
UFPe -*>£*/-rt-~ " ^ | SC 

PROJETO E CONSTRUÇÃO DO SISTEMA DE CONTAGEM 

PARA UMS SONDA DE NEUTRONS 

MONOGRAFIA 

N*32 

WALTER PEREIRA PONTEIRO 



HALTER PEREIRA MONTEIRO 

M O N O G R A F I A 

PROJETO B CONSTRUÇÃO DO SISTEMA DE* CONTAGEM 

PARA UMA SONDA DE NEUTRONS 

RECIFE 
X985 



WALTER PEREIRA MONTEIRO 

PROJETO E CONSTRUÇÃO DO SISTEMA DE CONTAGEM 

PARA UMA SONDA DE NEUTRONS 

Monografia apresentada ao Coorde 

nador do Curso de Introdução a 

Engenharia Nuclear, Prof. Sueldo 

Vita da Silveira e orientada pe 

la Prof. Helen Jamil Khoury. 

RECIFE 

1984 



HALTER PEREIRA MONTEIRO 

PROJETO B CONSTRUÇÃO DO SISTEMA DE CONTAGEM 

PARA CMA SONDA DE NEUTRONS 

Participação da Comissão Nacional 

de Energia Nuclear/PRONUCELAR En 

tidade patrocinadora do "XVI" Cur 

so de Introdução i Engenharia Nu 

clear. 

RECIFE 

ii 



NSRNBCBBflOS 

A Professora Helen J. Khoury pela orientação segura 

e objetiva alést do apoio dedicado i conclusão deste trabalho. 

A Comissão Nacional de Energia Nuclear/PROMUCLEAR pe 

Ia oportunidade de realização deste trabalho. 

Ao Departamento de Energia Nuclear, através do pro

fessor SuSldo Vita da Silveira, Coordenador do Curso de Introdu -

çie a Engenharia Nuclear pelo estlsulo recebido. 

Ao Sr. Francisco de Melo pelo apoio técnico possibly 

litando a realização deste trabalho. 

iii 



REStMO 

Vm sistema de contagem foi desenvolvido para ser 

acoplado a uma sonda de neutrons com a finalidade de registrar os 

impulsos produzidos pela interação de neutrons lentos no detector. 

Basicamente a sonda de neutrons consiste de uma fonte isotõpica de 

neutrons r&pidos, um detector de nfiutrons térmicos, um circuito am 

pliflcador e um circuito contador de pulsos. 

0 sistema de contagem que foi projetado 8 composto 

por um circuito contador, um temporizador e um circuito de sinali

zação. 0 circuito de sinalização tem por objetivo avisar ao usuá

rio do término do período de contagem. Este aviso i necessário iam 

vec que, o sistema foi projetado de modo que os "displays" permane 

cem apagados durante a Tèalização das medidas a fim de reduzir o 

rápido desgaste das baterias. Testes foram realizados tendo-se ve 

rifiçado o bom funcionamento do sistema projetado. 
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CAPITULO X 

INTRODUÇÃO 

O objetivo deste trabalho € o desenvolvimento de 

um sistema eletrônico a ser acoplado a uma sonda de neutrons. Ba

sicamente a sonda consiste de uma fonte isotõpica de neutrons rã 

pidos, um detector de neutrons térmicos, um circuito de amplifica 

ção e um contador de pulsos. A dificuldade de importação e de ma

nutenção encontrada pelos usuários levou-nos a elaborar um por je 

to de construção de uma sonda de neutrons a ser utilizada em es-
* 

todos de umidade er solos. Este trabalho refere-se apenas ao sis

tema de contagem de impulsos. O maior uso da técnica de neutrons 

para medida de umidade está na agricultura. Devido a carência de 

alimento no mundo, o uso do solo, a conservação de água e o au

mento da colheita são de grande importância. Geralmente uma redu 

ção da água,especialmente em períodos críticos de crescimento da 

colheita, é a principal causa da perda da mesma. Portanto, os me 

todos de conservação e controle de água para todos os tipos de 

agricultura tornam-se importantes. Bn agricultura, medidas de umi_ 

dade com neutrons sio usadas principalmente nos seguintes tipos 
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da estudo: Relações de planta-solo-ãgua e crescimento das plantas» 

armazenamento e movimento da vaidade do solo» movimento de igua 

através de solo e rocha» irrigação e drenagem, etc. 

