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R E S U M O 

Pranaisco Xaviei Sevegnani 

No presente trabalho o autor descreve as técnicas pa

ra a construção de contadores Geiger-Müilsr de catodo externo 

(tipo Maze) e de catodo interno e estuda cs seus princípios de 

funcionamento. 

Mais de 200 tipos de contadores diferentes foram estu 

dados e suas características foram levantadas ciidadosamente. 

No estudo dessas características em contadores de ca

todo externo é demonstrado um novo fenômeno que é o aumento da 

taxa de "background" com a tensão aplicada. 

Para esses contadores a extensão do patamar para con

tagens brutas é muito maior do cue o correspondente para conta

gens líquidas. 

Esse fenômeno não ocorre para contadores de catodo in 

terno. 

O autor descreve detalhadamente as técnicas de cons

trução desses contadores, bem como a natureza dos materiais utí 

lizados. 



Em particular, é estudada a influência de anéis de 

guarda de vários tipos destinados a otimizar as condições de 

funcionamento do contador. 

0 estudo cuidadoso desse fenômeno demonstrou que a am 

plitude dos impulsos nesses contadores, diminui exponencialmen-

te com a taxa de contagem. 

0 desenvolvimento dessas técnicas permitiu obter con

tadores com patamares da ordem de 700V com inclinação de 0,31 

em 100V para contagens líquidas e de 1400V com inclinação de 

0,81 em 100V para contagens brutas, utilizando pressão total 

de 10 cmHg. 

Foram construídos t^Nbém contadores para a detecção 

de raios 0, utilizando uma janela de vidro soprado numa das ex

tremidades do cilindro. 

A simplicidade desse método de construção e a ausên

cia de materiais estranhos ao contador (como mica, colas adesi

vas, etc.) permite obter contadores de longa vida. 

Os contadores de catodo externo não devem ser utilizia 

dos com fontes de intensidade rapidamente variável com o tempo 

em virtude do problema do "afogamento" ocasionado pela contra 

tensão, a menos que se empregue um amplificador de alto ganho 

saturado. 

A experiência mostrou, também, que esses contadores 

funcionam melhor quando esvaziados a um vácuo de 10~5 mmHg do 

que quando se utiliza grau de vácuo mais elevado, de acordo com 

as observações de Maze. 



A B S T R A C T 

In this paper, the author describes the technics for 

the constrution of Geiger-Muller counters, using either an ex

ternal or internal cathode, and the principles of operation of 

both counters. 

More than 200 counters were studied and their charac

teristics are presented. 

During the analysis of the behavior of counters with 

an external cathode (Maze type) a new phenomenon was observed, 

related to an increase in the bachground rate with the applied 

voltage. It was also observed that, for such counters, the pia 

teau lengh for the total counting rate is larger than that with 

corresponds to the true (net) counting rate. These phenomena 

are not observed in GM counters with internal cathodes. 

The author presents full details the construction tec 

niques used in the constrution of the counters and an account 

is given of the best materials and components used. The influen 

ce of guard-rings of various types is discussed. 



The experiments have also shown that the pulse ampli

tude of those counters decreases exponentially with the coun

ting rate. « -

The counters built with the techniques described in 

this paper have shown plateaus of about 700 V and a slope of 

0,31/100 V for the net counting rate and of abou* 1400V with a 

slope of 0,81/100 V for the total counts. 

The constrution of a and 8 counters with a glass 

end window is described and their use is recommended due to the 

simplicity of their construction and long life. 

It is also shown that a very high degree of degasifi-

caticn of the counter before the filling process ruins the coun 

ter and a pressure of about 10~ mmHg during 24 hours is reco-

•ended, in agreement with Maze's observation. 
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I N T R O D U Ç Ã O 

O autor descreve as técnicas para a construção de con 

tadores Geiger-Müller com catodo externo (tipo Maze) [l-M] e ca 

todo interno para a detecção de partículas alfa, beta, raios X, 

raios Y» utilizando componentes fabricados no país. 

£ estudada a influência da superfície de contato en

tre o vidro e o material utilizado para o revestimento condutor 

externo e interno bem como a natureza do vidro empregado, seu 

tratamento químico antes do enchimento e a técnica de vácuo uti_ 

lizada. 

Foram desenvolvidas técnicas para a limpeza e de tra

tamento do anodo, para a construção de anéis de guarda (de vi

dro e de metal) para a eliminação de traços de água nos compos

tos químicos utilizados e para enchimento dos contadores. 

Foram construídos 200 tipos de contadores Geiger-Mül-

ler de catodo externo e interno utilizando como gás de cnchimen 

to uma mistura de Argon de 99,999*, de pureza com álcool etílico 

absoluto com pressões parciais de 90$ de Argon e de 101 de ál

cool etílico. 
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As pressões totais de enchimento variaram de 3 cmHg a 

20 cmHg e as resistências externas utilizadas foram 12 Kft; 

120 Kfl; 2,2 Míi; 4,7 MA. * 

Foram obtidos patamares de .até 700V com inclinações 

de 0,31 a 1,51 em 100 V. 

No presente trabalho o autor descreve o resultado de:> 

sas experiências realizadas durante cinco anos, visando o de

senvolvimento das tecnologias mais adequadas para a produção de 

contadores com catodo externo e/ou interno destinados ã detec

ção de partículas ionizantes e radiação eletromagnética. Proeu 

rou determinar o influência de vários parâmetros como a conduti-

bilidade inicial do vidro empregado, a natureza do material do 

catodo (interno e externo), o tratamento dos fios destinados ao 

anodo, as misturas gasosas mais adequadas afim de conseguir con 

tadores de vida longa com características reprodutíveis. 

Em particular foi estudada a influência, sobre a vida do 

contador, da variação da condutibilidade do vidro, obtida atra

vés da migração de íons, segundo método já descrito na dissert^ 

ção de mestrado [2-S.F]. 

Estas experiências conduziram ao desenvolvimento de 

tecnologias que permitiram estabelecer as técnicas de constru

ção mais adequadas para a construção de contadores destinados i 

medida de partículas de baixa energia através de janela côncava 

de v.dro situada em uma das extremidades do cilindro e de detec 

tores para radiação eletromagnética e partículas ionizantes que 

penetram no contador através do cilindro lateral cuja espessura 

pode ser até de 0,1mm. 

0 autor julgou conveniente apresentar um resumo das 

teorias fundamentais que descrevem o funcionamento do contador 

Geigcr-Müllcr poT ter verificado que, em razão da complexidade 
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dos fenômenos que são responsáveis pelo seu funcionamento, exis_ 

tem sérias contradições na bibliografia existente sobre o assun 

to. 

0 próprio mecanismo da extinção da descarg é descri-

to de maneira diferente por diferentes autores e a bibliografia 

especializada mostra com freqüência resultados contraditórios. 

Essa discrepância que em geral resulta do desconheci

mento d» influSncia de diversos fatores que são responsáveis p£ 

Ia formação e extinção da descarga dá origem a enormes dificul

dades para a interpretação das experiências e a conseqüente fa_l 

ta de um critério seguro para a escolha de uma tecnologia ade

quada para sua fabricação, se fosse baseada apenas nos dados en 

contrados na literatura. 

Esse estudo tornou-se necessário a fim de permitir o 

estabelecimento das técnicas mais adequadas para a construção 

de detectores de radiação no nosso país. 



I - P A R 7 E T E Ó R I C A 

1,1. DETECTORES DE RADIAÇÃO A GÁS 

Quando a radiação atravessa um meio material ela per

de energia. A detecção de radiação baseia-se nesta perda de 

energia. 

Os detectores mais comuns e eficientes são aqueles em 

que o meio absorvedor da radiação é um gás puro ou uma mistura 

conveniente de gases ou ainda de gases e vapores. 

Os principais detectores gasosos são: 

a) Câmara de ionização 

b) Contador proporcional 

o) Contador Geiger-Müller 

Qualquer um dos três detectores gasosos usa, como 

princípio básico, a detecção de íons formados pre Ia passagem da 

radiação incidente através de um campo eletrostãtico aplicado 

entre os eletrodos e a eventual multiplicação dessas cargas. 
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Um detector gasoso c constituído normalmente por uma 

câmara cilíndrica que contém cm seu interior um gás ou uma mis

tura de gases a uma dada pressão e por eletrodo axial [3-C.C]. 

Quando a câmara for metálica, a sua própria parede 

constitue o catodo do detector; quando for de vidro, reveste-se 

a parede interna ou a externa por uma camada condutora de grafi 

te coloidal ou como acontece com freqüência o catodo é consti

tuído por um cilindro metálico interno ao contador. 

Na parte central da câmara, coloca-se o anodo que é 

constituído por ura fio metálico fino e isolado do catodo. 

Entre o anodo e o catodo aplica-se ura campo eletrostá 

tico através de uma diferença de potencial de modo que o anodo 

se encontre sempre a um potencial positivo em relação ao catodo 

(figura 01) . 

Quando uma radiação passa pelo detector perde energia 

preferencialmente por ionização, formando pares de íons. 

Devido ao campo elétrico aplicado entre o anodo e o 

catodo os elétrons serão acelarados em direção ao anodo e os 

íons positivos em direção ao catodo. 

1.2. ESTUDO DA DEPENDÊNCIA DA CARGA COLETADA COM A VARIAÇÃO DA 

TENSÃO 

Dependendo da intensidade do campo elétrico aplicado 

entre o anodo e o catodo, tem-se um detector gasoso operando co 

mo câmara de ionização, contador proporcional ou contador Geí-

ger-Müller. 

Para se definir cada uma dessas regiões, costuma-se 

utilizar um diagrama no qual o logaritmo da carga coletada pelo 
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anodo é representada em função da tensão aplicada (figura 02). 

a) REGIÃO I — Recombinação s 

Nesta região há uma competição entre a* perda de pare.-

de íons por recombinação e a remoção de cargas pela coleção nos 

eletrodos. 

Com o aumento do campo elétrico a velocidade dos íons 

positivos e dos elétrons aumenta; diminui a recomb.nação e a 

fração de carga coletada torna-se maior. 

b) REGIÃO II — Câmara de ionizaçâo 

Nesta região a recombinação é desprezível e a carga 

coletada é AQ = N»e (1.2.1). 

Todas as cargas produzidas são coletadas peles eletr£ 

dos. A carga coletada é independente da tensão aplicada e só 

depende da ionizaçâo primaria. 

A V « ^ = ÍÍ1£ (1.2.2) 

N —*• número de pares de íons 

e —•carga do elétron 

C -*• capacidade do sistema 

AV-vvariação do potencial produzido pela carga cole

tada. 

a) REGIÃO III — Contador proporcional 

Com o aumento da tensão a carga coletada é aumentada 

por um fator M através do fenômeno de multiplicação gasosa. 

Os elétrons que são libertados na ionizaçâo primária 

são acelerados suficientemente para produzir ionizações secunda 
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rias- e portanto aumentar a carga coletada. 

A carga coletada dejende do número de pres de íons 

primários produzidos pela passagem da radiação,- da pressão, da 

natureza do gás, do potencial aplicado e da geometria do detec

tor. 

d) REGIÃO IV — PrcpoTcionzlidade limitada 

E uma região de tram içío da descarga. Nesta região 

termina a proporcional dade esteta e com o aument - da tensão 

algumas vezes o tamanhi do pulse i»e torna independente da ioni-

zação inicial. 

e) REGIÃO V - 7eiger-Müll< r 

Nessa região a c rga coletada é independente da ioni-

zação primária e portanto não é mais possível medir á energia 

da partícula. 

A tensão é elevada e o elétron primário provoca uma 

série de ionizações por colisão nas proximidades do fio anodo. 

Este aumento de ionização e conhecido como avalanche Townsend. 

Nessa região a corrente no interior da câmara torna-

se independente da ionização primária e uma série de experiên

cias devidas a Cosyns [4-Cj mostra que a presença de um único 

elétron no interior do detector é suficiente para iniciar o pro 

cesso de ionização do gás através de avalanches sucessivas. 

f) REGIÃO VI — Descargas múltiplas 

Para tensões superiores â região Geiger-Müller que é 

caracterizada por um patamar no qual o número de impulsos por 

unidade de tempo é independente da tensão aplicada, o contador 

começa a apresentar descargas esporádicas que são devidas 5 na-
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tureza do gás de enchimento a porcentagem de vapores orgânicos 

ou de halogêneos existentes no seu interior ou da natureza do 

catodo utilizado. i -

Esses impulsos são devidos a fenômenos internos no 
M 

contador que serão discutidos na tese «* como não correspondem i 

passagem de partículas externas, o contador não deve ser utili

zado nessa região. 

Nessa região o contador entra em regime de descarga 

em arco (descarga auto mantida) que so é interrompida pela pre

sença de uma resistência externa R elevada. 

1.3. 0 CONTADOR GEIGER-MÜLLER 

1.3.1. Características do contador Geiger-Müller 

0 contador Geiger-Müller fornece na saída um pulso eu 

ja amplitude não depende da ionização primaria, (portanto, com 

ele não se pode medir a energia da radiação incidente) e assina 

Ia a presença e o instante da passagem da partícula. Apesar de_s 

sa limitação, apresenta características fundamentais que justi

ficam a sua grande utilidade em uma faixa de fenômenos na qual 

ê insubstituível. 

a) Alta sensibilidade 

0 contador Geiger-Müller é extremamente sensível a 

qualquer tipo de radiação desde que a mesma produza ionização. 

Basta a produção de apenas um par de íons dentro do contador pa_ 

ra que haja um pulso na saída. 
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figura - 02 
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b) Grande versatilidade 

Devido a sua alta sensibilidade cie pode registra pa£ 

tículas alfa, beta, raios X, raios gama, etc. 

c) Divei ?o8 tipos de tubos 

0 principio de operação do tubo GM é tal que seus prc> 

jetos podem ser feitos numa grande variedade de tipos. Tem-se 

construído tubos que funcionam com diâmetros que variam de 2 mm 

até muitos centímetros e comprimentos de 1 cm até metros [5-P]. 

Os mais comuns são o tipo cilíndrico e o tipo de jane 

Ia. 

o.l) Tipo cilíndrico 

ANODO. £ construído por um fio fino central coaxial 

e preso nas duas extremidades do tubo. 

Os melhores materiais para o anodo são: tungstênio, 

molibdênio e aço inoxidável. 0 mais usado é o tungstênio, pois 

possui elevado ponto de fusão, tensão de vapor desprezível em 

função da temperatura, não apresenta corrosão nos pontos atingi 

dos pelas avalanches de elétrons e pode-se obter fios muito fi 

nos, da ordem de algumas mieras de diâmetro, muito resistentes 

e de superfície homogênea. 

Se o tubo for de vidro solda-se ou cola-se (Torr Seal) 

o fio coaxialmente nas duas extremidades do tubo (segundo a com 

posição do vidro). 

Se o tubo for metálico usa-se um bom isolante (teflon 

ou vidro) para prender coaxialmente o anodo ãs extremidades do 

tubo. 
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CATOOO. Sc o tubo for metálico ele serve como catodo 

interno. Se o tubo for de vidro pode-se revesti-lo internamen

te com uma pasta condutora (grafite coloidal) ou colocar um ci

lindro metálico internamente, formando o catodo interno. 

Para formar catodo externo reveste-se a superfície ex 

terna do vidro com grafite coloidal ou aquadag e deixa-se a su

perfície interna sem revestimento. 

Os melhores materiais para catodo são: cobre, latão, 

bronze fosforoso, prata, ouro e grafite coloidal. 

c.2) Tipo de janela 

ANODO. Fio fino central fixo somente em uma das ex

tremidades do tubo. Na extremidade livre solda-se uma bolinha 

de vidro ou metal para evitar o efeito das pontas. Pode-se tara 

bem colar a bolinha na janela do contador. 

CATODO. Vale o que foi dito para o tipo cilíndrico. 

A janela para a passagem de partículas a e 3 pode 

ser obtida mediante uso de uma folha de mica ou de mylar de es

pessura conveniente que é colada ao cilindro de vidro. 

Outra possibilidade é a do emprego de uma superfície 

còncava do próprio vidro utilizado na fabricação do contador. 

Com habilidade, essa janela pode ser obtida até de espessuras 

de algumas miligramas por centímetro quadrado. 

1.3.2. Gases de enchimento 

Os gases utilizados nos contadores Geiger-Müller de

vem possuir baixa afinidade com elétrons para evitar a formação 

de íons negativos. 
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Uma das exigências para o boa funcionamento do conta

dor é que o coeficiente de agregação do elétron do gás seja des_ 

prezível de modo que a carga negativa transferida no tubo seja 

totalmente constituída por elétrons livres. 

Os gases de enchimento sais comuns são os gases no

bres, particularmente. Hélio, Argon e Neon. 

Normalmente são adicionadas pequenas porcentagens de 

gases, tais como, vapores orgânicos ou halogêneos com a finali

dade de extinguir a descarga. 

Quanto ã pressão de enchimento, pode-se usar uma fai

xa bastante grande. 

A .natureza do gás de enchimento e a sua pressão são 

escolhidas de acordo com a finalidade a que o contador se desti 

na. 

Por exemplo, para a detecção de elétrons, protons e 

partículas alfa é comum o emprego de Argon e álcool a uma pres

são de 10 cmHg uma vez que uma partícula ionizante cuja trajeto 

ria seja da ordem de 1 cm dentro do contador produz na pior das 

hipóteses vários pares de íons que dão origem ãs avalanches. 

No caso de contadores destinados a medida de radiação 

X ou gama escolhe-se o gás em função da energia da radiação a 

ser detectada sendo comum o emprego de gases de Kripton e Xenon. 

Muitos tipos de contadores tem operado com pressões 

no intervalo de 2 a 20 cmHg, embora pressões superiores ã atmos_ 

férica tenham sido usadas em casos especiais [5-P]. 

A escolha da pressão afeta a tensão de início das con 

tagens [6-Vf] . 
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1.3.3. Cálculo do campo elétrico e da contra tensão nos con

tadores de catodo externo tipo cilíndrico 

0 contador de catodo externo possui, em geral. coro 

anodc um fio de tungstênio e coro catodo uma pasta condutora de 

grafite coloidal. Aplica-se entre o anodo e o catodo una ten-

sio V, através de uma fonte de alta tensão estabilizada. 

