalmente absorvido por efeito fotoelétrico, ou então, escapar do cristal sensor
(KNOLL, 1989). Todos estas interações em cascata ocorrem num intervalo de
tempo curtíssimo, formando um único pulso na saída da válvula PMT.
A perda parcial de energia pelo fóton incidente no cristal contribui para o
surgimento do continuum (parte contínua ou cauda) de Compton. Portanto, quanto
maior for o volume do cristal, menor a participação deste ruído no espectro de
energia.
Pela figura 2.8 (capítulo 2.4), nota-se que para o NaI(Tl) e para os fótons
gama de energias mais altas (E 3 MeV), existe maior probabilidade de ocorrência
inicial do efeito Compton dentro do cristal. Ao perder parte da energia, existe maior
probabilidade do fóton formado ceder toda energia dentro do cristal por interação
fotoelétrica. Estes 2 fenômenos consecutivos de interação ocorrem em poucos nano
segundos e a válvula foto-multiplicadora PMT gera um único pulso equivalente a
uma única absorção fotoelétrica. Para múltiplas interações dentro do cristal, caso a
ultima interação não seja um fotoelétrico, o fóton escapa do cristal, gerando
contagens na região do continuum de Compton (figura 3.2).

1 - Espalhamento Compton
2 - Absorção foto elétrica
3 - Produção de pares
2

-

e
1
e

-

-

e

1
1
-

e

-

e

2

-

e

3
+

e

Escape gama
após múltiplos
eventos Compton

Escape de um dos dois gamas
gerados na aniquilação do e+

Figura 3.2. Modos de interação dos fótons gama dentro do cristal de NaI(Tl). Fonte: KNOLL, 1989.
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Os elétrons formados nestas interações vagueiam pelo cristal, cedendo
energias a elétrons das camadas de valência do NaI, que transicionam para a banda
de condução. Ao retornarem para a banda de valência, geram cintilações na faixa do
ultravioleta. Como estas interações, ionizações e as conversões luminosas ocorrem
em nano segundos, a válvula foto-multiplicadora PMT, opticamente acoplada ao
cristal, gera um único pulso cuja amplitude corresponde ao número de cintilações
ocorridas no evento, isto é, à energia cedida pelo fóton gama incidente no cristal de
NaI(Tl).

3.3 Válvula Foto-Multiplicadora (PMT)
O uso de qualquer cintilador deve estar sempre associado a um elemento
foto sensor que converte o pulso de luz num sinal elétrico apropriado. Esta função é
executada eficientemente pelo tubo foto-multiplicador ou válvula foto-multiplicadora
PMT acoplado opticamente ao cristal sensor. Na maioria dos sensores, a janela
óptica destes 2 elementos está na faixa do ultravioleta.

1 Dinodos
2 Ânodo
3 Eletrodos de focalização
4 Foto cátodo semi transparente

Encapsulamento de Vidro
3
3

Vácuo

Trajetórias dos
foto elétrons

1
1

1

Luz
Incidente

Foto Elétrons

1
2

3
3

1

1

1

1

1

1

1

Multiplicação Eletrônica

Figura 3.3. Diagrama de uma válvula foto-multiplicadora PMT típica . Fonte: KNOLL, 1989.

As cintilações ultravioletas (fótons) criadas no interior do cristal de NaI(Tl),
ao atravessarem a janela óptica, incidem sobre um foto-cátodo semitransparente,
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gerando foto-elétrons, proporcional ao número de fótons incidentes. A eficiência
quântica máxima do foto-cátodo, que é a razão do número de foto-elétrons emitidos
pelo número de fótons incidentes, é de 30% (KNOLL, 1989).
Primeiramente, o fóton é absorvido pelo foto-cátodo, transferindo sua
energia para um elétron do material foto emissivo bialkali (p.ex. K2CsSb). O fotoelétron escapa da superfície do material bialkali para o altíssimo vácuo do interior da
válvula, com pequena perda de energia devido a função trabalho deste material ser
bastante baixa.
O foto-cátodo está polarizado com tensão da ordem de -1000 VDC em
relação ao eletrodo (ânodo) de saída do pulso elétrico (figura 3.3). Dispostos entre
eles existe uma cadeia de eletrodos denominados dinodos, polarizados através de
uma rede de atenuação resistiva, que proporciona campo elétrico inter-dinodo
intenso, para aceleração dos elétrons secundários formados. Entre o foto-cátodo e o
1o dinodo existe um eletrodo denominado persiana, que focaliza eficientemente o
feixe eletrônico, para a superfície do 1o dinodo (figura 3.3). Ao chocar-se com a
superfície deste dinodo recoberto com material de função de trabalho baixa, os fotoelétrons acelerados provocam múltiplas ionizações.
Devido à constituição das superfícies destes dinodos ser de material de
afinidade eletrônica negativa e de função trabalho muito pequena, os elétrons
acelerados pelo campo elétrico inter-dinodo, causam uma multiplicação dos elétrons
que se desprendem do dinodo alvo após o choque. Este fenômeno é denominado de
emissão eletrônica secundária.
O fator de multiplicação máximo é de aproximadamente 10 para uma
energia incidente próxima de 1 keV, embora valores típicos entre 4 a 6 sejam
comuns para tensões inter-dinodos convencionais de poucas centenas de Volts
(KNOLL, 1989). O processo de multiplicação de elétrons na superfície do dinodo
ocorre ao longo de todos os estágios de dinodos (ver figura 3.3), que proporcionam
um sinal significativamente amplificado no ânodo (estágio final) da PMT. Estes
dinodos estão dispostos em cascata e polarizados através de uma rede resistiva.
Portanto tem-se um ganho total GT para cada foto-elétron coletado, dado por
(KNOLL, 1989):
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Ganho Total GT

N

(3.1)

onde:
- fração de todos foto-elétrons coletados pela estrutura multiplicadora;
- fator de multiplicação total de um dinodo simples;
N - Número de estágios do setor de multiplicação (número de dinodos) da
válvula PMT.
Materiais convencionais usados na fabricação dos dinodos, tais como BeO,
MgO, Cs3Sb ou GaP, são caracterizados por um valor típico de

=5e

1 para

válvulas bem projetadas. Geralmente as PMTs tem 10 estágios, que proporciona um
ganho total GT de 510, i.é, um foto-elétron originado no foto-cátodo é convertido,
numa avalanche de 107 a 1010 elétrons no ânodo (base da PMT). O ganho total GT
é uma função sensível da tensão aplicada V (foto-cátodo ânodo). Se

for uma

função linear da tensão inter-dinodo, então o valor de GT para uma PMT de 10
dinodos varia segundo V10 (KNOLL, 1989).
Assim, o tubo PMT, de altíssimo vácuo interno, converte não mais que
algumas centenas de fótons (cintilações) incidindo no foto-cátodo, num sinal elétrico
mensurável de baixo ruído, suficiente para representar eletricamente o evento
radioativo. As PMTs de qualidade realizam a amplificação de um modo muito linear,
produzindo um pulso de saída que permanece proporcional ao número de fotoelétrons originais, isto à energia do fóton gama incidente num intervalo amplo de
energia.
Outro fenômeno que ocorre dentro da PMT é o da emissão espontânea
devido a agitação térmica do foto-cátodo (dark noise). Como a função trabalho do
material bialcalino do foto-cátodo é baixa, a presença de um potencial negativo da
ordem de 100 V em relação ao 1o dinodo, facilita a emissão espontânea de elétrons
da superfície do foto-cátodo. Estas cargas constituem uma significativa fonte de
ruído estatístico, que é amplificado em cascata pelos dinodos seguintes e, aumenta
com a temperatura do foto-cátodo. Portanto qualquer variação térmica da
temperatura do laboratório pode comprometer medidas de baixíssima taxa de
contagem. Para retornar ao equilíbrio da PMT, necessita-se de algumas horas de
estabilização de temperatura.
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O estágio de pré-amplificação, ou pré-amplificador, é, basicamente, um
amplificador de carga tipo eletrométrico. Sua função fundamental (descrita no
capítulo 4.2.1) é de casamento da impedância da saída da válvula fotomultiplicadora com os estágios seguintes. Neste projeto foi utilizado o préamplificador ORTEC modelo 276, que faz par com a válvula foto-multiplicadora
ORTEC , pois se trata de um componente muito específico e feito especialmente
para a válvula utilizada.
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4 Espectrômetro Gama
4.1 Arquiteturas Clássicas e suas Funções Básicas

Desde os anos 1950 a função dos tradicionais processadores de pulso, ou
espectrômetros no geral tem se mantido a mesma, que é, segundo SIMÕES &
CORREIA, 1999 converter pulsos de cargas elétricas do detector em pulso de
voltagem e extrair sua função distribuição de amplitudes .

Ref

Cristal
NaI(Tl)

Válvula
Foto
Multiplcadora

Pré
Amplificador

PMT

Fonte de
Alta
Tensão

Figura 4.1. Diagrama em blocos do sistema sensor de um espectrômetro gama.

Na área da geofísica nuclear ou mesmo da física nuclear já está consagrado
o termo detector quando se faz referência ao sistema que desempenha a função
de converter pulsos de cargas elétricas, ou cintilações, em pulsos de corrente ou
pulsos de voltagem. Na linguagem da instrumentação este sistema seria um
transdutor ativo, ou sensor. Logo transdutor seria um sistema que converte algum
tipo de energia em qualquer outro tipo de energia (FRADEN, 1996; FIGINI, 1982), tal
como o alto falante comum que converte energia elétrica em sonora.
Portanto o chamado detector é o conjunto cristal de NaI(Tl), válvula fotomultiplicadora, pré-amplificador e a fonte de alta tensão formam que um transdutor
ativo ou sensor. É neste contexto, que são empregados neste trabalho, os termos
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sensor ou sistema sensor para fazer referência ao conjunto cristal de NaI(Tl),
válvula foto-multiplicadora (PMT), fonte de alta tensão e pré amplificador, como
mostra figura 4.1.

Número
de
Eventos
por canal

Número do Canal ou Energia

Figura 4.2. O espectrômetro kick sorter trabalhando. Adaptado de SIMÕES & CORREIA, 1999.

A segunda tarefa (extrair a função distribuição de amplitudes) estaria a cargo
do restante do sistema. Um dos primeiros espectrômetros construídos conhecido
como kick sorter (SIMÕES & CORREIA, 1999), é mostrado na figura 4.2, que ilustra
muito bem o modo de extrair a função distribuição de amplitudes dos pulsos
provenientes do pré-amplificador.
Este sistema eletro mecânico discrimina o nível de energia de cada pulso,
abre uma janela correspondente ao canal, ou energia do pulso e dispara uma
bolinha que irá cair nesta janela. Desta forma constrói-se o histograma que
corresponde à distribuição de energia procurada.
O termo espectrômetro gama faz referência a uma variedade muito grande
de sistemas que executam a segunda tarefa colocada inicialmente. Vários autores
como GILMORE & HEMINGWAY (1995) e O´CONNOR (1994) fazem referência a
espectrômetro ou processadores de pulso como todos os circuitos após o préamplificador e, analisador multicanal como a parte do sistema disposto após o
conversor analógico digital ADC. Segundo SIMÕES & CORREIA (1999) o analisador
multicanal (MCA) estaria após o conformador de pulsos, conforme mostra a figura
4.3. As funções de cada bloco serão discutidas nos próximos capítulos.
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Lógica de
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Figura 4.3. Diagrama de blocos do analisador multicanal clássico segundo SIMÕES & CORREIA, 1999.

4.1.1 Arquitetura Empregada na Construção do Protótipo

As funções e estágios necessários a construção de um espectrômetro com
múltiplos canais pouco variam e mesmo os modernos espectrômetros dotados de
processadores de sinais digitais (DSP) têm em suas entranhas as mesmas funções
e estágios (CARDOSO, 1999 ; SIMÕES & CORREIA, 1994). Assim, o sistema
desenvolvido neste trabalho segue a mesma arquitetura dos espectrômetros gama
ou processadores de pulso clássicos.
Neste trabalho apenas foi desenvolvida a fonte de alta tensão (capítulo 8)
do sistema sensor. Portanto, foi aproveitado o pré-amplificador de base da válvula
foto-multiplicadora, pois se trata de um conjunto casado e de eletrônica muito
específica, além de estar disponível como o resto do sensor. Em particular foi
utilizado o sistema modelo 276 da ORTEC juntamente com o conjunto válvula fotomultiplicadora e cristal de NaI(Tl) HARSAW modelo 905-4 cilíndrico de tamanho
3 x3 .
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Figura 4.4. Diagrama de blocos da arquitetura do espectrômetro em funcionamento, na atualidade.

A arquitetura do espectrômetro desenvolvido, em operação atualmente, está
mostrada no diagrama de blocos da figura 4.4. Uma nova arquitetura do
espectrômetro, que breve entrará em funcionamento, é mostrada no diagrama de
blocos da figura 4.5.
É possível notar uma grande similaridade de ambas (figuras 4.4 e 4.5) com
a arquitetura mostrada no diagrama da figura 4.3 (extraída de SIMÕES & CORREIA,
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Figura 4.5 Diagrama de blocos da arquitetura da próxima versão do espectrômetro.
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A diferença entre as arquiteturas, mostradas nas figuras 4.4 e 4.5, está no
módulo de lógica de controle LC (figura 4.5) que possibilitará uma redução
significativa do tempo morto do sistema.
No projeto do espectrômetro, aqui apresentado, inicialmente foram
considerados os seguintes parâmetros como metas:
1) utilização de sensor e blindagem gama (capítulo 6) disponíveis no
Laboratório de Geofísica Nuclear Aplicada (LGNA);
2) faixa de energia 0,3 a 3 MeV;
3) longo tempo de aquisição, de horas a dias;
4) tempo morto da ordem de 10-5 segundos;
5) mínimo de 512 canais;
6) dispensa da utilização de ar condicionado;
7) equipamento de laboratório;
8) saída de dados (interface) para computador via porta serial;
9) sistema totalmente alimentado com 12 Vdc;
10) utilização de eletrônica microcontrolada;
Estas metas foram atingidas nas seguintes proporções:
1) plenamente satisfeita.
2) superada, o protótipo pode registrar eventos de aproximadamente 200 a
4096 keV
3) superada, o tempo de aquisição pode ser da ordem de semanas
4) parcialmente atingido, o tempo morto é da ordem de 50 s e, sua redução
depende de se reescrever algumas funções em C para linguagem de máquina
e de novos circuitos para o ADC e para a CPU (microcontrolador).
5) superada, o sistema opera com 4096 canais.
6) plenamente satisfeita, o sistema CAG (capítulo 4.3) está operante.
7) plenamente satisfeita, o equipamento está em operação no laboratório e
poderá ser adaptado para uma nova versão portátil do sistema.
8) satisfeita; com limitações da velocidade de transferência dos dados em
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modo ASCII e ainda não muito amigável. Melhorias poderão ser feitas através do
desenvolvimento de software específico para gerenciamento da porta serial de um
PC.
9) plenamente satisfeita.
10)

plenamente

satisfeita,

o

sistema

opera

com

microcontrolador

normalmente.