A utilização da sonda de neutrons para a determina 

ÇSD de umidade no solo baseia-se no processo de moderação dos nêu 

trons causada pela presença de um composto altamente hidrogenado, 

no caso a %ua. Se a fonte de neutrons rápidos e o detector de 

aftutrons tefmlcos são acoplados, os neutrons termalizados pelo 

«ate podem se difundir retornando ao detector. O numero de nêu -

««9ns detectado por unidade át tempo ê «ttxetssente pxqporcioml « quantida

de de igua contida no meio. 

O sistema de contagem desenvolvido ê constituído 

da um circuito contador, um circuito temporizador e um circuito 

da sinalização. Antes de se descrever este sistema descrever-se -

Io os princípios básicos de funcionamento de uma sonda de neutrons. 
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CAPITULO II 

MODERAÇÃO DE NEUTRONS 

As reações nucleares sio a Ünica fonte de neutrons, 

uma das reações empregadas € a reação (a,n) em elementos leves.Por 

exemplos 

Be + Ho — S * C + n + 5,71 MeV 

Os neutrons produzidos tem alta energia e são eha 

nados de neutrons rápidos. Estes neutrons ao atravessarem um dado 

mattrial perdem energia através de colisões de espalhamento inelís, 

tico com núcleos médios ou pesados e através de espalhamento elás

tico com núcleos leves. 0 primeiro processo é mais eficiente para 

neutrons com energias maiores do que cerca 1 MeV e o segundo para 

neutrons com energias menores. Se uma fonte de neutrons rápidos i 

envolvida por uma grande massa de material contendo núcleos leves, 

os neutrons se movem através do material e perdem energia ft medida 

que sofrem colisões de espalhamento. Se a seção de choque do mate 
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rial para absorção da neutrons é pequena comparada com a seção da 

choque para o espelhamento,os neutrons continua» a perder ener -

«ia até que suas velocidade sejam comparáveis aquelas do movimen

to térmico dos núcleos do material. Bias são chamados da neutro:» 

térmicos. Ite material lev* com uma seção de choque para neutrons 

apropriadamente baixa é chamado da "moderador" e dis-se que os 

neutrons «So moderados ou ralentados a energias térmicas. Os mode 

redores mais usados são a égua, parafina e grafite. 

Quando o neutron é espalhado pelo núcleo alvo que 

este em repouso no sistema do laboratório, esta núcleo sofra um 

recuo devido a conservação do memento na colisão. Com o resultado 

a energia do nêutron incidente diminua de ua valor igual i ener

gia adquirida pelo núcleo no recuo. Quando a colisão é analisada 

no sistema de cantro de massa, a energia do neutron e do núcleo 

permanece a mesma, somente a direção do movi mto dos dois é alte

rada. 

A fig, 2.1 ilustra o espalhamento el&stico do néu 

troa no sistema de laboratório e no sistema de cantro de massa.No 

primeiro caso o néutron incidente move-se cem velocidade v. e co

lide com o núcleo que inicialmente astfi em repouso. Como resulta 

do da colisão o néutron sai com velocidade v' a angulo * com re 

laçSc « sua direção inicial, e o núcleo recua em outra direção cem 

velocidade Vj. Sob o ponto da vista do sistema de cerfcro da massa 

o néutron a o núcleo sío observados aproximando-se com velocida

des vc a V respectivamente. Apôs a colisão, o néutron espalhado 
f 

a o núcleo residual saem com velocidades vc e Vc. 