0 espaço entre o catodo e o ancdo é preenchido por 

dois dielétricos: vidro e «1stura gasosa (álcool e Argon). 

A penaitividade absoluta da mistura gasosa é pratica

mente igual à penaitividade absoluta do vácuo e0, pois a permi 

tividade relativa do meio gasoso é aproximadamente 1. 

A permitividade absoluta do vidro é ke0, sendo k a 

constante dielétrica do vidro. 

Vamos considerar os cilindros coaxiais longos, de mo

do que se possa desprezar os efeitos de borda e aplicar a lei 

de Gauss para o cálculo do campo eletrostático. 

1.3.3.1. Campo elétrico 

a< T < b 

Consideremos uma superfície gaussiana cilíndrica de 

raio r e altura 1 (figura 03). 

0 versor normal n à superfície cilíndrica tem dire

ção radial, portanto, n»ê . 
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figura - 03 

VISTA EM CORTE DO CONTADOR DE CATODO 

EXTERNO TIPO CILÍNDRICO 

(Õ) RAIO 00 FIO ANOOO 

( 7 ) DISTÂNCIA DE UM PONTO QUALQUER AO CENTRO DO FIO 

( b ) RAIO INTERNO DO CONTAD * 

@ RAIO EXTERNO DO CONTADOR 

1 
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Pela definição do fluxo elctrostãticc, temos 

• = ÍÊ x n ds = |Eê x ê ds = Elds = E«S 

S S * S 

• *E 2irr£ ; ( 1 . 3 . 3 . 1 . 1 ) 

mas pela l e i de Gauss 

• -^r- ZQ. . - - ^ ( 1 . 3 . 3 . 1 . 2 ) 

comparando vem, 

B 2 T 1 - Í L .-. B - j j f - j . I 
o o 

fi-a-SL---8r (1.3.3.1.3) 
2Tre0£. r r v ' 

0 po tenc ia l e l é t r i c o pode ser calculado por 

dV«=-CxdP (1 .3 .3 .1 .4 ) 

dV 9 1 
2 i fcl 7 er x d r er 

o 

o v 2ire0£ r 
dr 

° " 2 i r e 0 £ 

V b 
fdv - - , -S- , f âl 
I 2ire I J r 
V a 

V - V ' - i f ^ A n I 

l i S - T - ^ T - T (1 .3 .3 .1 .5 ) 
o An -

a 

1 
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Substituindo (1.3.3.1.5) em (1.3.3.1.3) vem 

È = - V"X>' êr (1.3.3.1.6) 
£n -

a 

sendo V •* tensão total aplicada ao tubo. 

V -*• contra tensão no vidro. 

A tensão efetivamente utilizada para acelerar os íons 

no contador é V - V . 

0 campo elétrico Ê varia praticamente com —, sendo 

muito intenso nas proximidades do fio anodo e decaindo rapida

mente com o aumento de r (figura 04). 

1.3•3•2. Contra tensão 

Em 1946 R. Maze [l-M] desenvolveu contadores Geiger-

Müller nos quais o catodo era constituído por uma camada de gr£ 

fite coloidal ou aquadag aplicada externamente na parede de vi

dro alcalinc do contador. 

A operação do contador de Maze é igual a de um conta

dor convencional de auto extinção com catodo interno ligado em 

série com um circuito paralelo R - C , onde R é a resistên-
V V V 

cia do vidro e C é a capacidade do vidro interposto entre o 

catodo e o gás. 

0 circuito equivalente do sistema é portanto represen 

tado pelo circuito da figura 05. 

Sendo o valor de C suficientemente elevado, os im-
v 

pulsos gerados no contador são transmitidos sem alteração de 

forma. 
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figura- 04 

CAMPO ELÉTRICO DE UM CONTADOR DE CATODO 
EXTERNO TIPO CILÍNDRICO EM FUNÇÃO DA 

DISTÂNCIA AO FIO ANODO 

E 4 



figuro- O 5 

CIRCUITO EQUIVALENTE A UM CONTADOR DE 
CATODO EXTERNO: CONTADOR DE CATODO IN
TERNO EMASÉRIE COM UM CIRCUITO PARALE
LO RESISTÊNCIA-CAPACIDADE 

k I 
< = » - 'R SR. 
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A resistência R tem valor elevado (108n); em conse

qüência disso cargas superficiais se acumulam na parede interna 

do vidro, cujo potencial se eleva a um valor V . A tensão in

terna realmente existente no tubo é V - V menor do que a ten

são externa V. 

V é° chamada de contra tensão e seu conhecimento é im 

portante para compreender o funcionamento do contador. 

V depende do número de impulsos N e do tamanho dos 

impulsos. 

Nos contadores de auto-extinção o mecanismo de descer 

ga gasesa não depende do circuito externo. Assim podemos supor 

que o tubo funciona como um sistema de corrente constante que 

com cada impulso deixa passar uma dada quantidade de eletricida 

de Q independente de R e C [7-A]. 

A capacidade do condensador constituído pelas superfí 

cies interna e externa do vidro pode ser calculada pela expres

são 

k 2ire„* 
C y« ^- (1.3.3..2.1) 

Para um contador típico teríamos k « 5 constante die-

lética do vidro 

i¥r'9xl°9 <SI> 

A «24,00 cm comprimento útil do tubo 

c* 3,70 cm diâmetro externo do tubo 

b • 3,62 cm diâmetro interno do tubo 

1 
C - 5 x9 x 10^ x 24 * 10~2 _ S x 24 x IO"2 
v 2 An j±ç2 2 x9 x IO9 x 1,36 x IO"2 

C y » S xlO"
9F 
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Para calcular a constante de tempo do vidro T » R C 
r V V V 

usa-se R =108O v 

T =10 8x5xio" 9 .\ T «=0,Ss-
V V 

A duração dos impulsos devi'dos a radiação é Ja ordem 

de 10"" s [8-K] . 

Como a duração dos impulsos « muito menor do que a 

constante de tempo do vidro a forma dos impulsos de corrente 

praticamente não depende da forca da contra tensão V . 

Vamos considerar impulsos de corrente retangulares r»e 

duração a, amplitude I_ e carga QQ. 

Seja N' o número de impulsos por segundo e T o in

tervalo de tempo entre dois impulsos consecutivos (figura 06). 

V dV 
I • — + C 1 R v dt v 

R I -V* +R C ^ (1.3.3.2.2) 
v v v dt % 

A solução da equação diferencial é 

-t/ 

V'(t)»J-e Ty 

cv 
e v 1(f) dt' (1.3.3.2.3) 

No regime permanente, a tensão será periódica com pe

ríodo T. Isto sugere a introdução de uma nova variável s que 

varia de 0 a T, pela relação 

t-NT*s (1.3.3.2.4) 



figura - 06 

IMPULSOS RETANGULARES DE CORRENTE DE 
DURAÇÃO a E PERÍODO T, EM CIMA} EM BAIXO, 

CONTRA TENSÃO V1 EM FUNÇÃO DE t 

IA 

a >»T>» T T»a 2T 2T*« »T n1> 

T T*a Zt 2T+« nT+» 
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sendo 

f l0 0 < f < 

Io V > 

V ( N T + s ) = - £ - ^ e 

-(NT + s ) 
T 

V 

rã 

• 0 

f 

^ - e v d f + 
V 

T+a t ' 

^ - e v d f + 
v 

. + 

(K- l )T+a 

± e Tv df 
( N - l ) T 

rNT+S 
, ( 

v I v 
/ M T 

f / . 
I ( f ) d f 

- (NT + s j 
T 

V'(NT + s ) = R I . e v 

v O 

N - l 

n - 0 

rnT+a 

nT 

t 7 , 
d f . • 

• R l . e v O 

- ( N T + S ) / T 
NT+s 

NT 

^ - e v 1 ( f ) dt 

V ( N T + s ) « R v I 0 e 

-(NT + s) 

n - 0 

(NT + s ) 

• R I . e v O 

NT + s 

NT 

t f / T 
i e v 1(f) df 
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(NT + s ) 

V ' (NT*s ) = R In e v 

v 0 E \e v -e v> 
n«9 

(NT + s) 
T . 

+ R e 
V 

rNT+s 

NT 

e v I ( t ' ) d t ' ( I . 3 . 3 . 2 . S ) 

O primeiro termo da equação ( 3 . 3 . 2 . 5 ) dará 

R I n e v 0 

-(NT + s ) 
t a/. 

T + a 

T/. 
1 + e v + . . . • e 

T T 
e • e 

(N-l)T " 

(N-l)T+a 
T 

• . . . + e 

As expressões entre colchetes são a soma de progres-

soes geométricas de razão e v> portanto 

-(NT + s) f 
T 

R T .» v 

V 0 

i 

-(NT*s) 
T 

R I e v 

v 0 

NT/ N T 

a/T N T / T T 
. Tv e v - 1 e v - 1 C ty v 

e v - l e v-l 

[•""Mc"'-Jl ty \c v 

f TV ) -*u r - N T / T í 

\e v - l j 

(1.3.3.2.6) 
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O segundo termo da equação (1 .3 .3 .2 .5 ) dará 

- ( N T * s) 

R L e T v 
v 0 

- (NT + s) 
T 

R I n e v 

v 0 

NT+s 

NT 

rNT+a 

MT 

t ' / * 
-7- e T dt' para 0 < s < a 
T 

f / . 
V A*< dt' se a< s < T 

OBSERVAÇÃO: 

rNT+s 

NT+a 

1 T v O d t ' = 0 pois 1(f) =0. 

Integrando, vem 

-(NT 

R In e v 0 

+ s) [" NT_+_ 

[e Ty 

-(NT 

R In e v 0 

+ s) I" NT + 
r [e Tv 

T 

NT/ 

se 0 < s < a 

se a< s < T 

Simplificando, teremos 

R I 0 [l-e TyJ se 0<s< (1.3.3.2.7a) 

- S / T r a / f i 
rIQ e

 v Le v-lJ se a < s < T (1.3.3.2.7b) 

v 0 

-s/ r a/ 

A expressão (1.3.3.2.6) traduz o fenômeno transitório 

que se produz com o início dos impulsos e consiste num gradual 

aumento da tensão média no vidro. 
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Este transitório ê calculado atribuindo-se valores dj_ 

ferentes a N. Interessando somente o estado estacionãrio, fa£ 

se N—*». 

Observando que 

V 
(1.3.3.2.8) 

%'ã h (1.3.3.2.9) 

a/. 
e v « l * ^ (1.3.3.2.10) 

-*/. 
e v * 1 - Y~ para 0 < s < a 

v 
(1.3.3.2.11) 

A solução final para 0 < s < a é* 

a 

v-Wr-rTz"0 

V I T Í T 7 ^ ) " " ^ ' 
s . T s 

v v v 

i Q. 

v r^i l0 R C v v IT^IJ 
Qo 

T7 
C \e 
V 
(T7^) 

(1.3.3.2.12) 

VI ê o valor constante da contra tensão 
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V ( t ) = V + ^ - I 0 - j p 0 < s < a ( 1 . 3 . 3 . 2 . 1 3 a ) 
0 v *• vJ 

Para a < s < T a solução será 

V(t) = R I 
f -/, -s/ 

o TTT 

e v-l 

v 0 x 

n -»/T "»/T 

V T T 

e v- 1 

-s/ 

V(t)=e XT 
V 

~^7 
e v-l 

• 1 

V(t)-e ',2 
V 

X + e V - I 

e v-l 

T-s 

V(t) 

V7^' 
T-s 

v;(t)-v^ e Ty 

T-s 

V» (t) - V£ • VJ e Ty - V£ 

V(t) f1^ ) 
«V'*V- \e v -l/ 

(I.3.3.2.13b) 

0 valor máximo do V (t) ocorre para s • a 
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V ' ( t ) « a x s Z r * V Ò (1.3.3.2.14) 
ir 

i 

Quando T << T , tem-se 
v 

1 3 
vo C /T\ *• vo ~Y~ 

V 0 * V v N ' (1.3.3.2.1S) 

sendo N' *« impulsos por unidade de tempo. 

Para T » T , tem-se 

«o ' T / \ 
VQ'-T e (I.3.3.2.16) 

Vê-se que após cada impulso a contra tensão é supe

rior ao seu valoT médio, caindo em seguida exponenc i anient e. 

Nas deduções anteriores I. foi considerada constante 

quando na realidade depende da tensão aplicada V. 

A forma das equações para o estado estacionário não 

sofrerá por isso nenhuma modificação a não ser que se deve to

mar para Q_ o valor correspondente â tensão realmente existen

te V - V . 

A contra tensão V varia com o número de impulsos e 

com a tensão externa V aplicada ao contador. 

Enquanto V for pouco superior â tensão limite, QQ é 

pequena e a carga total transportada por segundo não será sufi

ciente para provocar um aumento substancial do potencial do vi

dro. A medida porém que V cresce, a carga Q aumenta [7-A]. 

i 
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Com tensões aplicadas V maiores a contra tensão V 

crescerá tanto qu? representará uma fração cada vez mais consi

derável de V. t z 

Veremos em capítulos posteriores que a presença dessa 

contra tensão traz conseqüências importantes no funcionamento 

do contador a catodo externo: "afogamento" do contador após um 

jato intenso de partículas, variação do "background" do conta

dor e variação da amplitude dos impulsos. 

1.3.4. Produção da descarga 

Quando a radiação incide num contador Geiger-Müller, 

ocorre a formação de pares de íons, um íon positivo e um elé

tron, chamados primários. 

Entre o anòdo e o catodo é aplicado um campo elétri

co Ê que acelera os elétrons na direção do anodo e os íons po

sitivos para o catodo. 

Os elétrons primários realizam muitas colisões com os 

átomos do gás ao longo de seu caminho: entretanto só adquirem 

energia suficiente para produzir novas ionizações a poucos cami 

nhos livres médios do anodo, devido â grande intensidade do cam 

po elétrico nesta região. 

Estas novas ionizações produzem elétrons secundários 

que geram rapidamente avalanches de ionizações terciárias que 

por sua vez geram ionizações quaternárias e assim sucessivamen

te. 

A multiplicação das cargas é feita praticamente pelo 

elétron e não pelo íon positivo. 
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Esta série de ionizações nas proximidades do fio ano-

do, provocada por elétrons é chamada de avalanche Townsend. 

Quando os elétrons incidem no anodo pode acontecer que: 

— eles sejam simplesmente coletados; 

4 

— recombinam-se com os átomos do anodo emitindo fótons; 

— percam energia por "Bremsstrahlung". 

No caso das duas últimas hipóteses teremos fótons cu

ja energia podo situar-se desde o espectro visível até o ultra

violeta. 

Esses fótons podem liberar fotoelétrons do gás ou do 

catodo que serão acelerados dando origem a novas avalanches. 

Uma avalanche termina quando todos os elétrons a ela 

associados são coletados pele 'o anodo. 

A mobilidade do elétron ê aproximadamente 1000 vezes 

maior do que a do íon positivo e, por isso, os elétrons são co

letados pelo anodo num intervalo de tempo de aproximadamente 

10* s e os íons positivos levam cerca de 2x10" s [9-M.M]. 

Enquanto os elétrons sâo coletados os íons positivos 

permanecem praticamente estacionários movendo-se cerca de 10" 

cm, causando assim, uma grande quantidade de carga positiva ao 

redor do fi->, formando camada de carga espacial [6-W] . 

As avalanches começam a uma distância do fio anodo, 

em geral, igual a cerca de cinco vezes o raio do anodo [6-W]. 

I.3.4.I. Camada de carga espacial 

Algumas características da "camada de carga espacial" 

estão expostas a seguir. 
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a) "Ela é praticamente uniforme sobre grande exten

são do fio anodo em qualquer instante". 

Pode-se justificar esta característica pela difusão 

lateral que uma avalanche individual sofre. 

Em um contador típico cada avalanche tem uma expansão 

médio de 0,1 mm pelo menos e como milhares de avalanches ocor

rem por centímetro. forma-se uma camada envolvendo todo o fio 

[6-W] . 

b) "A camada ae carga espacial permanece efetivamen

te estacionaria durante a descarga". 

Esta característica está baseada no fato de que a mo

bilidade dos elétrons é 1000 vezes maior do que a dos íons posi_ 

tivos. 

c) "A camada de carga espacial mantém sobre o fio, 

por indução, todos os elétrons coletados durante 

a descarga". 

Esta característica vem da aplicação do teorema de 

Green da eletrostática para a avalanche formada. A fração de 

elétrons que escapa é da ordem de 3i [°"w]• 

I .3.4.2. 0 mecanismo de criação da avalanche 

Uma avalanche gera outra através dos fótons que pro

duz devido ã excitação de átomos, moléculas ou íons do gás. 

Estes fótons geram fotoelétrons do gás ou do catodo e 

produzem novas avalanches. 

Todos os tipos de fótons acompanham a avalanche. Al

guns tem energia suficiente para ionizar o gás, outros para 

i 
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produzir efeito fotoelétrico no catodo e OUÍTOS ainda possuem 

energia tão pequena que não pruduzem nenhum fotoeletron. 

A qualidade dos fõtons depende da energia dos elé

trons, da distância ao fio anodo, do campo elétrico e da quanti_ 

dade do agente extintor. * 

Se for usado um gás nobre puro a quase totalidade dos 

fotoelétrons virão do catodo. Só os fõtons muito energéticos é 

que produzirão fotoelétrons no gás. Portanto, usando-se gás pu 

ro o efeito de catodo é muito grande » as avalanches surgirão 

por este mecanismo. Estes contadores exigem extinção externa. 

Nos contadores com auto-extinção contendo misturas de 

gases, os fotoelétrons vem principalmente do gás. 

Se um gás poliatômico estiver presente, haverá uma 

forte absorção no ultra-violeta. 

Nos contadores auto extintores quase todas as avalan

ches vem de elétrons originados perto do fio. 

Isto ê mostrado muito bem pelas experiências de Ste-

ver (1941, 1942) [10-S] e [ll-S] e outros sobre contadores car

regando pequenas bolinhas de vidro coladas próximas umas das ou 

trás no fio anodo. 

Estas bolinhas interrompem a propagação da descarga 

no fio, embora seus diâmetros sejam algumas vezes maiores do 

que o do fio. 