4.2 Características e Processamento Espectroscópico dos Sinais
A informação elétrica que se pretende obter do sensor, no caso a válvula
foto-multiplicadora,

não

tem

uma

forma

adequada

que

represente

uma

proporcionalidade entre a energia do evento gerador (raio gama) e sua amplitude
nos seus terminais de saída. Um pulso ideal, teoricamente, seria um pulso de forma
de cúspide, mas este não é possível de se obter por uma série de limitações
eletrônicas e tecnológicas. Mesmo uma forma gaussiana (figura 4.6 (a)),
apresentaria um erro de 12% na altura máxima com relação à energia do evento
gerador. Em eletrônica são possíveis representações em forma semi-gaussiana
(figura 4.6 (b)), que apresentam erro de 12 a 20% (GILMORE & HEMINGWAY,
1995). Note que a curva gaussiânica (a) não retorna a zero e é simétrica com
relação ao centróide H0, já a curva semi-gaussiânica retorna a zero nos dois flancos
e não apresenta uma simetria perfeita em relação ao seu centróide.
O termo empregado na conformação eletrônica do pulso, ou foto-pico, é
processamento espectroscópico ou processamento de pulso, em inglês o termo é
pulse shape processing (GILMORE & HEMINGWAY, 1995). Na literatura da
instrumentação eletrônica, este processamento corresponde a uma filtragem
eletrônica de sinal, propriamente dita. Na seqüência serão abordadas, de forma
sucinta, as fases deste processo.
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(a)

(b)

H

0

H

0

Figura 4.6. Distribuição gaussiânica (a) e semi-gaussiânica (b).

Para altas taxas de contagem no tempo, mais de um evento radioativo pode
participar da geração da corrente total na saída da válvula foto-multiplicadora,
distorcendo o sinal. Como o nosso objetivo é a construção de um protótipo de
espectrômetro para operar em baixas contagens, este fato não é crítico.

4.2.1 Forma do Sinal do Sensor

Aqui serão abordadas algumas das funções desempenhadas pelo módulo
Amplificador Espectroscópico (AR), que será descrito no capítulo 4.4.
A válvula foto-multiplicadora necessita de polarização (transdutor ativo) e o
sinal de saída flui como corrente (i) num resistor de carga (RL). Esta corrente pode
ser considerada constante durante o evento de foto-pico. Seu circuito equivalente
(NICHOLSON, 1974) está representado na figura 4.7.
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Figura 4.7. Circuito integrador equivalente da válvula foto-multiplicadora. Adaptado de NICHOLSON,
1974.

Em seguida o sinal de saída da válvula foto-multiplicadora presente na
forma de tensão nos terminais A e B (ver figura 4.7) é aplicado à entrada do préamplificador que é um simples integrador Ri Ci (figura 4.8). A integral do pulso de
corrente (i) da saída da válvula foto-multiplicadora é um pulso de tensão (V0)
proporcional à energia do fóton gama gerador.

V

i

C

o

R

i

i

Figura 4.8. Circuito equivalente do pré-amplificador do conjunto sensor. Adaptado de NICHOLSON,
1974.

No pré-amplificador, a resistência de entrada Ri que representa as
resistências de carga da válvula foto-multiplicadora e de entrada do pré-amplificador
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e Ci, as capacitâncias de entrada do pré-amplificador e a de saída da válvula fotomultiplicadora, formando um elemento integrador. Caso a válvula produza um surto
de corrente (i) de curta duração (T) e suficientemente abrupto devido a um foto-pico,
a tensão na entrada do pré-amplificador pode ser considerada uma função degrau
(figura 4.9 (a)) e a resposta em tensão do circuito (figura 4.9 (b)) na saída (V0), será
dada por:
T
V0
onde

ié

i ) (4.1)

iR (1 e
i

o produto Ci Ri.

Uma integração completa ocorre se o tempo de duração do surto de
corrente for muito maior que o tempo

i.

Caso do tempo de duração não seja

suficientemente grande, o fator e-T/ i será responsável pela deficiência chamada
déficit balístico (figura 4.9 (b)).
No caso do cintilador de NaI(Tl), que tem uma resolução inerentemente
pobre, o déficit balístico não representa um fator crítico no projeto.
Tipicamente, Ri deve ser o mais alto possível, mas deve ter um limite
superior para manter a polarização da válvula foto-multiplicadora e, Ci deve ser
mantido o mais baixo possível. A adoção destes parâmetros influencia na forma do
sinal que deve sofrer novos ajustes descritos adiante (cancelamento polo-zero,
capítulo 4.2.2).
Em termos práticos, o sinal de entrada do pré-amplificador, pode ser
considerado uma função degrau de duração muito pequena, isto é, este sinal se
aproxima de um impulso (figura 4.9(c)). Nas condições dadas acima, a resposta na
saída do pré-amplificador terá uma subida abrupta e, um longo tempo de
decaimento, formando uma cauda (figura 4.9(d)).
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Figura 4.9. Forma de onda no pré-amplificador do conjunto sensor: (a) degrau de corrente na entrada
proveniente do PMT, (b) tempo de integração

i =Ci Ri=2T

muito grande e i=T/10 pequeno não gerando

déficit balístico. Formas de onda de um impulso (c) e sua resposta após a integração(d) no préamplificador real. Adaptado de NICHOLSON, 1974.

Como o foco do tratamento do sinal está na altura do pulso gerado, uma
simples integração causaria problemas devido ao fator constante associado a este
processo, que deslocaria a linha de base do sinal. Para reduzir isto, emprega-se um
diferenciador para fazer o desacoplamento de tensão contínua (DC) entre alguns
estágios do sistema.
Admitindo-se que todos os amplificadores das seções seguintes tenham
impedância de entrada infinita e um sinal de entrada do circuito como uma função
degrau perfeita (figura 4.9(c)) de magnitude:
V

onde

i

Q
Ci

e

t

i

(4.2)

= Ri Ci e para t>0.

Esta função tem forma similar à da figura 4.9(d), com tamanho de cauda
dependente do fator

i e, uma função de transferência da saída de tensão em

relação a entrada de corrente (e0/ii) no espaço das transformadas de Laplace
(NICHOLSON, 1974):
e0

ii

i

C i (1 s i )

(4.3)

36

Fazendo-se a aproximação Ri tendendo a infinito, a função de transferência
será:
e0

1

ii

(4.4)

sC i

Esta característica é equivalente ao primeiro estágio amplificador (préamplificador) da figura 4.8.
A seguir o sinal é tratado pelo circuito diferenciador C1 R1, cuja função de
transferência em relação ao sinal de entrada será:
e0
onde

1

s
ei

1

(1 s i )

(4.5)

= R 1 C1 .

No estágio seguinte de R2C2:
e0
onde

2

1

ei

(1 s

2

)

(4.6)

= R 2 C2 .

No estágio seguinte de R3C3:
e0
onde

3

s
ei

3

(1 s 3 )

(4.7)

= R 3 C3 .

A função de transferência de todo o sistema será produto das funções de
transferência de cada estágio:
e0

ei

s 1 3
C i (1 s 1 )(1 s 2 )(1 s 3 )

(4.8)
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Figura 4.10. Estágio de filtragem tipo (CR)2-RC para a geração do formato semi-gaussiânico. Adaptado
de NICHOLSON, 1974.

Este circuito (figura 4.10) é chamado de (CR)2-RC devido a seqüência dos
estágios percorridos pelo sinal e, também podem ser denominados de filtro passafaixas ativo. As constantes de tempo são da ordem de 1 s para cintiladores em
baixas contagens (NICHOLSON, 1974).

V
2+1+1
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Figura 4.11. Formas de onda de resposta normalizadas para diferentes valores de constantes de tempo da
filtragem tipo (CR)2-RC. Adaptado de NICHOLSON, 1974.
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A figura 4.11 mostra as formas de onda de resposta para as constantes de
tempo

1,

2,

3,

normalizadas para a mesma duração de pulso entrando no

sistema. Pode-se notar claramente na figura 4.11, que a melhor escolha é

1= 2= 3,

que produz o retorno à linha de base mais rapidamente. Na prática, o ajuste ideal,
para cada caso, é obtido por tentativa e erro ou ajuste disponível no sistema.

4.2.2 Cancelamento Polo-Zero.

Aqui será abordada uma das funções mais importantes desempenhadas
pelo módulo Amplificador Espectroscópico (AE), que será descrito no capítulo 4.4.
Uma resposta gaussiana do sistema não é possível devido às caudas da
gaussiana estenderem-se infinitamente no tempo, antes e depois de seu centróide.
Para que o sistema atingisse esta resposta sua banda passante deveria ser infinita,
o que claramente não é o caso. Para uma resposta semi-gaussiana com erro
mínimo, uma seqüência infinita de filtros passa-baixas (integradores) deve ser
implementada, após o filtro passa-altas (diferenciador R1C1), figura 4.10, (GILMORE
& HEMINGWAY, 1995). Na prática isto é inviável, mas três ou quatro integradores
em cascata já são suficientes.
Devido a resistência de entrada Ri ter valor finito (consideração feita para
simplificação dos cálculos na seção anterior) , ou seja,

i

= Ri Ci, a exata função de

transferência do sistema todo seria:
e0

ei

s i 1 3
C i (1 s i )(1 s 1 )(1 s

Se a constante de tempo
constantes ( 1,

2

e

3)

i

2

)(1 s 3 )

(4.9)

for significativa comparada às demais

ocorrerá um deslocamento momentâneo da linha de base,

ou, undershoot. Caso ocorra a entrada de algum novo pulso antes da linha de base
retornar a zero, este se sobreporá ao resíduo restante do pulso anterior, alterando
sua altura e, conseqüentemente, a informação desejada. Para solucionar este
problema é introduzida uma alteração no estágio diferenciador inicial R1C1, como
mostra a figura 4.12. Esta modificação entra na função de transferência com um
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zero para cancelar o polo dado por

i,

assim a função de transferência reassume a

expressão anterior (equação 4.8).
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Figura 4.12. Sistema (CR)2-RC com compensação polo-zero. Adaptado de NICHOLSON, 1974.

A modificação, na função de transferência, é a seguinte:
e0

ei

s c

s d

(4.10)

onde c=(R4C4), d=C4-1(R4-1+R5-1) e c<d.
Fazendo c=1/

i

e d=1/ 1, a função de transferência total retorna ao

desejado (equação 4.8) e o inconveniente da cauda apresentado anteriormente é
minimizado.

4.2.3 Restaurador de Linha de Base.

Aqui será abordada uma das funções desempenhadas pelo módulo
Amplificador Espectroscópico (AR), que será descrito no capítulo 4.4.
Quando a atividade da amostra medida é suficientemente alta para produzir
pulsos em intervalos curtos (da ordem de grandeza do tempo da duração de um
foto-pico convertido em semi-gaussiânico) haverá um deslocamento da linha de
base, ou zero dos amplificadores como um todo. Estes pulsos agrupados podem
ocorrer em qualquer instante mesmo se a atividade da amostra é baixa, mas sua
probabilidade é muito pequena. Mesmo assim foi implementado um estágio de
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restauração da linha de base no protótipo desenvolvido, pois classicamente ele está
presente em todas as arquiteturas consultadas (veja capítulo 4.1) e ele terá sua
utilidade em medidas de amostras de altas atividades.

Sem restaurador de linha de base

V
Com restaurador de linha de base

Tempo
0

Figura 4.13. Formas de onda com e sem restaurador de linha de base. Adaptado de NICHOLSON, 1974.

Em alguns casos, mesmo uma boa compensação por cancelamento polozero não é suficiente para atender tal demanda. Para solucionar esta situação é
implementado nos amplificadores mais um estágio de correção: o restaurador de
linha de base. No protótipo desenvolvido foi utilizado um restaurador de Robinson
(NICHOLSON, 1974) descrito a seguir (figuras 4.13 e 4.14).

2I

0

D

D

1

Entrada

C

2

A

i

Saída

I

0

Figura 4.14. Diagrama elétrico do restaurador de linha de base de Robinson. Adaptado de NICHOLSON,
1974.
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O pulso correspondente a um foto-pico passa pelo capacitor C mostrado na
figura 4.14. Os diodos D1 e D2 são (casados) montados no mesmo invólucro
metálico e têm as mesmas características, e portanto D1 e D2 estão conduzindo
constantemente uma corrente de igual magnitude I0, fornecida pelo sistema.
Qualquer corrente i injetada no ponto A desbalanceará a corrente em D1 para I0+i e
em D2 para I0-i. Como estes diodos tem característica idênticas e estão sujeitos às
mesmas variações de temperatura (mesmo invólucro), seus comportamentos
dinâmicos, resistências dinâmicas (r) antes da saturação são consideradas iguais e
se aproximam de uma reta que cruza a origem, com inclinação dada em função da

Corrente
de
Entrada

resistência dinâmica r, como mostra a figura 4.15.

I

0

Tensão no pto A

Rampa
1/2r
-I
Região
Saturada

0

Região Linear

Região
Saturada

Figura 4.15. Curva Voltagem-Corrente característica do restaurador de Robinson. Adaptado de
NICHOLSON, 1974.

Desta forma, qualquer perturbação mais prolongada na corrente do ponto A,
tal como um deslocamento do zero devido a grande quantidade de pulsos passando
pelo sistema será minimizado, pois este resíduo de tensão será absorvido pela
baixa resistência dinâmica dos diodos em operação constante.
Há uma grande variedade de métodos de processamento e de técnicas de
compensação de pulso em espectrometria gama. Alguns foram abordados e
implementados protótipo desenvolvido.
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4.2.4 Eficiências

A eficiência absoluta (Eabs) de um dado sensor é definida como a razão
entre o número de impulsos contados (cristal de NaI(Tl)) e o número de fótons gama
emitidos pela fonte:
E abs

Nro.de. pulsos.contados
Nro.de. pulsos.emitidos. pela. fonte

(4.11)

A eficiência absoluta depende da distância fonte receptor, da geometria
(volume, forma, espessura) do cristal de NaI(Tl), do ângulo sólido pelo qual o cristal
é

iluminado , do meio atravessado pela radiação (atenuação) e de outras

características próprias do sensor.
A eficiência intrínseca (Eint) de um dado sensor é definida como a razão
entre o número de impulsos contados e o número de fótons gama que penetraram
no sensor.
Eint

Nro.de. pulsos.contados
Nro.de. pulsos.que.atingem.o.d .etetor

(4.12)

A eficiência intrínseca depende apenas das características próprias ao
sensor.
Portanto a geometria da fonte, ou amostra, deve ser padronizada. Para isso
foram utilizadas caixas cilíndricas de plástico padrão para o acondicionamento das
amostras de solo, adubo e vegetais. Estas caixas foram seladas para se evitar o
escape de gases e assegurar que o equilíbrio radioativo secular pudesse ser
atingido.
Também no posicionamento das caixas-padrão dentro da blindagem foi
utilizado um suporte para que a geometria fosse sempre o mesma.
Estão programadas medidas da eficiência total do sistema com amostras
padrão no futuro.

