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ABSTRACT — Thio work is a contribution to ths development of
instrumentation bassd ou bra?. H i An vosôarch and technology. A
Digital Computerized Elei:ívoíKOt:r?.c Systom fox" radiation dosimetry
with Glectrets was developed and built by us. It may be used in
hospitais, research laboratories, nuolrwr centers, dosimetry
systems in general and has also possible? aplication in soil
physics. This system allow--; the measurement of the charge en the
dosimeter arui corresponding dose as well AS Ch«2 identification of
up to 102-] users.

The Digital Compute CM", zed Rlstrromeinvic Systems (SSDDB) nay be
operated in two modes: automatic and tn/muAl. In tha automatic
mode the data is processed with a microcomputer of 8 bits -which
uses a microprocessor 7,8o as a central unit. This arrangement
allows the measurement of the dosimeter's perforrence sv.ch is.
decay and leakage.

The daily data from the system may bo obtained as a printout
sheet or in magnetic tape, The Sor?tvaro was developed so &s to
have great flexibility to allow several possibilities for the
output data presentation s\ich as: intoyraped charge, dose for any
time period (hourly, daily, weekly, monthly).

The system has the further advantage o? serving as 3 ''clock
register" for the hospital or unit being served. In the
nonautonatic mode the dose and the identification code o£ the
user may be obtained.

INTRODUÇÃO

Foi desenvolviao e construído um Sistema Sletromêtrico Digi-
tal Computerii&ado para dosimetria com eletretos, com aplicações
um hospitais, laboratórios de pesquisa, centros nucleares, dosintô
tria de radiações em geral e possíveis aplicações em Física de se
ios.
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0 .i.H.uti'u.vtt-yto permit:« a medida do r,;oga ft doae best como a i-
dentificação de até l0i?4 dosiraetvos e t>ode operar na forraa. ̂utGí!̂ £
tirada n" no mocio manual;

Na .forma automatizada aieiece a possibilidade de processar
os dadoi através <Je UTÍI microcomputador' de 8 bits, o quai utiliza
como unidade central de processamento -um microcomptitadcr Z8O. Nes^
sa forma tem-se c- medidd da» t^arga e d.;, dose, estabelecimento de
histórico dos doyímetros e a identificação mediante um circuito
optoeletrônico de

0 programa operacion.il do sistera.-s. possibilita várias pc
lidades de uso, tais como. %

1
- operação convencional

- listagem de vários ur.uários ou dosísietros
vi a mon 5 tor • .te

- listagem de vários usuários ou dosímetros
via impressora

- leiture continua úe. carga

- operação via impressora

Entretanto, o moda não automat.izado possibilita a mediae d*
carga superficial equivaleute do eietreto bem como a identifica-
ção dos dosímetros.

O SISTEMA ELETRÔNICO E O PROGRAMA U'SRACIONAL

O sistema eletrônico

O Sistema Sletrométrico Digital Computer!zado é composto ba-
sicamente por cito subsistemas, os quais são vistos no diagrama
de blocos apresentado na figura 1.

Aos oito blocos são incorporados dois conjvmtos de displays
os quais fornecem a identificação e a carga de um dosírcetro rm a-
rali se.

Os blocos podem ser ordenados como a seguir, segundo o dia-
grama esquernático:
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"Figura 1. Diagrama de blocos do Sistema
Eletrorcétrico Computerizado"
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(l) Eietyõmstro-- 0 RletrSnetre Í:KW eo>uo finalidade, medir a
rarga equivalente da superfície do eititreto. Ssta nedida fornece
uma indicação áe radiação à qual o doslrnctro foi exposto. A figu-
ra 2 apresenta, o circuito de eletrômntiro.