Isto mostra que os fõtons responsáveis pela propaga

ção da descarga são fortemente absorvidos pelas bolinhas nos 

contadores a gás e, em conseqüência a descarga não se propaga 

ao longo do fio. 

Algum efeito de catodo ainda existe, mas é pequeno e 

a maior parte da propagação da descarga se faz muito próxima ao 

fio. 
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Reduzindo-se progressivamente a porcentagem de álcool 

no gás nobre, bolinhas com diâmetros cada vez maiores são nece£ 

sárias para interromper a propagação da descarga. 

Quando se usa um gás puro não é mais possível inter-

-romper a propagação da descarga. 

Estes fatos são usados para provar que a absorção dos 

fõtons se dã .preferencialmente nas moléculas de álcool. 

Aider, Baldinger, Huber e Metzger (1947) [lZ-A.B] me

diram o coeficiente de absorção para a propagação da descarga 

de fõtons no vapor de álcool e encontraram cerca de 640 f5tons/ 

cm para o álcool em co.idições normais de temperatura e pressão. 

Qualquer que seja o mecanismo, pode-se dizer que exijs 

te uma probabilidade e por íon de que uma avalanche adicional 

será gerada por processo fotoelétrico. 

Se o número de íons da primeira avalanche for N(l), a 

primeira condição para a operação do contador Geiger é: 

N(l)e>l (1.3.4.2.1) 

Esta condição é necessária mas não é suficiente para 

a produção de uma descarga Geiger, visto que a multiplicação da 

avalanche é um processo estatístico podendo ocorrer uma flutua

ção desfavorável. 

Como a carga espacial é formada pelas avalanches su

cessivas, o campo elétrico nas vizinhanças do anodo diminui e o 

número de íons por avalanche decresce, sendo N(n) o da enésima 

avalanche. 

Para n. ésima avalanche temos 

N(n£)e - 1 (1.3.4.2.2) 
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O fim da descarga pode então ser marcado por esta av£ 

lanche c a carga total gerada é 

i 

= e V"1 N(n) (1.3.4.2.3) 

Para discutir o comportamento das avalanches é neces

sário conhecer o número de elétrons que elas contem e as condi

ções nas quais foram formadas e qual o campo elétrico aplicado. 

Isto ê equivalente a conhecer o primeiro coeficiente 

de Townsend a. 

o — numero de pares de íons formados por um elétron 

por cm de seu caminho livre médio ao longo do campo 

5 = c| (1.3.4.2.4) 

E —*• intensidade do campo elétrico 

p —*• pressão de enchimento do contador 

c —* constante 

« ( D - fe)Qo< 
(1.3.4.2.5) 

r —* raio crítico para o qual — torna-se suficiente 

elevado para iniciar avalanche 

a —•raio do fio anodo 

Q0 —»• carga por cm do fio anodo 

C—•constante da equação (1.3.7.2.4) 

% 1 
-^- i—r (1.3.4.2.6) 

a 

V —* tensão aplicado ao contador. 
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Se N(l,r) ê o número de elétrons formados na avalan

che entre r e r 
c 

« £ 

NU.r) =(^J °C (1.3.4.2.7) 

1.3.5. Extinção da descarga 

Nos contadores contendo gases puros, os íons positi

vos migram para o catodo onde são neutralizados. Há dois meca

nismos pelos quais um elétron adicional pode ser emitido como 

resultado desta neutralização: 

a) A diferença de energia entre o potencial de ioni-

zaçáo do ion e o trabalho de extração do elétron 

do catodo pode ser irradiada através de um féton 

o qual pode gerar fotoelétrons. 

b) A diferença de energia pode ser usada diretamente 

na liberação de um elétron do catodo. Este elé

tron adicional pode gerar outra descarga. 

Se estas descargas continuarem indefinidamente, o con 

tador torna-se inútil. 

1.3.5-1- Circuito de extinção externa 

Pode-se extinguir as descargas espúrias ligando-se em 

série com o contador uma resistência R elevada da ordem de IO8 

a 109fi de modo que a corrente gerada pela descarga passe atra

vés dela. 
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Se R • i > V - V , o potencial efetivo de operação é 

abaixado alem do potencial de início para a G.M e a descarga 

deve terminar. * -

Isto é possível ser feito pois a constante de tempo 

do circuito é maior do que o tempo de coleção dos íons positi

vos. 

Este circuito tem a grande desvantagem de ter tempo 

de resolução muito grand*» da ordem de 10~3s. 

1.3.5.2. Extinção interna da descarga ou auto-extinçio 

a) Vapores orgânicos 

Mistirando-se certos vapores orgânicos poliatômicos 

(clorofórmio, tolueno, éter sulfúrico, acetado de amila, aceto

na, álcool etílico absoluto, formiato de etila, xilol, etc) com 

gases nobres (Hélio, Argon, Neon, Xenon, Cripton) elimina-se a 

emissão de fotoelétrons provocada pelos íons positivos quando 

atingem o catodo. 

0 vapor orgânico mais usado é o álcool etílico e o 

gás nobre é o Argon. 

Um contador típico com auto extinção tem 9 cmHg de Aj_ 

gon e 1 cmHg de álcool etílico. 

Durante a migração dos íons positivos para o catodo, 

os íons de Argon colidem 10 vezes com as moléculas de álcool 

etílico e há troca de carga entre eles. 

Esta troca é energeticamente possível quando o poten

cial de ioiuzação do íon positivo for maior do que o da molécu

la de álcool. 
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O potencial de ionozação do Argon é 15,7V e do ál

cool etílico 11,3 V (Tabela I). 

0 íon de Argon captura ura elétron da molécula de ál

cool durante a colisão e se torna um átomo neutro. A molécula 

de álcool se torna um íon positivo. 

A transferência do elétron é acompanhada pela emissão 

de um fóton de 4,4 e V (diferença de energia de ionizaçio) que 

é absorvida pelo vapor de álcool. 

A descarga Geiger produz uma mistura de íons de Argon 

e álcool, mas apôs pequeno intervalo de tempo todos os íons são 

de álcool e o movimento através do contador dos íons positivos 

pode ser discutido em termos da mobilidade dos íons de álcool 

somente. 

Portanto, somente os íons de álcool atingem o catodo 

para serem neutralizados. 

A energia libertada quando isto ocorre serve para dis_ 

sociar moléculas de álcool mais do que para produzir novas ionj_ 

zações. 

Neste caso as descargas múltiplas são evitadas. 

Contadores com auto extinsão orgânica tem uma vida de 

10 contagens se usados perto do limiar da região Geiger-Mül-

ler; isto indica uma dissociação de cerca de 10 moléculas por 

descarga [13-S.T], 

Portanto, a vida útil de um contador de extinção in

terna é limitada. 

Quando o gás orgânico está esgotado em grau suficien

te, a operação do tubo é caracterizada por descargas múltiplas, 

pois nesse caso o número de moléculas de álcool remanescente 

não c mais suficiente para produzir a auto extinsão da descarga. 
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Isto diminui a extensão do patamar e aumenta sua in

clinação, num gráfico da taxa de contagens em função da tensão 

aplicada entre os eletrodos. 

Os vapores orgânicos sofrem grandes variações na sua 

tensão de vapor com a temperatura o que, para certos vapores, 

era baixas temperaturas, é responsável pelo seu funcionamento e£ 

rátíco. 

T A B E L A I 

Potenciais de ionização de substâncias usadas como ga 

ses nos contadores [8-K]. 

Substância 

Álcool (etílico) 

Amõnia 

Argon 

Etana 

Hélio 

Hidrogênio 

Iodo (vapor) 

Mercúrio 

Metana 

Neon 

Nitrogênio 

Oxigênio 

Água (vapor) 

Xenon 

Símbolo 

C,H5(0H) 

NH3 

A 

C?H6 

He 

H2 

1, 

Hg 

CHU 

Ne 

N2 

0, 

H,0 

Xe 

Potencial de ionização 
em volts 

11,3 

11,2 

15.68 

12,8 

24,46 

15,6 

9,7 

10,39 

14,5 

21,74 

15,51 

12,5 

12,56 

12,08 
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b) Halogêneos 

Nos contadores que usam halogêneos como gás extintor, 

uma pequena quantidade de gás halogêheo (F, Cl,'Br, I) ê mistu

rada a um gás nobre como Argon ou Neon. 

Um enchimento típico é 0,11 de cloro e 99,91 de Neon 

ou a mistura Ar-Br-Ne. 

0 mecanismo de extinção é semelhante ao dos contado

res com vapores orgânicos. 

Entretanto, há uma diferença importante que afeta a 

vida do contador. 

Nos contadores com halogêneos, o gás extintor aparen

temente não é consumido no processo de extinção. 

As moléculas diatômicas do gás halogêneo são dissociei 

das na extinção, mas voltam a recombinar-se dando novamente uma 

molécula. 

Isto não só aumenta consideravelmente a vida útil do 

contador, como também permite operar permanentemente nas partes 

altas de seu patamar e proporcionar impulsos de amplitude muito 

superiores aos produzidos ordinariamente por um contador com ex 

tinção orgânica. 

A tensão normal de operação de um contador a halogê

neo, costuma ser bastante inferior a de um contador similar de 

álcool. Isto é conseqüência do seu baixo potencial de ioniza-

ção. 

Existem contadores de halogêneo comerciais que operam 

a uma tensão de 500 V. 

Por outro lado, um contador a halogêneo pode funcio

nar a temperaturas entre -50°C e +75°C, ao passo que um cont£ 

dor a álcool só pode funcionar normalmente entre +2°C e +50°C 

aproximadamente [13-S.T]. 
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Pode-se obter pulsos de saída de ate 10 V ou mais em 

operação normal. 

Na construção dos contadores com halogêneo são neces

sárias algumas precauções para proteger a pequena quantidade de 

gás extintor que é usada pois esta pode ser absorvida por rea

ções químicas pelos materiais situados no interior do contador. 

Os vapores de halogêneos não podem ser usados com al

guns materiais de catodos, devido a ação química. Catodos de 

aço inoxidável funcionam satisfatoriamente ou ligas de Fe e Ni. 

Os contadores a halogêneos são caracterizados por baji 

xos patamares e grandes inclinações. 

Os valores típicos são: extensão do patamar 150V e 

inclinação de 101 em 100 V. 

A inclinação do patamar é devida principalmente ao au 

mento do volume sensível do contador com o aumento da tensão. 

0 volume sensível do tubo é definido como o volume no 

qual uma ionização primária produzirá uma descarga. 

Esta variação no volume sensível é devida à dependên

cia da quantidade de íons negativos formados no intervalo de 

tempo que os elétrons ficam no gás. 

A formação dos íons negativos ocorre inicialmente per 

to do catodo onde o campo elétrico é muito pequeno. 

A tensão normal de operação de um contador G.M. é em 

torno de 1000 V. 

Em muitos casos é desejável que a tensão seja menor, 

particularmente para simplificar a fonte de tensão em contado

res portáteis. 

Usando 0,11 de uma mistura de Argon e halogêneo com 

Neon pode-se trabalhar com sucesso com tensão de 250 V [13-S.Tj. 



S3 

1.3.6. Dependência da tensão do limiar de funcionamento (V ) 

con as variáveis do contador 

A expressão (1.3.4.2.5) para N(l) pode ser usada pa

ra calcular a dependência de V e» função das variáveis do con 

tador b, a e p. 

Para u« dado contador con a variável p nos temos: 

K1V« V tn«=—!-£ = const. (I.3.6.1) 
s p 

onde K é uma constante dada por 

K 1 V , Iç VS 

P « -^r 

A tensão do limiar do patamar V cresce com o aumen

to da pressão p de enchimento. 

A dependência de V com a e b para um valor de p 

fixo é dado por: 

V V 
* in 5—-«cte (1.3.6.2) 

in - K, a in | 

onde K, é uma constante dada por 

V r V 
» _ = _£* * 

b a V^ K2 a in ^ " ' P 

Observa-se pela expressão acima que V cresce com o 

aumento do raio do fio anodo, mantendo-se b constante para uma 

dada pressão. 
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Estas duas relações estão em bom acordo com a expe

riência. 

Elas são limitadas pelo fa.to que b pode ser conside

ravelmente maior do que r e contraria a hipótese de e ser 

constante. * 

0 fato de que nos contadores Álcool-Argon V depende 

muito mais rapidamente da pressão parcial do álcool do que do 

Argon pode ser interpretado como uma redução de e no aumento 

da proporção do álcool. 

0 valor de V depende pouco do comprimento do conta

dor a não ser que ele se torna muito pequeno da ordem de 2 ou 

3 cm. V depende totalmente do gás do contador. 

0 gás hélio tem V relativamente baixo e é usado em 

contadores de alta pressão. 

£ possível construir contadores com V da ordem de 

200V em vez de 1000 V. 

Eles são fabricados usando gás nobre misturado com um 

pouco de cloro 0,11 para a extinção dos estados meta estáveis 

do gás nobre: e então o número de ionizações no gás nobre é 

maior para o mesmo valor de campo elétrico, o valor de V cor

respondente é menor. 

Contadores com V baixo são recomendados para medir 

raios cósmicos em balões sonda, por exemplo [6-W]. 

Suas propriedades não dependem da temperatura. 

1.3.7. A carga produzida no contador durante uma descarga 

Interessa saber como a carga é gerada numa única des

carga e a influencia que ela tem sobre o tamanho do pulso result 

tante. 
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Isto tem um efeito profundo sobre o tempo morto. 

Como a descarga se espalha em todo o comprimento do 

contador é útil considerar a carga gerada por unidade de comprj^ 

mento do fio. 
4 

Sendo q a carga gerada por unidade de comprimento do 

fio anodo e Qf a carga por unidade de comprimento do contador 

exigida para carregá-lo ao seu potencial de operação V, a ra

zão en'^e elas ê": 

7?- (1.3.7.1) 

Muitos trabalhos foram realizados para determinar q e a sua d£ 

pendência com as variuvei-- ao contador. Os seguintes fatos fo

ram observados: 

a) q depende quase linearmente de V - V , começando 

com um aumento um pouco mais rápido do que uma r£ 

lação linear exata. 

b) Para uma diferença de potencial V - V bem defi-
o S 

nida, correspondendo a À S 1 , ocorre uma variação 

brusca e a inclinação dq/JtT cai abaixo da metade 
dv 

do seu valor previsto e a relação entre q e V 

não ê mais estritamente linear. 

c) Para uma dada diferença de potencial V - V , q ê 

quase independente de p e depende fracamente de 

b/ . Um aumento de — resulta numa diminuição de 
a a * 

q [6-w] . 

d) Abaixo de V_ tem-se a relação 
B 

V - V 
^--rs^-c (1.3.7.2) 

100 

c—•constante que depende do contador. 
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Vamos verificar se a hipótese de que a carga espacial 

atua na extinção da descarga pode ser explicada pelos fatos ob

servados acima. * -

Para isto devemos conhecer a relação funcional entre 
* 

N(n) e N(nf) e examinar a ação da camada de carga espacial em 

detalhes. 

Nós admitiremos que todos os fotoelétrons são origina_ 

dos fora de r . Isto é razoável para fios não muito grossos 

ou pressões elevadas de álcool. 

Até que os novos fotoelétrons atinjam r não sabere

mos tudo o que aconteceu no contador, exceto que todos os elé

trons são retidos sobre o fio poi indução. 

Para a < r < r , entretanto, o elétron experimenta um 

campo reduzido [6-W] dado por 

r % 

a 

X>C n ' r) (1.3.7.3) 

onde o número de avalanches diminui com o comprimento x do con 

tador. 

'Para calcular o número de elétrons na (n + 1) avalan

che é necessário conhecer N(n,r). 

Vamos tentar duas aproximações: 

/rc\Q(n) • c" 
D N(n,r) - ^ J 

2) N(n,r)=A(n)(^J ° 

(1.3.7.4) 
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Substituindo uma destas relações na equação (1.3.7.3) 

e substituindo a somatória por uma integral, depois de algum 

calculo e desprezando pequenos termos, teremos -

N(n)=i-ri (1.3.7.5) 

*Q^ + e 

6c^j"
Qoc

 = N ( 1 )-i 

usando n determinado por (1.3.4.2.2) vem 

q « Q 0 * n | ou X = In | (1.3.7.6) 

Estes cálculos não são verdadeiros para X = l. Para 

isto usa-se a equação (1.3.7.4) para N(n.r). Considerando uma 

unidade de comprimento do fio do contador temos: 

A(n) = \^-f +l) * (1.3.7.7) 

Agora X• 1 ocorre quando n = n ou n > n . 

0 número de elétrons produzidos na primeira n>n ava 
tn 

lanche e: 

Q, '" 
, ( n ) - ^ * A(n) -T^T d" (1.3.7.8) \a(n;y 

n m 

Para encontrar <|>(n), a(n) deve ser conhecido. Isto é 

obtido lembrando que a carga total transportada pela (n +1) ava 

lanche deve ser igual àquela que existia entre a(n) e a(n + l). 

Após pequenos cálculos e desprezando pequenos termos 

temos 
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• 00=-? 
^ip + ̂ f fi» 1)]-*!* 1*' 

(1.3.7.9) 

n, é encontTado como antes, sendo dado por 

N ^ M v H - t (I-J-7-IO) 

Devemos verificar se estas relações estão de acordo 

com os quatro fatos citados acima 

X « c t e { ( V - V s ) i n ^ + V l n ^ - J o < X < l ( 1 . 3 . 7 . 1 1 ) 

v-vs 
para — n — pequeno 

VS 

X«cte (V-Vs) 
VS V " V S 

p s 
(1.3.7.12) 

que dá a sempre desejada dependência linear de q com V-V g. 

A dependência de q com p para um dado contador é da 

da pela eliminação de p da constante da equação (1.3.7.11) 

q-cte (V-Vs) «7- {!• t- >r\ (1.3.7.13) 

A dependência de q com - é analogamente encontrada 

eliminando a geometria da constar te 

q-cte ^- (V- Vs) ~i (1.3.7.14) 
£n ¥ 
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1.3.8. A propagação da descarga ao longo do fio do contador 

* -

Visto que o livre percurso medio da avalanche de fó-

tons é pequena, a descarga não ocorre no contador ao mesmo tem

po, mas e mais ou menos confinada a um pequeno comprimento do 

fio em qualquer instante. 

