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RESUMO

No presente trabalho 6 dada fnfase ao

desenvolvimento de circuitos de detecção nuclear e de

estabilizaçSo e de metodologias nas areas de espectrometri as

gama e alfa,para medidas no campo e no laboratório.

Utilizando-se de técnicas advindas de outros

instrumentos tais como magnetómetros de núcleo saturado e de

bombeamento óptico dotados de circuitos de autozeramento do

campo geomagnético,foi possível desenvolver sistemas de

estabilização e de linearizaçSo de espectrdmetros gama ,

formados de cristais cintiladores de Nal(Tl) e de

analisadores muiticanal. Esta técnica de estabilização

baseada numa malha de realimentaçSo negativa e numa fonte

radioativa de referência pode ser estendida para outros

tipos de detetores nucleares e equipamentos geofisicos. 0

sistema construído apresenta excelente estabilidade térmica

e temporal, que permite uma alta reprodutibilidade dt

medidas. Portanto, determinaç&es de uma mesma amostra feitas

em dias diferentes, podem ser empilhadas nas memórias de um

analisador multicanal, para tratamento posterior. Além

disso, o tempo de pré-»quecintento c reduzido drasticamente.

Os dados de espectrometri a gama obtidos no laboratório

apresentam melhor resoluç9o em relaçSo aos de campo, devido

ao sistema de controle automático de ganho (realimentaçlo

digital), a blindagem de ferro-mercúrio de baixíssima

contaminação e ao programa de tratamento de dados acumulados

disponível .



Fora* construídas cSmaras de ionizaclo a base de

eletretos de Teflon PTFE. para monitoraÇlo integrada de

partículas alfa emitidas no decaimento radioativo do gls

radonio, das séries do urSnio e do tôrio, emanado do solo.

Foi desenvolvido um medidor eletrométrico do tipo capacitor

vibrante empregando um demodulador síncrono, associado a um

filtro passa-baixo de 1* ordem que permite medidas da ordem

de picofarads. Os eletretos foram carregados pelo método

triodo-corona de alta tensSo e tratados termicamente para

estabilizaçSo das cargas negativas. Todos os detectores

foram testados numa cSmara de calibraçSo contendo gls

radOnio emanado de torianita ou uranintta, cuja conetntraC&o

era monitorada através de um detector tipo cintitador de ZnS

(ativado com prata), acoplado a uma válvula fotomultiplica-

dora. Uma boa linearidade foi observada no mecanismo de

descarga em fun(3o do tempo de exposição ao gás radioativo.

Um detector tipo cíntilador portátil, análogo ao descrito,

foi utilizado para medidas de emanaçSo de Rn, pelo solo do

Morro do Ferro.

Os gráficos de isoanomalias radioativas obtidos

mostram uma grande correlaçSo entre os focos de urSnio,

tório e radOnio. Plém disso, observa-se que estes pontos

estSo localizados ao longo das fraturas, onde estlo

presentes diques de magnetita.



QBSTROCT

In this work emphasis is given to the development

of nuclear detection and estabiIiiation circuits.

Furthermore, gamma and alpha spectrometry methodologies were

developed for field and laboratory measurements.

By the use of techniques fro* other geophysical

instruments as fluxgate and optical pumping magnetometers,

it was possible to develop stabilization and linearization

circuits for gamma ray spectrometers composed by

scintillation crystals and multichannel analyzers. This

stabilization technique based in a negative feedback network

and a reference radioactive source can be extended for other

kind of nuclear detectors and geophysical instruments. The

developed system presents excellent thermal and temporal

stability, leading to a high reproductibiIity of the

measurements. Therefore, measurements made with a single

sample but at different time, can be stacked in the

multichannel memory for latter processing. Furthermore, the

pro-heating is drastically reduced. Gamma spectrometry data

obtained in laboratory present better resolution when

compared to field data due automatic gain control (digital

feedback), to the very low contamination iron-mercury

shielding and to the available data processing program.

Teflon PTFE electrets based ionization chambers

were constructed for monitoring the alpha particles from

soil emanated radon, from the uranium and thorium
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radioactive seriei. A vibrating capacitor electrometric

detector were developed using a synchronous demodulator

associated to a first order low pass filter, which allows

Measurements of the order of picofarads. The electrets were

charged by high voltage triode-corona Method and thermally

treated for negative charge stabilization, Qll detectors

were tested in a calibration chamber with radon emanated

from thorianite or uraninatc minerals. The radon

concentration was monitored through a silver activated zinc

sulphide scintillation detector (Lucas cell) coupled with a

photomultiptier tube. Good linearity was observed in the

charge decay as a function of the radioactive gas exposition

time interval. P similar portable scintillation detector

were used for measurements of soil emanated radon in the

"Morro do Ferro* region.

Radioactive isoanomaly plots show a good

correlation between the uranium, thorium and radon focus.

Furthermore, this points are localized in fractures, were

magnetite dykes are present.



DESENVOLVIMENTO DE INSTRUMENTAL, *O EM 6E0F1SICR NUCLEAR E SUA
APLICAÇXO NO MORRO DO FERRO

1- INTRODUÇXO

O Morro do Farro ê uma colina qua se localiza

proximo da parta central do complexo alcalino da Poços da

Caldas-HG (Fig. 1) a apresenta as mais altas radloatividadas

naturais conhacidas.

Sau no*f origina-se dos diqua» a vaios da

magnetita existentes naquala local. Fragmantos da msgnetita

astlo cimentados paios materiais argilosos do solo a formam

uma capa protatora da até 3 «atros da espessura, qua ajuda a

manter sua altituda topográfica da 1541 «atros, um dos pon-

tos Mais altos do planalto. Na Fig. 2 astSo raprasantadas

curvas da nival da ragito compraandando o Morro do Farro a a

diraçto da alinhananto dos diquas da magnatlta,

1.1- Anomalias Radioativas

A madiçfo sistamática das radiaçSas gama da

suparffcia dasta local foram raalizadas pata primaira vez

por Rosar a Cullan (1964)Vpor maio da cintara da lonizaçSo, a

complainant ado por contador tipo cintilador calibrado. Curvas

da isointansidada obtidas por Barrato a Fujimori (1966) sBo

dadas na Fig. 2. 0 nfval máximo de radiaçlo encontrado foi
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do locolizaçSo dt Poço» d* Coldos no SE do BrafcilfBarrcto ft

Fuji»ofi,l9S6).

_ Mopo do curvo» do nfvol do Morro do Forro, most rondo o al i .
nfcomoftfo dot diquot do moon» f i to . O furo do $onáaç$m SK.s
»ituo.M no topo do Morro.



de 3,0 a 3,2 «R/h, considerado extremamente «levado (cerca

dt 10 vezes superior ao nível tolerado na industria nuclear)

i, esses focos de alta intensidade nlo se localiza» no pico

da colina.

1.2- Geologia

0 complexo alcalino Poços de Caldas, devido 91 sua

característica vulclnica, despertou interesse de vlrios

pesquisadores desde o século passado. Derby (16õ7)'fez o

primeiro estudo e dentre muitos trabalhos posteriores

merecem destaque: Ellert (1959)% que fez o primeiro trabalho

geológico em colaboraçto com Bjornberg (1959)^ e Coutinho;

Qmaral (1967)/ c Bushee (1971)1; que fizera» determinaçffes

geocronológicas do complexo, encontrando a idade de 67 Ha

para ankaratritos, de 74 a 00 Ha para intrusões de

tinguaitos, de 60 a 63 Ha para nefeiino-sienitos incluindo

lujaurito e de 54 Ha para diques de fonólitos. Gorsky e

6orsky (1974) estudaram os minerais zirconíferos abundantes

no complexo e Ulbrich (1983)v fez um estudo petrologico

extenso.

Devido a ocorrtncia de elementos radioativos nesse

complexo, a ComissSo Nacional de Energia Nuclear (CNEN) e

NUCLEBRA5 fizeram estudos geológicos bem detalhados a partir

de 1974.

0 estudo geológico do Horro do Ferro começou na

década de 1950 com Tolbcrt (1955)/ Frayha (1962)/ com o
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objetivo do prospecçlo do jazida uranífora,abriu trincheiras

o galerias de pesquisa juntamente com vlrias sondagens,

•edov C\367i fez o primeiro estudo sistemático com varias

anllises químicas de minerais e rochas; Lei, Linsalata,

Penna Franca e Eisenbud (1984r estudaram migraçSes de

elementos radioativos e de terras r i m (TR) c Barreto e

Fujimori (1366)^ fizeram um estudo geológico e mineralogico

tendo em vista o problema de dissipaçSo dos elementos

radioativos.

A rocha inicial do Morro do Ferro provavelmente

foi o tinguaito, porém, devido ao processo hidrotermal e

intemperismo intenso isso nlo pode ser comprovado, pois uma

sondagem de 458 m de profundidade executada pela NUCLEBRAS

no topo do morro n3o atingiu a rocha fresca. P "rocha" \\

existente ft denominada potlssica, indicando a presença de \ J

produto hidrotermalizado de tinguaito ou lujaurito, e se

caracteriza pela composiçlo mineralogica de sericita c

ortoclésio, COM alto teor de Ka0 variando de 10 a 17 %.

R rocha potlssica do Morro do Ferro se diferencia

do restante do planalto, pelo baixo teor de ka0 (em torno de '

21) e pela presença do componente mincralôgico sericita e

caoli*.

Riem dos diques de magnetita, o morro é cortado

por veios de caolim que dificultaram a recuperação de

testemunhos de sondagens efetuadas pela CNEN cm 1982.



1.3- Dcscriçlo do Solo

0 topo do morro ê coberto por vcgetaçlo rasteira

sois a qual o solo 6 relativamente abundante em material

ct-gtnico, onde se observa grande emanaclo de torenio (Rn-

220) c radQnio (Rn-222). Entretanto, junto aos diques

oresentes, onde a superfície ê coberta por fragmentos de

magnetita cimentados por limonita (produto de oxidaçlo de

magnetita e de pirita), sericita, caolim e hidróxidos de

aluminio, observam-se as mais altas radioatividades. Esta

camada de magnetita agregada, de espessura variando de

alguns centímetros até 3 metros, cobre a superfície .ia

dircçlo dos diques de magnetita.