4.2.5 Tempo Morto

Outro fator importante, decorrente em parte, da curta duração entre eventos
gama e de sua aleatoriedade, é a incapacidade do sistema eletrônico de responder
a dois impulsos, muito próximos no tempo. Este comportamento conhecido como
tempo morto, é o tempo que os circuitos eletrônicos ficam insensíveis (inabilitados),
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durante o processamento de um sinal pelo sistema (KNOLL, 1989). Normalmente o
módulo eletrônico de medida é mais lento que o conjunto cristal de NaI(Tl) e válvula
foto-multiplicadora, portanto o tempo morto do sistema depende diretamente do
tempo de recuperação do circuito.
Como a cada evento registrado, o sistema fica morto por um tempo , o
tempo morto total do sistema a cada medida será m , onde m é número total de
eventos registrados. Logo a percentagem de tempo vivo será dado por (1- m ).
Sendo a razão entre o número de contagens registrado (m) e o número real de
eventos (n) igual a razão entre o tempo morto total e o tempo total despendido, temse:

n
1
m 1 m

(4.13)

Então, o número real de contagens, será:

n

m
1 m

(4.14)

No caso do MCA, um gerador de pulsos (gerador de função TEKTRONIX
modelo CFG253), de amplitude e freqüência fixas, aplica um sinal na entrada do
espectrômetro multicanal. Através de um osciloscópio digital (TEKTRONIX , modelo
TDS 220) é possível medir o tempo entre cada solicitação de interrupção ao
microcontrolador e a respectiva leitura do último byte do ADC que finaliza o
processo de aquisição. O tempo medido é da ordem de 50

s, mas esta é uma

medida parcial do tempo de processamento do foto-pico, pois o software de
aquisição armazena os valores das conversões em uma fila em anel (veja capítulo
4.6) e, este tempo não é computado nesta medida.
Contudo, já está em teste preliminares uma adaptação, ou modificação na
arquitetura onde se introduz uma lógica de controle que faz a interface
microcontrolador-ADC, de forma a economizar-se, pelo menos, o tempo de
conversão do ADC e alguns ciclos de máquina na rotina do microcontrolador. Estas
modificações resultaram num tempo morto da ordem de 35

s, mas o ruído

produzido na parte digital do sistema, muitas vezes trava o conversor ADC. Por este
motivo o novo circuito ainda não está em operação.
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4.2.6 Fontes de Ruído

O ruído no sistema como um todo pode ser definido como qualquer sinal
elétrico que não contenha informação de interesse, seja ele discreto ou sobreposto
ao sinal de interesse. Há um grande número de fontes potenciais de flutuação e de
ruído, que podem estar presentes na resposta de um dado sensor, afetando sua
resolução. Dentre elas estão:
a) derivas térmicas do ganho,
b) deslocamento da linha de base (zero) dos amplificadores,
c) ruído aleatório (raios X, raios cósmicos, etc.),
d) ruído eletrônico do sistema (térmico, também conhecido como ruído
branco).
e) ruído estatístico que surge da natureza discreta do sinal medido
(superposição de 2 sinais, por exemplo).
f) ruído intrínseco ao próprio circuito, por exemplo, chaveamento em fontes
de alimentação, retificação não ideal da fonte, etc..
Existem muitos sinais interferentes que sempre estarão presentes,
independentemente da qualidade do sistema de detecção disponível. Um exemplo
comum deste tipo de ruído é a emissão espontânea (dark noise) da PMT, mesmo na
ausência de cintilações no cristal de NaI(Tl).
Todas estas fontes de ruído participam da degradação do espectro e
somente extrair a função distribuição de amplitudes dos foto-picos não é possível. A
função distribuição de amplitudes estará somada às funções de distribuição de
amplitudes de todas as fontes de ruído citadas (NICHOLSON, 1974).

4.2.7 Função Resposta

Uma característica importante de um sensor em espectrometria gama é sua
resposta à radiação mono energética incidente, geralmente a do

137

Cs é usada

como padrão.
A resposta, ou função resposta de um espectrômetro ideal se assemelharia
a uma distribuição delta de Dirac, mas de amplitude proporcional à taxa de atividade

45

da amostra em H0 (centróide) e, valores finitos fora do mesmo que tenderiam
rapidamente para zero.

dN/dt

Resolução
Alta

Resolução
Baixa

H

Energia

0

Figura 4.16- Função resposta de boa e má qualidade. Fonte KNOLL, 1989.

Na figura 4.16 estão representadas duas curvas hipotéticas de função
resposta. A curva mais estreita representa uma boa resolução, ou seja, uma
possível distribuição ao redor de uma média H0, que torna possível discriminar esta
curva de alguma outra relativamente próxima em energia. A outra curva (mais
achatada e mais larga) caracteriza a resposta de um sensor de resolução pobre,
onde é difícil separar dois pulsos próximos.
Devido às fontes de ruído presentes no sinal medido (capítulo 4.2.6), que se
distribuem estatisticamente, a forma gerada no decorrer do tempo de aquisição, ou
espectro, de uma fonte mono energética seguirá uma distribuição gaussiânica
(NICHOLSON, 1974), com uma pequena elevação de seu lado esquerdo (menor
energia) devido à baixa resolução do sensor e proximidade do ponto de retroespalhamento Compton.

4.2.8 Resolução

No MCA, as amostragens dos foto-picos devido a uma amostra radioativa
vão se acumular estatisticamente no tempo, obedecendo uma distribuição
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gaussiânica. Esta distribuição se deve a contribuição de diversas fontes de ruído,
como abordado no capítulo 4.2.6.
A resolução FWHM (Full Width at Half Maximum) de um espectrômetro é
definida como a largura E a meia altura, da distribuição gaussiânica, dividido pela
energia central E0 do centróide H0 (KNOLL, 1989), ver figura 4.17. Logo:

E
E0

FWHM

(4.15)

Quanto menor o valor de FWHM, melhor a qualidade do sensor, na
discriminação de energia. Geralmente este parâmetro é obtido, usando-se uma
fonte mono energética de 137Cs, de energia 662 keV, como mostra a figura 4.17.

dN/dt

FWHM

H

Energia
0

Figura 4.17. Definição de FWHM sobre uma distribuição gaussiana. Adaptado de KNOLL, 1989.

A figura 4.18 mostra uma aquisição preliminar, de quatorze horas e quatorze
minutos obtida com o protótipo desenvolvido usando uma fonte de

137

Cs de 0,5

micro Ci. Como o centróide está no canal 732 de 379178 contagens e a meia altura
está entre os canais 784 e 682; a medida de FWHM ficou ao redor de 0,14, valores
da ordem de 0,1 para o NaI(Tl) estão dentro do esperado (KNOLL, 1989).
Mas trata-se apenas de uma medida preliminar, pois a medida de FWHM é
definida sobre uma distribuição gaussiana e a figura 4.18 é um espectro preliminar
apenas, sem processamento.
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Figura 4.18. Espectro obtido no LGNA em 16/02/2005 para determinação da FWHM do protótipo
desenvolvido.

A resolução eletrônica para um espectro acumulado numa aquisição de
longa duração, usando um gerador de funções (TEKTRONIX modelo CFG253, o

Contagens

mesmo usado para medir o tempo morto pode ser visualizada na figura 4.19).
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Figura 4.19. Espectro gerado pelo protótipo em operação devido a uma fonte de sinal de altura fixa
colocada no lugar do sensor por 14 horas.
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A incerteza na altura do sinal fornecido pelo gerador era da ordem de 10%
da altura, devido ao descasamento da impedância de saída do gerador com a
entrada do protótipo.
O resultado obtido mostra a baixa deriva térmica do protótipo desenvolvido
considerando o longo período de aquisição. Também, os testes de curto período
(minutos) de aquisição realizados tiveram resultados bastante semelhantes aos
mostrados na figura 4.19, ou seja, as formas das distribuições foram semelhantes a
distribuições normais com largura em torno de 20 canais para os mesmos
parâmetros do sinal de entrada.

4.3 Estabilização Automática do Ganho
Uma das interferências encontrados na aquisição de espectros gama de
amostras de baixa atividade é decorrente de variações no ganho do sistema como
um todo, principalmente do ganho na válvula foto-multiplicadora devido a flutuações
de temperatura ambiental.
Para compensar estas flutuações de ganho é colocado um emissor gama
artificial junto ao cristal cintilador. A energia do fóton gama deve ser a mais baixa
possível, para que sua cauda Compton não interfira nos canais de interesse.
Normalmente usa-se uma amostra de
133

137

Cs com emissão gama em 662 keV, ou

Ba de energia de 356 keV. No protótipo desenvolvido foi adotada uma amostra de

referência de 133Ba.

4.3.1 Estabilização por Foto-pico de Referência

Para controle da deriva do foto-pico, um circuito de controle realimentado,
ou circuito de servo controle PID (Proporcional

Integral - Derivativo) (FIGINI, 1982;

FROHR & ORTTENBURGER, 1990; DOEBELIN, 1983), contabiliza as ocorrências
dos eventos nos flancos, ou janelas, inferior e superior do foto-pico de referência,
como mostra a figura 4.20. Inicialmente, o centróide do foto-pico do
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Ba é

posicionado entre as janelas de 2 Discriminadores de Flancos (DF), ou
amplificadores monocanais SCA1 e SCA2 (Single Channel Analyzer), figura 4.20 e
capítulo 4.3.2. As saídas destes DFs estão conectadas a um contador digital de

49

subida/descida que contabiliza a diferença entre as duas entradas. A saída do
contador ativa o circuito de estabilização que mantém o foto-pico de referência
sempre centralizado entre os dois DFs através do Amplificador de Ganho
Controlado (AGC).
Maior contagem na janela 1 (inferior) significa que o ganho total está
decrescendo e na janela 2, ocorre o oposto. Obviamente as contagens se manterão
estacionárias caso o ganho total não variar.

Contagem
Binária
Discriminadores
de flancos

Janela 1

sobe

Contador
sobe/desce

desce

Janela 2
Conversor
Digital
Analógico

Rotina de
controle
do ganho

Tensão de
Controle
Reposicionamento
por Ajuste do Ganho

Amplificador
de Ganho
Controlado

Figura 4.20. Representação da função de controle do ganho implementada no protótipo em operação.

Uma rotina de controle de ganho interna ao microcontrolador (veja bloco
rotina de controle de ganho da figura 4.20 e capítulo 4.3.3 em detalhes) verifica e
atualiza a saída de um conversor digital analógico (DAC) mapeado na memória do
microcontrolador (ver capítulo 4.6).
Este conversor DAC fornece a tensão de controle para o AGC (figura 4.20 e
capítulo 4.3.4). Este amplificador atua diretamente no ganho do sistema de forma a
compensar variações detectadas pelos DFs. Desta forma, o ganho total do sistema
fica controlado e estável durante longos períodos, como o necessário nas aquisições
de espectros de amostras de baixas atividades.
Embora o sistema de servo controle garanta boa estabilidade, para baixa
atividade da fonte de referência, ele ainda está sujeito a flutuações estatísticas
devido à natureza aleatória dos decaimentos do radioelemento desta mesma
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amostra. Desta forma, há contribuição deste fator na degradação da resolução total
do sistema FWHM (O CONNOR et al., 1994).
Outro modo de estabilização do ganho total pode ser feito através do
controle da tensão de polarização da válvula foto-multiplicadora PMT (HIODO,
1990). As fontes de alta tensão para polarização das PMT comerciais têm entradas
que permitem controle das tensões de saída, através de referências externas, que
pode ser fornecida por um circuito PID. Este modo de controle analógico é o mais
simples de ser realizado, mas apresenta inconvenientes.
Ao atuar na fonte de alta tensão da PMT, as tensões inter-dinódicas
controladas pelo divisor resistivo de tensão mudam e, portanto, o valor do ganho
total da válvula foto-multiplicadora (detalhes no capítulo 3.3). Como o ganho total do
sistema está relacionado com as avalanches de elétrons dentro da válvula, o
controle de ganho através deste método é crítico e muito sensível a temperatura.
Além disto, a função de transferência do servocontrole PID pode sair de sua faixa
linear e todo o sistema tornar-se instável. Ainda na malha de controle existe a
indutância do transformador de alta tensão que introduz atraso na resposta.
Portanto, qualquer perturbação rápida no sistema deve ser devidamente
compensada, senão ocorrerão oscilações indesejáveis como resposta.

4.3.2 Discriminadores de Flancos (DF)

O circuito de Discriminadores de Flancos (DF) ou de janela simples (SCA Single Channel Analyzer) mostrado na figura 4.21, consiste de quatro comparadores
(A1, A2, A3 e A4) com tensões de referência de entrada pré-ajustadas em função do
ganho total do sistema. Este ajuste é feito, basicamente, através da reta de
calibração do espectrômetro (capítulo 8) e, cada par de comparadores é
responsável pelos limites inferior e superior de cada uma das janelas
correspondentes aos flancos do foto-pico de referência.
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Vref
A1
Sincronizador/Temporizador

P1
A2

Entrada
A3
P2

Sobe

Saídas

Desce

A4

Figura 4.21. Diagrama em blocos dos discriminadores de flancos desenvolvidos

As saídas destes comparadores são aplicadas a portas lógicas para
executar-se a função de coincidência do evento (foto-pico) :acima do limite inferior e
abaixo do limite superior, ou seja, dentro da janela. Além disso, outra condição deve
ser satisfeita, pois as bordas de subida e de borda de descida do mesmo foto-pico
ou foto-picos de altura superior também seriam registradas. Por isso, o estágio de
sincronização se faz necessário para que apenas as ocorrências dentro da janela
ajustadas sejam contabilizadas. Este sincronismo é feito através de circuitos
monoestáveis que atuam dentro do tempo de duração do foto-pico (fixo), após sua
passagem pelo sistema de amostragem e retenção (capítulo 4.5).