& 
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Sistema de laboratório 

(antes da colisão) (depois da colisão) 

m 
f>-

M 
® 

(antes da colisão) (após a colisão) 

Sistema centro de massa 

Fig.2,1- Uma colisão de espalhamento elãstico entre um neutron e um 

núcleo descrita nos sistema de referência do laboratório e 

do centro de massa 
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As energias cinCticas do neutron antes e depois 

te equaçãot 

da colisão, B_ e B.r podem ser relacionadas, obtendo-se a seguin-

2 
« - * ,A » 2k cos » • 1 . #,% 
1 0 (A + 1 ) Z 

Base equação pode ser definida de forma mais conveniente, introdu 

siftdo o parâmetro o: 

a « (*-±-V (2) 
h + 1 

Portanto a equação fica reduzida a: 

Ej - ~§- B0 (Cl+a) + (1-a) cos +) 

Quando o f » 0 a energia do neutrons espalhado é náximat 

Btaiax * E0 

Por outro lado o valor mínimo de B. ocorre quando • • w então * 

Blmin * a E 0 



Logo a energia mínima do neutron apôs uma colisão 

elastic» € determinada pelo parâmetro a, que depende da massa do 

núcleo alvo. 

Para A « 1 de acordo com a equação (2) a * 0 e au 

manta para outros valores de A. A tabela 2.1 mostra a variação de 

' e em função d* massa do núcleo alvo. 

Tabela 2.1 

Núcleo 

Hidrogênio 

Deuterio 

Berllio 

Carbono 

Sódio 

Urânio 

A 

1 

2 

9 

12 

23 

238 

o 

0 

0,111 

0,670 

0,716 

0,840 

0,983 

£ evidente que o nêutron perde a maior parte da 

sua energia com uma simples colisão com o hidrogênio enquanto que 

por colisões com outros núcleos perde somente uma fração da sua 

energia inicial. 

O método da sonda de neutrons é baseado nas rela--

çÔes aproximadas entre a taxa de contagem no detector, a densida

de de neutrons lentos, a densidade de hidrogênio no solo e portan 

to, o contatado voltmétricô de água do solo. 
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CAPITULO XII 

DBTECTORBS DE NEUTRONS TÉRMICOS 

Os neutrons sSo detectados através de reações nucle 
» 

ares que resultam em partículas carregadas tais como protons, par 

ticuias alia ou fragmentos de fissão. 

Na escolha das reações nucleares que podem ser uti

lizadas na detecçio de neutrons os seguintes fatores devem ser con 

siderados: 

X\ h secçâo de choque da reaçfio deve ser a maior pps 

sível de modo que possam ser construídos detectore* com pequenas 

dimensões; 

2) 0 nflcleo alvo deve ter alta abundância isotópica 

no elemento natural a fim de reduzir os custos de enriquecimento; 

3) A reaçSo deve ter um elevado rendimento (Q) a 

fim de que os produtos da mesma cenham valores de energia cinetica 

tais que permitam distinguir os impulsos devidos & interaçío dos 

neutrons daqueles produzidos pela radiação gama normalmente associ, 

ada ao fluxo de nfiutrons. 
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As reações «ais utilizadas para a detecção de neu

trons lentos sio: 

10 1 7 4 
B + n — ) L i + H e + Q 
5 0 3 2 

Os neutrons térmicos ao produzirem esta reação dei. 

xem o núcleo de lftio no estado excitado em 94% dos casos, enquan 

to que nos 6% dos casos restantes o litio S formado no estado fun 

dementai. No primeiro ceso o rendimento da reação, Q, é de 2,31GMeV 

e o nõcleo de lltio ao decair ao seu estado fundamental emite um 

raio gama com energia 480KeV. No segundo caso o Q da reação e de 

2,79MeV. 

Como o momentum linear do centro de massa do siste

ma S praticamente nulo, os produtos da reação, no caso o nficleo 

de lltio e a partícula alfa, são emitidos em direções opostas e 

a energia liberada ê dividida entre eles sob forma de energia ei 

nitlea cujo valor S dado port 

onde W fi a massa do nficleo de lltio e E ^ a sua energia cinéM 

ca, *h & a massa da partícula alfa « B a sua energia cinêtica. 