Na encosta N40W, apesar da presença dos diques,

essa camada de magnetita 6 pouco espessa e a rocha potassica

se expSe próxima da superfície, devido ao desnível

acentuado; nas encostas NE c S os solos slo relativamente

finos c na encosta E o solo 6 muito espesso.

1.4- Elementos c Minerais Radioativos

0 espectro de radiaçSo (Fig. 3) mostra a

contribuiçSo decisiva da série do Th-232 nas anomalias

radioativas medidas, enquanto que a da série do U-238 6

mínima. Q contribuiçSo do K-40 6 desprezível pois seu teor 6

de somente 2 % na superfície (Barreto e Fujimori, 1966).'
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•edow (1967) notou pela primeira vii que os locais

onde existe* as «ais altas anomalias radioativas coincide»

coa os pontos de «aior abundlncia de magnetita.

Rmostras de magnetita, isentas de Material de

cimentaçfo. coletadas na encosta SE e analisadas por Barreto

e Fujimori (1986) apresentara* os seguintes teores:

U (pprn) Th (ppm)

a- amostras provenientes
de grandes diques 9,0 • /- 0,6 3S7 • /- 25

b- anostras junto a gale-
ria do DNPN 19.0 •/- 1,0 2170 • /- 120

c- amostras próximas do
topo do morro 7,0 •/- 0,5 1170 •/- 60

Os resultados mostram que a magnetita nSo é

responsável pela anomalia^radiativa intensa observada, pois

as analises químicas concluíram que amostras mais ric*s '

0 contêm teor superior a 21 de ThO». Estes materiais s9o os

# constituintes dos cimento* dos agregados de magnetita e slo

compostos de limonita, hidróxidos de alumínio, scricita,

caolim e ôxidos de terras raras (da ordem de 7%). Barreto •'

Fujimori (1966) estimaram a reserva de ThO», dividindo-a em

' quatro classes e desprezando as de conteúdo inferior a 0,51

Teor entre 0,5 e 1,01 15500 ton.
Teor entre 1,0 e 1,51 10400 ton.
Teor entre 1,5 c 2,01 5920 ton.
Teor > 21 2580 ton.

Hedia de 0,91 de ThO, Total 34400 ton.



Para a identicicaçto dos minerais radioativos

nessas amostras mais ricas em Th e terras raras (TR), elas

foram finamente moidas e diluídas cm água destilada e entto

sucessivamente filtradas com filtros millipore de 5 ; 2.S ;

2,1 e 1,3 micrômetros. EntSo esses filtros foram analisados

por meio de espectrQmctro de raios-X fluorescentes, que

revelou a presença de TR e Th em todos os filtros, exceto no

de 1,3 ym, onde a quantidade retida era inferior ao limite

de detecçlo do instrumento. Utilizando-se microscópio

eletrônico de varredura dotado de microsonda com aumento

superior a 3000 vezes, nSo 6 possível identificar os

minerais toriferos e os de TR, nestes filtros millipore

(Barreto t Fujimori, 19A6).

Na etapa seguinte, essas amostras foram separadas*

por bromofôrmio e constatou-se que, tanto a parte leve como

a densa, apresentavam a mesma radioatividade. EntSo, a

fracSo mais pesada foi submetida a scparacSo por iodeto de

metileno (peso específico*3,3 g/ml), observando-se o mesmo ,

comportamento. 0 separador magnético tipo Frantz nSo foi !
í

utilizado porque separa somente a parte magnética e nSo a

parte radioativa.

Estes dados mostram que o Th-232 e, principalmente

o r4diq,_ responsáveis pela radiaçSo encontram-se adsorvidos

juntamente com as terras raras (TR), nos materiais argilosos

(sericita, hidróxidos de Fe e RI, caolim) (Barreto &

Fujimori, 1966).



t interessante observar a presença de pequenas

quantidades de zeolitas (produtos de altcraçSo da rocha

potássio) que sto emtremamente radioativas, devido a

capacidade de retençio de Ra nas suas estruturas

cristalinas. Este processo também ocorre coa materiais

orgânicos presentes em grande quantidade no topo e nas

vegetações que cerca* o morro.

Os minerais radioativos primários encontrados nas

amostras preparadas de testemunhos de sondagens slo:

silicato de TR (TR,Th.U,Ca)5iO« (Fujimori, i960}, cheralita

(Th.TR.Ca.U) (PO«.SiOa) (Freeborn. 1980; Fujimori. 1963).

monaiita (TR.Th.U)PO» (Fujimori. I960), microlita ou

pirocloro (Th,Ca,TR)a(Nb)a0»(0.0H.F) (Fujimori. I960),

zirclo tor.íero (Zr.Th)SiO* (Fujimori. 1900). allanita

(Ca,Ce,La)a(Rl,Fc)aSi,0,a(O,0H) (Oliveira. 1956), torianita

(Th.Zr)Oa (Fujimori. 1903). cerianita (Cc.Th)O» com teor de

Th de 0.5 a 1,01 de ThOa (Ballard. 1901).

Como minerais secundários tem-se a thorbastnesita

HTMTR.Ca) (C0,)aFa.nH90 com teor de ThO3 variando de 1,0 até'

!40% <1)

Nota (1): Existem varias ocorrência* de bastnesita de origem
primaria como por exemplo em Mountain Pass-USQ.

1.S- Instrumentaçlo e Metodologia

0 objetivo principal foi o desenvolvimento de

sistimas de detecclo da partículas alfa resultantes do



decaimento do fas radioativo rHlnii e de seus ttimlti-

filhe. • de fétens ga«a provenientes do decaimento das

«fries radioativas naturais d» urSnie • têrie. « d*

potássio.

Na construção dos detecteres alfa tip* cletaro da

ienicaele d* eletreto. a idéia básica foi utilizar

co«p«n«ntcs de baia* custa • disponíveis n* *ercad« naci»-

nal, i»a canfcccl* d« verias unidades para «eniteraçle de

radiacle ambiental e prespeccle feefisica. Nesta* técnicas

de «edida sle necessaries varies detecteres. instaladas

durante vários dias. para se ter ue»a bea taxa inteirada de

radiacSe e «• valor «édio significativo.

Foi construída uoa claara de calibraçlo COOJ

••ostra de uraninita, para se testar a linearidade ea funcSo

do teopo quando expostos ao fés Rn-222, e deterainsr a faina

de operaçlo adequada dos detectores de eletreto.

A introdu(lo de u»a grade helicoidal auaenta a

sensibilidade desses detectores e, posssíveloente, o teiapo

de eaposiçSo para a deterninaclo da taxa integrada teja

reduzida de um fator 10. A i»e todo log ia e a instrument açlo

fora* desenvolvidas visando o aproveitanento »éxi«o da

configuraçlo geométrica dos detectores de elctreto,

utilizados no laboratório de Biofísica do IFQSC sob

orientação do Prof. Sérgio Nascerenha*. Os vantagens deste*

detectores de raios-X construídos slo: baixo custo,

facilidade de construcSo e «anutençlo, utilizaflo dt



aii facilmente encontrados no mercado (tubos de

alumínio, tcflon-PTFE tubular). Q geometria destas clmaras

permite que sejam rapidamente desmontadas para limpeza e

carga dos eletretos pelo método de descarga corona.

R disponibilidade de amplificadores eletrométricos

com entrada MOSFET de elevadíssima impedlncia, de resistores

e capacitores de baixa totertncia e de excelente

estabilidade térmica, permitiram a construçlo de um

eletrSmetro de grande estabilidade, do tipo capacitor de

vibraçio. Utilizando-se de técnicas de dctecçfo síncrona

desenvolvidas para os magnet Ornetros de núcleo saturado,

aliadas a estabilidade do estágio de amplificaçSo

eletrométrica, foi possível medir cargas compensadas da

ordem de 10 pC (picoCoulomb) com grande reprodutibilidade.

Plém desses equipamentos de medida e calibraçSo

das clmaras de ionizaçSo, foram construídos: a- sistema de

alta tensSo de corrente estabilizada para implante de cargas

negativas dos eletretos, por descarga corona; b- um forno

adequado para tratamento térmico desses dielétricos, para a

fíxaçBo das cargas negativas em armadilhas mais profundas,

que tornam estes eletretos extremamente estáveis.

Para as medidas de concentraçSo de U • Th de

amostras de rocha foi desenvolvido um circuito de cintrole

automático de ganho para comptnsaçlo das derivas dos

amplificadores, da válvula fotomultiplicadora e do cristal

de Nal(Tl), devido a flutuaçSo de temperatura e da tcns3o dt
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linha, envelhecimento dos componentes e da mudança da taxa

de contagem de fôtons gama incidentes.

No circuito de controle automático de ganho foram

introduzidas malhas de controle, para a linearizaclo da

funçlo de transferência de malha fechada do sistema de

detecçlo, que o torna muito estivei cm resposta a

perturbaclo tipo degrau.

Na malha de retorno foi introduzido um estágio de

realimentaçSo digital usando circuitos de converslo digital-

analógico, desenvolvidos para uso em magnetOmetros de núcleo

saturado de sensibilidade 0,1 nT. Esta técnica torna o

detector fluxgate estivei e linear dentro de um intervalo

maior de freqüência, e aumenta sua sensibilidade devido ao

princípio de detecçSo de nulo utilizado.

No sistema de detecçSo gama-cintilométrico

construído todos os estágios de conversSo-amplificaçSo,

compreendendo desde o cristal de N a H T l ) , válvula

fotomultiplificadora, pré-amplificador, amplificador

espcctroscópico até o analisador monocanal sSo linearizados,

e o ganho total permanece constante. Qualquer variaçSo de

ganho de um desses circuitos é detectado pela unidade de

controle, que atua no ganho da válvula fotomultiplicadora,

restituindo a condiçSo de equilíbrio inicial.