4.3.3 Rotina Controle do Ganho.

Em particular, contagens na janela 1 (figura 4.20) provocam incrementos no
contador e na janela 2 decrementos, pois o circuito como um todo deve ter uma
realimentação negativa.
No

caso

do

protótipo

desenvolvido,

este

contador

é

interno

ao

microprocessador AT89S8252 (contador TC2, ver detalhes do capítulo 4.6) o que
minimiza os circuitos necessários à execução da tarefa em questão. Este contador
possui 16 bits e pode ser programado para receber contagem tanto de subida
quanto de descida (ATMEL , Data Book, 1997) através de dois pinos específicos do
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microcontrolador e operar como contador de 8 ou 16 bits. No caso, foi implementada
a facilidade de 8 bits para compatibilidade com o Conversor Digital Analógico (DAC).
As contagens presentes no TC2 são enviadas do microcontrolador ao DAC
através dos barramentos de dados e de controle (capítulo 4.6). Este DAC (modelo
DAC0800) possui 8 bits de resolução e é muito popular no mercado nacional. O
dados recebidos pelo DAC são convertidos em tensões na faixa de 0 a 5 Volts
divididos em 256 (28) níveis de tensão possíveis.
O ganho total do sistema é suficiente para que os foto-picos do
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Ba caiam

próximos às duas janelas dos Discriminadores de Flancos (DF). Uma rotina de
ajuste inicial do ganho apresenta o valor do contador TC2 no display LCD (Liquid
Cristal Display) e, através do teclado, um valor que é enviado diretamente ao DAC
pode ser ajustado manualmente até que a contagem no TC2 se estabilize. A
estabilidade da contagem em TC2 significa que o centróide está posicionado entre
as janelas do DF.
Após o posicionamento do centróide, o sistema é comutado para o modo de
rastreio automático através de uma chave mecânica (também no painel) que habilita
a passagem de pulsos para o contador. Neste modo a rotina de aquisição de dados
(descrita no capítulo 4.6.3) chama a rotina de controle do ganho em intervalos de
tempo de minuto (atualmente).
A rotina de controle do ganho (figura 4.20 e 4.22) verifica a contagem do
contador TC2 e, se necessário, atua no DAC de forma a produzir uma nova tensão
de controle em sua saída. Esta tensão é aplicada ao Amplificador de Ganho
Controlado (ACG) para restabelecer o ganho total do sistema (capítulo 4.34).
A ação da rotina de controle de ganho (figura 4.22) simula um controle PID
(Proporcional Integral Derivativo) (FIGINI, 1982; FROHR & ORTTENBURGER, 1990;
DOEBELIN, 1983) no controle TC2-DAC. Somente uma versão simplificada foi
testada no protótipo desenvolvido, onde apenas uma atuação proporcional
integrativa (com atraso de tempo de milésimo segundo entre atualizações de
unidade em unidade de contagem, ou 0,004 unidades de ganho por contagem no
TC2 aproximadamente) foi implementada devido à lenta variação de ganho em
horas descrita na literatura (GILMORE & HEMINGWAY, 1995) e constatada na
prática. Este procedimento pode sofrer modificações em versões futuras.
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Rotina de
aquisição

Não

Contagem TC2
atual!=anterior?

Sim

Atraso de
mili segundos
Não

Contagem TC2
atual>anterior

Decrementa
valor anterior

Sim

Incrementa
valor anterior

Atualiza DAC
com valor anterior

Figura 4.22. Fluxograma da rotina de controle do TC2-DAC para o controle do ganho do sistema
implementado no protótipo.

A dificuldade de ajuste dos tempos deste programa residiu no longo tempo
de resposta à variações lentas de temperatura ambiental sofridas pelo sensor,
ocorridas no verão.
Apesar disso, o controle de ganho funcionou satisfatoriamente, dentro das
condições do laboratório, onde não foram registradas variações significativas de
temperatura na época de teste do protótipo.

4.3.4 Amplificador de Ganho Controlado (AGC)

A tensão de saída do Conversor Digital Analógico (DAC) é aplicada a
entrada de controle do Amplificador de Ganho Controlado (AGC). Este circuito
(figura 4.23) atua diretamente no ganho total do sistema que restabelece a posição
do foto-pico. Inicialmente foi utilizado o amplificador operacional LM318 (A2, figura
4.23), de tempo de recuperação rapidíssimo, que apresentou boa linearidade em
termos da resposta à tensão de controle Vc (veja figura 4.23), mas baixa relação
sinal-ruído.
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Para freqüências próximas de 1 MHz do sinal de entrada Ve, o circuito
apresentou oscilações parasitas decorrentes do modo de compensação de
freqüência. Esta compensação de freqüência é muito crítica para circuitos desta
série e, várias tentativas foram feitas para eliminar este problemas, mas resultaram
infrutíferas.
Este problema só foi superado com a substituição deste operacional pelo
OPA608, de melhor característica elétrica, de um outro fabricante. Este amplificador
operacional foi usado no restante dos circuitos de processamento de pulso com
resultados satisfatórios. Como se sabia desde o início do projeto, o AGC era
fundamental devido à dependência do ganho com a temperatura do sensor. Logo,
este foi o passo inicial na construção da parte analógica do processamento do pulso.
Isto resolveu os problemas de estabilidade e de resposta de toda a parte analógica
do protótipo desenvolvido.
Quanto ao operacional A1 (figura 4.23), ele não necessita de características
especiais podendo-se usar circuito comercial (série 741).

R2
C1

Entrada

LDR2

Saída
A2

Ve

Vs

LED

(a)

-

V

R3

LDR1

Vc

R1

A1

G=V/6

I

1

Figura 4.23. Amplificador de Ganho Controlado (AGC) desenvolvido. Adaptado de VANDERKOOY,
1976.

A

operação

deste

circuito

(VANDERKOOY,

1976)

depende

fundamentalmente das respostas dos LDRs (Light Dependent Resistor) 1 e 2 à luz
produzida pelo LED (Light Emission Diode), que devem ser iguais. A intensidade
desta luz é controlada pela corrente de saída do amplificador A1 (figura 4.23), esta
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corrente de saída é controlada pela tensão de controle Vc. Assim a variação da
tensão de controle Vc determina o ganho do Amplificador A2.
A operação do circuito pode ser entendida supondo A2 (figura 4.23) como
um amplificador de ganho controlado pela tensão Vc e, este ganho é dependente da
razão de resistência R2 para LDR2.
Considerando-se A1 como um amplificador de controle, que estabelece a
resistência de LDR2 como função de Vc e, estando LDR2 na malha de
realimentação de ganho variável (GRAEME, 1973) funcionando como uma
resistência de precisão controlado por tensão, a tensão Vs é uma função de Vc e Ve.
A dedução da função de transferência em tensão do circuito é feita a seguir.
Aplicando a lei das correntes de Kirchoff no nó da entrada inversora do
amplificador A1 (ponto (a) na figura 4.23), tem-se:
Vc
R1

V
LDR1

I 1 (4.16)

Supondo-se um amplificador operacional ideal (Pertence, 1988) I1=0, então:
Vc
R1

V
LDR1

0

(4.17)

Consequentemente a tensão no ponto (a) será Va=0 e o ponto (a) é
considerado terra virtual, logo:
Vc
R1

V
LDR1

(4.18)

Similarmente no amplificador inversor A2 (Pertence,1988) temos:
VS
R2

Ve
LDR 2

(4.19)

Se os dois foto resistores forem casados (LDR1=LDR2), combinando-se a
equações 4.18 e 4.19 e adotando-se os valores R2=R1=4700

e V=-6, como

mostrado na figura 4.23, tem-se a função de transferência:
VS
Ve

Vc
6

G

(4.20)

Portanto, o ganho (G) deste circuito é proporcional a tensão de controle Vc.
O capacitor C1 serve para filtrar qualquer sinal contínuo proveniente do préamplificador.
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A validade da equação 4.20 depende da similaridade e linearidade do
conjunto LDR1-LED-LDR2 mostrado na figura 4.23. Para se conseguir uma boa
linearidade

numa

região

de

operação

satisfatória

foram

testados

alguns

componentes diferentes, tais como LED de cor verde (os LDR comerciais, como o
aqui usados, tem resposta dentro do espectro visível, mas suas curvas de resposta
não estão disponíveis), LED vermelho de alto brilho, LED acoplado ao LDR por um
anteparo com furo de difração, etc.. No final, a melhor resposta encontrada foi a do
LED vermelho plano, mostrada na figura 4.23, acoplado diretamente ao LDR (figura
4.24).
Para a construção do módulo LDR1-LED-LDR1, foi usado um diodo
luminoso retangular de cor vermelha, onde dois mini LDRs foram colados em suas
superfícies laterais, de modo que recebessem iguais fluxos luminosos. Em seguida
foram soldados em conectores de circuito integrado de 8 pinos e encapsulados em
resina epoxy (figura 4.24).

LDR 2

LED

LDR 1

Encapsulamento
em epoxi

25 mm
Soquete duplo em linha 8 pinos (DIP8)
Primeira fileira de
pinos do soquete

Segunda fileira de
pinos do soquete

10 mm

Figura 4.24. Diagrama do módulo LDR1-LED-LDR2 construído para controle do CAG.

Na figura 4.25, a linearidade e reprodutibilidade (pontos escuros) indicam
que a relação tensão de controle versus ganho (G) em tensão do módulo construído
aproxima-se do linear, para um sinal de entrada Ve de freqüência de 1 MHz. As
barras de incerteza (obtidas da precisão dos equipamentos de medida) foram
obtidas por propagação de erros e rebatidas para o eixo do ganho, conforme
HELENE & VANIN (1981).
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Testes com o circuito usando o amplificador operacional OPA608 mostraram
bom desempenho em termos de ruído e de estabilidade, para sinais superiores a 1
MHz. Por isso, os circuitos do Amplificador Espectroscópico (AE) e de Amostragem
e Retenção (AR) foram refeitos para utilizar-se o novo operacional.
O ganho máximo do AGC é da ordem de duas vezes, suficiente para
compensar as variações de ganho no espectrômetro como um todo, como mostra a
figura 4.25.
A tensão de saída do DAC controla o ganho do AGC, mostrado figura 4.23.
Em modo de controle automático, esta tensão de controle muda o ganho total do
sistema de forma que o centróide do foto-pico de referência sempre esteja entre as
janelas de discriminação (capítulo 4.3), ou seja, a contagem no contador interno do
microcontrolador (TC2) esteja estável novamente. Cada degrau do DAC, que
representa uma diferença de uma unidade de contagem, resulta aproximadamente
uma mudança de 0,004 unidade de ganho, para este DAC de oito bits.

2.2

Ganho do AGC
Reprodutibilidade
2.0

Ganho

1.8

1.6

1.4

1.2

1.0
0.0 0.5 1.0 1.5 2.0 2.5 3.0 3.5 4.0 4.5 5.0 5.5 6.0 6.5 7.0

Tensão de controle Vc (Volts)

Figura 4.25. Curva de resposta do protótipo do amplificador de ganho controlado (AGC).

Um novo procedimento de análise automática do espectro na região do fotopico de referência está em estudo para ser implantado no protótipo em operação no
LGNA e, para tanto será necessário que seja desenvolvida uma rotina de
determinação das contagens dos flancos correspondentes às janelas 1 e 2 (figura
4.20 e capítulo 4.3.1) a partir do espectro obtido, ou seja na memória do
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microcontrolador (GILMORE & HEMINGWAY, 1995). Esta rotina eliminaria a
necessidade dos DFs descritos no capítulo 4.3.2 e do uso do contador TC2 do
microcontrolador.

4.4 Amplificador Espectroscópico

Após o sinal ter sido tratado pelo Amplificador de Ganho Controlado (AGC),
descrito no capítulo 4.3.4, ele é aplicado ao Amplificador Espectroscópico (AE).
Embora o nome amplificador seja empregado aqui, ele não é muito apropriado, pois
a amplificação em si não é a principal função desempenhada por este estágio. As
funções principais deste estágio são de processamento do sinal, tais como
apresentadas nos capítulos 4.2.1, 4.2.2 e 4.2.3, que são: a conformação,
cancelamento polo-zero e restauração da linha de base do sinal do foto-pico
proveniente do sensor (GILMORE & HEMINGWAY, 1995).
Na entrada do AE, a componente contínua do sinal é filtrada por C1 (figura
4.26), restando apenas os pulsos. Um ceifamento para limitar (grampear) pulsos ou
transições de polaridade oposta é feito por D1.

R7

+V

R8

R3

Do

C1

R1

A.G.C.

-

C3

+

A3

D1

R11
A4

+

D3

R9
D2

P2

P1

P/

R4

A.R.

R2

C2

R6

C4

C5

R10

Figura 4.26. Diagrama de blocos simplificado do amplificador espectroscópico (AE) construído para o
protótipo em operação no LGNA.
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Ainda na figura 4.26, o amplificador A3 opera como buffer, ou isolador de
estágios. O cancelamento polo-zero é feito por P1, C3 e R4 (como descrito no
capítulo 4.2.2), e o ajuste é feito através de P1. Na seqüência, o sinal passa pelo
integrador formado por R9 e C4. O amplificador A4 provê isolação e um ganho
ajustável (através de P2) que possibilita a correspondência direta entre o número
dos canais do MCA e a altura dos foto-picos convertidos.
Finalmente, o sinal é submetido ao restaurador de linha de base tipo
Robinson, conforme descrito no capítulo 4.2.3, formado por R10, D2, D3, C5 e R11.
Em seguida o sinal de saída do restaurador de linha de base é aplicado ao sistema
de amostragem e retenção (AR).
Como já discutido no capítulo 4.3.4, os amplificadores utilizados na
construção deste protótipo, após longos testes, tiveram que ser substituídos pelos
amplificadores

operacionais

modelo OPA608 de

baixo ruído e excelente

estabilidade.

4.5 Amostragem e Retenção

Devido a baixa velocidade dos módulos existentes após o estágio de
Amplificação Espectroscópico (AE), um sistema de retenção faz-se necessário.
Tanto o sistema de Discriminação de Flancos (DF), quanto o Conversor
Analógico Digital (DAC), necessitam de um sinal estável em altura (nível constante)
após a subida do foto-pico. Neste ponto, é importante definir alguns parâmetros do
foto-pico, ou pulso contendo a informação desejada. A figura 4.27 mostra as
principais definições das fases do foto-pico semi-gaussiânico normalizado: Tempo
de subida (Tsubida), Tempo de descida (Tdescida), Tempo do pico (Tpico) e Tempo do
pulso (Tpulso).
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1,0
0,9

0,1
T descida

T subida

Tempo

T pico
T pulso

Figura 4.27. Definições dos principais parâmetros de um foto-pico normalizado semi-gaussiânico.
Adaptado de GILMORE & HEMINGWAY (1995).

O sistema DF, descrito no item 4.3.2, necessita de um sinal estável por
alguns s para sua operação e, de um estágio de sincronização. A retenção aqui
utilizada é de tempo suficiente para que o sistema DF opere como descrito no
capítulo 4.3.2.
O sinal proveniente do AE é aplicado no sistema de Amostragem e
Retenção (AR) através do resistor R12 (figura 4.28). Este sinal, também, está
presente na entrada inversora do comparador A7, através de R15 e C7. No mesmo
comparador (A7) há um divisor de tensão responsável pelo corte eletrônico, ou
threshold, para canais inferiores a 400 keV (onde o ruído eletrônico é excessivo).
Este divisor formado por R18 e P3 está conectado na entrada não inversora de A7 e,
é possibilita ajustar o nível de corte do ruído através de P3.
O comparador A7 dispara o circuito monoestável 1 na borda de subida do
foto-pico. Este circuito atrasa de 1

s, suficiente para que o foto-pico atinja seu

máximo e dispare o transistor Q1, fechando a porta de entrada para outros pulsos.
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Figura 4.28. Diagrama do sistema de amostragem e retenção empregado no protótipo em funcionamento.