A descarga iniciada num dado trecho do fio será extin 

ta antes que ocorraa outras avalanches poucos centímetros além. 

Pode-se falar em um comprimento constante x em cm do 

contador onde uma graníe atividade de avalanche esteja ocorren

do para um dado instante. 

Este trecho aquecido se move ao longo do fio com vel£ 

cidade constante deixando atras de si uma camada de carga espa

cial completamente formada e entrando em regiões onde o campo 

não está enfraquecido (iniciando-se o aquecimento). 

A velocidade de propagação da descarga é dada por: 

v»£- (1.3.8.1) 

sendo 

x • Comprimento do fio onde estão ocorrendo avalanches 

Te«Intervalo de tempo no qual o fio se aquece. 

Para calcular a velocidade -de propagação v devemos 

conhecer x e 7 em função das variáveis do contador. 

Esta dependência foi estudada por Aider, fialdinger, 

Huber e Metzger (1947) [12-A.B] e estão sintetizadas a seguir: 
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a) A relação entre v e V - V é aproximadamente li-

near, a curva possui ligeira concavidade na dire

ção do eixo v. 

b) Uma diminuição da pressão do gás nobre, mantendo 

constante a pressão do gás extintor, provoca um 

aumento quase proporcional de v para um dado va

lor de V- Vg. 

c) A velocidade v depende, entre outros fatores, da 

natuicza do gás nobre. 

d) A curva de v em função de V - Vg não passa atra

vés da erigem, mas pode ser extrapolada para 

V-V c = 0, dando um valor positivo para v. 

e) A velocidade v não depende sensivelmente da pre£ 

são do agente extintor para um dado valor de 

v -v 
0 cálculo de x e T pode ser resumido ao cálculo de 

u , número de estágios de multiplicação necessárias para "aque

cer" o comprimento x (dando a n avalanche). 

Suponhamos N(l)e=z 

.N(l) = número de íons (elétrons) da primeira avalanche 

t «probabilidade por íons de que outra avalanche 

seja formada por processo foto-elétrico. 

z • número médio de avalanches para iniciar uma de£ 

carga. 

A probabilidade de um deslocamente dado ao longo do 

•» 1 z fio numa dada direção pela avalanche filha e 1 - (•*•) . 

Se z• 1 as avalanches sucessivas formam uma distri-

2 
buiçao Gaussiana de densidade com variação u.t0 e largura 
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2 /üT t-, sendo t_ o comprimento medio do trajeto em direção 

ao fio, (to*1"? u s e ° *i° *or fi-no» u é o caminho livre médio 

dos fôtons responsáveis pelo espalhamento). 

Para z>l, a distribuição é diferente, mas pode ser 

•aproximada a uma Gaussiana cuja largura é aumentada na razão 

das probabilidades que nos dois casos (z = 1 e z > 1) o passo dai 

rã na direção de propagação. 

Agora a maior parte da multiplicação ocorre dentro da 

largura da Gaussian*, assim temos 

x - : /5J. 2 [l- (̂ )*] -i u (1.3.8.2) 

0 tempo de "aquecimento" para qualquer ponto do fio é 

Te = 2 wf • T (1.3.8.3) 

T * tempo necessário para um estágio de multiplicação 

se desenvolver. 

T depende de três fatores: 

a) 0 tempo de migração dos foto-elétrons da sua ori-

gem ao fio (algumas vezes 10 s). 

b) 0 tempo de excitação dos átomos de Argon responsa 

veis pela emissão de fôtons (2 xio-10 s) . 

c) 0 tempo de trânsito dos fôtons (<\/3xl0~12 s). 

Pode-se desprezar todos exceto o tempo de trânsito 

dos elétrons, assim 

x - - ^ (1.3.8.4) 
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u —• livre percurso médio dos fotons. 

v^—» velocidade média dos elétrons na vizinhança do 

fio. « 

Então, 

IM'1-á?-*. (1.3.8.5) 

0 problema se reduz ao cálculo de <•).. 

Relação entre n e w 

á2 

du 
2 ̂ w»') (1.3.8.6) 

solução aproximada 

w * In 
[^14*] ío (c- e)' 

e 

I-1 (1.3.8.7) 

x entra no logarítmo e pode ser substituído por 1 cm, conforme 

(1.3.7.5). 

Usando (1.3.7.6) podemos escrever 

In 
in. 

[¥a-eV] 
e X - l 

(1 .3 .8 .8 ) 

assim 

i^ci)]-' e X - l 
in ho 

e " - • ) , 

• v e (1 .3 .8 .9 ) 



63 

sendo 

V-V 
x--nnr-5 

Para um cantador cheio com 6,5cmHg de Argon n. 0,5 cmHg 

de álcool v = 4 x IO7 cm/s. e 

Adotando v = 3 x IO7 cm/s =*v = 8 x IO6 cm/s para 

V - V = 5ü V num contador típico. 

A equação (1.3.8.9) não é uma formula exata. Os fat£ 

res mais importantes são X e a mobilidade dos elétrons (V ). 

1.3.9. Pulso de tensão de um contador Geiger-Hüller de cato-

do externo 

A Intensidade de corrente produzida em um contador 

Geiger-Müller varia de IO"8 a 10~13A. 

Esta corrente não é medida diretamente. Faz-se circu 

lar a corrente que se deseja medir através de uma resistência 

elevada de valor conhecido e mede-se a queda de tensão nela. 

Esta queda de tensão é da ordem de alguns décimos de 

volt, sendo amplificada e medida com um osciloscõpio. 

0 estudo das condições de funcionamento do tubo a ca-

todo externo mostra que o vidro se carrega uniformemente no in

terior, como se existisse uma camada condutora, de modo que o 

esquema equivalente é aquele de um tubo normal cujo catodo é H 

gado a terra por uma resistência elevada R e uma capacidade C 

[1-M]. 

Pela figura 05 temos 
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V(t)=V c=| (1.3.9.1) 

dV(t) _1 do 
—dt c ctt 

^ i = i . I c (1.3.9.2) 

V ^ (1.3.9.3) 

I - J. • I R c 

'•¥-T 
Multiplicando por R 

RI = V(t) + Re d ^ t J (1.3.9.4) 

Vamos supor que o tubo funciona como um sistema de 

corrente constante o qual em cada impulso, deixa passar uma quaii 

tidade de eletricidade constante. 

RC
 d I ^ l = Ri - v(t; 1 

RCdV(t) _ 
R l - V ( t ) - d t 

V 
dV(t) _ 1 

V ( t ) - R I RC 
0 J 

>t 

0 
dt 

m [v(t)-Ri]0-- ^ 
RC 

*n [V(Q - Ri] _ ,, 
-RI . '''RC 

_t/RC V(t) - RI - RI e R C 
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-t/, 
V(t) =RI (1 -e R C) 

"t/RC 
V(t) =V_ (1-e' R C) - (1.3.9.5) 

Terminada a descarga o campo elétrico não é suficien

te para provocar novas avalanches devido a camada de carga espa_ 

ciai em torno do an<">do a qual enfraquece o campo. 

Então o capacitor se descarrega sobre a resistência. 

(1.3.9.6) ! » • ^ c 

$ - < * > & • 

dV(t) 
dt 

dV(t) 
V(t)' 

rV(t) 

' V 0 

= - R T V í t 3 

dt 
= "RÜ 

dV(t) = 1 
"RC r 

Jo 
dt 

*n [V(t)]J(t)--t/ 

Vft) _ _"t/RC 

RC 

t/, 
e 

0 

V(t) =VQ e
 R C (1.3.9.7) 

0 trecho AB da curva da figura 07 [14-0] obedece a 

equa ão (1.3.9.5) e o trecho BC segue a equação (1.3.9.7). 

\ 
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figura - 07 

TENSÃO DO ANODO EM FUNÇÃO DO TEMPO 

o o o 
z 
< 
o 
z 

s 
z 

TEMPO MORTO 

A 

* 

V B 

1 H-

TEMPO RECUPERAÇÃO , 

1 C 

! ^c* v ^ . / 
1 ^ ^ i \ i 

- \i « / / ', , 
^ \ / 1 < / 

N W l / | / 

1 1 1 1 1 
tijtt) 

100 200 300 400 000 600 700 



67 

1.3.10. Tempo morto e tempo de recuperação 

Logo após a propagação da descarga por-todo o fio cen 

trai, o campo elétrico no contador está abaixo do normal devido 

a presença da camada de íons positivos. 

0 contador fica insensível para novas partículas. 0 

campo elétrico não é suficiente para produzir ionização por co

lisão. Este tempo é conhecido como *empo norto do contador. 

Quandc a camada de íons positivos ainda está em trân

sito no contador, a carga no fio é menor do que Q por unidade 

de comprimento. 

Se o contador for capaz de operar novamente como um 

contador Geiger nesta condição, a carga por unidade de compri

mento do fio deve ser maior do que 

vs 
rij 

isto é, o campo no fio deve ser pelo menos tão grande quanto o 

obtido para o potencial de início V . 

. Então até que a camada atinja uma posição r o campo 

no fio não será suficiente para dar uma descarga Geiger [6-W]. 

B ^« 2-5 (1.3.10.1) 

in § 2 in § 

r_ • b exp í V-V. 
—tf,1 tn £| (1.3.10.2) 
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t n « = b 2 e x p ± — ! 2 i . m - (1 .3 .10 .3) 
D 2 KV (1 • ^ X) a 

sendc r >> a2, i 

tjj—»-tempo nor to do contador. 

E o tenpo no qual o contador não responde coso conta

dor Geiger. 

O tempo morto limita a taxa de contagem que o conta

dor pode registrar. 

Há duas razões pelas quais é importante conhecer como 

tD varia com a tensão. 

A primeira, quando se quer t_ relativamente indepen

dente de V - Vg de modo que as perdas do contador possam ser 

avaliadas precisamente sem um controle preciso das condições de 

operação. 

A segunda, t_ pode se tornar tão pequeno quanto pos

sível a fim de reduzir as perdas quando se quer medir poucas 

contagens em presença de alta taxa de contagem do "background". 

Um contador permanece morto como contador Geiger-Mül-

ler até que a camada de carga espacial atinja uma distância r 

do fio. 

Para r>r uma nova partícula já pode ser detectada, 

embora dando um pulso pequeno, pois o campo elétrico junto ao 

fio ainda não retornou ao seu valor total. 

Ao intervalo de tempo que transcorre depois de um pul̂  

so isolado, para que o contador possa dar outro impulso de am

plitude máxima se chama tempo de recuperação; vem a ser o tempo 

para desaparecer do contador a nuvem de íons positivos formada 

em cada impulso. 
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Se os pequenos impulsos que podem formar-se imediata

mente depois de transcorrido o tempo morto sejam contados ou 

não, depende do nível de sensibilidade do circuito eletrônico 

que vai registrar tais impulsos. 

Em um contador GM ordinário o tempo morto e o tempo 

de recuperação são da ordem de 100 e 200 us respectivamente; 

entre estes dois valo.es está compreendida a constante de tempo 

do circuito. 

As dimensões do contador, a velocidade de arrastameíi-

to dos íons e a amplitude das descargas são fatores que detcrmi 

nam os valores do tempo morto e do tempo de recuperação; ambos 

os tempos, assim como o tamanho dos impulsos resultantes, va

riam com a tensão aplicada ao tubo. 

0 tempo morto e o tempo de recuperação não são carac

terísticas fixas e determinadas de um contador, mas variam com 

as condições exteriores de montagem, com a tensão de funciona

mento e com o numero médio de impulsos por unidade de tempo. 

Devido a existência da constante de tempo do circuito 

T, .o sistema eletrônico registrará menos impulsos que registra

ria se T não existisse. 

Se duas partículas carregadas penetram no contador se 

paradas poi um intervalo de tempo inferior ã constante de tempo 

do circuito, a segunda não poderá ser registrada pelo sistema 

eletrônico. 

A porcentagem das contagens perdidas por esta causa 

são dados pela expressão: 

p« 100 n. T (l) (1.3.10.4) 

n—•numero de partículas incidentes por segundo. 

http://valo.es
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Chama-se tempo de resolução T a soma do tempo morto 

tD com o tempo de recuperação t 

T = tn+ t (1.3.10.5) 

1.3.11. Curva característica de um contador Geiger-Müller 

Colocando-se uma fonte radioativa de intensidade cons_ 

tante a uma distância fixa de um contador GM associado a seu 

dispositivo eletrônico de registro de impulsos e variand-se a 

tensão aplicada ao contador, o número de impulsos contados por 

unidade de tempo varia segundo o gráfico da figura 08. 

Este gráfico se chama curva característica do conta

dor [15-A.R]. 

Inicialmente, quando a diferença de potencial ê peque 

na, poucos são os impulsos que tem amplitude suficiente para ul̂  

trapassar o nível do discriminador e portanto a contagem ê pe

quena. A medida que aumenta a ddp, aumenta o número de impul

sos que tem amplitude suficiente para ultrapassar o nível do 

discriminador e portanto a contagem aumenta. 

Continuando a aumentar a ddp chega-se no patamar Geî  

ger ou "plateau" que corresponde ã região na qual todos os im

pulsos tem amplitudes suficientes para ultrapassar o nível do 

discriminador e portanto a taxa de contagem permanece pratica

mente constante dentro de um intervalo de tensões V. e V„. 
í F 

Para tensões acima de V temos as descargas múlti-
w 

pias e portanto a taxa de contagem aumenta bruscamente consumin 

do muito gás no interior do detector. 
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figura- 08 

CURVA CARACTERÍSTICA DE UM CONTADOR 
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O intervalo do tensão que deve ser aplicado ao conta

dor para que opere na região Geiger é [V., V ] . 

A extensão e a inclinação do patamar é que demonstram 

a qualidade de um contador. 

4 

Na realidade, esta região do patamar deveria ser re^i 

línea e horizontal, no entanto, a mesma apresenta uma certa in

clinação. 

A extensão do patamar é dada em volts e normalmente é" 

definida como a diferença entre as tensões do final e do início 

do patamar. 

A tensão de operação é tomada pelo valor médio de V 

e V, 

v • v. 
V « F - x (1.3.11.1) 
op 2 v ' 

Para calcular a inclinação convenciona-se tomar 100 V 

de região mais retilínea do patamar de forma que tenhamos as 

contagens correspondentes ao início e fim dos 100 V. 

V. * tensão de início da região escolhida 

CPM—»- contagens por minuto 

V 1-V 1=*(CPM) 1 

V1 + 50V«V n~*(CPM) m i d i o 

Vx + 100 V-V 2=*(CPM) 2 

(CPM) - (CPM) 
i n c l \ '—içp^K i-xlOOi ( 1 . 3 . 1 1 . 2 ) 

'medio 

\ 
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Para contadores de catodo interno usando vapores orgâ_ 

nicos como extintores da descarga a extensão do patamar varia 

de 200 a 300 V e a inclinação é da ordem de 2% em 100 V [13-S.T]. 

Com extinção a halogêncos a extensão do patamar é da 

ordem de 150 a 200V e a inclinação de 51 a 101. 

Para contadores de catodo f v erno a álcool a extensão 

do patamar varia de 400 a 700 V [l6-*£.Cj e a inclinação de 0,31 

a 1,51. 

A tensão de início V. do patamar de um contador é in 

fluenciada pela sensibilidade do dispositivo eletrônico de re

gistro de impulsos; se a sensibilidade se reduz, o patamar dimi 

nui. 

Também uma capacidade excessiva associada ao anodo d_i_ 

minui a amplitude dos impulsos. 

Assim, a extensão do patamar é afetada também por fa

tores alheios ao tubo Geiger. 

O verdadeiro limite inferior da zona Geiger pode ser 

obtido com um bom osciloscópio, determinando a tensão, para a 

qual, ao ser excitado por uma radiação pouco intensa, todos os 

pulsos do tubo sejam iguais. 

A medida que se eleva a tensão aplicada ao contador 

(mantendo-se dentro do patamar) cresce a amplitude de todos os 

impulsos pois as avalanches são mais intensas. Para valores de 

V muito elevados aumenta a probabilidade de que as moléculas 

de álcool não cheguem a neutralizar todos os íons de Argon for

mados, sendo que alguns deles podem alcançar o catodo e arran

car um novo elétron. 

Esta falta no mecanismo de auto extinção provoca a 

aparição acidental de impulsos duplos em resposta a uma só 
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partícula ionizantc e é a principal responsável pela inclinação 

do patamar. 

A medida que o contador envelhece, diminui a propor

ção de moléculas de álcool, aumentando a inclinação do patamar 

e reduzindo sua extensão. 

Usando contadores a álcool, se a fonte de alta tensão 

que cria o campo elétrico no contador for estável e o sistema 

de contagens suficientemente sensível, convém operar na parte 

inicial do patamar, já que assim as descargas são menos inten

sas e e menor o número de moléculas orgânicas que se dissociam 

em cada descarga, aumentando-se a vida do contador. 

Se a um contador de Argon e álcool se aplica uma ten

são superior ao de sua região plana, o contador entra em descar

ga contínua e se deteriora rapidamente. Só para contadores de 

catodo interno. Os de catodo externo são protegidos pelo apar£ 

cimento da contra tensão que aumenta com a tensão aplicada e ex 

tingue a descarga. 

Um possível mecanismo para a geração de elétrons por 

íons positivos no gás é" que a secção de choque para troca de 

carga entre o Argon e o álcool pode ser considerada menor do 

que a secção de choque da teoria cinética. 

Sobre a troca de carga o átomo de Argon pode ser exci. 

tado por muitos volts e o fóton da desexitação pode ser capaz 

de produzir um fotoelétron do catodo. 

Esta descrição pode também explicar o término abrupto 

do patamar, pois o tempo morto cai rapidamente para altas ten

sões e isto pode provocar um aumento exponencíal no número de 

átomos de Argon sobrevivendo o tempo morto. 
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Fenton e Fuller (1949) [17-F] mostraram que a probaM 

lidade para que um pulso espúrio possa ocorrer é proporcional ã 

carga gerada na descarga. 

Os mesmos pesquisadores encontraram, entretanto, que 

a probabilidade de um pulso espúrio ocorrer, por íons formado 

na descarga, depende muito das condições de operação (diâmetro 

do fio, pressão do gás de enchimento, diâmetro do tubo). 

Em particular, a probabilidade pareceu aumentar quan

do o diâmetro do fio era reduzido. 