6 1 3 4 
b) Li + n — H + He + Q 

3 0 1 2 
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Neste caso o núcleo de trltlo ê sempre formado no 

estado fundamental e o Q da reação é* de 4,78MeV. o cálculo da ener 

oia cinética dos produtos dessa reação fornece: 

E3„ « 2,73MeV a B » 2,05 MeV 

A sucção da choque desta reação i de 940 barns a 

varia com o Inverso da velocidade de neutrons incidente atí a ra 

alio da ressonância. 

3 1 . . 3 1 
c) He + n — H + P + Q 

2 0 1 1 

Nas reações produzidas com neutrons lentos o va

lor de Q ê de 765 KeV, de modo que os produtos da reação (proton 

• núcleo de tritio) adquirem energia cinética da 0,57 MeV a da 

0,191 MeV, respectivamente. 

A sacção de choque para neutrons térmicos é de 5,330 

barns e sau valor também varia com l/v. 

3.2 DETECTOR PROPORCIONAL BP-

0 detector mais usado para neutrons lentos ã o con 

tador proporcional BFj. Nesta caso o trifluoreto de boro serve 

tanto como alvo para conversão da neutrons térmicos em partícu -
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Ias secundárias quanto COMO gás proporcional. Nos detectores co

merciais o gãs ê altamente enriquecido com B o que permite obter 

uma eficiência aproximadamente cinco vezes maior do que no caso 

de se utilizar o boro natural. 

O aspecto de um detector de neutrons depende das 

suas dimensões e da geometria do seu modo. Quando se empregam de 

tectores com elevado volume sensível quase todas as reações ocor

rem longe das paredes de modo que toda a energia dos produtos da 

reação é* liberada no seu interior. Keste caso o espectro da res

posta do detector apresenta somente dois picos os quais correspon 

dem aos dois casos possíveis de formação do Li (estado excitado 

e estado fundamental) (fig. 3.1). 

As áreas sob os dois picos devem manter a relação 

de 94t6, correspondendo á razão entre as probabilidades de ocor

rência das duas reações. 

dN 
3t l 

251 m Energia MeV 

Fif. 3.1-Espectro da resposta de um detector BFj largo 
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dN 
aft" 

efeito 
das parede: 

energia (MeV) 

Fig.3.2 Espectro de resposta de ura detector BF3 de pequenas 

dimensões 

Quando as dimensões do detector não são compara 

veis ao alcance das partículas alfa e ao recuo do núcleo de lítio, 

pode ocorrer que o produtos da reação não dissipem toda a sua ener 

gia ciiiética no gás. Neste caso serão produzidos pulsos de menor 

amplitude, contribuindo para a formação de duas descontinuidades & 

esquerda do pico mais intenso, como mostra a fig. .3.2. Esse proce£ 

so, conhecido como "efeito das paredes", pode ser explicado da 

seguinte format 

- Como o momentum linear do centro da massa do 

sistema 5 praticamente nulo, as partículas são emitidas em dire -

ções opostas. Portanto, se a partícula alfa colide com ã parede 

do detector apôs transferir parte de sua energia ao gás, então o 

recuo do núcleo de lítio terá ocorrido em sentido contrário a 

trajetória da partícula alfa, sendo toda a sua energia transferi

da ao gás. Por outro lado quando o núcleo de lítio colide com a 
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parede do detector a energia cinética da partícula a ê totalmen

te absorvida no ga3. No primeiro caso a reação pode ocorrer a uma 

distancia da parede que varia desde zero ate o valor de alcance da 

partícula alia no gãs considerado. Desta forma a energia total 

transferida ao gãs pode variar entre E_. e B + E , onde E_. é a 

energia de recuo do núcleo de lítio e E ê a energia cinitica da 
e 

partícula alfa. Como qualquer uma dessas possibilidades ê igual -

mente favorável então o espectro da resposta sera aproximadamente 

uniforme neste intervalo. 

O mesmo raciocínio é válido no segundo caso, quan

do a energia transferida ao meio varia entre E-, + E_e E .Em adi 
ia o o — 

çio ao efeito das paredes aparecem os correspondentes àquelas rea 

çSes em que ambos os produtos da reação transferem toda a sua ener 

gla cinética ao gãs. 