Utilizando-se um analisador multicanal ORTEC-PDCflri

com 6 K canais acoplado a um PC-XT (microcomputador de 16
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bits), o sistema de detecçlo torna-se mais poderoso, pois

todos os dados sJo gravados em minidiscos de S 1/4 * (floppy

disk) para tratamento posterior. Mesmo no caso de

tnterrupçlo nSo desejada de uma medida, os dados já

acumulados serio aproveitados, pois o sistema de

estabilizaçSo desenvolvido posiciona automaticamente todos

os fotopicos nos mesmos canais anteriores (antes da

interrupção), após 10 minutos de pré-aquecimento. Isto

permite o empiIhamento dos novos dados sobre os ja

acumulados, no mesmo arquivo.

0 emprego de uma fonte radioativa monoenergética

de Cs-137, como referência do controle automático de ganho,

garante a linearidade e estabilidade do novo detector gama-

cintilométrico em casos extremos de: a-) flutuaçSo de tensSo

de linha; b-) variacgo da taxa de contagem; c-) mudança de

temperatura e d-) envelhecimento dos componentes.



2- ESPECTROHETRin GOMA USANDO DETETOR DE Nil(Tl)

2.1- Introduçlo

O propósito da espectrometria gama 4 obter

infoma{Bn sobre a distribuieSo dos 3 elementos

radioativos: urtnio, tòrio e potássio. Estes elementos

emitem radiaçlo gama cuja energia é característica do

isotopo emissor presente nas séries radioativas naturais.

Portanto, pila medida das intensidades e das energias dos

fdtons gama, no campo ou em amostras coletadas, é possível

determinar a abundlncia destes 3 elementos radioativos. Qlém

dos efeitos decorrentes da configurable geométrica

cintilador-blindagem-emissor gama, é necessário considerar o

tamanho e a eficiência do detector, os efeitos das variáveis

meteorológicas, tais como pressSo bar^ométrica^ estabilidade

do 9t e movimento de grandes massas de ar. Ps condicCes de

desequilíbrio nas seqüências de decaimento do U, Th e as

peculiaridades do comportamento químico do U, Th e K no

ambiente em estudo, sSo de grande importância na

interpretaçSo dos dados.

0 espectrdmetro de raios gama é formado de um

sensor gama c circuitos eletrônicos que separam a radiaçSo

incidente em dois ou mais componentes de energia.Na prática,

as energias gama utilizadas ocorrem no intervalo 100 KeV - 3

MeV c, somente aquelas emanadas de uma profundidade de 30 cm

*%o detectadas. Equipamentos portáteis necessitam calibraçSo
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periódica, para que as leituras dos instrumentos possam ser

convertidos ca concentracSes de superfície.

0 processamento dos dados por computador ft

rotineiramente usado para as necessárias correções e para

compilar os perfis e mapas de contorno, mostrando

concentrações de radioelcmentos na arca.. Em alguns casos slo

aplicadas técnicas para melhorar a razSo sinal/ruido das

medidas e aumentar o contraste entre os perfis geológicos,

através das razScs TI-20B/K-40, BÍ-Z14/K-40 e Bi-Z14/Tl-206.

Os vários fatores que determinam a eficiência da

espectrometria de raios gama, na exploraçSo dos minerais

radioativos, slo considerados em vários graus de

detalhamento nos capítulos subsequentes.

2.1.1- Os Radioiiôtopos Naturais e Equilíbrio Radioativo

Existem somente três elementos que têm

radioisótopos encontrados em concentracSes significativas no

material crustal da Terra, que sSo: UrSnio, Tôrio e

Potássio. 0 K-40 é o isôtopo radioativo do potássio e

constitui aproximadamente 0,01 1 de todo o potássio. Ele tem

uma meia vida de 1,3 x 10* anos e 09 % dos átomos de k-40

decaem por cmissSo de uma partícula P para formar átomos de

Ca-40, enquanto os restantes 11 1 desintegram-se por captura

eletrSnica para formar átomos de Rr-40, com a emissSo de um

fôton gama de energia 1,46 MeV. Desde que nSo ocorri

stparaçlo de isòtopos de potássio no ambiente natural, o



fluxo d* radiaclo gerado pelo K-40 dentro do V O I U M da rocha

esta na proporclo direta da quantidade de potássio presente.

0 urlnio ocorre naturalmente sob a foraia de

radioisòtopos. U-235 e U-238, que dSo origem às séries de

elementos-fitho, com meias vida variando de fraçfes de

mi li segundo a dezenas e centenas de milhares de anos. Rmbas

séries de decaimento terminam cm isotopos estiveis de

chumbo, Pb-207 (para a série do U-23S) c Pb-206 (para a

série do U-23Ô). 0 U-238 6 o prinçiftjX.isôtopo natural de

urlnio e ttm uma abundância de 99,73 1; portanto, este!

isòtopo e seus elementos-filho s9o úteis no contexto de

exploraçlo de urlnio. Na tabela 1 é apresentada a série de

U-23Ô e as meias-vida de cada radionuclídeo e as emissSes

gama principais.

0 tôrio ocorre naturalmente como isótopo Th-232 e

dâ origem a uma série radioativa, que termina no isôtopo

estável de Pb-208 (Ver tabela 1).

P espectrometria gama transportada, na exploraçSo

de minerais radioativos, depende de: a) sensibilidade remota

a cmissSes gama da série de U-238, capazes de atingir o

equipamento de detecçSo sem sofrer absorçSo e espalhamento;

b) resoluçSo do equipamento de dctecçSo para distinguir

entre a radiacSo gama, citada acima, c as originadas pelo K-

40 e pelos radioísôtopos de torio.
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Tabela 1 - Principais características das séries do U-** •
Th-

Série de decaimento do U-236

Isotopo Meia-vid» Raios gama E (M«V)

U-236
Th-234
Pa-234
U-234
Th-230
Ra-226
Rn-222
Po-216
Pb-214
Bi-214

Po-214
Pb-210
Bi-210
Po-210
Pb-206

Série de decaimento

Th-232
Ra-226
Re-226

Th-226
Ra-224
Rn-220
Po-216
Pb-212
Bi-212
Po-212(64%)
Tl-20fl(36t)
Pb-206

4,51 x 10» a.
24,1 d.
1,16 min.
2,46 x 10*
6 x 10* a.
1,600 x 10* a.
3,62 d.
3,05 min.
26.6 min.
19,6 min.

1,6 x 1 0 * s
21.3 a.
5,01 d.
136,4 d.
Estável

do Th-232

1,39 x 10«» a.

5,75 a.
6,13 h.

1,91 a.
3,64 d.
55,3 s.
0,15 s.
10,64 h.
60,6 min.
3 X 10-' s
3,1 min.
Estivei

0.29
0.61:
1.36;

0,34;
1.59;

0,24
0,73

0,51;

; 0.35
1.12;
1.76;

0,91;
1.69

0,56;

1
2

0

2

.23

.20

,97

,62
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Rs Figs. 4(8) e 4(B> «ostra» as emissScs gama

principais das séries de urlnio c torio. acima de 0,1 HeV •

suas respectivas intensidades. Pode-se observar que «ais de

u« radionuclídeo esta envolvido em cada caso e. as

intensidades relativas apresentadas assumem que cada s6rie

esti e« equilíbrio radioativo secular com seus produtos de

decaimento. Quando a taxa de decaimento de cada membro da

série é igual a sua taxa de formaçlo, o equilibrio secular

existe e, se nJo for perturbado, esta condiçSo scra mantida

até que o suprimento do isôtopo-pai original seja extinto.

Rs equaçSes descrevendo as meias-vida numa série radioativa

e os tempos requeridos para se atingir o equilibrio secular

de partes ou da série total sSo apresentadas em vários

trabalhos (fldams & Gasparini, 1970; Kogan et ai., 1971;

Pereira, 1977).

Na tabela 2 slo dados os valores de janelas

espectrais, usadas na exploracSo de urlnio, onde é assumida

a condiçSo de equilibrio secular para as séries de U e Th.

Tabela 2 - Janelas espectrais comumente usadas para cxplo-
raçlo de Urlnio.

Intervalo de Energia Radioelemento Radiois6topo c emisslo
CHtV) gama monitorada (MeV)

K-40 (1,46)

Bi-214 (1,76)

Tl-208 (2,62)

1,36
1,66

2,42

0,4

- 1,56
- 1,86

- 2,82

- 2,82

Potássio

Urlnio
Tôrio

todos
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2.1.2- Fatores que Qfctaa o Fluxo de Radiaclo Recebida por
ua Espectrtaetro Gaaa Transportado Ç>

Existea virias fontes que contribuo» para o fluxo

do radiacto do fundo. R «ais séria so origina do eleaento-

filho Bi-214 do gas radSnio, quo está seapre prosonto na

atmosfera, associado a aerossóis, ea concentrações que

variaa diariaaente e coa a altitude local. 0 último torna-se

iaportante. se caaadas de inverslo de teaperatura

localizadas estlo presentes. A outra fonte de interferência,

ê o cspalhaaento de radiaçlo do eventos cosaicos, que

auaenta coa a altitude.

Ua auaento da uaidade do solo, devido a

precipitações pluvioaêtricas, reduz o fluxo do radiaclo,

devido è absorçlo de raios gaaa pela água. Ua outro efeito

da chuva ê a deposicSo de eleaentos-filho do Rn provenientes

da ataosfera sobre o solo, que auaenta significatíveaente a

taxa de contagea na janela do urSnio. Consequenteaente,

levantamentos destinados a aedir o conteúdo de

radioeleaentos das rochas e coberturas devea ser realizados

quando o solo estl rclativaaente seco.

Kogan et ai. (1971) tta aostrado que a vegetaçlo

afeta o fluxo de radiaçSo recebida de dois aodos principais.

P bioaassa absorve e espalha a radiaçlo terrestre e tiabéa

pode contribuir na contagem, se ela tiver adquirido qualquer

conccntraçlo dos radioeleaentos por aeio de nutriente*

noraais do solo.