Isto sugere que a probabilidade em questão depende da 

quantidade de íons formados na descarga. 

Um fio de raio menor significa que as avalanches são 

formadas na região onde E/ é elevado e na qual o tipo de íon 

produzido pode depender de algum modo. 

Pode-se-ia afinal supor que os vários produtos da de

composição do álcool produzem os efeitos espúrios. 

A probabilidade das contagens espúrias depende linea_r 

mente do número de íons formados e exponencialmente do tempo 

morto. 

A fração de pulsos que são espúrios tende a aumentar 

com o aumento da taxa de contagens. 

0 bombardeamento contínuo dos íons positivos sobre o 

catodo é conhecido por aumentar temporariamente sua fotosensiti 

vidade. 

Esse fenômeno foi estudado por Oliphant que mostrou 

que quando um íon se aproxima a distâncias <vlO~7 a 10~8 cm de 

um átomo, o seu campo elétrico pode ser suficiente para arran

car um elétron do catodo. 
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Outro tipo de contagens espúrias que pode ser respon

sável pela inclinação do patamar foi descoberta por Paetow 

(1939) [18-P.H] . , s 

Estas contagens surgem através da presença no catodo 

de pequenas partículas isolantes de pó e gorduras. 

Estas partículas ficam carregadas com a operação do 

contador e quando o campo elétrico for suficiente extrai elé

trons do catodo. 

Descargas espúrias deste tipo ficam distribuídas no 

acaso relativamente ãs genuinas. 

Elas podem ser evitadas pela limpeza do contador, em

bora em alguns contadores a camada de oxido sobre o catodo pode 

produzir o mesmo efeito que as partículas de pó. 

A corrosão lenta do catodo por qualquer razão pode 

produzir o efeito e um contador grande possui um patamar mais 

inclinado do que um pequeno [6-W]. 

0 efeito Paetow pode ser a chave para explicar o têr-

•ino abrupto do patamar. 

Como a emissão de elétron pelo efeito Paetow não é 

instantânea mas pode se extender por muitos segundos após a in

cidência da carga, tem-se uma explicação para o aparecimento 

das contagens espúrias. 

0 efeito das pontas no catodo ou no fio podem produ

zir contagens espúrias devido ao efeito corona, produzindo re

giões de potencial de início mais baixo. 0 melhor ê polir o 

fio e o catodo. 

As impurezas elétro negativas podem dar origem a con

tagens duplas. 
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A pureza do gás do contador é de suma importância. 

0 álcool deve se r razoavelmente abso lu to . Uma ou t ra 

causa das descargas espúr ias é a variação do volume sens íve l do 

Geiger. 
4 

0 volume sensível do contador aumenta com a tensão. 

Nos contadores de catodo externo tipo cilíndrico per

to das extremidades existe uma camisa metálica no anodo que di

minui o campo elétrico não permitindo a formação de avalanches. 

Com o aumento da tensão o campo se torna intenso sufi 

ciente para produzir avalanches. 

Fato semelhante ocorre para contadores de janela. Se 

0 fio não for perfeitamente paralelo ao eixo do contador o po

tencial de início do patamar será diferente para diferentes pon 

tos ao longo do contador. Isto ocasionará uma inclinação no 

patamar. 

A extensão do patamar e sua inclinação variam amplamen

te de um contador para outro. 

Geralmente, um aumento na pressão do álcool melhora 

as características do contador, mas não há utilidade acima de 

1 cmHg. 

0 uso do álcool deve ser dosado devido a condensação 

no tempo frio, provocando mudanças nas características do cont£ 

dor. 

As pressões de saturação para -10; 0; 10 e 20°C são 

0,6; 1,2; 2,4 e 4,4cmHg respectivamente [6-W]. 

Os grandes coeficientes de temperatura dos contadores 

são devidos a estes efeitos. 

Para trabalhar em baixas temperaturas pode-se usar 

brometo de etila cm vez de álcool. 
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Os contadores auto extintores não trabalham bem com 

fios grossos. 

Como regra geral se o diâmetro do catodo for pequeno, 

então o diâmetro do fio deve ser pequeno para um*ótimo desempe

nho. ' 

Para um fio de 200 um de diâmetro o contador trabalha 

muito bem quando seu diâmetro for 1,5 cm, mas trabalha muito 

•ai para 0,5cm de diâmetro. 

Para fio de 40 um o contador deve ter 0,5 cm de diâme 

tro. 

Chaudhri e Fenton (1948) [19-C.F] fizeram um estudo 

aprofundado para um catodo de diâmetro 2,2 cm e encontraram o 

•elhor funcionamento para um anodo de 110 um de diâmetro. 

1.3.12. A vida do contador 

O gás extintor de um contador não dura muito. As mo

léculas de álcool vfo se quebrando e a qualidade do contador 

vai- se deteriorando até que suas características sejam inaceitã 

veis. 

Um contador a álcool tem vida aproximada de 10 cont£ 

gens; isto corresponde aproximadamente a 100 dias de operação 

contínua, contando ã razão de 100 impulsos por segundo [13-S.T]. 

Antes de alcançar tão elevado numero de impulsos, es

poradicamente o mecanismo de auto extinção começa a falhar, pio 

rando as características do contador. 

A morte do contador se manifesta com a queda do pata

mar e pode ser acelerada pela absorção do álcool em algum mate

rial orgânico usado na sua construção. 
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Por esta razão todos os materiais orgânicos são sus

peitos. 

Quando V. diminui com o tempo ê mau sinal; atribui-

se este fenômeno ao alto vácuo feito no tubo antes do enchimen-

to, pois após o enchimento parte do álcool pode ser absorvido 

pelo catodo. 

As vezes a morte de um contador é devida à corrosão 

da superfície do fio [6-W]. 

A substituição do fio anodo pode ser benéfica; outras 

vezes, pode-se fazer passar uma corrente através do fio até dei_ 

xá-lo aquecido, durante algum tempo, para recuperá-lo. 

Corrosão lenta da superfeie do catodo e efeito Pae-

tow são causas da destruição do contador. 

Se um contador perde as suas características a primei_ 

ra providência a ser tomada é ligá-lo em descarga contínua por 

algum tempo. 

Se isto não ajudar, será necessário enchê-lo novamen

te. 

Finalmente o fio, o catodo e os isolantes podem ser 

suspeitos. 



I I - P A R T E E X P E R I M E N T A L 

II.l. INTRODUÇÃO 

goes: 

Um contador ideal deve satisfazer ãs seguintes condi-

a) 0 "background" deve ser constante na região do 

patamar. 

b) 0 volume útil tem que ser bem determinado. 

c) 0 patamar deve ser suficientemente extenso e com 

baixa inclinação para que a taxa de contagens não 

varie além de 11 dentro das variações normalmente 

utilizadas da tensão aplicada ao contador. As va 

riações de tensão, em geral, são da ordem de 0,11 

a 0.021. 

d) As características do contador devem ser reprodu-

tíveis dentro das condições normais de funciona

mento, o que eqüivale a dizer que c coeficiente 

de temperatura do gãs de enchimento não deve afe

tar a eficiência ie funcionamento do contador c 
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nem as características mencionadas nos Itens ant£ 

riorcs. 

e) A vida do contador. * - _ 

0 contador deve manter suaŝ  características inaltera

das por longo período de tempo. 

£ sabido que nos contadores self-quenching (contado

res com gases nobres e vapor orgânico ou halogêneos) a vida do 

contador é limitada pela destruição do material extintor. Esse 

valor é da ordem de 10 contagens [13-S.T] para contadores com 

vapor orgânico e 10 para contadores a halogêneo. 

A experiência internacional [6-W] e a experiência do 

nosso laboratório [20-B] demonstraram que dos materiais extint£ 

res orgânicos o que melhor preenche estas finalidades é o álco

ol etílico de altíssimo grau de pureza e totalmente isento de 

vapor de água. 

A experiência do laboratório demonstrou que contado

res a álcool, construídos com esses cuidados especiais e outros 

que serão descritos no presente trabalho não apresentam varia

ções de características no intervalo de alguns anos em condi

ções normais de funcionamento. 

O funcionamento de um contador depende criticamente 

da qualidade e da natureza dos materiais utilizados na sua cons 

truçao e dos cuidados tomados no projeto e na sua execução a 

fim de que o campo elétrico no seu interior apresente simetria 

cilíndrica dentro de um volume útil bem determinado, tão próxi

mo quanto possível do caso ideal. 

Esse problema será abordado detalhadamente dentro das 

técnicas de construção dos contadores. 
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Os resultados existentes na literatura [7-A] mostram 

que a construção de contadores de catodo externo é «ais simples 

do que a construção de ua contador Geiger-Müller tradicional. 

0 fato de não se introduzir um catodo interno simpli

fica a construção e elimina a presença dos gases oclusos no in

terior do contador. 

Na experiência de Maze [l-M] o vácuo obtido com bomba 

rotativa 10~3mmHg é suficiente para se ter um contador de 300V 

de patamar. 

As experiências de Aron Ç Gross [7~AJ mostraram que 

pode-se obter patamares maiores desgaseificando-se o vidro em 

temperatura elevada com vácuo inferior a 10~5 mrnHg. 

Ambos os autores chamam a atenção pa-a o aparecimento 

de uma força contra eletromotriz no interior dos contadores de 

catodo externo que ê devida ao fenômeno de acumulação de cargas 

na-superfície interna do vidro após a descarga. 

Como esses contadores exigem a utilização de um vidro 

cuja resistência é da ordem de IO8 a I09ft, o sistema formado pe 

Io eletrodo externo e a camada iônica na superfície interna do 

vidro funciona como um capacitor carregá-lo com um dielétrico de 

resistência razoavelmente elevada. 

Após a passagem de um impulso, o potencial na superfí 

cie interna do vidro, decai exponencialmente com a constante de 

tempo característica do contador utilizado. 

Esses autores mostraram que, como se deve esperar des_ 

se modelo, a força contra eletromotriz que aparece no interior 

do contador devido a esse fenômeno, aumenta com a taxa de conta 

gens. 

Se esta for muito elevada pode ocorrer que a tensão 

efetiva responsável pelo campo na vizinhança do anodo seja insu 
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ficiente para provocar uma descarga no contador e consequente

mente detectar uma nova partícula ionizante. 

Um fato significativo da analise da literatura exis

tente sobre o assunto revela que os utilizadores desses contado 

res nunca se preocuparam em estudar seu comportamento com taxas 

de radiação rapidamente variáveis com o tempo. 

Nessas experiências mostraram que, quando o contador 

funciona com taxas da ordem de 5000 a 23000 contagens por minu

to, afastando-se rapidamente a fonte, o contador apresenta um 

período de latência que pode ser da ordem de alguns segundos. 

Procurou-se estudar cuidadosamente a causa deste fenô 

meno afim de permitir o seu emprego em dosímetros destinados ã 

medida de contaminação radioativa, bem como, no estudo do decani 

mento radioativo de isótopos radioativos de vida curta. 

0 estudo da amplificação dos impulsos do contador sub 

metido a taxas de radiação diferentes demonstrou que a sua am

plitude decresce apreciavelmente por fatores que chegam a dez 

vezes, quando se aumenta caxa de radiação. 

Esse fenômeno que não havia sido antes assinalado por 

nenhum observador é explicado pela presença da força contra el£ 

tromotriz que se forma durante os processos de descarga. 

Em conseqüência para que esse contador pudesse ser u-

tilizadj em dosimetria e física nuclear, foi projetado um amp li. 

ficador saturado (non ever loading) no qual as taxas de conta

gens ficaram independentes das amplitudes dos impulsos. 

Com esse amplificador dever-se-ia esperar que o fun

cionamento de um contador que apresentasse uma grande extensão 

de patamar quando submetido a ação de uma fonte de radiação ex

terna apresentasse a melhor condição de funcionamento com uma 

tensão de operação próxima ao valor máximo da tensão do patamar, 



84 

pois o campo seria mais intenso, a despeito da força contra el£ 

tromotriz cujo valor depende da taxa de contagem. 

Experiências realizadas demonstraram um fato inesper«i 

do: a taxa de contagem líquida de uma fonte razoavelmente forte 
4 

de intensidade constante diminuía com o valor do pottncial aplj_ 

cado, apesar deste potencial estar dentro da região do patamar. 

Num contador Geiger-Müller tradicional d" catodo in-

terjio o EG é constante c independente da tensão do patamar e a 

sua variarão máxima pode ser prevista pela inclinação do pata

mar. 

A nossa experiência mostrou, entretanto, que no conta 

dor a catodo externo o BG aumenta com a tensão aplicada e a 

partir de um certo valor da tensão o BG aumenta rapidamente 

tendendo a uma descarga contínua. 

Esse fato pode ser atribuido ã presença das cargas in 

duzidas na superfície interna do vidre e às descargas espúrias 

originada por fotoelétrons formados na superfície interna do vî  

dro ou na sua vizinhança. 

Em conseqüência é preciso um cuidado especial em se 

definir um patamar a catodo externo. 

É necessário subtrair-se o valor do BG do número de 

contagens brutas, para cada tensão, afim de se obter o valor 

real das contagens. 

Como esse fenômeno pode ser influenciado pela presen

ça de ions no espaço morto compreendido entre a região terminal 

do catodo externo e do anodo estudou-se a influência de anéis 

de guarda de vários tipos com a finalidade de se obter uma per

feita geometria e a eliminação dos efeitos de borda. 

Os resultados obtidos, que serão descritos no presen

te trabalho mostram que a presença do anel de guarda melãlico 
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melhora apreciavelmcnte as condições de funcionamento do conta

dor. 

Com as informações iniciais v-Htidas decidiu-se proce

der ao estudo das variáveis que poderiam influenciar o funciona^ 

men to desses contadores com a finalidade de obter-se um instru

mento confiável de características reprodutíveis para medidas 

nucleares e de determinação de intensidade de fontes radioati

vas. 

Com esse propósito foi elaborado um programa de trabji 

lho através do qual foi possível estudar os efeitos dos segui.: 

tes parâmetros: 

a) influência da pressão de enchimento sobre a ten

são de início do patamir; 

b) influência da intensidade da fonte sobre a ampli

tude do pulso; 

c) variação da amplitude do pulso em função da ten

são aplicada ao contador para resistências e in-

tensidades de fonte diferentes; 

d) influência do BG sobre a extensão e inclinação 

do patamar; 

e) influência da resistência do vidro sobre o funci£ 

namento do contador; 

f) influência do anel de guarda sobre a extensão e 

inclinação do patamar; 

g) influência do catodo duplo sobre o funcionamento 

do contador; 

que serão detalhadamente descritos no presente trabalho. 

Esse estudo sistemático demonstrou que foi possível 

estabelecer uma tecnologia de construção desses contadores tor-
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nando-os equivalentes, senão superiores, ã maioria dos contado

res disponíveis no mercadc internacional. 

II.2. TÉCNICAS DE CONSTRUÇÃO DE CONTADORES DE CATODO EXTERNO 

« 

II.2.1. Confecção de contador de catodo externo tipo cilTndri. 

co 

A quase totalidade dos contadores foi confeccionada 

com vidro alcalino. Usou-se lâmpadas fluorescentes da Philips, 

já queimadas, com 1,20 m de comprimento, 37 mm de diâmetro e 

0,8 mm de espessura. 

Inicialmente fez-se um furo no terminal .metálico da 

lâmpada para retirar o gãs de enchimento. 

Em seguida, cortou-se as extremidades do tubo de vi

dro com um fio de níquel cromo ligado a um VARIAC CO - 120 V ) , 

usando tensão de 40 V. 

0 fio de níquel cromo fica incandescente e como está 

enrolado na lâmpada corta o vidro. 

Fez-se a limpeza interna do tubo de vidro, retirando-

se com uma escova seca a camada de pó fluorescente que o reves

te internamente. 

Em seguida, lavou-se com água e detergente a'é o vi

dro ficar totalmente transparente. 

0 tubo de vidro foi seco com um secador de cabelos. 

Este tubo e outros semelhantes foram levados a uma vidraria pa

ra a confecção dos contadores com dimensões e formatos das figu 

raj 13 e 21. 
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Confeccionou-se também um contador X de vidro pyrcx 

de 38 mm de diâmetro e 1,4 mm de espessura. 

II.2.2. Medição da resistência elétrica do vidro 

Esta medição foi feita com o arranjo experimental da 

figura 09. 

Em primeiro luga., selou-se, com chama de gás de rua 

misturado com oxigênio, uma das extremidades do contador. 

Em seguida delimitou-se a região do contador na qual 

se queria medir a resistência elétrica. Isto foi feito pintan-

do-se com glyptai. Deixou-se secar durante 4 horas. 

Encheu-se o ei *°ador com uma solução saturada de água 

destilada e cloreto de sódio. 

Mergulhou-se este contador em uma cuba de vidro con

tendo a mesma solução. 

Usou-se dois eletrodos de grafite, um dentro do cont£ 

dor e outro dentro da cuba. 

Aplicou-se um campo elétrico ajustável entre a solu

ção externa e a interna através da fonte de tensão contínua V 

e mediu-se a corrente elétrica que passava através do vidro. As 

resistências elétricas encontradas variam de um contador para 

outro. 

Para vidro alcalino a resistência elétrica varia de 

IO8 a 109ft. Para vidro pyrex varia de IO11 a 1012fl. 

Este método de medida pode estar afetado de erro devj_ 

do a correntes superficiais no vidro pela evaporação da água. 



figura* 09 

MEOIÇÃO DA RESISTÊNCIA ELÉTRICA. 
DO VIDRO 

0 CUBA DE VIDRO 

© SOLUÇÃO SATURADA OE A'GUA DESTILADA E CLORETO DE SÓDIO 

® ELETRODO DE GRAFITE 

© GLYPTAL (ISOLANTE) 

® SELAGEM DO TERMINAL DO CONTADOR 

© FONTE DE ALTA TENSÃO CONTÍNUA E AJUST/ÍVEL 

© AMPERÍMETRO 
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Para melhorar a medição, substituiu-se a solução satu 

rada de água destilada e cloreto de sódio da parte externa do 

contador por uma camada de grafite coloidal aplicada externamen 

te ao vidro (figura 10). 
« 

Aplicou-se um campo elétrico entre a solução interna 

e a pasta condutora de grafite coloidal externa e mediu-se a 

corrente elétrica que passava através do vidro. 