• - I 2 V

RtSBTORES £« OKM

"figxira 2. Circuito do Eletrôme<;roM
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(2) Conversor -x--aí6gico/àioifetl _e_ por1:: 2.3 ~g er.tr^ca == ãjâl̂ A
de dados— O conversor Anal àgicc/D.ic- i t ai rar. a fir.ilicics de cr;--.-
verter o sinal analógico provcnieni::: cio ,?i ítrôr.prro er*. v-~ sir-si
digitaj e a-? porcas de entrada e sa1.t.U vo üãdo5 t>ossÍ3Íli-2-^o i£
tsrfaceimento do siite.-na de medida CUT, »> -icrocorr.r.-.;racer. A fir...-
ra 3, apresenta o circuite referente tv> vonversor A/D e â porTi
de Sntr.i-ia e Saída cie Dados.

imWV DE IS VOLTAS
• «ARM PAHA DISPLAYS 00 7107

w s PWOS comescoNDCHres
MM REatSTOM DC 790 A PAM
OS SE0MENTOS a.b,e.4.«Í0

"Figura 3. Conversor A/D e portas te Entrada -:-
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(_3j Circuito idenLiPicador - 0 c.; VCJ.Íco iõ:~;-t:i-:i~2.JLc:
firiülir.acíe de ider.rificar os dosímetros e USA circuites
trOüico^. A fjijiua 4 apresenta o diagr^XÃ es^u^:náti.cc: ̂ G
to identificador.

circui-

<B7

I

Figura 4. Circuito Identificador"

Of.



(4) Porta de entr&da e saída de dados e beep-- Sste subsiste
ma tem a finalidade de enviar ao microcomputador os dados do cir-
cuito identificador e, sinalizar a presença de um dosiTnft.ro no es
tàgio de medida- A figura í> apresenta o diagrama osquer.i&tico da
porta de Srtrada e Saída de Dados o 3oep:

AO PINO
OECLCM
00
SMMJ5IM

"Figura 5. Porta de Entrada e Saída de Dados e 3ee?'
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(:>) Divisores e relógio— Esses circuitos têm a finalidade
de definir o relógio e o calendário do instrumento. A figura 5 5-
presenta o respectivo diagrama esquemátieo.
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"Figura 6. Divisores e Relógio"

(6) Decodificador áe endereços— Sua finalidade é decodifi-
car os endereços menos significativos do barranento de er.dera;cs
do microcomputador» gerando os endereços para habil i tar as percas
de entrada e saída e o contador de tempo progran.ável, A figura ~!
apresenta o decodificador de endereços.
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"figura 7. Deroctificador de Endoreços1

(7) conversor de 10 bi ts para cócUco de sete seener.tos— C
conversor de 10 b i t s binários err. código de sete segmentos é apre-
sentado na figura 8 e u t i l i za circuitos conversores binário - 3CD
e BCD - sete segmentos.

• Sv

"Figura 8. Conversor 10 b i t s para código de 7 segnentos"



V>XJL V. Jt—

de alimentação proporciona as alimentação +5, -5, +12, -IP volt e
120 HZ pulsante. Utiliza reguladores de tensão integrados.

0 programa operacional

0 sistema Eletrométricc Digitai Coi desenvolvido para operar
mer.íe cor̂  wr, m i cr or rw.pi.ir a àor, qaaado na forr.a autor.atiía-

da.

Dassci forma tornou-se necessário a utilização de ar. proçrana
operacional, o qual foi desenvolvido em lingv.aíe-ii BASIC e lingua-
gem de máquxn 1 A seguir, é apresentado o fluxogrsna geral do prc
grama operacional.

POSSBDOft-
WRA liüÍHtO 00 SEDoe • ' • •
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1024 áo^ír-iec

ÇJNSLPSRAÇQSS PRÁTICAS K RaSV!«TAPO_S SXFSíC .~::?AIS

Considerações quanto ao subsiste.-:-.a _da_
ou usuários

Capacidade
hv.i tnr-a em D:: :.>:->:! ay
Leitura ex<\ vídeo ou
Impressora

ações quanto ao
dosimetros ou usuários

Faixa
Erro de "Roll over"
Linearidade
Razão de Rejeição
de modo comt/LTi
Ruído

Impedância de
entrada
Leitura e;n Display
Leitura em vídeo ou
impressora

erro de 0 r 2.%
erro de 0,2%

11 r.icvo '/V
I; r.icro V cor1! 2;*.t.vac.í cv^v
circui:ada

1 r Oi:-:
3 1/2 ti giros

I'^'.s^c/ cie Caracteres crer-ior

Considerações gv.anto às dirier.sões e ;-?.?o
Dimensões:
Caixa - 23cr. y. -rlz-r-. :<. 113
Painel - ±Í2~. x Ijjri