O contador BP? é um exemplo do detector em que a 

altura do pulso não fornece informação sobre a energia da radia -

ção incidente, sendo somente função das dimensões e da geometria 

do próprio detector. 

Una característica desses detectores é a sua capa

cidade em discriminar a radiação gama que freqüentemente acompa

nha o fluxo de neutrons a ser medido. Os raios gama interagem in:L 

cialmente com as paredes do detector, produzindo elétrons secun 

dãrios que ionizarão o gás. Como o poder de freamento dos elétrons 

€ muito baixo, estes s6 transferirão uma pequena fração de sua 

energia cinética ao gás antes de colidirem com a parde do detector. 

Ê de se esperar, então, que a radiação gama produza pulsos de pe 

quena amplitude que poderão ser eliminados com o uso de discrimi

n a t e s , sem afetar consideravelmente a eficiência de detecção dos 

neutrons. 
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Na ausência de radiação gana, a curva caracterís^ 

tica do detector apresenta um patamar de mais de 200 V. A medida 

que a intensidade da radiação gama» superposta ao fluxo de nêu -

trone, aumenta, o patamar tende a reduzir-se devido ao efeito de 

•mpilhamento dos pulsos produzidos por esta radiação como mostra 

a figura 3.3. 

cpm 

100 . 

A* OR/h 
B- 60R/h 
O250R/h 
D«1200R/h 

ddp (V) 

Fig.3.3 Curvas Características de um detector proporcio

nal BF, em presença de radiação gama.(Tanarro) 
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CAPITULO I V 

PARTE EXPERIMENTAL 

CORO j& foi dito o sistema eletrônico da sonda de 

nivtrons compoe^se de « a fonte de alta tensão para alinentar o 

detector, um circuito de amplificação e '» contador de pulsos. A 

fig. i.l nostra o diagrama de blocos da sonda de neutrons. 

Alta tensão 

Pre-amplifi-
cador 

amplificador sistema de 

contagem 

1 
Fíf,4,1 - Diagrama da blocos d» uma sonda de neutron» 
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4.1 CIRCUITO CONTADOR 

O circuito contador que foi desenvolvido cem a fi

nalidade de registrar os inpulsos produzidos pela interação de neu 

tons lentos no detector ê composto por um circuito contador, um 

temporizador e um circuito de sinalização. 

Como a sonda de neutrons ê um equipamento utiliza

do no campo, faz-se necessário que a alimentação dos circuitos e 

letrõnicos seja realizada através de baterias. A fim de reduzir 

o rápido desgaste das baterias, projetou-se o sistema ue modo 

que os displays fiquem apagados durante a realização da medida. 

Por outro lado, o circuito deve possibilitar medidas em interva

los fixos. Para tanto desenvolveu-se o projeto de modo que seja 

possível realizar medidas em 30 seg. ou 1 min. 

O circuito contador consiste de 5 circuitos inte

grados 4026 fabricados com tecnologia CMOS ligados de maneira a£ 

slcrona e de 5 display PND 560 com cãtodo comum. A fig. 4.1 mo£ 

tra o esquema deste circuito. 

Este circuito tem como características: display 

enable, reset, clock. 

Através da chave CH. que ao ser acionada faz com 

que um nível alto seja aplicado âs entradas "display enable" dos 

contadoresé possível manter os displays apagados enquanto se rea 

liza a medida. De fato, de acordo com as especificações do fabri, 

cante um nível lógico 1 aplicado ã entrada (fig.4.2) zera as sal, 

das do contador. 
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a b e I 

LEDÍ V 

J 
a , b , . . g - s a í d a s do 

contador 

7mm7 

Fig.4.2- Esquema dos displays do tipo cãtodo comum 

A chave CH. permite zerar os flip-flop internos dos 

contadores uma vez que, ao ser acionada faz com que um nível alto 

seja aplicado as entradas "reset" zerando a salda dos contadores. 