Na Fig. S é apresentado ua «spectre ebtido per us

espectréaetro gana de MaKTl) transportado, posicionado

sobre blocos de calibraclo. contendo uaa aistura conhecida

de urlnio, tòrio c potássio. Rs Areas hachvradas representa*

as 3 regimes espectrais ou janelas (tabela 2), que slo

noraalaante usadas para aedir as centribuiçles do urlnio,

tòrio e potássio. Coaparando-se o espectro real coa as

linhas espectrais das Figs. 4(0) e 4(1) ê possível ter

alguaa idéia das dificuldades presentes, quando os espectros

de radiação slo obtidos nuaa aedida de caapo. Parte disto

decorre do processo de espalhaaento da radiaçlo no aattriel

da fonte e na ataosfera, e parte ê devido ao processo de

espalhaaento nos detectores de cintilaçlo e ao ruido

estatístico, que ê adicionado ao sinal da radiaçlo.

0 principal ponto a ser citado nesta etapa é a

série de fatores que influencia na escolha das janelas

espectrais para caracterizaçlo dos 3 radioeleaentos. Elas

correspondea aos intervalos de energia escolhidos para

registrar as eaissSes gaaa incidentes (tabela 2). Os liaites

usados por diferentes autores dependea, de algua grau, da

geologia das áreas e das proporções da concentra-lo de

radioeleaentos de superfícit,

0 fotopico de 1,76 NeV do Bi-214, que corresponde

a 19 % da energia total do decaiaento, é usado para

identificar o urlnio (Fig. 4(A)). EaissVcs de energia abaixo

de 0,09 HeV do Th-234 c 0,05 NeV do U-234 nlo fio

utilizadas, devido ao elevado ruido gaaa decorrente do
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espalhamento d* Commton. Na série do U-236. o Bi-214

constituo o décimo membro , enquanto qu«, o gás Rn-222 t o

oitavo membro. 0 radtnio é um gás nobre, movei, que escapa

facilmente do solo e de fraturas das rochas, em resposta a

mudanças nas temperaturas atmosféricas e crustal • na

presslo. Ele tem uma meia-vida de 3,05 dias, enquanto que os

dois produtos de decaimento situados entre o Bi-214 e Rn-

222, tim meias-vida da ordem de minutos. Isto sipnifica que

uma medida da intensidade de emisslo de 1,76 HeV é

primariamente uma medida do radtnio na area do interesse, e

nlo necessariamente do urlnio./ Uma ambigüidade similar pode

acontecer no ambiente natural devido as diferentes

mobilidades do urlnio e seus filhos intermediários, nos

diferentes ambientes. Por exemplo, num meio oxidante o

urtnio tem m»is mobilidade que o Ra-226, que resulta no

transporte do U, enquanto %tv o Ra e seus produtos de

decaimento (incluindo o Bi-214) permanecem imobilizados. Num

ambiente redutor, entretanto, ocorre o inverso e o Ra pode

migrar em direcSo a superfície, fornecendo um halo de Bi-

214. Novamente, uma medida da emissSo de 1,76 HeV é

essencialmente u«a medida de Rn. 0 U original, presente numa

rocha, também pode sofrer lixiviacSo, deixando o Th-230 c

Ra-226 como fonte de Bi-214.

Este problema de desequilibrio e o movimento livre

do gls Rn slo duas das maiores dificuldades na aplicaçSo da

espectrometria gama transportada, na exploraclo de urfnio.



Os parSoetrês instrumentais que apresentas maior

variaçle na transcorrer da w* levantamento sla as ganhes dos

amplificedores do detector de cintilacle. Isto pode indueir

as Janelas espectrais a coarire* limites de enerfia errados

e defradar a reselucSo Ca Habilidade do detector de definir

picos espectrais) a tal ponto owe. correçVes para

interferências espectrais (raxlo de interíertncia-strippine,

descrito adiantei estabelecidas para o sistema de detecclo

estlo em erro. R medida «no a intensidade de radiaria

aimenta. a incapacidade de «MB sistema de responder ao

aumento da taxa dt contageoi pode ser uma fonte de erro.

devido a correclo imprópria para o tempo «orto ou derivo dos

janelas espectrais (deslocaaento da linha de base dos

aaplificadores).

2.1.3- Calibraclo do Espectrfaetro

ai Deterojinaclo das Razles de Interferência C"stripping")

0 objetivo priaârio da espectrowetria gaoia ê

adquirir dados que possan ser convertidos eo) concentraçVes

dos 3 radieeleoentos K, U e Th. 0 1* passo para a

deterainaçfo desta relaçlo é medir a radiaçto, devida a u*

dos radioelementos citados, nas janelas espectrais

reservadas para os outros dois. Esta interpenetraçSo é

devida, primariamente, a radiaflo de espalhamento de

Compton, originada de emissões gama de tnergia» maiores e

que slo gravadas tm janelas espectrais cobrindo porçffes de
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energias menores do espectro. Na Fig. 5, a contribuiclo do

espalhamento dc Compton de emissScs gana de 2,62 MeV do

isótopo de t6rio TI-20Ô aparecerá em ambas janelas de urtnio

c potássio. Similarmente, a radiaçSo espalhada da emissto de

1,76 MeV sera gravada na janela de potissio. Os picos dt

menor intensidade dos decaimentos das séries do urlnio e

tório estlo em cada caso proximo» ou dentro das janelas

espectrais utilizadas. Isto contribui nas razQes de

stripping (interferência).

0 método usual para determinar estes fatores é

usar blocos de calibracSo para espectrSmetros portáteis ou

amostras padrto para medidas de laboratório, da

concentrações conhecidas de potássio, urSnio c tório em

proporções variadas. Um bloco ou amostra de silica é

usualmente utilizada para medir o ruido.

0 espcctrSmetro portátil é posicionado sobre cada

bloco e as contagens em cada uma das três janelas s3o

efetuadas simultaneamente. Desde que cada janela esta

sujeita a contribuiçSo dos outros dois radioelcmentos

presentes, 6 necessário determinar 6 fatores de corrcçSo ou

razffes de interferência ou stripping.

Na prática, a contribuiçSo do potássio na janela

do tório é desprezível, EntSo, torna-se necessário resolver

uma matriz para as S razffes restantes, sendo necessário um

mínimo de 4 outros blocos com diferentes proporções de

potássio, urlnio e tório (se um número maior de blocos fosse
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usado, entSo a técnica de mínimos quadrados convencional

poderia ser empregada para melhorar a precisSo).

Este mesmo tratamento é feito em medidas de

laboratório utilizando-se várias amostras padrlo preparadas

de amostras NBL (New Brunswick Laboratory) misturadas com

silica pulverizada. Estas amostras slo lacradas e guardadas

por 20 dias para que o Rn-222 entre em equilíbrio secular

com os outros membros da série do urSnio. Para a medida de

interferência do tôrio é usada monazita cedida pelo Serviço

Geológico dos Estados Unidos (U5G5),com várias concentrações

conhecidas. Finalmente, para o potássio é utilizado o sal de

KCl quimicamente puro.

Estas medidas permitem determinar as razOts de

interferência nas janelas, devido a outras emissSes gama

provenientes das séries do urSnio e tório, além das emissSes

principais (de interesse) e das interferências dt Compton,

que decorrem do espalhamento elástico na blindagem de

mercúrio-ferro utilizada e no cristal de dctecçlo de

Nal(Tl). Esta blindagem de altíssima eficiência reduz

drasticamente a interferência da radiacSo ambiental e

permite medida de pequenas concentraçíes (da ordem de 1

ppm), devido a sua baixíssima contaminaçSo.

b) CaLibraçlo da 5tniibilidade Absoluta t Unidades

0 próximo passo para a obtenção de concentrações

no solo ou cm amostras, a partir de taxas de contagem
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gravadas nas janelas espectrais, ê calcular as

sensibilidades absolutas para um dado si stem», en ternos de

contagens/segundo por unidade de concentraçlo, para cada

elemento.

0 relatório final de nedidas espectronétricas ê

descrito en ternos de concentração do radioelenento. Medidas

tonadas na superfície fornecen una analise media de una área

superficial grande ou de un grande «olume de naterial. Rs

concentraçOes deven ser expressas en 1 de K, partes por

nilhlo de equivalente de urinio (ppn eli) e partes por nilhlo

de equivalente de torio (ppn eTh). 0 terno equivalente 6

usado porque o nétodo nSo nede diretanente urtnio e tòrio, e

assume a condiçlo de equilíbrio radioativo secular para as

séries radioativas.

2.1.4- Instrumentaefo empregada em Espectrometria Gama
Transportada

2.1.4.1- Desenvolvimento Histórico

Oté o inicio da década de 1950, o detector de

radiaçfo padrto era o contador Geiger-Hüller (G-M), que

forneci somente a indicaçSo de contagem total, nSo sendo

possível distinguir entre as radiaçSes provenientes do

potássio, urinio e torio.
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O advento do detector de cintilaçlo d* iodcto d*

sódio dopado com tálio foi da maior importância, por dois

motivos:

a) seu poder de absorclo (eficiência de dcteccSo)

é várias centenas de vezes maior que a do detector G-M, para

o intervalo de energia de interesse ,

b) os pulsos de saída produzidos têm amplitudes

proporcionais ai energias da radiaçSo gama incidente.

Rcrescentando-se circuitos eletrônicos capazes de amplificar

e contar os pulsos de acordo com suas amplitudes, 6 possível

separar as contribuicQes dos 3 radioelemcntos, de acordo com

suas energias.

No detector tipo cintilador, os f6tons-gama

interagem dentro do cristal, causando cintilacSes breves de

luz cujas intensidades sSo proporcionais as energias

depositadas no cristal, pelos raios gama. 0 tubo

fotomultiplicador que está opticamente acoplado ao cristal,

usualmente com graxa transparente, converte as cintilaçffes

em sinais elétricos correspondentes, que podem ser

amplificados e tratados por circuitos eletrônicos

subsequentes.

0 técnica de discriminaçSo (tratamento) dos

pulsos, de acordo com sua amplitude, e conhecida como

analise da altura do pulso. 0 método mais simples é usar um

circuito de dircriminaçSo monocanal, que permite a contagem

de todos os pulsos, acima de uma certa amplitude (energia)



24

préajustada. Um irranjo mais sofisticado utiliza UMI janela

ajustávcl I R largura e altura, de tal MOdo que pulsos

situados dentro da janela do discrininador sSo contados.