As resistências elétricas obtidas para o vidro alcali_ 

no e o vidro pyrex são as mesmas encontradas pelo primeiro mét(> 

do. Portanto os dois arranjos experimentais utilizados são e-

quivalentes. 

II.2.3. Limpeza do 'vidro 

Para a remoção dos resíduos orgânicos das paredes in

ternas do contador encheu-se-o com ácido nítrico a 201, deixan

do-o cheio por três horas. 

Em seguida, o contador foi lavado com água corrente 

abundante. Novamente, encheu-se o contador com ácido sulfocrõ-

mico para eliminar outros tipos de impurezas. Ele ficou cheio 

durante 24 horas. 

Lavou-se, também, as superfícies externas com ácido. 

Esvaziou-se o contador, lavando-o em água corrente. 

Finalmente, deu-se um banho com água destilada e fez-

se a secagem com um secador de cabelos. 

\ 
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figura -10 

MEDIÇÃO DA RESISTÊNCIA ELÉTRICA DO VIDRO 

i 
4ft © 

0 SUPORTE E ACESSÓRIOS 

© SOLUÇÃO SATURAOA OE ÁGUA DESTILADA E CLORETO DE SÓOIO 

0 SELAGEM DA EXTREMIDADE INFERIOR DO CONTAOOR 

0 ELETRODO DE GRAFITE EM BARRA 

0 ELETRODO DE GRAFITE COLOIDAL 

0 FONTE DE ALTA TENSÃO CONTÍNUA- AJUST/CvEL 

0 AMPERÍMETRO 

0 VEDAÇÃO DE PAPEL 

\ 



II.2.4. Construção do catodo externo 

i -

Inicialmente, limpou-se o contador, externamente, com 

álcool para retirar resíduos de gordura, poeira e outras impur£ 

zas que atrapalham a boa aderência da grafite coloidal que será 

aplicada. 

Em seguida, enrolou-se em torno do contador ura fio de 

cobre estanhado de cerca de 0,2 mm de diâmetro, deixando uma 

distância de 0,5 cm entre uma volta e outra. 

Deu-se um afastamento de 2 cm de cada lado do conta

dor para evitar os efeitos de borda do campo elétrico que será 

aplicado entre o catodo e o anodo (figura 13). 

Pintou-se a região delimitada pelo fio enrolado, com 

grafite coloidal preparada no laboratório. 

Usou-se grafite em pó com 991 de pureza e misturou-se 

em um bequer com uma certa quantidade de goma arábica diluída. 

A pasta final, com viscosidade adequada, foi aplicada 

com um pincel, sobre o contador. Esperou-se 4 horas para secar 

ao ar livre. 

Não se deve usar secador, pois a grafite racha e se 

desprende do vidro. 

Passou-se a segunda mão e deixou-se secar por mais 4 

horas. 

A colocação do fio de cobre foi feita para diminuir a 

resistência elétrica distribuída da grafite. 
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II.2.5. Colocação do fio anodo central de tungstênio soldado 

ao vidro através de uma liga de copperclad 

Usou-se como anodo fios de tungstênio de 110 um de 

diâmetro. A escolha do tungstênio deveu-se a seu elevado ponto 

de fusão, tensão de vapor desprezível mesmo em temperaturas de 

3000°C e ser de fácil obtenção dado seu emprego como filamento 

de lâmp&Jas incandescentes. Devido a essas características fí

sicas, o fio não apresenta erosão nos pontos atingidos pelas 

avalanches de elétrons, o que se traduz em uma vida longa para 

o contador. 

Usou-se como anodo um fio de tungstênio de 2S0 mm de 

comprimento. Quebrou-se uma lâmpada de filamento incandescente 

de 150 W, queimada, retirou-se os suportes de níquel que supor

tavam o filamento (figura 11). 

Estes suportes contém um pequeno trecho de uma liga 

de copperclad que possui o mesmo coeficiente de dilatação do vi 

dro alcalino e podem ser soldados a ele. 

Dobrou-se uma das extremidades de cada fio de níquel 

e soldou-se em cada ponta do fio de tungstênio utilizando solda 

elétrica de ponto com borax (figura 12). 

Limpou-se o fio com algodão embebido em álcool. Pren 

deu-se uma das extremidades do fio de níquel em uma morsa e a 

outra segurou-se com a mão. 

Aqueceu-se lentamente o fio de tungstênio com chama 

branda de gás de rua, sem oxigênio. 

Manteve-se o fio esticado. Com isto o fio ficou reti_ 

líneo e oxidado, livre de poeiras, gorduras e outra? impurezas. 

\ 
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figura* M 

LÂMPADA COM SUPORTE DE NÍQUEL- E 
COPPERCLAD 

< ! > 

a> 

-© 

•® 

<D 

(J) BULtO OA LÂMPADA 

( 2 ) SUPORTE DE NÍQUEL 

(S) LI6A DE COPPERCLAD 



f iguro- 12 

FIO DE TUNGSTÊNIO SOLDADO A UM FIO DE 
NÍQUEL COM COPPERCLAD 

Ç> © © ® ® © 

( 7 ) FSO OE NÍQUEL 

(t) LI6A 06 COPPERCLAD 

( ? ) FIO OE TUNGSTÊNIO 

(*) SOLDA ELÉTRICA DE PONTO COM BORAX 
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Após as operações descritas acima, soltou-se o fio da 

mprsa e sem tocar no resto do fio ele foi introduzido no conta

dor (figura 13). « _-

Mantendo-se o contador verticalmente, 6 fio atravessa 
4 

-facilmente o contador pela ação do peso. 

Con chama de gás de rua mais oxigênio soldou-se o vi

dro do contador ao trecho de fio com liga copperclad. 

RetIrou.se o oxigênio da chama e resfriou-se lentamen 

te a solda com gás de rua até que o vidro soldado ficasse preto 

de fuligem. 

Em seguida tracionou-s*» o fio com a mão e soldou-se 

da mesma forma a outra extremidade. Esperou-se uma hora para 

verificar se não houve rachaduras na solda (figura 13). 

II.2.6. Enchimento do contador 

Ligou-se o contador no sistema de vácuo, colando-o no 

terminal 14 da figura 14. 

Verificou-se em seguida a estanqueidade do sistema de 

vácuo. Se houver vazamentos pode-se detectar com a bobina de 

Rumkorff. 

Fez-se vácuo, primeiro, com a bomba rotativa até IO-5 

mmHg, depois, com a bomba de difusão até 4 x io"6 mmHg. Deixou-

se a bomba de difusão ligada durante 6 horas. 

Para uma completa desgaseificação aqueceu-se o conta

dor com um secador de cabelos, mantendo a bomba de difusão liga 

da. Desligou-se as bombas. Deixou-se o sistema em alto vácuo 

durante 72 horas. 

http://RetIrou.se


figura - 13 

CONTADOR DE CATODO EXTERNO TIPO CILÍNDRICO 
COM ANODO DE TUNGSTENIO SOLDADO AO VIDRO 
ATRAVÉS DE UMA LIGA DE COPPERCLAD 

© ® © 

( T ) TUBO DE VIDRO ALCALINO OU PYREX 

® CATOOO DE GRAFITE COLOIDAL 

® LIGA DE COPPERCLAD SOLDADA AO TUBO DE VIDRO 

( ? ) SAÍDA PARA O SISTEMA DE VXCÜO, DIÂMENTRO » • • 

® TERMINAIS DE FIXAÇÃO DO FIO ANODO, DIÂMETRO 6 » * 

( • ) FIO ANODO DE TUNGSTENIO,DIÂMETRO IIO^i» 

( 7 ) HO DE NÍQUEL OU COBRE ESTANHADO • 

( • ) TERMINAL DE LIGAÇÃO 00 CATODO. 

% 



figuro 14 
SISTEMA DE ALTO VACUO 

© - © ^ ^ ^ V ® Ò 

BAIXA PRESSÃO 

0 BOMBA ROTATIVA @ TORNEIRAS 

® VÁLVULA OE ADMISSÃO OE AR /Qv TERMINAIS PARA A LIGAÇÃO 
/-v . <2 OOS CONTADORES 6.M. 
( D VÁLVULAS SYLPHON 
© TERMOPARES (SENSOR PRÉ-VÁCUO» ® T Ü B ° ° E A * S ° N 

© VÁLV. DE IONI2. (SENSOR ALTO VÁCUO, @ ,SS»ít2^SS2?"£.Vi 
© MEDIDOR OE VÁCUO 

© BOMBA DE OIFUSÁO 

© REFRIGERAÇÃO 

© VÁLVULA OE GAVETA 

® ÁLCOOL ETÍLICO E OUTROS 

© MANÔMETRO OE MERCÚRIO 

(3) ENTRADA DE ARGON 
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Em seguida injetou-se 3cmHg de vapor de álcool no 

contador e esperou-se 1 hora para que fosse absorvido pelo vi

dro . k -

Ligou-se só a bomba rotativa e esvaziou-se o contador 

até pressão de 10" mraHg. 

Fechou-se a torneira que liga a bomba rotativa ao con 

tador. Injetou-se 1 emtio de vapor de álcool no contador, con

trolando-se a pressão através do manômetro. Em seguida,' inje

tou-se 9 cmHg de Argon y9,999l puro, totalizando 10 cmHg de pre* 

são. 

Deve-se injetar em primeiro lugar o álcool, cuja pres_ 

são parcial é 1 cmHg e depois o Argon a pressão de 9 cmHg, as

sim o álcool se difunde no Argon. Caso contrário, a difusão se_ 

ria mais difícil. 

Esperou-se 1 hora para que a mistura, álcool mais Ar

gon, se tornasse bem homogênea. 

Conectou-se o contador ao sistema eletrônico e ele 

funcionou perfeitamente.' 

Nesse trabalho os contadores foram enchidos com pres

sões totais de 20 cmHg, 15 cmHg, 10 cmHg, 7 cmHg, 5 cmHg, 3 cmHg, 

mantendo sempre 101 de álcool e 901 de Argon. 

Das experiências realizadas com mais de duas centenas 

de contadores que foram cheios no laboratório com a técnica des_ 

crita acima, mostraram que a eliminação total do oxigênio absor_ 

vido nas paredes prejudica seu funcionamento e que contadores 

que deixam subitamente de funcionar podem ser recuperados com 

uma lavagem de álcool ou água. 

Este fato foi observado por Maze [l-M] e Wilkinson 

[6-W]. 
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Os primeiros contadores enchidos não funcionaram, pois 

fazia-se alto vácuo (4 x10" mmHg) e em seguida enchia-se com 

1 cmHg de álcool e 9 cmHg de Argon. « -

Um desses contadores foi retirado do sistema de vácuo 

e foi enchido com água destilada. 

Em seguida foi esvaziado, seco e religado ao sistema 

de vácuo. Usou-se sõ bomba rotativa com vácuo de 10" mmHg. 

Encheu-se n contador e ele funcionou. Nos contadores seguin

tes, em vez de dar banho de água, injetou-se 3 cmHg de vapoi de 

álcool, deixou-se per 10 minutos e depois esvaziou-se com a bom 

ba rotativa. 

II.3. EQUIPAMENTO UTILIZADO 

II.3.1. Sistema de alto vácuo 

0 sistema de alio vácuo é composto de: 

a) bomba rotativa Welch, modelo 1402, para obtenção 

de vácuo preliminar no sistema, ou seja, pressão 

de 10"5 mm de Hg, seguida de uma bomba de difu

são; 

b) bomba de difusão NRC, modelo HS-300, refrigerada 

a água à temperatura ambiente. Usada para a ob

tenção de alto vácuo no sistema (chegou-se a 

4,0 xlO"6 mmHg empregando óleo silicone DC 705-

varian); 

c) manômetro NRC 836: permite conhecer a pressão no 

sistema da bomba rotativa através de dois manôme-

tros a par termoclétrico, da bomba de difusão e 
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na região onde se deseja analisar UM determinado 

gás. Na região de alto vácuo do sistema acha-se 

ligado o manômetro de ionização tipo 0563 da va-

rian; 

m 

d) válvula de ionização Varían modelo 0563/K2466/501: 

sua função é medir a pressão na região de alto vá 

cuo. esta deve ter um valor máximo de 10~s mmllg 

para podermos ligar o analisador sem danificá-lo; 

e) bobina de Rumkorff, usada para verificar vazamen

tos no sistema de vácuo; 

f) tubo de Argon 

Linde do Brasil Ltda; 

g) deposito de álcool etílico. 

II.3.2. Equipamento eletrônico utilizado 

Na realização das medições deste trabalho foram usa

dos os seguintes equipamentos (figura 15). 

a) Fonte de alta tensão estabilizada 

Berkeley Scientific Company 

Model 2000 (0 - 2500 V) 

b) Fonte de alta tensão estabilizada 

Modelo FEAT 3a da Brasele (0-1.5KV) 

(Indústria eletrônica Ltda). 

c) Fonte de baixa tensão 

Nova eletrônica (0 - 15 V) - 2A 

d) Ampl if içado r CA3140 e circuito de extinção da dcs_ 

carga, projetado e construído no laboratório. 
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figura- 15 

DIAGRAMA DE BLOCOS 

OSCILOSCOPIO 

6M 

FONTE DE 
ALTA TENSÃO 
ESTABILIZADA 
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AMPLIFICADOS? 
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ESTABILIZADA 

SCALER 

• 



102 

e) Scaler digital COB seis décadas 

Projetado c construído no laboratório. 

f) Osciioscõpio Minipa - 20 MHz 

MO-1221, série 1110643 
« 

g) Multfmetro 

- Model SK-100 

Kaise electric Works, Ltda. 

h) Diagrama de blocos (figura IS) 

II.3.3. Circuito do sistema de amplificaçao 

r 

A fonte de alta tensão estabilizada utilizada no con

tador GM é uma fonte da Berkeley Scientific Company modelo 2000; 

essa fonte é alimentada por excitação de radio freqüência com 

dispositivos de estabilização eletrônica, que permitem obter 

tensões de até 2500V com grau de estabilidade de 0,021 para va 

riaçôes de ±10 V da linha de alimentação (127 V). 

0 ripple desta fonte é desprezível, atingindo cerca 

de lmV. 

A fim de se estudar o efeito da resistência de extin

ção construiu-se no amplificador de impulsos um dispositivo a-

través do qual por meio de uma chave rotativa podem ser selecío 

nadas resistências de 12 Kl; 120 KQ; lMft; 2,2 Mil e 4,6 Mil. 

Um condensador cerâmico de alta tensão de 1S00 pF per 

mi te eliminar qualquer ruido que entre no cabo coaxial, destina^ 

do ao suprimento da alta tensão ao contador. 

Entre a alta tensão aplicada ao contador e entrada do 

amplificador utilizou-se um capacitor cerâmico de 47 XpF e 5 KV 

de isolação (figura 16). Foram efetuados testes com o auxílio 
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figura- 16 

CIRCUITO DO SISTEMA DE A MP LI FIC AÇÃO 

• + 

6M 47KKC5KV) 

tt 

OSCILOSCÓPIO 

IOX/V 

•mf— 

15 K/v 

=±T 2200pf 

lOKSV 

/ 

'ttK/v ^i20Krw< m»rv <z^ürw<4,eMrt< iSKrw 

u 

l(o-esoov) 

ISOOpF 

•* 



104 

de um oscilospópio de sensibilidade lmV/.. , a fia de assegurar 

a não existência de correntes de fuga no capacitor. Estas pod£ 

riam dar origem a impulsos espúrios na entrada do amplificador 

e que poderiam ser confundidos con impulsos legítimos vindos 'do 

contador GM. 

0 amplificador utilizado baseou-se no emprego de um 

amplificador operacional BIMOS CA3140 utilizado com malha aber

ta a fim de se obter um fator de ampliação de tensão da ordem 

de grandeza do seu valor nominal (100 dB ou 100 ~y). 

A sua entrada apresenta uma impedância de 1,5 Tft; a 

tensão de off-set é inferior a 2 mV e possui um elevado slew 

rate (9 V/ ). 

O impulso aplicado na sua entrada proveniente do con

tador GM é aplicado através de uma resistência de 10 KQ em sé

rie com o pino 3 da entrada, o qual por sua vez é ligado ã ter

ra através de uma resistência de 15 Kft. 

A função dessas resistências é de limitar a amplitude 

do impulso de entrada e de proporcionar uma baixa constante de 

tempo para o impulso que atravessa o capacitor a fim de evitar 

o problema de empilhamento de impulsos que podem ocorrer com 

contagens rápidas. 

0 restante do circuito ê convencional e a sua saída é 

ligada diretamente ã entrada do scaler. 

A saída do amplificador é saturada e em conseqüência 

de seu alto ganho transforma os impulsos da região GM em impu_l 

sos aproximadamente retangulares para o acionamento do scaler. 

A amplitude desses impulsos pode ser variada de 5 a 

15V pelo ajuste da fonte de baixa tensão, que ê regulável. 

0 scaler utilizado foi construído em nosso laborató

rio e consta de uma cadeia de 6 décadas divisoras TTL 7490, 
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acopladas a display de Led FND 560, através de integrados 936S 

que funcionam coso decodificadores. 

A fia de assegurar o perfeito funcionamento do scaler 

construiu-se na sua entrad? um circuito destinado a transferir 

os impulsos provenientes do amplificador, cuja amplitude pode 

variar de fração de volt até cerca de 15V, e um gerador de im

pulsos retangulares de amplitude e duração constantes, a fim de 

acionar os divisores 7490 com impulsos negativos provenientes 

da parte descendente desses impulsos. 

Para esse fim utilizou-se o circuito integrado LM 555 

como oscilador mono estável. 

As constantes de tempo foram ajustadas para que o im

pulso retangula fosse ligeiramente inferior ao tempo morto, es-

colhendo-se o valor 50 ps. 

0 impulso proveniente do amplificador é ligado a um 

potenciômetro de 50 Kíl existente na entrada do scaler que permi 

te ajustar a amplitude dos impulsos de modo a evitar a sobreca£ 

ga do circuito de entrada do univibradorLM 555 além de seus li

mites de tolerância. 