O mesmo sinal de disparo de Q1 é usado para disparar o circuito
monoestável 2 e solicitar uma interrupção no microcontrolador. A rotina de
interrupção chamada aciona a conversão no ADC (veja capítulo 4.6.1).
Na próxima versão será implementada uma arquitetura que possuirá um
novo módulo de Lógica de Controle (LC). A LC após receber o sinal de controle do
monoestável 1, disparará uma conversão no ADC e solicitará a interrupção no
microcontrolador (para ler o valor convertido no ADC) simultaneamente, ver capítulo
4.6.1 para maiores detalhes. Neste caso, o monoestável 2 não será necessário, pois
o próprio microcontrolador poderá rearmar o monoestável 1, abrindo a porta de
entrada e descarregando o capacitor de amostragem C8.
Na figura 4.28, o monoestável 2 é responsável (na atualidade) pela
contagem do tempo necessário para o ADC realizar uma conversão do pico do sinal
num valor digital e, ao final, rearmar o monoestável 1 para liberar a porta de entrada
para um novo pulso.
O amplificadores A5 e A6, os diodos D4 e D5 e o capacitor C8 formam um
detector de máximo clássico (GRAEME, 1973), e o transistor Q2 é responsável pela
descarga do capacitor C8 ao comando do monoestável 2. O amplificador A6 atua
como isolador.
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T pulso
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Figura 4.29. Forma do foto-pico na saída do sistema de amostragem e retenção

A forma da onda na saída do AR é mostrada na figura 4.29. Correntes
parasitas, ou de fuga, impossibilitam a retenção do sinal por tempo muito
prolongado, mas no protótipo construído este valor é da ordem de 50

s e não

apresenta significativa queda no tempo de retenção.
A seguir o sinal do sistema AR é aplicado ao Analisador Multicanal (ADC em
diante).

4.6 Analisador Multicanal

Na configuração clássica, o Analisador Multicanal (MCA) inicia-se com o
Conversor Analógico Digital (ADC). Neste ponto (ADC) encerra-se a parte analógica
propriamente dita, pois a saída do ADC é uma grandeza digital correspondente a
altura do pulso retido pelo sistema de Amostragem e Retenção (AR). Este valor
convertido será o endereço ou posição da memória do microcontrolador que
receberá um incremento, ou seja, registrará mais uma ocorrência da energia
especificada pelo valor convertido.
Logo, tem-se um histograma na memória do controlador, onde o canal ou
energia será o endereço de uma posição de memória e o conteúdo deste endereço
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é a altura da barra do histograma naquele canal, ou número de eventos já
registrados com aquela energia.
Devido ao uso da linguagem C na programação do microcontrolador, as
quantidades máximas contabilizadas em cada canal do MCA poderiam ser de 256 (1
byte, ou 28 , tipo char), 65.536 (2 bytes, ou 28 , tipo int), ou 4.294.967.296 (4 bytes,
ou 232 , tipo long), definidos no compilador (SDCC, 2004). Assim, foi definido
4.294.967.296, suficientemente grande para que, em longos períodos de aquisição,
não haja transbordo de contagem em qualquer canal.
A idéia de que os endereços de memória obedecem a uma seqüência bem
comportada como os canais de um histograma, embora facilite nosso entendimento
e seja conceitualmente correto, pode não corresponder à realidade. Muitos sistemas
digitais de aquisição de dados, cada vez mais complexos, trabalham com
segmentação de memória. O protótipo desenvolvido, mesmo sendo totalmente
programado em linguagem de alto nível (C), aloca a memória destinada a armazenar
o histograma num bloco continuo e fixo na memória do microcontrolador (CADY,
1997), mas não no início da memória, ou seja, o canal 0 (primeiro canal) não
corresponde ao endereço 0 de memória, nem o canal 1 corresponde ao canal 0+1
(segundo canal). Portanto, no protótipo desenvolvido, cada canal está ocupando 4
posições seqüenciais de memória (4 bytes) e o endereço de início é definido pelo
compilador.
Esta ocupação da memória causa um aumento no tempo de processamento,
pois o microcontrolador é de 8 bits e todo o seu hardware processa informações de
8 em 8 bits (byte a byte), com raras exceções na arquitetura interna do
microcontrolador (ATMEL , 1997). Por isso a velocidade de processamento é fator
fundamental na escolha do microcontrolador, e esta escolha começa na definição da
finalidade do sistema, isto é, se será destinado a medir amostras de alta (da ordem
de 104 Bq ou Ci) atividade ou amostras de baixa atividade ( 102 Bq).
Portanto, o objetivo do aperfeiçoamento do programa residente é minimizar
o tempo de processamento do microcontrolador.

64

4.6.1 Conversor Analógico Digital (ADC)

O Conversor Analógico Digital (ADC) utilizado neste projeto foi o MAX199 da
MAXIM , com 12 bits de resolução, saída paralela (8+4 bits) compatível com
barramento de dados de 8 bits, velocidade de conversão de 105 amostras por
segundo, referência de tensão interna, duas escalas programáveis de ganho,
alimentação simples de 5 Volts, etc. (MAXIM®, 2005).
Este ADC foi concebido para ser um sistema de aquisição de dados quase
completo (a menos do processador) em instrumentação e, por isso o fabricante faz
referência a este dispositivo como Data Acquisition System (DAS). É interessante
ressaltar que, nos 10 s necessários a uma conversão, o ADC necessita de apenas
3 s de sinal estável em sua entrada para realizar seu ciclo de aquisição de sinal e,
nos restantes 7

s realiza a conversão (MAXIM®, 2005), tornando-o ideal para o

projeto.
O ADC é do tipo aproximações sucessivas (MALVINO, 1986) de alta
velocidade de conversão e tem precisão de 1% garantida pelo fabricante para o
modelo MAX199ACNI usado. A facilidade de referência de tensão interna facilita e
simplifica os circuitos auxiliares ao ADC e possibilita uma relação de um para um
entre o valor convertido e a tensão em mV. Portanto, a relação canal x energia pode
ser direta, se ajustado o ganho do espectrômetro como mencionado no capítulo 4.4.
Um dos poucos inconvenientes deste ADC para o projeto do MCA, é seu
modo de programação, pois necessita receber uma palavra, ou byte de controle para
iniciar uma conversão. Caso não receba esta palavra de controle, informando vários
parâmetros (MAXIM®, 2005), ele não inicia qualquer conversão. O ideal seria que,
após programado, o ADC realizasse quantas conversões fossem solicitadas via
hardware, sem a participação do microcontrolador a cada início de conversão. Isto
evitaria gasto de tempo de processamento. Mas, um dispositivo tão específico não é
de fácil aquisição, embora não seja difícil localizar alguns candidatos pela Internet.
Para minimizar o tempo morto do sistema devido à demora no
processamento dos foto-picos, que era da ordem de 50 s, uma última versão da
placa do ADC foi concebida para executar duas funções básicas:
A) disparar automaticamente uma conversão, já fornecendo uma palavra de
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controle ao ADC pré-programada pelo controlador, de forma a economizar, pelo
menos, o tempo de conversão;
B) solicitar, simultaneamente, a conversão do ADC (item anterior) e uma
interrupção no processamento normal do microcontrolador para se fazer uma leitura
no ADC, de modo a economizar alguns s devido ao atendimento da chamada.
Esta versão possui uma lógica de controle implementada nos circuitos
auxiliares ao ADC, de forma a executar tais tarefas (capítulo 4.1 e 4.6.2). Os
resultados obtidos com tal mudança na arquitetura básica do sistema resultaram
numa economia de 15 s, ou seja, o tempo morto do sistema foi reduzido de 50 para
35 s (queda de 30%). Este valor era mais próximo do objetivo inicial, que é próximo
de 10 s.
Mas, o ruído produzido pela lógica de controle auxiliar interferiu no
comportamento do ADC, devido a sua demasiada proximidade física com o ADC na
placa de circuito, fazendo com que este travasse repetidas vezes. Uma solução será
tentada, em breve, através da incorporação da lógica de controle auxiliar à placa de
CPU, ao invés da placa do ADC.
Esta situação imprevista interferiu na evolução do projeto e obrigou o uso da
versão antiga da placa contendo o ADC e novos ajustes.

4.6.2 Microcontrolador e seus Periféricos
Microcontrolador, basicamente, seria um processador com pequena
capacidade (comparado com os processadores comerciais atuais, daí a palavra
micro) e munido de memória e dispositivos de entrada e saída, ou input/output (i/o),
integrado num único circuito integrado. (VIDAL, 1994 ; CADY, 1997). Estes
dispositivos foram desenhados para aplicações industriais, no controle de
processos, por isso o nome controlador, mas suas capacidades fizeram com que
fosse usado em muitas outras aplicações (VIDAL, 1994 ; CADY, 1997).
O microcontrolador empregado neste projeto foi o AT89S8252 (ATMEL
1997) de 8 bits. A escolha de um microcontrolador para o controle de aquisição de
dados deve-se, principalmente, à sua grande versatilidade e, a escolha do modelo
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AT89S8252 deve-se à sua alta velocidade e baixo custo (ATMEL 1997), pois se
trata de um versão mais poderosa do antigo INTEL

8051 (INTEL

1994) no

mercado desde a década de 1970. Devido ao seu tempo no mercado, seu uso
difundiu-se fazendo com que seu custo baixasse, e aliado a isso se soma o fato de
sua arquitetura interna estar aberta para a indústria mundial. Desta forma é possível
uma mudança de fabricante sem grandes mudanças nos circuitos e programas
(VIDAL, 1994).
A capacidade de memória interna de programa deste microcontrolador é de
8kB (1kB=1x210 bytes, ou 1024 bytes), FLASH não volátil com possibilidade de
expansão externa de até 64kB, onde todos os programas residentes são
armazenados. Embora pareça limitado, nenhum projeto do Laboratório de
Instrumentação em Geofísica Aplicada (LIGA) atingiu este limite interno de 8kB.
Também há outros tipos de memória interna ao circuito integrado, como 2kB
de memória EEPROM (Eletrical Erasable Program Read Only Memory), lenta, mas
não volátil, onde é possível armazenar pequenas quantidades de dados com
segurança (VIDAL, 1994); e 256 bytes de memória RAM (Random Access Memory),
onde são feitos todos os cálculos e armazenadas todas as variáveis (VIDAL, 1994).
A memória RAM volátil é a mais rápida do sistema e, é onde os dados do MCA são
processados. Também, o microcontrolador admite expansão externa de até 64k
bytes, nesta memória.
A freqüência de operação do AT89S8252 pode chegar à 24MHz, o que lhe
permite processar 2 milhões de instruções por segundo, ou MIPS (Millions of
Instructions Per Second). Atualmente, existem no mercado microcontroladores
totalmente compatíveis com o AT89S8252 usado, operando com até 33MIPS
(DALLAS , 2003). Assim, os recursos já disponíveis do AT89S8252, tendem a se
sofisticar e, em versões futuras do MCA será possível utilizar tais componentes para
diminuir significativamente o tempo morto.
A versão em operação no LGNA possui 32k bytes de memória RAM
(expansão) onde são armazenados os espectros adquiridos e quase todas variáveis
do sistema.
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Figura 4.30. Diagrama em blocos detalhado da placa do microcontrolador AT89S8252 e seus periféricos.

O AT89S8252 possui três contadores/temporizadores internos (TC0, TC1 e
TC2), que podem ser programados de diversos modos, para diversas funções. O
TC2 pode ser programado como contador de subida ou descida através de
configuração específica de seus registradores internos de controle (ATMEL 1997).
Assim foram implementadas as saídas Discriminadores de Flancos (DF, capítulo
4.3.2), fazendo com que um pulso no flanco inferior produza uma subida na
contagem e vice-versa. A lógica foi invertida propositalmente, pois o sistema de
controle de ganho deve atuar de forma a produzir uma realimentação negativa (um
aumento do ganho determina uma tensão de controle menor).
A figura 4.30 mostra a arquitetura da placa do microcontrolador, onde todos
os seus periféricos estão Mapeados em Memória (MM), ou seja, há um circuito
lógico digital (figura 4.30 bloco MM) que gerencia todo o acesso a dispositivos
colocados na periferia do microcontrolador, a exceção do teclado, porta serial e
Discriminador de Flancos, estes implementados em dispositivos de entrada/saída
(CADY, 1997,VIDAL, 1994 e INTEL 1994).
A figura 4.31 mostra a imagem dos módulos digitais da versão do módulo
digital em operação contendo a placa do microcontrolador à direita e a placa do ADC
à esquerda, ambos em operação no LGNA atualmente.
O programa residente no microcontrolador foi totalmente desenvolvido em
linguagem de alto nível, ANSI-C (KERNIGHAN & RITCHIE, 1986 ; VIDAL, 1994),
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para tanto foi utilizado o compilador Small Device C Compiler (SDCC). O SDCC é
um programa distribuído sob licença tipo General Public License (GPL), ou seja, é
um programa livre. É possível conseguí-lo pela Internet (SDCC, 2004).

Figura 4.31. Imagem do módulos digitais contendo o microcontrolador (direita) AT89S8252 e o módulo do
ADC MAX199 (esquerda), todos em operação no LGNA.

Todos os testes realizados com o SDCC produziram resultados satisfatórios
e ele mostrou-se confiável. Embora alguns problemas ocorram comumente com
programas desenvolvidos na comunidade digital, estes têm sido corrigidos na
versões disponibilizadas com muita rapidez, e o projeto SDCC já é bastante estável
no sentido da engenharia de software (PRESSMAN, 1995). O fluxograma do
principal programa desenvolvido para o AT89S8252 é apresentado na figura 4.32.
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Figura 4.32. Fluxograma básico do programa principal do protótipo em operação no LGNA.