Este detector (amplificador) ê conhecido COMO analisador

Monocanal (SCR).

R partir da netade da década de 1960, os

levantaMentos de radiacSo gaMa de caMpo passaram a ser

feitos através de espectrometros gaMa, que utiliza* 3

analisadores Monocanal 5CP ajustados para discriminar pulsos

de amplitude correspondentes ao potássio, urinio e tório. UM

quarto discriminador é usado para cobrir um intervalo de

energia abrangendo a faixa dos três SCP (tabela 2 ) . Gs

R falta de padrQes e, em muitos casos, a falta de

I conhecimento dos princípios de espcctrometri a gama,

\ transportada e de laboratório, causam dificuldades na coleta

e interpretaçSo dos dados.

2.1.4.2- 5ituaçBo Rtu»l da Tecnologia dos EspcctrSmetros
Gama

Rs técnicas de instrumentaclo e aquisicSo de dados

em espectromctria gama podem ser separadas cm 4 grupos, para

propósito de discussSo:

a) detectores,

b) circuitos de tratamento de dados,

c) análise de altura de pulsos,

d) estabilizacSo de espectro,



a) Detectores

O detector dc Nal(Tl) ê ainda o aiais amplamente

utilizado em aplicaçBcs dc prospcccSo dc urSnio. Os cristais

dc CsI(Tl), apesar dc terem maior eficifincia (poder dc

absorçlo), nJo slo utilizados devido a resoluclo amor.

Uma categoria inteiramente diferente dc cintilador

é aquela baseada ca plásticos orglnicos. Estas Materiais ttm

número atômico baixo e. portanto, eficitncias muito pequenas

para a completa absorçlo de raios gama na regiIo dc 0,5 -

3,0 MeV, útil para aplicaçBcs dc exploraçSo dc urínio. Estes

cintiladores pllsticos slo amplamente usados em medidas de

laboratório como blindagens ativas c cm aplicaçSes

similares, onde o objetivo é detectar os instantes dc

ocorrência dos eventos.

No caso dc espectrOmctros portáteis, os detectores

construídos de cristais cintiladores dc 76mm x76mm (344,6 -X

cm»), acoplados a vllvulas fotomultiplicadoras (PMT)

constituem ainda o equipamento padrSo. Todo o sistema

cristal-fotomultiplicadora- fonte de alta tensSo é colocado

dentro de um cnvôlucro protetor contra choques mcclnicos a

térmicos.

Uma das medidas padrlo dc performance de um

detector de cintilaçSo é a resoluçSo do pico monoenergético

de 662 KeV do isótopo Cs-137. Esta 6 a medida da largura do

• / Ct-J



fotopico. sendo portanto una medida da capacidade do

detector de definir dois fotopicos pr6xi«os. Detectores de

Nal(Tl) têa resoluclo da ordem de 3 % ou «ais.

UM fòton-gaaa de energia entre 0,5 - 3,0 HeV cede

energia ao cristal de Nal(Tl) através de uaa série de

interacScs COM elétrons no Material, onde a Maior parte da

energia é convertida n u n série de cintilacSes virtualMente

stMultlneas. Sc toda a energia de UM foton-gaaa incidente é

absorvida pelo detector deste Modo, a cintilaclo coMposta

resultante produzir! u*i altura de pulso correspondendo *

energia total. Entretanto, se depois de UM nÓMero de

colisQes, onde ha perda de energia, o fóton ga«a de Menor

energia escapa do detector, a altura de pulso produzida pelo

evento seri identificada COMO sendo de energia Menor, c nSo

ser» contada na janela de energia ajustada.

0 núMero de fotons parcialMente absorvidos, que

apareceu em janelas de Menor energia depois do processo de

trataMcnto do pulso, é pequeno num novo tipo de detector,

onde o cristal de NaKTl) é envolvido por uma caMlda de

CsKTl), que tem UM teMpo de recuperaçlo maior. Os tcMpos *íe

dccaiMcnto para cintilaçSes nos dois Materiais sSo

diferentes na raxJo 4:1, de tal form» que é possível

diferenciar entre fotons que têm sido completamente

absorvidos no Hal central (parte ativa do detector) e

aqueles que tfim sido absorvidos por ambas as partes, isto 6,

aqueles que foram parcialmente absorvidos e espalhados.

Circuitos de discriminacSo de forma de pulso slo usados para
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rejeitar todos os eventos quo tea ocorrido totalmente ou

parcialmente no Csl. • açoitar somente aquelas que

ocorreram, com absorcSo total, no NaI.

b) Circuitos Eletrônicos de Tratamento do Sinal

R funçlo destes circuitos 6 converter os débeis

sinais de carga, que aparece* no Inodo da fotomultiplicadora

de um detector de cintilaclo, em pulsos de ttnsSo cujas

amplitudes seja* proporcionais as energias dos eventos de

fotons-gama incidentes.

Sistemas bem projetados ttm um pré-ampliftcador

sensível I carga localizado na base do detector, que

converte os pulsos de carga em pulsos de tensSo, capazes de

percorrer um dado comprimento de linha (cabo condutor

coaxial). Ent3o, o sinal c introduzido no amplificador

cspcctroscopico contendo circuitos de filtros especiais, que

conformam os pulsos para dar uma relaçfo sinal/ruido

conveniente. Este amplificador produz pulsos de conformação

gaussitnica.

c) Pnalitador dt Pltura de Pulso

fl forma mais simples de dispositivo de medida de

altura de pulso, o analisador monocanal SCP, aceita os

pulsos do amplificador espect rosc6pico convertendeos em



pulses lógicos, quando o pulso do detector posiciona-se

entre os limites de amplitudes pré-ajustadas do 5C0.

0 problema mais sério com os SCP é a dificuldade

em determinar quais os limites de energia correspondentes,

para o ajuste dos controles do painel. No ciso de

espectrômetros de 4 canais para trabalho de prospeccSo, um

quinto canal é comumente usado e ajustado, para cobrir o

fotopteo de um isôtopo de referência (tal como o Cs-137) que

permite um ajuste manual.

Os outros ajustes de janela também têm controles

pré-ajustados nSo acessíveis no painel do instrumento. Os

ajustes iniciais (geralmente de fábrica) requerem um gerador

de pulso nuclear com controles calibrados e provisSo para

variar a forma dos pulsos, para simular as condiçffcs de

operacSo do detector. Muitos circuitos diicriminadores SCR

slo sensíveis à forma do pulso (em algum grau) tanto quanto

• altura do pulso, de tal modo que, calibrates usando

gerador de pulso inicial feitas pelo fabricante podem estar

erradas se este cuidado nSo é cuidado. Uma vez feita a

calibraçSo inicial, a precisSo das medidas subsequentes

feitas pelo operador depender! inteiramente, de que todos

estes ajustes mantenham suas posiçffcs relativas,

correspondendo aos limites de janelas requeridos.

Par» medidas mais precisas de altura de pulsos sío

utilizados atualmente analísadores muiticanais, que usam



conversores anilogo-digitais (RDC), similares «os dot

voltimetros digitais de alta velocidade.

R amplitude de cada pulso de chegada ao detector é

Medida pelo flDC, que gera UM número correspondente variando

de 1 a UM valor máximo, determinado pela precislo do

conversor. EM sistemas de laboratório, algumas vexes ê

necessário utilizar 6 K canais, se detectores de estado

sólido (tipo scMicondutor) sSo usados. Para os detectores de

Nal(Tl), o recurso de 2 K canais ê suficiente para se obter

UM ótimo espectro de energia. No analisador Multicanal

empregado, slo reservadas 2K memórias de UM acumulador

(buffer) controlado por UM Microprocessador Z-60, que

increMcnta uma unidade no endereço de memória que é chamado

pelo RDC. Portanto, no final das Medidas, ê obtida uma

represent»çSo do espectro de energia gama na memória, que ê

simplesmente UM histogram* de energia dividido CM 2k

intervalos discretos (Fig. 17), Mostrando o número de fótons

gama definido em cada canal durante o período de contagem.

Os dados acumulados podem ser transferidos para UM

microcomputador PC de 16 bits ti tempo real, através de uma

interface paralela e tratados numericamente. R programaçto

disponível permite reduzir os dados, eliminando as contagens

CoMpton na rcgilo de interesse (ROD determinada através de

amostras padrio, e as contagens de fóton* gama devido a

emisstfes de menor intensidade de elementos-filho das séries

de urtnio c tório, cm equilíbrio radioativo.



Quanto aos conversor** ROC, existem dois tipos

distintos de opcraçlo para converter a altura do pulso nua

nvmero proporcional:

a) Método de raapi de Wilkinson,

b) Método das aproxiMaçVes sucessivas.

No Método da raMpa. UM capacitor é carregado até

se igualar a altura de cada pulso do detector e» entlo,

descarregado até r«ro. enquanto pulsos de UM oscilador de

100 NHz slo contados. 0 nÚMero do contador no final deste

processo ê tomado COMO UM enderefo de Memória pelo

Microprocessador. Se UM segundo pulso atinge o RDC durante o

processo de conversSo. ele í ignorado. Portanto, o tempo

gasto na converslo é denominado teMpo Morto de RDC e no

conversor Vílrinson ê proporcional a altura do pulso

analisado, somado a UM teMpo fixo devido a opcraçVes lógicas

no RDC.