II.<!. ESTUDO DE CONTADORES GEIbCR-MÜLLER DE CAT0D0 EXTERNO SEM 

ANEL DE GUARDA E COM ANEL DE GUARDA 

II.4.1. Colocação do fio anodo de tungstênio com anel de gua£ 

da metálico colado ao contador 

Com a finalidade de diminuir os efeitos de borda do 

campo elétrico nas extremidades do contador revestiu-se os ter

minais do fio anodo por um tubo de níquel de 2 mm de diâmetro e 

comprimento adequado. 

I 
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Estes tubos deve» penetrar no contador até ficarem 

•ais ou menos 0.5 ca sob o catodo. 

Amarrou-se o fio de tungstênio em um fio de cobre es-

tanhado e fez-se passar por dentro do tubo. de modo que o fio 

de tungstênio terminasse na base do tubo e o fio de cebre esta-

nhado continuasse para fora. 

0 processo foi repetido para o'outro terminal. Em se_ 

guida limpou-se com álcool todos os componentes do fio anodo. 

Aqueceu-se o fio de tungstênio com a chama de uma es-

piriteira a álcool, tracionando-o levemente. 

Colou-se as bases dos tubos nos terminais caoxiais de 

vidro, usando a cola "Torr Seal". 

Para" manter o fio esticado durante a colagem usou-se 

uma tábua horizontal com dois pregos cravados perpendicularmen

te e separados por uma distância ligeiramente maior do que o 

comprimento do contador. 

Prendeu-se o fio de cobre de una das extremidades do 

contador em um prego e o da outra extremidade no outro prego, 

mantendo o fio anodo adequadamente tracionado. Esperou-se 12 

horas para secar (figura 17). 

II.4.2. Dados gerais e técnicos 

Para estudar o comportamento dos contadores de catodo 

externo 6em anel de guarda e com anel de guarda foram construí

dos os contadores C e N. 

0 contador C não possui anel de guarda e o contador 

N possui anel de guarda metálico. 

\ 
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figuro- 17 

CONTADOR OE CATODO EXTERNO TIPO CILÍNDRICO 
COM ANEL DE GUARDA 

© VIDRO ALCALIMO 

© CATODO DE SRAFITE COLOIDAL 

© TERMINAL DE LISAÇXO 00 CATODO 

© ANEL DE CUARDA METÁLICO COLADO AO VIDRO 

© TUBO DE NÍQUEL OU ANEL OE 6UAR0A METÁLICO 

© ANODO DE TUN«STÊ>IO 

© SAÍDA PARA 0 SISTEMA OE VÁCUO 

© FIO DE NÍQUEL OU CORRE ESTANH^OO 

V 
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0 anodo do contador C foi construído conforme II.2.5 

e do contador N conforme II.4.1. Cs dados gerais e técnicos 

desses contadores estão na tabela II, 

T A B E L A TI 

Neat do contador 

Tipo de vidro 

Coaprinento do tubo 

D* »etro do tubo 

Comprimento útil 

Espessura do vidro 

Anel de juarda 

Material do catodo 

Material do anodo 

Diâmetro do anodo 

Vacuo 

Cás de enchimento 

Pressão de enchitiento 

(101 álcool e 901 argõnio) 

Resistência externa 

Fonte radioativa. 

Resistência do vidro 

C 

alcalino 

240 sai 

37 M 

18S*m 

0.8 a 0,9 em 

,̂. 

trafite coloidal 

tunsstêmo 

110 uai 

10*' KWÜZ 

álcool etllico e aritônio 

20 caHg 

4.6 Md 

«P 

10* a 10*0 

N 

alcalino 

22Sm 

37 a» 

190 m 

0.8 a 0.9im 

tubo de níquel 

trafite coloidal 

tunEStênio 

110 UM 

10"s «Hi 

álcool etllico e argônio 

JOcmHj 

4.6 MO 

32p 

10* • 10*0 

11.4.3. Dados coletados 

Os melhores dados coletados para os contadores C e N 

estão representados nas curvas características da figura 18. 

11.4.4. Análise de dados 

A figura 18 mostra as curvas características dos con

tadores C e N. Estas curvas foram obtiias, usando-se pressão 

de enchimento de 20 cmHg e resistência externa de 4,6 MQ. 
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figuro- 18 

CURVAS CARACTERÍSTICAS DOS CONTADORES C e N 

P o 20 em Hg E R = 4,6 M / \ 

C - ( SEM ANEL DE GUARDA) {PATAMAR = 600 V 

INCLINAÇÃO» 1,16 % EM 100 V 

. . TPATAMARS700 V 
N-ÍCOM ANEL DE ™**°*>{muK<Ms0tliZ%EMK>Oy, 

0 • 1 V 
000 1400 1900 1600 1700 1800 1900 2000 2100 
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O contador C que não possui anel de guarda e portan

to seu campo elétrico não está bem definido nas extremidades do 

contador, apresenta um patamar de 600 V e uma .-inclinação em 

100 V de 1,161. 

0 contador N, que foi construído com anel de guarda 

metálico cuja finalidade ê delimitar o campo elétrico nas extr£ 

•idades do contador, possui um patamar de 700 V e inclinação de 

0,331 em 100 V. 
r 

Da comparação das curvas características da figura 10, 

pode-se concluir que o anel de guarda além de determinar com 

maior precisão o volume útil do contador apresenta uma inclina

ção- menor do que os contadores sem anel de guarda. 

Outro fato que se pode observar é que os pontos expe

rimentais se situam em uma linha reta dentro de seus erros esta_ 

tísticos, o que não ocorre com os contadores sem esses disposi

tivos . 

A inclinação apresentada pelo contador C deve ser in 

terpretada como devida a-descargas que aumentam linearmente com 

a tensão e que correspondem a íons existentes nas extremidades 

do contador, isto é, nos volumes situados além das dimensões do 

catodo. 

Esses íons, ã medida que se aumenta a tensão apresen

tam maior probabilidade de serem capturados e darem descarga 

ocasional. 

Esse fenômeno é o responsável pela maior dispersão 

que se observa entre as medidas observadas e a linha reta que 

representa a distribuição ideal dos mínimos quadrados. 

Esse efeito é pouco importante na região inicial do 

patamar. 
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No exemplo citado pode-se observar que na região de 

1400 a 1700 V o contador pode ser utilizado inclusive para mcdî  

das de precisão. Na região compreendida entre 1700 e 2100 V po 

de-se esperar um pequeno afastamento das condições ideais. 

De outro íado, o contador provido de anéis de guarda 

apresenta patamar absolutamente regular entre 1400 e 2100 V e 

representa escolha apropriada para medidas de alta precisão. 

II.5. ESTUDO DA NATUREZA DO VIDRO SOBRE 0 FUNCIONAMENTO DOS 

CONTADORES DE CATODO EXTERNO. 

Com a finalidade de estudar a influência da resistên

cia elétrica do vidro sobre o funcionamento dos contadores, co-

•eçou-se a pesquisar vidros de resistências diferentes. Estudou 

se o vidro alcalino, vidro pyrex e vidro alcalino dopado com só 

dio. 

II.5.1. Implantação de Tons de sódio no vidro alcalino, por 

eletrõlise 

Com a finalidade de diminuir a resistênci? elétrica 

-» 8 9 *» 

do vidro alcalino que e de 10 a 10 (2, fez-se eletrõlise para 

implantar íons de sódio na massa do vidro. 

Em primeiro lugar, colocou-se o anodo central no con

tador, sem o catodo externo. 

Quebrou-se una lâmpada especial queimada de mercúrio 

de 500 W e retirou-se dois suportes grossos (0,5 cm de diâmetro) 

de níquel. 
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Estes suportes foram soldados em um fio de tungstenio 

de 110 pm com solda de ponta e borax (figura 12). 

Para eliminar as impurezas dos fios passou-se álcool. 

Com a chama de uma espiriteira, aqueceu-se em toda a extensão o 

fio de tungstenio afim de torná-lo limpo e retilíneo. 

O fio de tungstenio irá funcionar como um filamento 

de lâmpada. Ele emitirá elétrons por efeito termo-iônico. Pa

ra que o calor do filamento não se propagasse rapidamente pelos 

terminais do contador usou-se um fio de níquel de massa bem 

grande. 

Os fios de níquel foram colados no contador com aral-

dite. 
* t 

Ligou-se o contador ao sistema de vácuo e fez-se vá

cuo com bomba de difusão (4 xIO-6 mmHg), permanecendo 8 horas 

em vácuo. 

Retirou-se o contador usando chama de gás de rua com 

oxigênio. 

Em seguida,, limitou-se a área exposta à eletrólise. 

pintando-se com glyptal as extremidades do contador. 

Um recipiente plástico foi furado adequadamente para 

que o corpo do contador ficasse dentro e as extremidades ficas

sem fora do recipiente. A vedação foi feita com durepox. 

Colocou-se uma mistura saturada de água e sal dentro 

do recipiente plástico, cobrindo totalmente o contador (figura 

19). 

Variou-se lentamente o VARIAC até o fio de tungstenio 

iniciar a emissão termo-iônica de elétrons. Aplicou-se em se

guida um campo elétrico entre a solução e o fio central. 



113 

figuro > 19 

IMPLANTAÇÃO DE ÍONS DE SÓDIO NO VIDRO 
ALC ALI NO, POR ELETROL1SE 

| W W ' 1 c 

127 V 

( T ) CUBA DE PLÁSTICO 

( ? ) SOLUÇÃO SATURADA DE ÁGUA DESTILADA E SAL 

( ? ) ARALOITE 

( 4 ) GLIPTAL 

( ? ) FIO OE TUNOSTÊNIO 

( ? ) FIO OE NÍQUEL 

( ? ) ANODO OE GRAFITE 

(e) VARIAC 

( ? ) FONTE DE ALTA TENSÃO ESTABILIZADA (O- IBOOV) 
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Os íons de sódio da solução são acelerados pelo campo 

elétrico c se difundem através do vidro, sendo neutralizados p£ 

los elétrons que saem do filamento. 

Observou-se um depósito de sódio nas paredes internas 

do contador. * 

Este depósito obedece as leis de Faraday para a ele-

trólise [2-S.F]. 

Mediu-se em seguida a resistência elétrica do conta

dor com os íons implantados e verificou-se que ela era da ordem 

de IO7 a 108fl. 

Houve uma diminuição na resistência do vidro. Retirou 

se o fio do contador e foi colocado um novo anodo de tungstênio 

de 110 um de diâmetro, que foi selado no vidro com copper clad. 

Este contador será chamado de B. 

As experiências por nós realizadas [2-S.F] sobre im

plantação de íons em vidros mostraram que é possível implantar 

sódio, lítio, potássio, cálcio, ferro por meio da ação de um 

campo elétrico estacionário em quantidades macoscópicas que se 

distribuem de uma maneira homogênea no interior da massa do vi

dro e na sua superfície. Esta observação abriu a possibilidade 

de se fazer um contador a catodo interno, já que a região do vi_ 

dro que o metal é depositado passa a funcionar como um condutor 

de resistência relativamente baixa, o que iria permitir a cone

xão do catodo pela superfície externa do contador. 

Como os depósitos não foram homogêneos em todo o int£ 

rior do condutor, abandonou-se a idéia'. 
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I I . 5 . 2 . Dados gerais e técnicos 

T A B E L A I I I 

Nome 4o contador 

Tipo de vidro 

Comprimento do tubo 

Diâmetro do tubo 

Comprimento útil 

E«pessura do vidro 

Material do catodo 

Material do anodo" 

Diâmetro do anodo 

Vácoo 

Gis de enchimento 

Pressão de enchimento 

flOf álcool e 901 artônio) 

Resistência externa 

Fonte radioativa 

Resistência do vidro 

• . 

alcalino dopado COB sóoio 

237 mm 

S 7 S M 

Ma* 

O.i a 0,9aa 

frafite coloidal 

fio de tungstênio 

110 un 

10'* amHf 

álcool e argònio 

10 cmHf 

4.6 MQ 

S2P (emissor B) 

IO7 a 10*0' 

X 

pvrex 

217 M 

3tm» 

150>n 

1.4 mm 

frafite cocloidai 

fio de tungstênio 

110 UM 

10"* antif 

álcool e artônio 

lOcaHg 

4.6 MO 

52P (emissor B) 

10 u a" 101'D 

I • 

11.5.3. Dados coletados 

0 contador X não tem patamar. Os dados dos contado

res C e B estão representados nas curvas características da 

figura 20. 

11.5.4. Análise de dados 

Para o estudo da natureza do vidro foram construidos 

três contadores C, B e X. 
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O contador C feito de vidro alcalino, cujos detalhes 

de construção estão na tabela II, para pressão de 10 cniHg e re 

sistência externa de 4,6 Mft apresenta un> patamar de 700 V e in 

clinação de 0,701 em 100 V. 

O contador B feito de vidfo alcalino no qual foram 

implantados íons de sódio apresenta um patamar de 300 V e incljL 

nação de 0,771 em 1^0V (figura 20). 

A implantação de íons de sódio na massa do vidro pio

rou o contador. O sódio absorve a umidade e torna-se óxiJo no 

interior do contador, isto faz aparecer pulsos espúrios devido 

a efeito termo-iônico do sódio na temperatura ambiente. 

O BG medido com o contador B ê três vezes superior 

ao medido com o contador C. . 

Os pulsos medidos com o osciloscópio são muito irregu 

lares, sendo instáveis e de tamanhos diferentes. 

Este contador foi medido logo que foi construído e 

três anos depois. Verificou-se que suas características vão 

piorando com o passar do tempo e que a presença do sódio é per

niciosa ao contador. 

Para testar outro tipo de vidro fez-se um contador 

com vidro pyrex, chamado contador X, conforme tabela III. 

A resistência elétrica do vidro pyrex é bastante ele-

11 12 

vada 10 a 10 n e a menor espessura do tubo encontrada na pra_ 

ça foi de 1,4 mm. 

Este contador não deu patamar e só foram observadas 

algumas contagens devido sua baixa condutibilidade. 

Mase [l-M] afirma que o vidro pyrex começa a aumentar 

sua condutibilidade a uma temperatura de 60°C. 
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figura- 20 

CURVAS CARACTERÍSTICAS OOS CONTADORES B e C 

* j 

P • 10 cmHg E R * 4,6 M A 

B (VIDRO DOPAOO C/ SÓDIO) -J P A T A M A R , f *°° v 

D IVIUIW w r w «i ^INCLINAÇÃO* 0,77 % EM 100 V 

C (VIDRO ALCAUNO) JPATAMAR^ 700 V 
ÎNCLINAÇÃO =0,70% EM 100 V 

A CPML x 10 3 

12 — 

10 - -

+ + 
iHv) 

1000 1100 1200 1300 1400 |800 1600 1700 W00 
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Observando os resultados obtidos com estes três conta 

dores, pode-se dizer que o melhor vidro para construir contado

res de catodo externo é o vidro alcalino. 

II.6. ESTUDO DE CONTADORES DE CATODO EXTERNO DE JANELA 

II.6.1. Construção de contador de catodo externo de janela 

com anodo fixo â janela e anel de guarda Metálico 

Com um tubo de vidro alcalino construiu-se um conta

dor de catodo externo com janela de vidro. 

Na extremidade livre do fio de tungstênio foi fundida 

uma bolinha de vidro de 2 mm de diâmetro. 

Colocou-se um pouco de cola "Torr Seal" na bolinha de 

vidro e fez-se passar o fio de tungstênio através de-um tubo me 

tálico de níquel de 2 mm de diâmetro externo e 12 cm de compri

mento e puxou-se na outra extremidade até a bolinha ficar encos_ 

tada no tubo. 

Em seguida foi introduzida no contador o tubo com a 

bolinha de vidro na ponta e colada no centro da janela. 

Nessa operação o tubo serviu de guia para colar a bo

linha na janela. Deixou-se secar durante 12 horas (figura 21). 

0 tubo foi retirado e cortado em um comprimento ade

quado para servir como anel de guarda e procedeu-se conforme 

descrito em (II.4.2.1). 



figuro - 21 

CONTADOR OE CATOOO EXTERNO OE JANELA 
COM ANODO COLADO A JANELA 

®-

©" 

€>• 

®-

1 

-® 
-<S> 

-® 

r±^ 
0 TUBO OE VIDRO ALCALINO 

( D CATOOO EXTERNO DE GRAFITE COLOIOAL 

0 ANODO DE TUNGSTENIO 

0 BOLINHA DE VIDRO COLADA i JANELA 

0 ANEL DE 6UARDA METAL CO OU TUBO DE NÍOUEL 

0 ANEL DE GUARDA METÁLICO COLADO AO VIDRO 

0 JANELA OE VIDRO A'.C ALI MO DE ESPESSURA 0,1 M M 

0 FIO DE COBRE ESTANHAOO PARA LIGAR COM O FIO DE TUNSSTÉNIO 

0 SAÍDA PARA O SISTEMA OE VACUO 
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II.6.2. Dados gerais e técnicos 

n 

Tipo de vidro - alealino 

Comprimento do tubo - 705 an 

Diâmetro do tubo - 37 mm 

Comprimento útil - 80 mm 

Espessura do vidro - 0,8 d 0,9mm 

Espessura da janela - 0,1 a 0,2 mm 

Material do catodo - grafite coloidal 

Material do anodo - fio de tungstênio d* 110 um 

de diâmetro 

Vácuo - I0~5 mmHg 

Gás de enchimento - álcool etilieo e argônio 

Pressão de enchimento (101 de .álcool • 901 argô

nio) - ISemBg 

Resistência externa - 2,2 Mü 

Resistência elétrica do vidro - 10* a 109ü 

32 
Fonte radioativa - P (emissor &) 

II.6.3. Dados coletados 

Os dados coletados para este contador de janela de vi 

dro estão representados na curva característica da figura 22. 



figura 22 

CURVA CARACTERÍSTICA DE UM CONTADOR DE 
JANELA DE VIDRO 

I i CPML x K>9 

P * B c a i H g E R = 2 , 2 M S V 

PATAMAR = SOO V 

INCLINAÇÃO- 1,03% EM KX> V 
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II.6.4. Análise de dados 

Este contador destina-se a medir partículas 3 e raios 

X moles; a possibilidade de se construir uma janela de vidro 

côncava na extremidade do contador com espessura de poucos 

mg/cm2 torna a construção deste detector muito mais simples do 

que o tradicional que emprega janelas de mica. 