A contagem i iniciada a partir de um sinal vindo 

do circuito temporizador que desinibe o "clock enable" do circuito 

contador. Como a salda do circuito temporizador está normalmen

te em OV, então foi necessário usar como clock enable do circuito 

o clock do contador e como clock do circuito o clock enable do con 

tador, j& que, segundo as especificações do fabricante, um nível 

baixo na erxrada clock enable do contador 4026 permitiria que a 

contagem se realizasse e isto não seria interessante, pois a conta 

gem sõ dev.'.- ser permitida durante o período quase-estivel do mono 
i 

estável do circuito temporizador, período este em que a salda de£ 
i 

te monoestáVel atinge o nível lógico 1. (7,5V) (ver fig. :.: 4.1). 
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O clock do circuito contador (clock enable do conta 

dor 4026) tem por finalidade receber os pulsos que devem ser conta 

dos por este circuito. Como foi dito anteriormente, estes pulsos 

sío gerados indiretamente pelos neutrons térmicos. 

Como pode ser observado pela fig. 4.1, existem re 

sistências ligadas entre as entradas de reset dos contadores e a 

terra e uma resistência ligada entre a entrada DEin do contador me 

nos significativo e a terra. Estas resitênrias têm por finalida

de diminuir a corrente de entrada nos contadores, evitando que os 

mesmos se estragem. 

4.2 CIRCUITO TEHPORIZADOR 

O circuito temporizador consiste de um integrado 

da linha 555 montado na configuração monoestãvel o qual ê dispara

do por uma chave que faz parte do circuito. 

Como pode ser observado na fig. : 4.1, esta chave , 

ao ser acionada, causa uma traslçao negativa na entrada TRIGGER 

do 555 que é capaz de disparar o monoestãvel. 

Nesta parte ainda existe uma chave que seleciona du 

as resistências de valores diferentes, as quais tem por objetivo 

determinar um período guase-estável de 30 segundos ou 1 minuto. 

Como pode ser observado na fig. 4.1, estas resistências estão li. 

gadas em série ao capacitor C e este conjunto está ligado ã fonte 

de 7,5 V, o que acarreta a carga do capacitor. 

O tempo de carga varia com o valor da resistência. 

Quanto maior a resistência maior será o tempo de carregamento e 
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consequentemente maior o pertodo quase estável do monoestãvel.0 es 

quema da fig. 4.3 permite compreender melhor funcionamento deste 

Circuito. 

descarga 

saída 

Fig.4.3-Diagrama de blocos funcional do CI-555 

De fato, supondo-se que a saída dp 5->5 está no ní

vel lógico O, logo, Q « 1 e o transistor está saturado fazendo com 

que o capacitor esteja descarregado. Quando aplicamos um sinal de 

disparo £ entrada de TRIGGER a salda do comparadorVvai para 1, Io 

go Q vai para O e a saída do 555 vai para 1. 

Começa aí o período quase estSvel. Com Q « O o tran 

•lstor está" cortado, logo, o capacitor se carrega, buando a tensão 

no capacitor atingir 2Y2£ , a . a í d a d o comparador 2 vai para 1, Q 

vai para l e a saída do 555, vai para O terminando o período qua-

ee-est&vel . Com Q - 1 o transitar satura e o capacitor descarre-
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ga. Logo, como observamos, quanto maior for o tempo de carga do ca 

pacitor maior serã o período quase-estâvel do monoestável. 

£ o sinal determinado pela saída do 555 do circui

to temporizador que vai servir como sinal de clock enable para o 

circuito contador. 

4,3 CIRCUITO DE SINALIZAÇÃO 

Este circuito e composto de 3 integrados da linha 

555, um integrado 4011 de tecnologia CMOS o qual possui 4 portas 

B, um transistor BC 318 e um alto falante. 

O circuito de sinalização tem por objetivo -avisar 

ao usuário que o período de contagem já se encerrou e que, portan

to, ele pode verificar o numero de pulsos contados. 