Rtualmentc, o» sisteMas de aquisiçSo de dados de

alta velocidade, conectados a microcoMputadores utilizam UM

conversor RDC de aproximações sucessivas do tipo paralelo,

COM razlo de aMostrageM de S HHz. 0 sisteMa RDCRM-ORTEC 916

P eMprega este tipo de converslo, que tem UM teMpo Morto

fixo. BasicaMentc, o circuito é formado de UM coMparaJor de

alta velocidade, i^\t% compara a altura do pulso com • ssida

analógica de UM DPC na Malha de realiMentaçSo negativa. Este

DBC é controlado por circuitos lógicos Que reduzes) o tenpo

de co«paraçlo das duas tensSes.
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O teapo «orlo do 00C é w* fator que requer situas

foras do correçSo, pars qualquer tioo do conversor usado. 0

teapo aorta ê o intervalo durante o qual o PDC está

executando uaa convcrslo o, portsnto. nlo está hsbilitsdo

para aceitar outros pulsos do detector. Ho caso de

aproxiaactes sucessivas, o teapo aorto tea ua coapriaento

fixo, enquanto que no tipo raapa do Wilkinson, elo ê

proporcional a aaplitude do sinal aedido.

d) Estabilitaçlo dt Espectro

Todos os espectreaetros sío sensíveis a deriva do

espectro, isto ê, existe a possibilidade dt que a altura do

pulso do detector, correspondendo a uaa dada energia, varie

nua periodo d* alguaas horas. Este coaportaaento ê percebido

pela variacSo uniforae do fator de escala do eixo horizontal

do espectro de ua analisador aulticanal.

Ps aaiores fontes de deriva espectral sSo os

ganho* das válvulas fotoaultiplicadoras, que slo dras-

ticaaente afetadas pela teaperatura e nlo slo particular-

aente estáveis aesao a teaperatura constante, e flutuações

na fonte de alta ttnslo. Uaa variacSo de 0,11 na slts tensSo

aplicada a fotoaultiplicadora, auda as alturas de pulso de

sproxiasdaaente 1% , Fontes modernas de sita tensSo beta

elaboradas, dotadas de coapensaçSo de teaperatura, pode»

reduzir esta fonte de deriva do espectro a valores

desprezíveis. 0 vsriaçSo do ganho da fotoaultiplicadora pode
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ser reduzida • liai te* adaissíveis colocando-se es

detectores nuai cSaara controlada teraicaaente.

Existea alguns espectrtaetros que incorpora* uaa

estabilizaclo ativa d* espectro. Isto envolve a aoniterafie

d* pulsos devido a cintilantes no cristal detector,

originadas por ua radioisétopo especialaente i«plantado. eu

a uaa fonte de luz artificial que iluaina a válvula

fotoaultiplicadora.

No circuito de estabilizaclo. dois aaplificadores

SCA téa janelas espectrais adjacentes. dispostas

siaetricaaente ea r&laflo ao fotopico gerado pela fonte

iaplantada. 0 conjunto é entlo ajustado, de tal foraa que

quando as taxas de contagea dos 2 SCR slo iguais, a saida ê

nula; aas quando difere* ligeiraaente, ua sinal de erro

proporcional ft gerado. Este sinal de erro pode ser usado

para nudar o ganho do estagio de aaplificadores ea cascata,

para restaurar a relaçSo apropriada entre os picos

espectrais e as janelas de contagea. Q técnica aais coaua

para aplicaclo da a$3o corretiva ê através da alta tensSo da

fotoaultiplicadora, eabora, variando o ganho de conversSo do

OOC ou o ganho do aaplificador espectroscòpico («ais

dificultoso) poderia dar o aesao resultado.

Muitas variaçVes da técnica geral de estabilizaçlo

do espectro tf« sido utilizadas, principalaente ea

espectr9»ctros portáteis. 0 problema é evitar sua

interferência coa a inforaeçSo espectral de interesse. Esta



liaitacl* significa *ju* » font* iaplantada nl* deve gerar u*>

pica na regile de interest*, ist* *. «• interval* de 0,5 a

3.0 n«V. N* cat* de usa f*nt* lu*>in*sa iaplantad* Cdi*d*

PIM), cla d*v« ser pulsada durante intervalas curtas

pr*d*t*raiinad*s. «wand* a a*jwisi(t* d* dad*s nl* *sti

habilitada, para «vitar «wal*jw*r tip* d* interferência.

Entretant*. vm r«di*i*#t*p* nl* p*d* s*r central ad* a nl*

s*r p*r u* e*turad*r awclnic*.

Para s* evitar interferência C*M as dad*s • as

inc*rt«zas da f*ntc lw*)in*sa d* di*d* PIN, si* usadas fentes

ga*)> d* baixa energia, tal c**>* • Oa-133 que gera vm pic* d«

3S6 KeV. Para esta baixa energia, ««saw us p«*.u*n*

deslecaaent* da linha de base, devide a altas c*ntag*ns

(equivalente a 20 KeV , per *>*«pl*I, seria interpreted* p*r

u*) espectro es t abi li sad* utilitand* Ba-133 C**J* u«a reducl*

d* ganhe d* 20/356 («u apr*Ki»ade«ente 61>. 0 circuit*

automatic* de centrei* de ganhe atua auaentand* • ganh*

total dc 6% . d* tal f*r«a a eliainar a deriva devida a

contagens elevadas.

2.2- Instrument act* e Metodologia

Progressos significativos no desenvolvimento de

detector»» de radiaçSo ga»a de estabilidade e linearidade

excelentes tt« sido alcançados pel* escolha adequada de
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fonte radioativa monoenergética • de circuitos elctrOnicos

•laborados.

Uma análise detalhada serd feita na performance do

^ontrole automático de ganho (CRG) através do circuito de

realimentaçSo, para eliminar os vários problemas de

estabilidade existentes nos detectores gama-cintilométricos,

desde a dependência da válvula fotomultiplicadora com a

temperatura até o envelhecimento dos componentes utilizados.

0 protótipo construído combina a alta eficiência

do detector de Nal(Tl) com a excelente estabilidade

introduzida pelos circuitos de COG para reduçto de tempo dt

medida e de pré-aguecimento dos circuitos.

Os problemas de estabilidade devido a efeitos de

curto período causados por variacOes drásticas na taxa de

contagem e, aos de longo período decorrentes de flutuações

de temperatura e envelhecimento dos componentes sSo

totalmente eliminados pelo circuito de realimentaçlo

utilizado.

Qlém das características descritas, outro fator

importante 4 a reduçSo do ruido ambiental e do espalhamento

Compton dos fôtons gama emitidos pela amostra analisada, por

meio de uma blindagem de mercúrio-ferro de baixíssima

contaminação.
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2.2.1- Princípios d* Operaclo • Performance d* Circuitos d«
Controla Rutomático dt Ganho (CP6) desenvolvido para
o Detector Gama Cintilométrico

0 ganho ou fator de conversSo de energia do fôton

gama em altura de pulso nos detectores de NaIÍTl) depende de

fatores já citados. Portanto, nos sistemas clássicos slo

necessários freqüentes procedimentos de calibraçSo, usando

padrVes conhecidos.

Na Fig. 6 é apresentado um diagrama de blocos

funcional, onde parte do sistema de detecçSo gama

construído, desde o cristal de NaIÍTl), válvula

fotomultiplicadora, pré-amplificador, amplificador

cspectroscópico, até o analisador monocanal 5CR constitui a

malha de realimentacSo do circuito de CRG. Todos os trfis

projetos desenvolvidos e descritos adiante baseiam-se neste

circuito de realimcntaçSo digital.

Basicamente, o espectro de energias obtido da

amostra contém um fotopico de energia de 662 KeV, produzido

por uma fonte de Cs-137 de meia-vida relativamente longa e

de atividade de 3 microcurie, posicionado perto do cristal

detector, que está protegido da radiaçSo ambiental e dt

flutuações térmicas. Este fotopico dt referência para o CRG,

é estável c situa-se abaixo das regiíes de interesse (ROD

utilizadas (Fig. 5).

Nos projetos dos sistemas de CRG foram usados

circuitos analógicos c digitais dt grande performance t
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estabilidade térmica • temporal, associados a cálculos de

rcalimentaçto e dt resposta tn freqüência das malhas de

controle empregadas.

Fora» desenvolvidas três técnicas de controle de

ganho automático na malha de realimentaçSo, para

estabilizacto e linearizaçfo do ganho dos amplificadores

ligados em cascata:

a) Circuito de CBG usando amplificador de ganho controlado

por fotoresistor na malha de realimentaçlo;

b) Circuito de CP6 usando amplificador de ganho controlado

por transistores FET no elo de realimentaçlo;

c) Circuito de COG usando a variaçlo do ganho da válvula fo-

tomultiplicadora (PUT), com a tenslo de polarizaçlo con-

trolada pela malha de realimentaçlo digital.

No primeiro projeto foi empregado um elemento

fotossensor para controle de ganho do amplificador CR 3140,

introduzido na malha de realimentaçlo. No segundo caso foi

usado o comportamento resistivo do transistor JFET, para a

funçto de controle. Basicamente, os funcionamentos destes

circuitos sSo análogos cm ambos os casos, com cxceçio de

algumas malhas de controle que sSo introduzidas para

linearizaçSo das funç0es de transferência, para evitar

possíveis instabilidades nos circuitos. Estes dois circuitos

funcionaram satisfatoriamente dentro das condicSes

existentes no laboratório de temperatura controlada. Ppesar

de serem compensados em temperatura, estes circuitos

introduzem efeitos de n&o linearidade na funclo de
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transferencia de malha fechada, para variacQes rápidas da

temperatura. O casamento de características dos componentes.

para rcduçlo destes efeitos térmicos,apresenta dificuldades.

2.2.2- Circuito de CflG usando amplificador de ganho contro-
lado por fotoresistor na malha de realimentaçlo

0 diodo fotoemissor(LEO) usado como transdutor

inverso(Jones, 1979) para o controle de resistência do

fotoresistor LOR foi o LC37P,fabriçado pela Sicmens-Coclma

que emite uma luz intensa de cor verde de comprimento de

onda(S60»/-15) nm.Este LEO de GRP tem uma intensidade

luminosa variando de 6.3 a 50.0 med, para uma corrente de 20

mQ.Geralmente esta intensidade luminosa varia linearmente

com a corrente de conduçSo direta do diodo.

No protótipo construido (Fig.7),o LED 6

encapfulado juntamente com o LDR.dt tal modo que a luz

emitida pelo LED ilumina diretamente a superfície

fotossensível da resistência variável.