Peso - :,ií-

420»»»

sence- SSTEMA ELETROMÊTRICO
tof<0 nC dMim»tro

4B0m«

r T

C
c

"Figura 9. Vis ta ;r.ech:icz do SITDDE



[< -j sul t ados experiment ai s

Os resultados comparativos de. simuUçào ccwi 03 £asl:ns-ro'- re
difiçados no 18 e na 5 respectivamente 5oí> exposição ds raio gr-.a
(Fonte 60Cv>) e raio X (10 m\, 60 KV), utilizando o Sisters Elerro
r.étrico ivigital Comp uteri saco (SSDDS) e un 9l<2trô-atro Diçi.?.l

, são apresentados v-as fiíTiiras 10 e 11.

Dosím.tro

Dose (ntR) G 2-0 500
Carga (nC) - SBDDE 4,3 4,5 4,1
Carga (rtC) - Keithley -̂ ,9 4,5 4,4

7K>

4,3

1230 1753
3,9 3.5

300C
2,3

3.7

Oi» H>*9 O

í í» 7ÍO 1250 1790 3000 4fSC

10. Resultado com raio gama - Dosír.stro r.a li'
0 = -404,S x 10E-6 D + 4,5: r2 = 0,?f
. - nédida co:.i o SSDDS
/s. - rr.edida co;n o Keithley



Dosíimtro ne 5—

Dose (mK)
Carga (nC)
Carc?. (nO)

O

- SKDDF
Keithley

220
1,
1

,7
,7

440
1 , 4>
1.5

6Ü0
1,2
3., a

380
0 , 9
0 , 9

1100
O . Í . .
0 ,6

13;
0
0

.A

. 4

1-o.t «c
0.4 •

"Figura 11. Resultado com raio X - Dosír.etro -:2
0 « rl,2 x 10E-3 D + 2,1; r = 0,99
. - medida com o SEDbs
ò>- medida com o Keithley
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CONCLUSOSS

A pesquisa assume aspectos ar.plos tanto na area áe eietrstcs
como na área de instrumentação eletrônica apliceda era dosir;etrÍ5
de radiação,

0 presente trabalho caracteriza possibilidades brasileiras
em pesquisas no campo da instrumentação eletrônica aplicada a es-
te campo,

Abordaretnos aqui, una síntese cias várias conclusões tiradas
durante o período de pesquisa, do deser.volvircento e desempenho do
presente trabalho.

a) Fácil ajuste e calibração apresen.iar.do características confiá-
veis quanto ao seu desemper-ko.

b) 0 estágio de medida da carga superficial equivalente do eletre
to apresenta compens?*ção cie "offset" e autozerar.enco do inte-
grador ativo.

c) A verificação do desempenho er. tempo real durante un período
de 170 horas mostrou a viabilidade ao Siszena err. uso contínuo.

d) Medidas com exposição a raios ga~.a e raios X, mostrara*, a. pos-
sibilidade de uso em dosinatriã àe radiação e er: particular à
dosimetria de monitoração pessoal.

e) Apresenta possibilidades de operar r.a forr.a autor-iática junta-
mente com um microcomputadoz', ber. como na forna riâiiual co~ r.e-
dida de carga equivalente de eletreto e identificação co usuá-
rio.

f) Ê viável para estudos de estabilidade da carga &v; dosír.e.ros
de eletreto.

g) Apresenta a possibilidade de ser utilizado corro livro de por.~o
em hospitais, laboratórios de pesquisa e Csr.rros Nucleares.
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