O circuito integrado 553 (CI-1) está montado na con 

figuração monoestável e o seu pefíoâo quase estável determina o 

tempo em que a sinalização deve permanecer. Este monoestável é dis 

parado pelo término do período quase-estável do monoestável do cir 

culto temporizador (ver fig. '4 J.). 

Os outros dois 555 (Cl-2, Cl-3) estão montados na 

configuração estável. O CI-2 fornece na sua saída um sinal de al̂  

ta freqüência o qual faz vibrar o alto fal&nte de maneira contí -

nua e dentro da faixa de freqüências audíveis pelo ouvido humano, 

enquanto que o outro fornece em sua saída um sinal de freqüência 

perceptível. A configuraçfio astável ê mostrada na fig. 4.4. 



.21. 

cc 

trigger oul 

CI-555 

C.V TH 

W ^ ^m 

Fig.4.4- Configuração astãvel con o circuito CI-555 

Vamos supor que a saída está no nível lógico 1, lo

go, Q « 0, o transistor esta cortado e o capacitor está se encarre 
2 gando. Quando a tensão em C atingir —5— Vcc, a saída do comparador 

2 vai para 1, Q vai para l e a salda do 555 vai para 0. Com Q • 1 

o transistor satura e o capacitor se descarrega disparando novamen 

te o 555 e assim por diante. Quando menor o tempo de "carregamento 

do capacitor maior serS a freqüência do circuito astãvel. 

As saídas dos dois 555' astãveis são ligadas is en 

tradas de uma das portas E. Na saída desta porta E temos um sinal 

que, ao ser ligado ao alto-falante o faz vibrar dando a impressão 

de um som contínuo porém intervalado, 

A saída da porta E descrita acima é ligada â entra

da de uma outra porta E, A segunda entrada desta outra porta 6 li. 

gada 2 saída do monoestãvel. Com este procedimento conseguimos 

um sinal contínuo, intervalado e de duração pri-determinada. 
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A saída da ultima porta E descrita acina ê ligado 

â base de un transistor BC 318, o qual funciona como um "driver" 

e a salda deste driver é ligada ao alto-falante. 
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CAPITULO V 

TESTES 

A fim de verificar o funcionamento do sistema de con 

tagem, este foi acoplado i saida do detector BF,. O detector foi 

colocado nas proximidades de uma fonte de neutrons rápidos imersa 

em um bloco de parafina. Os neutrons rápidos emitidos pela fonte 

sio ternalizados na parafina e detectados pelo detector BF.. Manti

da fixa a geometria entre detector e fonte, foram realizadas 60 me_ 

dldas de 30 segundos cada. Os resultados obtidos foram agrupados em 

3 grupos de 20 medidas conforme mostra a tabela I. 

A análise dos resultados mostra que as médias dos 

três grupos não apresentam diferença significativa e que os grupos 

aparentam provir de uma ãnica população não sendo detectadas dife -

renças significativas entre as variances. 



Tabela X; r e s u l t a d o s das 

Grupo I 

58206 

58066 

58044 

58458 

58466 

58498 

59208 

58656 

58680 

58560 

58528 

58566 

58648 

58686 

58556 

58806 

58430 

58800 

59059 

58958 

n ~ 58618,85 

8 - 305,85 

. 2 4 . 

as o b t i d a s 

Grupo I I 

58983 

58966 

58768 

58885 

58960 

58638 

59280 

58786 

58838 

58838 

59038 

58186 

58856 

58558 

58286 

58068 

58000 

58450 

58460 

58538 

58671,85 

308,89 

o d e t e c t o r BP 

Grupo I I I 

58586 

58780 

58468 

58438 

58506 

58380 

58466 

58480 

58430 

58555 

58758 

58368 

58606 

58786 

58538 

58838 

58580 

58000 

58368 

58060 

58479,15 

248 ,93 
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CAPITULO VI 

CONCLUSÃO 

Os teste realizados com o sistema de contagem de 

monstraram que o circuito projetado e adequado para ser utiliza

do em uma sonda de neutrons. O sistema não apresenta oscilação ele 

tronicas de modo que somente os pulsos provenientes de um fenôme

no ocorrido no detecor é que são registrados. 
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