A navegação no programa (figura 4.32) é acompanhada através do display
LCD (Liquid Cristal Display), onde as opções são informadas ao operador, e pelo
teclado (apenas três teclas: SIM/+, ENTRA e NÃO/-), o operador faz as escolhas
dentre as opções mostradas.
Rotinas de acesso ao display, conversão de tipo de dados, de atraso, de
acesso à porta serial, etc. abundam o programa principal e são chamadas e
rechamadas dentro de rotinas maiores. A parte mais extensa do programa consiste
de rotinas e sub-rotinas para interação entre o homem (operador) e a máquina.
A rotina de aquisição de dados forma apenas uma pequena parte do todo o
programa residente e, é apenas nesta rotina que a interrupção (figura 4.32) de
acesso ao ADC é usada.
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4.6.3 Rotina de Aquisição e Sub-rotina de Interrupção para Acesso ao ADC

Para

minimizar

o

tempo

de

tomada

dos

dados

do

ADC

pelo

microcontrolador, uma parte do programa de aquisição de dados foi implementada
numa sub-rotina de interrupção, veja figura 4.32, ou seja, numa rotina que somente
será ativada quando o controlador receber uma solicitação e se este estiver
habilitado para tal (CADY, 1997;VIDAL, 1994). A solicitação, ou chamada de
interrupção nada mais é que a presença de um nível lógico zero no pino INT0,
específico do controlador (ATMEL 1997).
O processo de aquisição foi quebrado em duas partes:
a) o acesso ao ADC (ver capitulo 4.5) e armazenamento rápido dos dados
na memória ficou a cargo da interrupção;
b) a composição do endereço correspondente da memória com base no
dado coletado pelo ADC e o incremento desta posição da memória ficou a cargo da
rotina de aquisição de dados.
Assim, a parte mais demorada do processo de aquisição é executada pela
rotina principal e a parte mais simples (mas vital) ficou com a interrupção.
Esta interrupção é ativada no início da rotina de aquisição e desativada ao
seu final, ou seja, só serão atendidas solicitações durante a rotina de aquisição de
dados. Esta interrupção deve ser a mais breve possível para minimizar o tempo
morto do sistema. Os dois bytes (uma conversão) recolhidos do ADC são colocados
numa fila tipo anel na memória, para posterior processamento.
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Figura 4.33. Diagrama esquemático do algoritmo de memória em anel, para armazenamento temporário
dos dados coletados do ADC, em operação no LGNA.

A opção pela utilização do algoritmo de memória em anel se deve ao fato do
sistema ter um limite de capacidade de memória, pois armazenar seqüencialmente
todos os valores do ADC, sem agrupá-los em canais, consumiria uma quantidade de
memória igual a duas vezes (dois bytes por evento) o número de eventos recolhidos
durante o período de aquisição. Portanto uma estrutura em anel seria uma solução.
Este algoritmo é muito simples e muito utilizado em sistemas digitais
(VALLEJO, 1998). A figura 4.33 mostra o diagrama esquemático da memória em
anel: o círculo maior representa o anel em si, cada pequeno círculo na periferia do
anel representa uma célula, ou endereço de memória que vai armazenar um valor
convertido pelo ADC (dois bytes).
Cada célula escura simboliza um valor de conversão ainda não processado,
ou seja, é a informação da ocorrência de um foto-pico de altura específica (seu
conteúdo), que ainda não foi contabilizado no canal correspondente. Cada célula
clara simboliza um dado já processado em seu canal correspondente, ou célula
ainda não acessada (início da rotina).
Na rotina principal são declarados dois contadores como variáveis globais
(KERNIGHAN & RITCHIE, 1986) para contar as células. Um contador indica qual a
próxima célula disponível (lado direito superior da figura 4.33), para que a
interrupção possa acessá-la e, só a interrupção poderá alterar o seu valor (a não ser
na inicialização do microcontrolador, onde este contador é zerado). O outro contador
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será usado para indicar qual a próxima célula que será processada (lado esquerdo
superior da figura 4.33) e, somente a rotina de aquisição poderá alterar seu valor.
Estes dois contadores só podem ser incrementados, logo só percorrem o
anel no sentido horário (figura 4.33).
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Figura 4.34. Fluxograma da rotina de aquisição de dados implementada no protótipo em operação no
LGNA.

A rotina de aquisição é muito simples (veja figura 4.34), ela verifica três
parâmetros apenas, num laço contínuo, ou loop (CADY, 1997) do programa:
1) tempo de aquisição: verifica se o tempo aquisição acabou, e neste caso
rompe o laço, emite um aviso no LCD, desabilita o atendimento de interrupções e
retorna à rotina principal. Caso contrário, continua no laço de aquisição.
2) contadores do anel: caso os valores dos contadores do anel sejam
diferentes, ela processa o conteúdo da célula indicada pelo contador da próxima
célula a ser processada e, incrementa este contador ao final de cada célula
processada. Este processo repete-se até que os contadores sejam iguais
novamente.
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3) tempo de ajuste de deriva do ganho: verifica se é tempo de verificar a
deriva do ganho e, caso seja, esta rotina será executada como descrita no capítulo
4.33.
Caso o número de interrupções, que alimentam o anel, seja alto o suficiente
para superar a capacidade de processamento da rotina de aquisição, o contador
usado pela interrupção poderá dar uma volta sobre o contador da rotina de
aquisição, que processa os dados do anel. Neste caso todo o conteúdo de um anel
se perderá. Nos testes realizados no LGNA foi utilizado um anel com tamanho de
256 células devido as limitações do microcontrolador (8 bits). Conseqüentemente,
este valor resulta no menor tempo de execução para esta sub-rotina. Embora não
apresentado na figura 4.34, o programa desenvolvido verifica se houve alguma
ultrapassagem no decorrer da aquisição e avisa o operador.
No entanto o valor adotado de 256, para o tamanho do anel, funcionou muito
bem para as amostras de baixa atividade apresentadas neste trabalho, mas para as
amostras de

137

Cs e

60

Co de calibração, com atividade ( 1 Ci) muito acima da

normalmente encontrada em amostras nas áreas geofísica nuclear e ambiental, o
sistema apresentou sucessivas ultrapassagens ou perdas do conteúdo de um anel.
Mesmo assim, os espectros obtidos nesta condição apresentaram
comportamento dentro do esperado e a calibração obtida (capítulo 8) comprova este
fato. Contudo, é possível aumentar o tamanho do anel facilmente, mas a custo do
aumento do tempo de execução de tal rotina.
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5 Laboratório de Geofísica Nuclear Aplicada (LGNA)
O Laboratório de Geofísica Nuclear Aplicada LGNA do IAGUSP dispõe de
vários cristais cintiladores de NaI(Tl), sendo dois de 2 litros (HARSHAW/BICRON®) e
três de 3"x3" (ORTEC ), acoplados opticamente a válvulas foto-multiplicadoras
PMT. Os módulos eletrônicos: pré-amplificador, amplificador espectroscópico,
analisadores monocanais SCA, todos da marca ORTEC e os sensores inorgânicos
citados, têm idades superiores a 20 anos, mas ainda são operacionais.
Na década de 80, foi adquirido um antigo analisador ORTEC ADCAM 100
de 4 entradas multiplexadas e capacidade de 8 K canais, usando conversor
analógico digital (ADC) tipo Wilkinson de 100 MHz, para medidas de concentração
de K, U e Th, de amostras geológicas de baixa atividade. O sistema permitia
comunicação paralela somente com alguns micros da família 386, através de
interface paralela dupla. O programa original de aquisição denominado MAESTRO
do fabricante ORTEC , foi desenvolvido em plataforma DOS. Os micros PC da
geração 486 já não eram compatíveis com a versão do DOS anterior.
Problemas no módulo ADCAM e a obsolescência dos micros 386
inviabilizaram todo o sistema de aquisição nuclear do laboratório. Portanto, o
desenvolvimento de um MCA usando componentes encontrados no mercado
nacional, tais como microcontroladores de alta performance e conversores ADC
rápidos, tornou-se uma idéia atrativa.
Além dos módulos de detecção ORTEC citados, o LGNA dispõe de uma
blindagem ferro mercúrio de baixíssima contaminação e altíssima atenuação gama,
para medidas de concentração de K, U e Th de amostras de baixa atividade.

5.1 Blindagem de Ferro - Mercúrio

Para a redução da interferência ambiental devido ao material radioativo do
reboco e cimento das paredes do laboratório, as medidas radiométricas são feitas no
interior de uma blindagem de ferro-mercúrio bidestilado, de altíssima atenuação
gama e de baixíssima contaminação por radioelementos naturais ou artificiais,
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construída no IAG.
O peso total da blindagem é da ordem de 1,5 toneladas. Todo o conjunto
formado pelo cristal sensor de Na|(Tl) de 3"x3", válvula foto-multiplicadora e préamplificador ficam localizados dentro de um cilindro de ferro com um invólucro
cilíndrico de Hg bidestilado, de espessura 25mm, diâmetro 150mm e comprimento
500mm. O eixo do conjunto cristal-PMT é horizontal e toda parte móvel da
blindagem desliza sobre trilhos, para troca de amostras.
A fonte de referência de 133Ba é posicionada a uma distância de 5 cm do cristal
dentro da blindagem.

5.2 Espectrômetro Gama Diferencial GAD-6 Modificado para
Laboratório

Devido a impossibilidade de recuperação do ADCAM 100 do LGNA do
IAGUSP,

um

espectrômetro

gama

diferencial

portátil

SCINTREX

GAD-6

potencializado inicialmente com recurso de microcontrolador, para medidas de
campo (SILVA, 2002; SILVA et al., 2003, SILVA et al., 2004), foi modificado para
tornar-se compatível com módulos de detecção nuclear ORTEC , já existentes. Os
módulos ORTEC

disponíveis foram todos ligados num único gabinete Minibin

ORTEC modelo 401M/402M, alimentado por uma fonte no-break usando técnica de
chaveamento PWM (capítulo 7).
A figura 5.1 mostra a disposição dos módulos ORTEC e dos módulos do
espectrômetro gama diferencial GAD-6 potencializado (SILVA, 2002) para a
utilização no LGNA.
A saída do sensor, tomada na saída do pré-amplificador ORTEC 276A, é
aplicada a entrada do amplificador espectroscópico ORTEC modelo 572, como é a
ligação comum nestes módulos.
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Figura 5.1. Adaptação do sistema GAD6 para operação no LGNA

Como a entrada do espectrômetro GAD-6 modificado admite apenas pulsos
negativos e a saída do amplificador espectroscópico ORTEC modelo 572 tem saída
positiva, foi eliminada uma das etapas inversoras do amplificador espectroscópico do
GAD-6 (figura 5.1) para que os pulsos de tensão ficassem compatíveis.
A antiga fonte de alimentação do sensor GAD-6 de baixa eficiência e a
antiga fonte de alta tensão foram substituídas por fontes PWM, de eficiência superior
a 85%, descrita no capítulo 7.
O circuito de controle de ganho do módulo do GAD-6 foi substituído por um
módulo melhorado, que precedeu o sistema de controle automático de descrito no
capítulo 4.3 aplicado ao MCA. Este circuito de controle do ganho foi uma adaptação
dos circuitos presentes no GAD-6, onde muitas proposições foram testadas e
melhoradas, o que possibilitou o desenvolvimento do protótipo do MCA.
Após as modificações nos circuitos de estabilização do ganho, as janelas de
discriminação do K, U e Th foram ajustadas com amostras radioativas padrão e,
algumas medidas de solos, de adubos e vegetais, em equilíbrio radioativo secular,
fornecidos pelo Laboratório de Dosimetria do Instituto de Física, foram feitas para
aferir sua confiabilidade.
Para a conversão das contagens em concentrações de U e Th é assumido a
condição de equilíbrio radioativo secular destas 2 séries (MANN & GARFINKEL,
1968; TELFORD et al., 1986).
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Algumas adaptações no programa residente do microcontrolador do
espectrômetro diferencial potencializado (figura 5.1), foram feitas de modo a facilitar
a aquisição dos dados.
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6 Técnica de Construção de Placas de Circuitos Impressos
Para viabilização deste e de outros projetos tornou-se urgente o
desenvolvimento de uma técnica de fabricação de Placas de Circuito Impresso (PCI)
de baixo custo que possibilitasse agregar grande número de componentes
eletrônicos em pequenas áreas, e fosse de execução simples e rápida.
Todos os circuitos deste projeto necessitaram de grande densificação devido
à própria natureza dos circuitos digitais e para a minimização dos circuitos
analógicos.
Inicialmente tentou-se uma técnica usando luz ultravioleta e películas
sensíveis a esta faixa do espectro. O produto final não se mostrou satisfatório e o
método foi abandonado. Já a técnica de impressão térmica adotada atingiu
excelentes resultados.
No processo de produção do circuito impresso é feita inicialmente a
definição do diagrama esquemático do circuito, onde a disposição dos componentes
eletrônicos bem como suas ligações são elaboradas através de algum programa
específico do tipo Computer-Aided Design (CAD) para eletrônica. Existem alguns
disponíveis na Internet, tal como o CIRCUIT MAKER , versão estudante, que é
gratuita (CIRCUIT MAKER , 2000), e foi aqui empregado.
Após a disposição de todos os componentes eletrônicos sobre área da
imagem definida como região de impressão, todo o roteamento ou ligações elétricas,
na imagem de cada face a ser impressa é feito de modo manual ou automático.
Após a imagem ter sido preparada ela é impressa em um papel tipo amanteigado
(sobra de etiquetas auto adesivas) em impressora laser de alta resolução.
Em seguida a folha impressa é fixada com seu lado impresso em contato
com a superfície cobreada de uma placa de fenolite ou de fibra de vidro. O conjunto
é aquecido numa prensa a uma temperatura de 190o C, por 3 minutos à pressão de
uma tonelada, proporcionada por uma prensa industrial.
O aquecimento é feito através de uma resistência de ferro de passar elétrico
e o contato térmico é melhorado através de uma manta de borracha de silicone de
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alta temperatura.
O calor transferido para a folha impressa e a placa de circuito provoca a
fusão da tinta laser (temperatura