0 fotossensor utilizado foi o LDR Philips RPY

56,que é uma célula fotocondutivi de grande sensibilidade e

excelente estabilidade.Devido ao processo de fabricaçfo

destas células de CdS,elas apresentam toleríncias muito

pequenas.R potência máxima dissipada a uma temperatura

ambiente de 40<C nào deve superar 200 mW.R resposta

espectral máxima ocorre entre 500 e 650 nn (Philips, 1970);
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Fig 8 . Circuito de controle de gonho usando o resistência fònte.dreno dt
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Fig 7_ Circuito de controle de gonho usando a variação do resistência

com o luz, de um fotossensor LDR»



este intervalo abrange o comprimento de onda de emisslo do

LED usado.

0 fotoresistor ê usado para o controle do ganho do

amplificador CR 3140(03) introduzido na malha de

realimentaclo para compensacSo de ganho,entre o amplificador

espectroscopico e o controlador derivativo.R fonte de alta

tenslo para polariiaçlo da válvula fotomultiplicadora 6

mantida constante (1000 VDC).

Devido a resposta nJo linear do LDRía resistência

decresce cxponencialaente COM O aumento da intensidade

luminosa incidente) é necessário introduzir uai aaiplif icador

antilogaritmico na saida da tensSo de controle da atalha

integral para linearizaclo da funçSo de transferencia da

«alha de rcalimcntaçSo.P saida em lenslo deste aaiplif icador

nlo linear é convertido cm corrente,de u« «todo

proporcional «através de um aiaplif icador de

transconductancia(Gracne et ai., 1971; Graeaie, 1973). Esta

corrente circula pelo LED LC37P,quc constitue o transdutor

inverso.

Portanto,ajustando-sc os parâmetros dos

conversores ê possível linearizar a curva de transferencia

total do sistema amplificador antilogaritmico-amplificaoor

de transconductancia-LED-LDR, (Fig.7) tornando a atalha de

realimentaçlo mais estivei.
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O ganho do amplificador inversor dc control* 6

dado peta relacSo (Schilling 4 Bclovc, 1979):

eu

R configuraçlo bisica de 1 conversor

antilogaritmico ê dada na figura 7 (Schilling & Belove,

1979; Graeme. 1973; Dun lap, 19BS). BpUcando-sc o conceito

de junçlo somadora no amptificador inversor R1 (Mitchell e

HcClure 1975),ten-sc:

V. * RKI. (2)

R tenslo base-enissor do transistor NPN BC 414

(fabricante: Siemens) é dada por

Vfc. - - V« (3)

R corrente dc coletor de BC 414 (Schilling &

Belovc, 1979) é:

I« » I..««•«•-"'T» (4)

onde: q -carga do clétron( 1,6.10-** O ;

K -constante de Boltimannd ,38.10-»* J/K);

T -temperatura (K);

I» -corrente de saturaÇlo (funçfo da temperatura) do

transistor com basc-colctor em curto-circuito.

EntSo:
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V» • R, .1.. —«•*»•'«« (5)

Usando-sc UM par casado de transistores, redur-se

a influencia da temper atura.Q cquaçlo acima «ostra que a

ttnsto de saida V» dt 01 ê uaa funcSo exponencial da tensSo

d« controle V«. No projeto final foi usado 1 amplificador

linear dotado de compensacSo de temperatura através de

termistores NTC na malha de realimentaçlo.

No amplificador 02,a corrente que circula pelo LED

ê monitorada pela tensSo que surge nos teminais de resistor

de controle de 400 Q. Esta tensSo de controle é realimentada

na entrada inversora de R2 e comparada com Vo i* tensSo de

erro alimenta o transistor de potência TIP 31P. Neste

processo de realimentaçSo negativa,a tensSo nos terminais do

resistor de controle acompanha a tensSo u
o aplicada na

entrada nlo inversora, de modo que a tensão de erro sc)a

sempre aproximadamente nula. EntSo.a corrente que circula

pelo LED é sempre proporcional a tensSo de saida Vo do

amplificador antilogarítmico.

Um teste análogo foi feito com um fotoresistor FR-

27 fabricado pela Tecnowatt(Brasil) com resultados

satisfatórios. Este componente 'in um pico espectral de

resposta de aproximadamente 560 nm,resistência em luz

ambiental variando de 5 K a 40 K, e resistência de escuridSo

de SN.
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Os LDR ste usualaente feitos d* sulfeto ou

seleniureto d« Cd, que quando devidaoente dopados.apresenta*

uaia resistência dependente da luz incidente,da forata:

R • a L-» (6)

onde: a.b -constantes

L -iluatinaclo

Para o fotoresistor de CdS usado,os valores das

constantes slo aproximadamente:

a • 40 Kohms/lx

b > 0.8

Devido ao comportamento nJo linear cot a lui.ê

necessário limitar o intervalo de excurslo da

resistência,embora ela possa variar de 100 ohais a 5 N. 0

p rob leia» maior existente é a discrepância entre os tempos de

recuperaclo c de decaistento da condutividade do LDR. R

transiçlo para ciaia ê Muito ripidaf inferior a 1

»s),enquanto o inverso e lcnto(da ordeu de 1 s) (Ralto e

Enhotn, 1973). Rléia disso, com o auaiento brusco da

iluaiinaclo, a resistência decai inicialmente para UM nivel

de 5 a 25% inferior ao novo valor de equilíbrio,antes de

estabilizar-se (Ralto e Enhol», 1973,- Hullard 1965). Estas

características transitórias indesejáveis pode* facilatente

introduzir instabilidade no sistema de reali«entaçlo,se a

resposta exigida tornar-se rtpida.



Devido 4 natureza complexa da malha d* controle.»

analisa do projeto foi dividida •• 2 parte». Inicialmente os

valores dos parâmetros dos circuitos foraai escolhidos,

através das determinacies de tquacfes do sistemas

linearizadas obtidas das transformadas de Laplace (Apêndice

I). Entlo estes parlmetros escolhidos para estimar o

comportamento dinlmico do detetor foram otimizados

experimentalmente.

Para eliminar-se a corrente de operaçlo estática e

linearizar a malha de realimentaçSo.foi necessário

introduzir um amplificador antilogarítmico de funcSo de

transferencia cxpontncial.

Uma constante de tempo arbitraria r,. foi atribuída

ao LDR para simplificacto posterior da análise, f) funcSo de

transferencia de malha fachada torna-se:

T(s) «[ s*» %*• s • 1| (7)

onde: r - constante de tempo do controlador integral

K - ganho da nalha

Para uma resposta transitória nSo oscilante,foi

escolhida uma dtstribuiclo parabólica (Ghausi ,1965) para os

polos da funçlo polinomial de transforSncia. Os valores

obtidos foram:

r • 0.63 s

IV • 1,0 f

K « 1,6
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a funclo de transferencia otiaizada atottra out) •

sisteaa linearizado t estável e a resposta transitaria *

boa. Variando-se rapidaaente o ganho do aaplificador

espectroscopico ea siaulacto a uaa funçlo «• degrau»*

detetor deveria atingir o novo valor de equilíbrio dentro de

0,1% ca 7 segundos. Na realidade,o detetor coaportou-se de

•odo diferente.pois para uaa variacSo da ordea de 100 OIMBS

necessária para o fotoresistor corrigir o ganho, a aalha de

coapensaçlo leva cerca de 20 s para alcançar o novo

equilíbrio dentro de 11. 0 valor da resistência de controle

de ganho oscilou consideravelmente antes de se estabilizar.

Para uaa razlo de variaçSo de resistência de controla de 1

KOhas/segundo, o detetor foi capaz de estabilizar o pico

dentro de 11.

0 detetor ê operacional para u« intervalo de

variaçlo da resistência de controle do fotoresistor de 100

Ohms a In,sendo a resposta extreaaaentc lenta para grandes

variacSes de ganho. Resultado idtntico foi encontrado por

Pal to e Enhol» (1973) no desenvolvimento de uma ponte de

resistência autobalanceada.

2.2.3- Circuito de CQ6 usando flaplificador de 6anho Contro-
lado por transistores FET no elo de realiaentaclo

COM O propósito de melhorar as características de

controle foi desenvolvido um «cgundo protótipo de circuito

autoaético de ganho, usando a rcsisttncia dreno-fonte de 1

par casado de transistores JFET tipo 25K-30P (Thonas 1977).
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O diafraaa do circuita de contrai* ê dada na Fig. 6. Uaa

mtlift batalhada dasta comportamento resistive das JF£T ê

dada par Dunlap (1966).

Um transistor FET comporta-se C O M 1 rasictar

thaico se a tenslo dreno-fonte (V»») ê «ant ida su-

ficientemente paquana a sa a fluxo da carranta da parta nta

* apreciável. 0 relaclo entra a resistência da canat ft»« a a

tansla de controle porta-fonte CV»a) depende* acen-

tuadamente da estrutura das FET.

Para um transistor planar típica, tem-se (Ralto a

Enhol-, 1973):

R». - R. ti - ( V». / V0m )*-'•)-» (6)

onde: V,o -tensSo pinch-off (2.5 Volts)

R» «resisttncia do canal de polariza;Io nula de 1

FET

Esta relaçSo ê valida soacnte nu«a faima liaitada

de tenslo de controle CV»» < 0,7 Vwm). Quando V«» aproxi««-

se do valor de V**, a dependCncia da resistência do canal

com a tensSo de controle torna-se «uito grande. Portanto,o

valor de Rmm utilizado varia de R# a aproxiaadaaentc 30 R#.

Na malha da realimtntacSo experi*antal foi

utilizado ua par casado de transistores 25K-30 B, tipo N.

Utilizando*se FET idfnticos.é possível ter u* controle

excelente da resistCncia R»«, na faixa da 200 Ohms i 2 K.
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O ganhe do aaplificader de centrete CO 3140 (02)

de circuit» de COG * dade per (Nadihian et ai..1979):

— — • ! • • •

onde: *»•* -razJe 4a t«n*S» rf* p«larixacS« Vvw, tf«
para • ctrrtrlt 4c 4r«n« Iv« (resistência
equivalente ém FET)

Ve -tensle 49 centrele (valeres nefatives)

Q tensle de pelaritacle de FET 02 * a aesaa de 01

e ,pertante. te* a stesea resistência de 01.