0 único inconvenients é a impossibilidade de se pred£ 

terminar a espessura da janela a priori. 

Uma vez construido o invólucro do contador pelo sofra_ 

dor de vidro, a espessura da janela é determinada pela técnica 

de absorção de raios B de maneira que a espessura fica conheci 

da antes da construção do contador. 

Afim de poder utilizar o contador com fontes de ten

são entre 1000 e 1500 * que são usuais nos laboratórios e com 

pressões internas suficientemente altas (10 cmHg) para se asse

gurar 1001 de eficiência na detecção de raios $ até cerca de 2 

ou 3MeV, há necessidade de se utilizar um anodo de 110 um de 

diâmetro, o qual apresenta uma flecha considerável quando colo

cado na posição horizontal. Isto prejudica a geometria do sis

tema . 

Por essa razão resolveu-se colar a extremidade do fio 

5 janela conforme descrito em (II.6.1). 

Dada a facilidade d construção desses contadores, 

eles snbstitucm com vantagem os contadores com janela de mica 

para medidas usuais com beta. 

O contador funciona bem, apresentando um patamar de 

500V e inclinação de 1,831 em 100 V (figura 22). 
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II.7. ESTUDO DOS CONTADORES DE CATODO INTERNO E EXTERNO 

II.7.1. Confecção do contador de catodo interno e externo 

CEI-II 

* 

Usando um tubo de lâmpada fluorescente (Philips) con

forme (II.2.1) confeccionou-se um contador de catodo interno e 

externo tipo cilíndrico. 

Este contador foi feito em duas etapas. Na primeira 

etapa, f?ita pelo vidreiro, deixou-se uma das extremidades do 

tubo aberta e na outra extremidade foram colocados três termi

nais conforme dimensões da figura 23. 

Fez-se a limpeza do contador COM ácido nítrico a 20% 

e a seguir com ácido sulfo-crônico, conforme (II.2.3). 

Em seguida, preparou-se no laboratório uma pasta de 

prata. Esta pasta consiste na mistura de araldite com prata co 

loidal. 

Colocou-se uma porção de pasta de pr ,a na extremida

de de um fio de copperclad e através do orifício (1) colou-se 

na parede interna do contador a 3 cm da extremidade (figura 23), 

afim de estabelecer um contato perfeito entre a camada de grafi 

te e o fio de copperclad do catodo interno. Deixou-se secar du 

rante 3 horas. 

Soldou-se a seguir o fio de copperclad na extremidade 

(1) do contador. 

Com um pincel de comprimento adequado, pintou-se com 

grafite coloidal as paredes internas do contador. 

Levou-se, novamente, o contador ao vidreiro e ele com 

pletou o contador (figura 23a). 
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figura -23 

CONTADOR DE CATOOO EXTERNO E INTERNO 
TIPO CILÍNDRICO 

I*ETAPA: CONSTRUÇÃO 00 CATODO INTERNO 

© 9 9 <? 
• t u t u » 11 u 11 nr 

© 

i ». » » » » » » JAX3=a 

X 
L 

0 ® 
too»» 

© © 
50» 

0 TUBO OE VIDRO ALCALINO 

( D SAÍDA PARA O SISTEMA DE V&UO C 9 • 8 mm J 

( D SAÍDA PARA A COLOCAÇÃO DO FIO ANODO ( • • 6mm) 

(7 ) SAl'DA PARA A LIGAÇÃO DO CATOOO INTERNO COM O 
SISTEMA ELETRÔNICO ( « • 9 « i l 

( B ) PIO OE COPPERCLAD ( 0 > O , 4 » » 1 

(e ) PASTA DE ?RATA 

0 CATODO INTERNO OE OR API TE COLOIDAL 
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figura- 23 A 

CONTADOR DE CATODO EXTERNO E INTERNO 
TIPO CILÍNDRICO-(2» ETAPA) 

© © © © © O © © 

_ 

( T ) TUBO DE VIDRO ALCALINO 

( z ) CATODO EXTERNO DE GRAFITE COLOIDAL 

( ? ) CATODO INTERNO DE GRAFITE COLOIDAL 

® PASTA DC PRATA COLADA AO VIDRO 

( ? ) FIO DE COPPERCLAD DE DIÂMETRO 0,40 mm 

© ANEL DE OU A ROA METÁLICO OU TUBO DE NÍQUEL 

( ? ) ANEL DE OUARDA COLADO AO VIORO 

© FIO DE TUNÔSTEMIO 

0 FIO DE COBRE ESTANHAOO 

ífifc SOLDA DO FIO COPPERCLAD NO VIDRO 
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Con.strui.u~se o catodo externo conforme (II.2.4) e co

locou-se o fio anodo de tungstenio de 110 um de diâmetro. 

II.7.2. Dados gerais e técnicas " . 

Tipo de vidro - alealino 

Comprimento do tubo - 2SS mm 

Diâmetro do tubo - 37 mm 

Comprimento útil - 210 mm 

Espessura do vidro - 0,8 a 0,9 mm 

Anel de guarda - tubos metálicos de níquel 

Material do catodo externo - grafite coloidal 

Material do catodo interno - grafite coloidal 

Material do anodo - tungstenio 

Diâmetro do anodo - 110 ym 

Vácuo - 10~s mmHg 

Gás de enchimento - álcool etxlico e argõnio 

Pressão de encimento (101 álcool e 901 argõ

nio) - 10 cmtig 

Resistência externa - 1 Mil 

32 
Fonte radioativa - P 

Resistência do vidro - 10s a 109ü 

http://Con.strui.u~se
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11.7.3. Dados coletados 

Os melhores dados obtidos com o contador CEI-II estão 

representados nas curvas características da figura 24. 

11.7.4. Analise de dados 

A figura 24 mostra a curva característica do contador 

CEI-II. 

A idéia de se colocar uma superfície condutora no in

terior do contador foi a de distribuir uniformemente as cargas 

induzidas no seu interior e garantir que a superfície interna 

seja equipotencial, evitando-se assim, apo's cada descarga, a 

presença de pontos onde uma concentração elevada de cargas pode_ 

ria provocar descargas espúrias e conseqüente elevação do 8G. 

Quando o contador funciona só como catodo externo, 

usando pressão de 10 cmHg e resistência externa de lMft, verify 

ca-se que seu patamar é de 400 V e sua inclinação 1,341 em 100 V. 

Quando o contador é usado só como catodo interno a 

uma pressão de 10 cmHg e resistência externa de lMft, seu pata

mar ê 250V e a inclinação 7,81 em 100V. 

Ligando-se o catodo interno ao externo por uma resis

tência de 4,7 Mft e mantendo-se a mesma pressão e a mesma resis

tência externa o patamar é de 200 V e a inclinação 7,S\ em 100 V. 

Observa-se que, quando se liga o catodo interno ao ex 

terno por uma resistência de 4,7Mi) há uma redução no patamar 

de 50V e a inclinação permanece a mesma. 
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figura- 24 
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Pode-se concluir dessa experiência que a preseaça de 

uaa superfície equipotencial no interior do contador não melho

ra as condições de funcionamento de tum contador a catodo exter

no. 

-t 

II.8. ANÁLISE GERAL 

II.8.1. Influência da intensidade da fonte sobre a amplitude 

do pulso 

Mediu-se, para o contador de catodo externo N com 

anel de guarda metálico, a variação da amplitude do pulso em 

função do número de contagens por minuto, usando-se pressão de 

enchimento de lOcmHg, resistência externa de 120 KíJ e tensão 

de operação constante U = 1400 V. 

A curva obtida esta representada na figura 25 e figu

ra 25a. 

A amplitude do pulso decai exponencialmente com o au

sento da intensidade da fonte, mantendo-se constante a tensão 

entre os eletrodos. 

Este fato é devido ao aumento da contra tensão no vi

dro com o crescimento da intensidade da fonte. A contra tensão 

aumenta com o número de impulsos e com a tensão externa aplica

da ao contador e depende obviamente da resistividade do vidro 

utilizado. 

Quando a taxa de incidência das partículas é pequena 

as cargas situadas no vidro responsáveis pela contra tensão se 

descarregam exponencialmente para a terra, uma vez que a super

fície interna do vidro carregada constitui um condensador cilín 

drico cuja armadura externa é ligada ã terra através de uma 
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figura- 25 
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figuro - 25 A 
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resistência desprezível quando comparada com a resistência do 

vidro. 

A medida que aumenta a taxa de contagens aumenta a 

quantidade de cargas na superfície interna o que- diminui a ten

são efetiva aplicada ao contador, sendo es"e o fator responsá

vel pela diminuição da amplitude dos impulsos. 

II.8.2. Variação da amplitude do pulso em função da tensão 

aplicada ao contador para resistências e 1ntensid£ 

de de fonte diferentes 

A amplitude do pulso aumenta com a tensão aplicada ao 

contador (figura 26), curvas a, 3, y, 6. 

Como o campo elétrico depende da tensão aplicada ao 

contador E « • , quanto maior for a tensão aplicada ao con-
r In -

a 

tador, maior será o número de avalanches provocadas e consequen 

temente maior será a carga coletada pelo fio anodo, gerando as

sim um pulso maior. 

Mantendo-se as demais condições o tamanho do pulso au 

menta quando se aumenta a resistência externa curvas a e 0 ou 

curvas y e 6 (figura 26). 

A passagem da carga Q. através da resistência produz 

uma tensão cuja amplitude é proporcional i quantidade de carga 

V 
Comparando-se as curvas o e Y o u 3 e 6 da figura 

26» observa-se que a amplitude do pulso diminui com o aumento 

da intensidade da fonte conforme já foi visto em II.8.1. 



figuro- 26 

VARIAÇÃO DA AMPLITUDE DO PULSO EM FUNÇÃO DA 
TENSÃO APLICADA AO CON TA O OR PARA RESISTÊNCIAS E 

INTENSIDADES DE FONTE DIFERENTES 

CURVA cC . B6 (R*4,6 Hr& 

CURVA /3 

CURVA 75 

CURVA Ò 

BG ( R • 12 K/O 
FONTE + BG (R» 4.6 MrO 

FONTE + B6 (R« 12 K A ) 

PULSO (V) 

5 

4 

3 

2 

P s 20 cmHg E R =4,6 M A 

A 

U(v) 

000 1500 1700 1900 2100 2300 2500 



134 

II.8.3. Influência da pressão de enchimento sobre a tensão do 

limiar do patamar (V ) 

A figura 27 nostra COTO "se comporta a tensão do li-

miar do pataaar (V ) ea função da pressão de enchimento (p). 

Observa-se, nitidamente, que a tensão do limiar do pa 

tamar (V ) aumenta, quando se aumenta a pressão de enchimento 

4c contador. 

Este fato pode ser explicado fisicamente porque o li

vre percurso médio dos elétrons é inversamente proporcional ã 

pressão de enchimento do contador. 

Aumentando-se a pressão, o livre percurso médio dos 

elétrons diminui e consequentemente sua energia cinética, a uma 

dada distância do fio diminui. Para compensar esta diminuição 

de energia, deve-se aumentar o campo elétrico aplicado através 

do aumento da tensão. 

Por exemplo, usando-se pressão de 10 cmHg a tensão de 

início do patamar é 1100 V, estando o contador no início da re

gião GM. 

3e nós aumentarmos a pressão para 15 cmHg e mantiver-

mos a tensão aplicada de 1100 V, o contador não estará mais na 

região GM, mas sim na região proporcional. 

A curva obtida para contadores de catodo externo é se 

•elhante â que foi obtida por Wilkinson [6-W] para contadores 

de catodo interno, como se pode ver na figura 27. 
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figuro- 27 
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II.8.4. Influência do BG sobre a extensão e inclinação do 

patamar 

A figura 28 mostra que nos contadores de catodo extc£ 

no o 6G não è* constante. Ele entra em descarga para uma ten

são de 1900V. 

Quando se usa fonte radioativa de intensidade dez ve

zes superior ao BG, o contador entra em descarga para uma ten

são superior a 2500 V. 

Consequentemente o patamar obtido para contagens bru

tas é 1400 V para pressão de 10 cmHg e resistência externa de 

2,2 MS) e inclinação igual a 0,80% em 100 V. 

Como para obter contagens líquidas é* necessário sub

trair o BG das contagens brutas, a extensão do patamar e a in

clinação para contagens líquidas são bem menores do que para 

contagens brutas. 

0 patamar para contagens líquidas é de 700 V e a in

clinação 0,29% em 100 V. 

Este fato pode ser explicado pele efeito da contra 

tensão. A contra tensão aumenta com a intensidade da fonte. 

É importante assinalar que essa variação do BG com a 

tensão aplicada ê característica dos contadores a catodo exter

no. 

Em um contador a catodo interno o BG é constante em 

todos os pontos do patamar. 

Este fato mostra que o patamar aparente é muito maior 

do que o real, como pode ser visto na figura 28. 
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figura- 28 
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£ importante assinalar que a diminuição da taxa de 

contagem líquida acima de uma certa tensão (no exemplo citado 

1700 V) é devida à diminuição da amplitude dos impulsos causada 

pelo aumento do F.G, como já foi explicado em (II.8.2). 

Por esse motivo é necessário,sempre uma certa cautela 

no exame dos valores atribuídos a essas patamares. 

0 aumento do BG com a tensão aplicada pode ser enten 

dido como uma conseqüência da emissão termoiônica de elétrons 

pelos átomos de sódio situados na superfície do vidro. 

Como a intensidade do campo elétrico é próxima de ze

ro na superfície interna do vidro, esses elétrons que são emiti 

dos com energia inferior a 1 eV acabam sendo reconduzidos para 

o catodo e somente para potenciais aplicados ao fio acima de um 

certo valor é que eles podem ser acelerados e provocar uma des

carga espúria. 

II.9. CONCLUSÕES 

1) 0 melhor vidro para se construir contadores de ca 

todo externo é o vidro alcalino. 

2) Os contadores de catodo externo funcionam melhor 

quando construídos com anéis de guarda metálicos. 

3) A amplitude do pulso direto do GM diminui expo-

nencialmente com o aumento da taxa de contagem, 

nos contadores de catodo externo. 

4) 0 "background" não é constante; ele aumenta lenta 

mente com a tensão até aproximadamente metade de 

seu patamar aparente e a partir desse ponto aumen 

ta rapidamente com a tensão aplicada. 

\ 



5) A extensão do patamar para contagens brutas ê 

maior do que para contagens líquidas. A inclina

ção do patamar ê menor para contagens líquidas do 

que para contagens brutas. Isto porque o BG au

menta não linearmente com a tensão. 

6) Os contadores de catodo externo de janela de vi

dro substituem com vantagem os de janela de mica 

para medir raios 0 e raios X moles. 

7) A amplitude do pulso direto do GM diminui quando 

se diminui a resistência externa. 

8) 0 tempo morto está em torno de 300 us. Este valor 

está de acordo com o encontrado por Yasin [21-Y]. 

9) Dada a simplicidade relativa de construção dos 

contadores de catodo externo e a ausência dé mat£ 

riais extranhos no seu interior, o uso desses con 

tadores se recomenda Dela sua enorme estabilidade 

a longo prazo e pela confiabilidade de suas condî  

ções de funcionamento decorrentes de baixa incli

nação e da extensão de seus patamares. 

10) 0 uso desses contadores deve ser evitado em fon

tes cuja intensidade flutua rapidamente com o tem 

po em virtude do problema do "afogamento" ocasio

nado pela contra tensão, a menos que se empregue 

um amplificador de alto ganho saturado. 

11) A experiência por nós acumulada sobre o funciona

mento desses contadores em cerca de duzentas con

dições experimentais diferentes nos leva a conclu 

são de que o funcionamento ótimo de qualquer con

tador GM pressupõe o emprego de um amplificador 

de impulsos apropriado a cada-tipo de contador. 
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12) Em razão de sua extraordinária sensibilidade, pois 

não ê demais relembrar que o contador GM é o uni 

co dispositivo de detecção existente capaz de as-

sinalar a presença de um único elétron secundário 

no seu interior, é evidente que a sua construção 

requer cuidados especiais tomo os descritos pelo 

• autor para que ele possa ser utilizado como um 

instrumento confiável. 

13) A nossa experiência mostrou que contadores que a-

presentam defeitos devido a presença de gases ex-

tranhos no seu interior (por exemplo, contamina

ção por ar ou a destruição total da substância u-

tilizada para o quenching da descarga) podem ser 

facilmente recuperados mediante uma simples opera 

ção de enchimento. 

14) Alguns contadores, devido a pequenas variações na 

constituição do vidro utilizado, podem ser sensí

veis ã luz ambiente pela liberação de fotoelé-

trons de seu interior. 

Esse problema às vezes acontece após alguns dias 

de funcionamento. A experiência mostrou que uma 

lavagem interna do contador com água, elimina com 

pletamente esse problema. 

15) O grau de vácuo para estes contadores não deve 

ser menor do que 10"5mmHg. 0 alto vácuo é periú 

cioso ao contador. 

16) O contador de catodo externo apresenta sobre o con 

tador de catodo interno a vantagem de ser indes

trutível quando for aplicada uma tensão acima dos 

valores normais de funcionamento. 
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De fato, mesmo para uma tensão que num contador a 

catodo interno o colocaria em descarga em arco.no 

contador a catodo externo a presença do dielétri-

co (vidro) em seu interior impede á manutenção da 

descarga no regime permanente, graças ao apareci-
4 

mento da contra tensão. 

O contador pode funcionar com resistências desde 

lOOfl até dezenas de mega-ohms sem que isso preju 

dique seu funcionamento. 

A tecnologia de construção desenvolvida durante 

esse trabalho permite a obtenção de contadores 

confiáveis e estáveis a longo prazo. 

Alguns dos contadores permaneceram com as condi

ções inalteradas, durante o prazo de três anos. 

Essa longa estabilidade que é obtida com técnicas 

relativamente simples de vácuo deve ser* atribuida 

ã ausência de grandes superfícies metálicas no 

seu interior. 

Estas apresentam gases oclusos que são liberados 

lentamente com o tempo ou durante o funcionamento 

do contador. 

Essa limitação que é bem conhecida dos pesquisado 

res que trabalham com alto vácuo só pode ser eli

minada com o emprego de metais fundidos no vácuo 

e que são inexistentes no mercado. 

http://arco.no
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