180oC) e, como a superfície do cobre é mais

áspera que a do papel amanteigado, a tinta se adere facilmente ao cobre. Após sair
da prensa, a placa é deixada resfriar em temperatura ambiente e o papel contrai-se,
deixando a impressão a laser na face cobreada.
Os parâmetros adotados na técnica de transferência desenvolvida foram
obtidos após várias tentativas, que permitiram atingir boa reprodutibilidade de
fabricação e resolução da ordem de 0,2 mm na placa de circuito. Atualmente a
técnica desenvolvida tem possibilitado alto grau de densificação de componentes em
placas de circuito impresso de dupla face, permitindo o uso de componentes SMD
(Surface Mounted Device).
Após a transferência térmica, a parte ainda exposta do cobre, é corroída
numa solução de percloreto de Fe, agitada por ar proveniente de uma bomba de
diafragma. A ação do ar acelera a corrosão, e arrasta o cobre já corroído.
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7 Fontes PWM de Alimentação
A necessidade de tornar o espectrômetro desenvolvido imune a falhas e/ou
flutuações da rede comercial de fornecimento de energia resultou na procura de uma
tecnologia de fontes de alimentação que atendesse aos quesitos da geração
autônoma tanto de Alta Tensão (AT) quanto de Baixa Tensão (BT), para o sistema.
Todo o sistema de alimentação deveria ser alimentado por uma bateria de
12 Volts (automotiva) e uma fonte auxiliar faria a recarga desta bateria quando o
fornecimento de energia comercial fosse normalizado, ou seja, um sistema no-break.
Nesta linha, seguiram-se pesquisas na área de tecnologia de fontes
chaveadas (POMÍLIO, 1999) devido a sua versatilidade, dimensões reduzidas, alto
rendimento, simplicidade, acessibilidade, etc.. Dentre as técnicas de chaveamento
pesquisadas, a que melhor se enquadrava nestas necessidades, foi a técnica de
chaveamento por modulação de largura de pulso, ou Pulse Width Modulation
(PWM).
Os parâmetros técnicos a serem satisfeitos da fonte de alimentação de BT
eram:
a) entrada de 12V contínuo
b) saídas contínuas de +12V, 5V e 6V (espectrômetro) e +24V e 24V (préamplificador)
c) regulação <1%
d) 20W de potência de saída
c) flutuação (ripple) <10mVpp
No caso da fonte de alimentação AT eram:
a) entrada de 12V contínuo
b) saída contínua de +500 a +1500V
c) regulação <0,01%
d) corrente contínua de saída de 0 a 10mA
c) flutuação (ripple) <10mVpp
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O alto rendimento das fontes chaveadas PWM (da ordem de 90%) em
energia, chamou a atenção logo de início, pois a autonomia da bateria seria maior
que nas fontes convencionais.
A tecnologia PWM é bastante simples e baseia-se na modulação da largura
da fase alta (high ou estado 1) de um sinal digital de freqüência fixa definida por C1
e R1 mostrados na figura 7.1. Esta modulação é proporcional à diferença de tensão
entre um sinal constante (DC) de referência e uma amostra do sinal de saída. O
circuito integrado SG3525 de modulação PWM foi o escolhido para a construção das
fontes devido ao seu baixo preço, disponibilidade no mercado nacional e alta
performance. Pelos mesmos motivos o elemento chaveador escolhido foi transistor
tipo VMOS IRF540N.
Na figura 7.1, o sinal digital modulado proveniente do SG3525 é aplicado a
um elemento chaveador (um, ou mais transistores de potência que trabalham como
chave) através do resistor R1. O chaveador Q1 liga (fase alta do sinal digital) ou
desliga (fase zero do sinal digital) a corrente que percorre o enrolamento primário de
um transformador T1 com núcleo de ferrite. Como o chaveador opera em corte ou
saturação, a potência nele dissipada é praticamente nula, pois no corte sua
resistência é praticamente infinita ( 1x10+7 ) e a corrente que o percorre é nula. Na
condução sua resistência dinâmica é próxima de zero Ohms ( 2x10-3 ) e a queda
de tensão é praticamente nula. Logo, seu o produto tensão corrente (V*I) será
sempre próximo de zero.
O transformador T1 de alto rendimento (>95%) de núcleo de ferrite transfere
a energia entregue ao seu primário para o seu secundário, amplificando a tensão em
detrimento da corrente, na razão dos números de espiras do secundário pelos do
primário. Assim, se esta razão for grande (10:200) haverá uma elevação de tensão.
Na saída do enrolamento secundário, o sinal sofre uma retificação por D1 e
D2, seguida de uma filtragem C2, L1 e C3, gerando assim, um sinal contínuo de alta
tensão e/ou potência (se necessário).
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Figura 7.1. Fonte PWM de alimentação de alta tensão desenvolvida e em operação no LGNA para
polarização da PMT.

Uma amostra do sinal da saída, por meio do divisor de tensão formado por
R5, R6 e R7 é injetada no circuito de isolação, necessário à segurança da fonte. O
sinal de saída do isolador é aplicado no divisor de tensão dado por R4 e P1, sendo
que P1 faz o ajuste de tensão entre 500 e 1500 Volts, como requerido. O sinal de
realimentação é proveniente do divisor R4 P1 que produz a modulação digital.
A razão entre o tempo de permanência em 1 (t), ou fase alta, e o tempo total
de duração do período (T), dada por R1 e C1, é definida como ciclo de trabalho ( )
que pode ser expresso em porcentagem:

100 *

t
T

(7.1)

As configurações apresentadas nas figuras 7.1 e 7.2 são de elevação de
tensão ou flyback e, segundo POMILIO (1995), obedecem à equação:
Vs

Ve

N1 *
N 2 * (1

)

(7.2)

onde:
Vs tensão de saída em Volts.
Ve tensão de entrada (bateria de 12V).
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N1 e N2 são os números de espiras do primário e do secundário
respectivamente, do transformador de potência T1.
o ciclo de trabalho em %, como definido na equação 7.1.
Uma inspeção rápida da equação 7.2 revela que para valores de
superiores a 50%, a tensão na saída aumentará rapidamente, além disso, se a
relação entre o número de espiras (N1 e N2) for alta, a tensão na saída sofrerá um
aumento ainda maior. Através deste método é que se processa a elevação da
tensão de entrada de 12 Volts para a faixa de 500 a 1500 Volts.
De modo bastante similar, a fonte de BT mostrada na figura 7.2 foi
construída usando a mesma técnica. As diferenças básicas estão no transformador
e suas múltiplas saídas similares para cada nível e polaridade de tensão, requeridas.
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C4
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D9
D10
C13

C14

Figura 7.2. Fonte PWM de alimentação de baixa tensão desenvolvida e em operação no LGNA para
alimentação geral.

Para a geração de BT no modo fly-back é necessário apenas reduzir-se a
relação de espiras do transformador. A razão de espiras primário-secundário de
onde se retira o sinal de realimentação é crucial, pois determina a regulação da fonte
como um todo. Já os outros enrolamentos secundários seguem uma proporção em
relação ao secundário realimentado, que determina o seu nível de tensão regulada.
Um dos inconvenientes encontrados neste tipo de técnica de geração tanto
de AT quanto de BT é o ruído provocado pela chaveamento (harmônicos), mas isto
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pode ser solucionado com filtragens adequadas (indutores e capacitores) nas saídas
de alimentação.
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8 Discussão dos Resultados
8.1 Medidas Obtidas com o Gad-6 (SCA) Modificado
Inicialmente serão apresentados valores de contagem determinados pelo
espectrômetro gama diferencial GAD-6, adaptado para as condições de laboratório,
já empregando o circuito de controle automático de ganho desenvolvido. Como
todos os valores de contagens nas janelas de interesse ficavam gravados em
memórias não voláteis, algumas medidas foram interrompidas propositadamente, e
continuadas após um pré-aquecimento do sistema da ordem de 30 minutos.
Geralmente o tempo total acumulado para todas as medidas foi da ordem de 10
horas. As medidas de baixo ruído foram feitas dentro da blindagem de Fe-Hg do
LGNA descrito.
Algumas medidas chegaram a completar um tempo de medida total de 100
horas a fim de testar a possível deriva térmica do sensor. Foram usadas amostras
de adubos de várias procedências e de verduras desidratadas e, também, amostraspadrão de 226Ra e 232Th.
O objetivo foi testar a relação sinal-ruído do sistema, e o tempo de
integração necessário para se ter um valor de contagem confiável utilizando o SCA
com sensor de NaI(Tl), juntamente com a blindagem de baixíssimo ruído.
Os valores obtidos estão apresentados na tabela 8.1.
Pode-se notar que mesmo medidas de longo período, apresentam um
desvio inferior a 5 % nas janelas de interesse. Esta baixa deriva associada à
eficiência da blindagem usada, permitirá medidas da ordem de ppm em eU e eTh.
Valores de concentração e determinação precisa de interferência entre janelas
(GRASTY et al. 1991) ainda não foram possíveis, devido a um problema de ajuste
da janela do

214

Bi correspondendo ao

238

U. O ajuste adotado foi ainda o do

fabricante, e não pôde ser aferido a tempo, devido a problemas no gerador de
pulsos ORTEC disponível. Portanto o único valor confiável é o referente ao

208

Tl da

série do 232Th.Como a concentração de 232Th da amostra é conhecida, as contagens
nesta janela de uma amostra qualquer pode ser convertida em eTh, em ppm ou
g/g.
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Através da amostra contendo
devido provavelmente a emissão do
adotada (2410-2810 keV) para o
226

208

226

214

Ra puro, pode-se notar uma interferência

Bi, em 2204 keV, que está próximo da janela

Tl, como pode ser observado nos espectros do

Ra e da autunita obtidos através do MCA desenvolvido mais tarde.

K

U

Th

Tempo

4235 (70)

3533(97)

1837(32)

(horas)
80

75623 (3958)

20863(1821)

-25(59)

40

72936(903)

57076(1216)

13887(261)

40

Apatita

4013(75)

3512(156)

1053(56)

40

Adubo (solo1)

1922(125)

1974(157)

1058(51)

50

Adubo 4

34257

39033

25312

10

Adubo 7

17514

4676

114

10

Adubo 10

20432

9281

1059

10

232

12816

18093

27564

10

Ruído
K2Cr2O6
226

Ra (17,496x10-9g)

Th (270,3mg)

Tabela 8.1- Valores de contagem obtidos em medidas da ordem de 10 horas, usando o espectrômetro gama
diferencial adaptado para laboratório.

O espectro gama do dicromato de K (K2Cr2O7) obtido com o MCA mostrou
que a interferência do

40

K na janela do

214

Bi (1660-1860 keV) é desprezível, como

descrito por Grasty et al (1991). Neste artigo são dados vários valores ( , , ) de
fatores de interferência (stripping) devido em grande parte ao espalhamento
Compton e de fatores de interferência reversos (a,b,g). Para os espetrômetros
portáteis, os valores (a,b,g) são pelo menos uma ordem de grandeza menores que
os devido à interferência Compton. Apesar de pequena, a interferência na janela
relativa ao Th, devido ao

214

Bi, não pode ser desprezada para amostras de

atividades da ordem de dezenas de ppm de eU.
O valor medido na janela do

214

Bi devido ao dicromato de K não pode estar

relacionado com o fator de interferencia reverso, pois trata-se de uma amostra de
baixa atividade. Portanto isto reforça a interpretação feita acima sobre a posição
deslocada da janela de detecção do 214Bi.
Quanto ao MCA desenvolvido, o primeiro teste foi o da verificação da
linearidade dos canais de conversão e as energias bem determinadas de fontes
gama padrão. As retas de calibração foram obtidas em dias, em condições
meteorológicas diferentes.
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8.2 Calibração e Linearidade do MCA.
Os objetivos da calibração foram três:
a) determinar a relação entre a energia e o canal do espectrômetro;
b) verificar a linearidade do espectrômetro como um todo;
c) verificar a estabilidade do ganho do espectrômetro num período de
tempo de duas semanas.
Os parâmetros obtidos resultaram de testes preliminares, pois ainda não
foram realizados testes estatísticos rigorosos para a determinação de parâmetros
fundamentais como: limite crítico, limite de detecção, limite de confiança, atividade
mínima detectável, etc. (GILMORE & HEMINGWAY, 1995). A determinação destes
parâmetros está prevista em atividades futuras, pois foge ao escopo atual deste
trabalho.
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Figura 8.1. Espectro do 133Ba obtido no LNGA.

Na realidade, o primeiro espectro obtido foi o do

133

Ba (Figura 8.1) usado no

sistema de estabilização automática do fotopico, para 2,5 horas de medida. Foi feito
um corte (threshold) em 200 keV para reduzir a interferência do ruído eletrônico. O
espectro mostrou a existência de 2 fotopicos que deformam a distribuição que
inicialmente acreditava-se gaussiânica. Uma análise preliminar mostra a existência
de um outro fotopico, além do referente a 356,02 keV, com 62% de probabilidade de
ocorrência. O outro fotopico tem energia de 302,85 keV(18,4%) e provoca ligeira
distorção no flanco esquerdo da distribuição principal. Apesar disto, a estabilidade
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do sistema de controle de ganho do espectrômetro não fica comprometida. O
espectro também mostra que a adoção de um corte no canal 400 ( 400keV) pode
reduzir o tempo morto do sensor. Este critério foi adotado em todas outras
determinações de longo período.
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Figura 8.2. Curvas de calibração do protótipo em operação no LGNA obtidas com intervalo de duas
semanas.

Os valores obtidos para a construção do gráfico da figura 8.2 provêm de
uma amostra de

137

Cs disponível no LGNA e de uma amostra de

pelo Laboratório de Dosimetria do IF-USP. O
662keV e o

60

137

60

Co fornecida

Cs apresenta apenas uma raia em

Co apresenta três raias: 1173, 1333 e a soma de 2506 keV

(KNOLL,1989). Estes valores obtidos da literatura (KNOLL,1989) têm incertezas
muito menores do que é possível medir com o espectrômetros de NaI(Tl), logo,
podem ser considerados como valores isentos de erro, para nossas pretensões
preliminares de calibração.
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Figura 8.3. Aquisições do 60Co e 137Cs, distintas, realizadas no LGNA, ambas com duração de 2,5 horas,
realizadas com o protótipo desenvolvido.

Apenas uma estimativa dos valores dos centróides dos foto-picos foi feita,
pois os espectros não sofreram qualquer processamento, que será realizado no
futuro. Portanto, não foram estimadas as barras de incertezas do eixo dos canais no
gráfico da figura 8.1, mas a resolução eletrônica do sistema (capítulo 4.28) diz que
uma estimativa preliminar destas incertezas não deve ser menor que 20 canais, nas
condições dadas.
Como se pode notar na figura 8.2, os alinharam-se pontos perfeitamente, e
apenas o ponto correspondente ao foto-pico de 1333 keV do

60

Co está levemente

deslocado para baixo, nas duas estimativas. Isto, provavelmente, se deve a uma
subestimativa do canal de seu centróide nas duas aquisições, 14 e 28/02/05. Na
figura 8.3, pode-se notar que os foto-picos de 1173 e 1333keV do

60

Co estão muito

próximos e não é fácil determinar, visualmente, o centróide correspondente ao fotopico de 1333keV, devido ao ruído na região, daí o erro sistemático nas suas
estimativas. O fotopico soma do

60

Co pode ser visto no espectro da figura 8.4.

Assim, o parâmetro linearidade medido resultou satisfatório.
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Figura 8.4. Aquisição do 60Co realizada no LGNA com o protótipo desenvolvido mostrando o foto-pico
soma de 2506keV.

A reprodutibilidade das medidas espaçadas por um intervalo de após duas
semanas, mostrou que o ganho está estável, o que permite tomadas de dados, ou
aquisições de longo período. Embora o sistema não tenha sido submetido a
variação térmica significativa neste período, o controle de ganho por servo controle
tem se mostrado eficaz.
A correspondência entre os canais e a energia ajustada na razão 1:1 pode
ser observada nas inclinações das retas (tipo ax+b) de calibração da figura 8.2. O
resultado obtido no dia 14/02/05 foi de 1,139 ±0,015 (canal/keV) e no dia 28/02/05
de 1,136 ±0,013 (canal/keV), ou seja, uma variação completamente dentro das
incertezas. Também o coeficiente linear b ficou próximo de zero, -56 ±24 canais
para o dia 14/02/2005 e 54 ±21 canais para o dia 28/02/2005 não apresentando
variações no período.O deslocamento do zero se deve ao ruído eletrônico.
Uma estimativa preliminar de FWHM determinada através do

137

Cs foi de

0,14; que é da ordem de grandeza para sensores de NaI(Tl), veja capítulo 4.2.8.
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8.3 Análise dos Espectros Obtidos com o MCA.
O primeiro espectro gama com corte em 400 keV (Figura 8.5), refere-se ao
ruído obtido num tempo de 18 horas, com a blindagem Fe-Hg totalmente fechada.
Como se trata de testes preliminares para verificação da relação sinal-ruído do
sistema e determinação da ordem de grandeza do tempo necessário para medida de
amostras de baixa atividade gama (verduras, folhas, etc) não foi usada uma amostra
estéril (branco). Neste espectro foi adotado uma escala linear no eixo de contagens
para melhor visualização. Nota-se que na janela (1370-1570 keV) do 40K ocorre uma
pequena elevação do nível do ruído, que não pode ser decorrente dos elementosfilho do

222

Rn, associados ao aerosol atmosférico. Possivelmente trata-se do K

presente como traço na graxa de acoplamento óptico entre o cristal de NaI(Tl) e a
válvula fotomultiplicadora. O ruído presente nesta janela em 18 horas de medida é
de 50 contagens, na janela do

Bi (1660- 1860 keV) é de aproximadamente 25 e

Tl (2410 - 2810 keV) é inferior a 10.
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Figura 8.5. Espectro do ruído obtido no LNGA.
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Figura 8.6. Espectro do 137Cs obtido no LNGA.

A figura 8.6 do

137

Cs, de fotopico em 662 keV, obtido no curto intervalo de

tempo de 2h e 51 minutos, devido à atividade da amostra ser da ordem de 3 Ci.
Este fotopico (figura 8.3) além de ser usado para determinação da reta de calibração
(figura 8.2), foi utilizada para determinação do FWHM (capítulo 4.2.8) do sensor.
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Figura 8.7. Espectro do 60Co obtido no LNGA.

A figura 8.7 foi obtida de uma amostra de

60

Co, de atividade 0,5

Ci,

pertencente ao Laboratório de Dosimetria IFUSP. O tempo de medida foi de 2,5
horas Para melhor visualização dos fotopicos foi usada uma escala logarítmica no
eixo de contagens. No decaimento , há emissão de 2 fótons gama em cascata com
100 % de probabilidade (KNOLL, 1989) de energias 1173 e 1333 keV. Devido a alta
atividade da amostra, existe a possibilidade de ocorrência do pico-soma de 2506
keV. O fotopico soma é bem visível no espectro, enquanto que os 2 fotopicos dos
decaimentos gama em cascata estão

compactados , devido a representação

logarítmica. Estes 3 fotopicos foram usados na elaboração do gráfico de linearidade.
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Figura 8.8. Espectro do dicromato de potássio obtido no LNGA.

Na figura 8.8 obteve-se um único fotopico na região 1370-1570 keV, com
centróide em 1460 keV, devido à emissão monoenergética do

40

K. O tempo de

medida da amostra de K2Cr2O7 foi de 12 horas e 40 m. Este fotopico é usado para
determinação da região de interesse (ROI) do

40

K e para determinação de

concentração de K(em %) nas amostras.
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Figura 8.9. Espectro do 226Ra disperso em sílica obtido no LNGA.

Na figura 8.9 de uma amostra de silica contendo
fotopicos devido ao

214

226

Ra, observa-se vários

Bi, que tem várias probabilidades de decaimento

(MINTY,1988). A janela ROI de 1660-1860 keV comumente usada para a detecção
de

238

U, refere-se ao

214

Bi de energia 1764keV, com abundância relativa (AR) de

0,15. Além deste fotopico, surgem outros também devido ao 214Bi, de energias 2204,
1120 e 609 keV. O fotopico em 609 keV tem abundância relativa de 0,5 (Minty,
1988) e surge bem visível na parte do espectro em escala logarítmica. Note que o
fotopico de 2204 keV (abundância relativa

0,07) pode interferir na janela 2410-

2810 keV usada para a detecção do 232Th. Em vários casos o fotopico 609 keV pode
melhor caracterizar a presença de

238

U nas amostras, mas devido a maior

interferência da cauda Compton, ele é pouco usado.
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Figura 8.10. Espectro do 232Th obtido no LNGA.

A figura 8.10 de uma amostra contendo somente
devido a seus elementos-filho

208

Tl e

228

Th, nota-se fotopicos

Ac, para um tempo de medida de 5,5 horas.

A janela ROI de interesse para medida do
centróide em 2614 keV e AR de

232

232

Th está entre 2410 e 2810 keV, com o

0,4. Esta região não é afetada pelo ruído Compton

e está distante de outros fotopicos presentes. A ondulação observada no canal 2250
está presente nos espectros mostrados em MINTY (1988), mas nenhum comentário
sobre sua presença é foi feito. Outro fotopico do

208

Tl está presente em

583 keV

com AR de 0,3. Próximo de 969 keV, existe um fotopico correspondente ao

228

Ac

com AR de 0,2. Estes 2 fotopicos são bem caracterizados no espectro e podem ser
usados para identificar o

232

Th na amostra. Também os 2 fotopicos do

228

Ac de

energias 1593 e 1640 keV com AR iguais de ~ 0,1 podem ser observados no
espectro.
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Figura 8.11. Espectro da autunita obtido no LNGA.

Na figura 8.11 de uma amostra de autunita mineralizada [Ca(UO2)2(PO4)2.1012H2O] com traços de torianita [ThO2] podem ser visualizados grande parte dos
fotopicos dos elementos- filho das séries do

238

U e do

232

Th, identificados nos

espectros das figuras 8.9 e 8.10. Não se percebe a presença do fotopico do

40

K,

devido à inexistência de K no mineral.
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Figuras 8.12a (canal 400 ao 1500) e 8.12b (canal 1500 ao 3000). Espectros da apatita obtidos no LNGA.

No caso da apatita (figuras 8.12a e 8.12b) nota-se a presença de um fotopico
intenso em 609 keV (ver Figura 8.9) correspondendo ao 214Bi da série do 238U. Em
1120 e 1760 keV também estão presentes fotopicos deste mesmo isótopo. Na janela
2410-2810 correspondente ao 232Th, nota-se uma pequena ondulação já próxima da
faixa do ruído. Na janela 1370- 1570 keV correspondente ao 40K, as contagens
também estão próximas da zona de ruído.
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Figura 8.13. Espectro do adubo4 obtido no LNGA.

Na amostra Adubo 4 (Figura 8.13), medido durante 18 horas, podem ser
identificados fotopicos intensos das séries do

238

U e

232

Th. Pelas contagens

observadas, nota-se que este adubo contém grande quantidade de radioelementos
(em relação a outros adubos aqui estudados) que afetam as contagens da janela do
40

K.
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Figura 8.14. Espectro do adubo7 obtido no LNGA.

Na figura 8.14 do Adubo 7 determinado em 42 horas, nota- se somente a
presença do fotopico do 40K, mostrando qualidade superior ao do Adubo 4.
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Figura 8.15. Espectro do adubo4 obtido no LNGA.

Na amostra Adubo 10 (figura 8.15), medido por 15 horas, pode ser observado
um fotopico intenso na região 1370-1570 keV correspondendo ao

40

K, juntamente

com os fotopicos característicos das séries do 238U e do 232Th.
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Figura 8.16. Espectro da amostra Solo 1, de solo de uma plantação de beterraba, obtido no LNGA.

Na figura 8.16, determinado em 25 horas, de uma amostra de solo coletada
numa plantação de beterraba, nota-se pequenas ondulações correspondentes
devido aos fotopicos de 40K, 238U e 232Th, já próximos da região de ruído.
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9 Conclusão
Com a disponibilidade de componentes analógicos e digitais de altíssima
performance e de custo acessível, no mercado especializado, tornou-se possível
construir sistemas de aquisição de dados de grande velocidade e capacidade de
memórias voláteis (ou não). Além disto, os programas livres existentes na Internet
possibilitam

programar

microcontroladores

que

executam

funções

de

alta

complexidade e minimizam o espaço ocupado pelos circuitos eletrônicos dentro do
equipamento.
Partindo destas premissas, iniciou-se o desenvolvimento de um sistema de
aquisição de dados nucleares, que pudesse preencher uma grande lacuna existente
nos laboratórios dedicados a esta área, no Brasil.

Sistemas completos estão

disponíveis no mercado internacional, mas a preços inacessíveis dentro da nossa
realidade,

que

desestimulam

muitos

projetos

interessantes.

Ainda,

estes

equipamentos dedicados são de difícil manutenção e em caso de quebra, quase
todos os circuitos devem ser totalmente substituídos, devido ao próprio modo de
construção e ao custo da mão de obra. Isto encarece ou então torna impossível sua
manutenção. No caso de software especializado, qualquer falha pode inviabilizar o
sistema, pois são de difícil detecção.
O conjunto cristal de NaI(Tl)- válvula fotomultiplicadora- préamplificador, foi
aproveitado de um sistema existente, mas desativado. Muitos destes conjuntos
estão disponíveis em vários laboratórios e empresas de prospecção, e atualmente
desabilitados pelos motivos expostos.
O amplificador espectroscópico de ganho controlado por servocontrole
utilizando fonte radioativa de

133

Ba, o analisador multicanal de 4096 canais, as

fontes de baixa e alta tensão usando PWM foram todos desenvolvidos e testados no
Laboratório de Instrumentação da Geofísica Aplicada do IAGUSP. Devido ao
número de canais do MCA construído, ele pode ser facilmente adaptado para outros
sensores nucleares para medidas de baixa atividade, com boa resolução.
Fontes padrão gama de energias bem definidas foram usadas para
verificação da linearidade do espectrômetro gama multicanal construído. Calibrações
feitas em dias diferentes, em pleno verão e em diferentes temperaturas, mostraram
a grande estabilidade térmica e reprodutibilidade de todo o conjunto desenvolvido.
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No estágio seguinte, foram usadas amostras de dicromato de K,
238

U) e

232

226

Ra (da série do

Th para determinação das regiões de interesse (ROI) para definição das

janelas de detecção, comumente usadas nas áreas de prospecção mineral e de
dosimetria ambiental.
Medidas contínuas de longo período, da ordem de 2 dias, feitas em amostras
de adubo, solo e verduras desidratadas, mostraram- se confiáveis. Espectros de
uma mesma amostra obtidos em diferentes aquisições foram somados sem a
ocorrência de degradação da resolução dos fotopicos. Também, interrupções
controladas de energia feitas durante as aquisições nucleares por meio do
espectrômetro gama diferencial GAD-6 adaptado para operação de laboratório e do
novo equipamento MCA construído, mostraram que o sistema de estabilização de
ganho controlado por servocontrole e por fonte radioativa, funciona perfeitamente
dentro do esperado, sem a necessidade de ar-condicionado na sala. A deriva
máxima detectada é da ordem de 20 canais, para longos tempos de integração.
O uso de fontes chaveadas de potência alimentadas por baterias, nos
estágios de baixa e alta tensão, permite operação ininterrupta de todo o sistema de
aquisição.
Com a introdução de novos conceitos de software e de hardware será
possível reduzir o tempo morto do MCA e medí-lo em tempo real, como é feito em
outros sensores mais elaborados. Fotopicos de

40

K normalmente presentes em

espectros gama de amostras de rocha, adubo, etc. também podem ser usados para
estabilização digital do ganho do sistema, que pode ser feito através do ajuste do
ganho ou então do deslocamento dos endereços de memória.
Ligeiras alterações no equipamento desenvolvido podem convertê-lo numa
unidade portátil para medidas de campo ou então, transportado por avião ou carro.
Uma outra utilização do MCA seria conectá-lo a sensores de barreira de
superfície de Si, para medidas de torônio e radônio, principalmente na área
ambiental.
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Glossário
ADC: conversor analógico digital (Analogic to Digital Converter), dispositivo
eletrônico que converte quantidades (sinal elétrico) analógicos em grandezas
digitais.
AE: amplificador espectroscópico; circuito eletrônico que conforma, ou processa o
sinal proveniente do sensor de forma a torná-lo semi-gaussiânico.
AGC: amplificador de ganho controlado, circuito eletrônico que muda seu ganho
proporcionalmente a uma tensão de controle.
AR: amostragem e retenção; circuito eletrônico que retem em sua saída uma
amostra do sinal de entrada para que outros dispositivos, mais lentos, possam
sincronizar-se nesta amostragem.
LCD: Mostrador de cristal líquido (Liquid Cristal Display); módulo eletrônico que faz
a interface com o operador, enviando-lhe informações no modo alfanumérico.
LDR: resistor dependente da luz (Light dependent Resistor); dispositivo eletrônico
que muda sua resistência elétrica conforme a luz incidente.
LED: diodo emissor de luz (Light Emissor Diode); dispositivo eletrônico que emite luz
quando percorrido por uma corrente elétrica num certo sentido.
DAC: conversor digital analógico (Digial to Analogic Converter); dispositivo eletrônico
que converte quantidades digitais em analógicos.
DF: discriminador de flanco, discriminador de janela; circuito eletrônico que detecta a
ocorrência de um pulso elétrico dentro de uma determinada faixa de amplitude
(janela), produzindo um puso digital a cada ocorrência.
DSP: processador de sinais digitais (Data Signal Processor); dispositivo eletrônico
que tem um microcontrolador em seu interior e é capaz de processar grandes
quantidades de sinais digitais em curtos intervalos de tempo.
FWHM: medida de resolução de um espectrômetro definida como máxima largura na
meia altura do centróide de uma distribuição gaussiana (Full Width at Half
Maximum).
LIGA: Labortório de Instrumentação em Geofísica Aplicada.
LNGA: Laboratório Nuclear de Gefísica Aplicada.
MCA: analisador multicanal (Multi Channel Analyzer), parte digital de um
espectrômetro moderno.
Microcontrolador: microprocessador digital dotado de memória e dispositivos de
entrada e saída internos um único circuito integrado.
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PID: servo controle que tem atuação proporcional-integral-derivativa num sinal para
correção ou desvio encontrado.
PMT: válvula foto-multiplicadora (Photo-Multiplier Tube); dispositivo eletrônico que
capta sinais luminosos de baixa intensidade e os transforma em sinas elétricos.
PWM: modulação por largura de pulso (Pulse Width Modulation), técnica em que um
sinal digital é modulado através de um sinal analógico de realimentação para
controle de chaveamento eletrônico.
SCA: discriminador de janela simples (Single Channel Analyzer); dispositivo idêntico
ao DF.
TC2: contador/temporizador de 16 bits interno ao microcontrolador ATMEL
AT89S8252, que pode operar como contador de subida e descida.

111