0 funçte de transferência de aaplificader de fanhe

cent reiade.feraade pele ae^lificader CO 3140 (HZ) é fDunlap,

1956):

Na configuracSe adotada, a resistCncia de entrada

de 02 n9e auda ce« a variacle da resistência de centrele

R*«T para coiapensaçSe de ganhe.

fldotande-se u«a resistência de realisentaçle nV

de 10 K, o intervale de ganhe ebtide é suficiente para

estabilizar e detetor cintilonétríco, de «odo adequado. 0

intervalo de variacto da resistência dreno-fonte R»# (ou

Rr«T> pode ser Medido diretamente,usando una fonte de

corrente constante de 10 *icroa*pcres aplicada no terainal

do transistor JFET e Monitorando a tenslo desenvolvida nos

terminais dreno-fonte.
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Qpesar da estabilidade conseguida,nenhuma analise

detalhada foi feita devido a grande dificuldade de se

conseguir transistores FET casados.no comércio.

O velocidade de resposta deve ser mantida a um

valor relativamente pequeno,porque o FET de referfincia

também opera como um amplificador. Por tanto,quaisquer

variaçVes rápidas da tensSo de controle Vc refletem na

estabilidade da malha de um modo amplificado. Para variacffes

grandes no ganho total do sistema de detccçSo introduzidas

propositadamente no amplificador espectroscópico.o circuito

de controle automático de ganho mostrou uma certa tendência

de oscilaçSo.

Na regiSo de resistência RFCT inferior a 2 KOhms,o

circuito de CPG man tem-se estável para uma constante de

tempo do controlador integraKf iltro passa-baixo de 1*

ordem) de 1 segundo.

No circuito convencional do amplificador de ganho

controlado por 1 FET na malha de realimentaçlo,a impedftncla

de entrada do amplificador nío é afetada pela variaçSo da

resistências dreno-fonte. Porém, sua estabilidade com a

temperatura nío è adequada para este tipo de aplicaçlo.

Hodginkson (1975) utilizou um transitor FET como

resistor controlado por tensSo,em série com um resistor R

de valor 1 M formando um atenuador resistive Este circuito

foi usado para conformar o envelope de um sinal de
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freqüência constante. Portanto ,i entrada do amplificador

operacional, em paralelo com R*CT . ê alterada pela mudança

do valor deste resistor controlado pela tensto Vc. R tensSo

aplicada ao amplificador por este atenuador resistivo

controlado, para qualquer valor de R m 6 dada por:

**
R
vv ]
• R F I T

 J

*mr

Neste circuito, a impedlncia de entrada do

amplificador operacional (da ordem de 1 ri geralmente) deve

ser bem maior que o valor máximo assumido por Rr«T (menor

que 10 KOhms). 0 FET usado como resistor variável opera na

rcgiSo abaixo do 'pinch-off (Dunlap, 1988), com a tenslo

fonte-dreno Vo« de aproximadamente •/- 200 mV. Nesta rcgilo,

as características Io* -v"o» (dreno-fonte) sSo efetivamente

bipolar e linear, e a resistência do elemento (inclinaçlo da

reta da curva característica) 6 determinada pela tensSo

porta-fonte Voa CMiUman e Halkias, 1967).

Utilizando-se um único FET, a variaçSo de

resistência RFKT com Vom nio 6 linear (Hodginkson, 1975).

Como primeira aproximaçSo, estas curvas podem ser ajustadas

pela cxprcssSo empírica:

Rr«r , ° p i r, K.vo. L 1 (12)

1 - KVO.

onde: Ro -resistência dreno-fonte para Vam • 0

Vas *tens8o porta-fonte (tensSo de controle)

K -constante dependente do tipo de FET (Millman

e Halkias, 1967).
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Devido a esta característica nlo Linear do FET,

foi utilizado o circuito proposto por Thomas (1977) usando

FET dual casado.

2.2.4- Circuito de CQ6 usando a variacto do ganho da válvula
fotoMultiplicadora COR a tcnslo dos dinodos, na Malha
de rcalimentaçto.

No protótipo final, utilizou-se da variacSo de ga-

nho da fotonultiplicadora COM a ttnsio de polarizaçfo dos

dinodos, para a estabilizaçSo do sistcMa.

Esta idéia de istabilizaçlo, usando esta

característica de válvula fotoMultiplicadora, originou-se do

trabalho de Duftschmid (1969), que desenvolveu UM circuito

de controle automático de ganho para análise de

fluoresctncia de raios-X, usando a variaçBo de ganho de UM

detector proporcional para estabilização de ganho total dos

amplificadores. Esta variaçSo de ganho 6 originada da

Mudança de tensSo de polarizaçSo da válvula detectora,

devido a UM circuito conversor de tenstfo existente na Malha

de coMpcnsaçfo.

P fonte de emissSo gama utilizada inicialmente foi

a de Ba-133, que possui trfis fotopicos de energia inferiores

a 400 KeV. Esta fonte foi abandonada, pois a regifo do

fotopico de 356 KeV usada para estabilizaçSo é muito

perturbada por emissões gana provenientes da amostra a ser

analisada. Esta interferência provoca UM deslocamento
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proporcional de todos os fotopiens, que permanecem estiveis

durante toda a medida. Rpcsar da grande estabilidade

atingida, os fotopicos de interesse n3o pode» ser

identificados. Q opçlo final foi uma fonte de Cs-137, de

emisslo Monoenergética (662 KeV). Este fotopico mostrou-se

•cnos sensível ès interferências observadas no caso do Ba-

133. Rs emissVes gana do Ba-133 c Cs-137 utilizadas estlo

representadas nas figuras 4(0,B) e 5.

R fonte radioativa usada como referência deve ter

una atividade nínina de 3 uCi para que a taxa de contagen no

cristal de NaKTl) seja da orden de 250 contagens/segundo.

Entlo, a flutuaclo estatística é ninina e a distribuiclo das

contagens aproxima-se de una gaussilnica. R taxa de contagen

elevada de una fonte de referência nlo afeta o tenpo norto

do analisador nulticanal NCR usado (ORTEC-RDCRM 918R),

devido ft presença de 1 anplificador discrininador de nível

conectado en sua entrada.

Para a reduçSo dos efeitos térmicos sobre o

sistena, o cristal de NaKTl) e a válvula fotomultiplicadora

foran isolados, para nlo serem afetados por varia(0es de

tenperatura durante a mudança de amostras a serem medidas. 0

diagrama de blocos dos vários estágios do sistema de

dctccçlo gamacintilométrico desenvolvido, é dado na Fig. 6.

Os pulsos de saida do pré-amplificador existentes

na base da válvula fotomultiplicadora, que s8o proporcionais

fts energias dos fòtont-gama incidentes no cristal de
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Nal(Tl), slo amplificados • conformados pelo aaplificador

espectroscôpico. Parte do sinal de saida é aplicada ao

analisador multicanal HCR con discriminador d* energia na

entrada para determinaçlo dos fotopicos das radiaçVes gama

incidentes no detector. 0 restantt ê canalizado para o

circuito d* controlt automático de ganho através de

rcalimentaçlo digital.

0 primeiro estágio do sistema de compensaclo (Fig.

6) é um controlador derivativo (Mitchell c He Cture, 1975;

Frederiksen, 1984) mostrado na Fig. 9. juntamente com sua

funçlo de transfertncia. 0 amplificador inversor bateado no

integrado CA 3140 de elevada performance é usado para isolar

a malha de compensaclo derivativa da etapa seguinte. Este

circuito de controle derivativo (de avanço) tem uma funçlo

de transferência adequada para compensar o comportamento nto

linear do estágio analisador monocanal 5CR (amplificador

discriminador) - filtro passa-baixo de 1* ordem RT

(ratemeter) que tem a(So integral (este comportamento

introduz um atraso no sinal). Escolhendo-se valores

convenientes de constantes dt tempo no controlador

derivativo e no circuito analisador monocanal 5CP-filtro RT,

é possível linearizar a funçto de transferencia total deste*

dois circuitos. Na realidade, slo conectados dois circuitos

analisador mono SCP-filtro RT em paralelo (Fig. 6), com

janelas de discriminsçlo ajustadas em diferentes níveis de

tcnslo. Estes dois circuitos tem a mesma funçlo de

transferencia, que nlo muda com o deslocamento das janelas.
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Rp6s o ajuste adequado do ganho • conforaaflo do

amplificador espectroscôpico. escolhea-se duas janelas

convenientes para os circuitos discriminadores 5CR, de tal

forma que fique* posicionadas nos dois flanços dos pulsos de

distribuiclo gaussilnica, originada da fonte de referência

(Cs-137). Caso o fotopico esteja centrado exatamente entre

as duas janelas, as saidas VI e V2 dos 2 filtros passa-baixo

RT seria* iguais (Fig. 6). Entlo, a saida do aaplificador

diferencial de ganho unitário (Fig. 10} ê nula. Este

circuito amplificador te* filtros passa-baixo nas duas

entradas, que elimina ruídos de atta freqüência provenientes

da linha de alimentação. 0 diagrama de blocos do circuito

diferencial, também denominado Multiplicador - subtrator de

tenslo (Van Valkenburg, 1902) e apresentado na Fig. 11.

0 sinal de erro V, de saida do amplificador

diferencial é Introduzido em dois circuitos coatparadores de

saida V. e V, COM limiar de tensto d (tona morta) de • /- 100

mV (Fig. 5). Estes dois circuitos comparadores construidos

co« »mplificadores monolíticos de alta velocidade LH711

permitem identificar o sentido de deslocamento (deriva) do

fotopico de Cs-137. Quando a saida do amplificador

diferencial suptrar 100 mV, um dos circuitos de comparaçlo

sera disparado, ativando uma contagem crescente ou

decrescente, dependendo do sentido da deriva do fotopico. R

base de tempo do contador binério reversível de 11 bits,

construido com componentes digitais CD 4516, é um oscilador

controlado por tensto (VCO) baseado no circuito gerador de

funetes Intersil 0030 CC de alta linearidade (Fig. 35). fl
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Fig 9 _ Circuito do mdho dt compwisocdo dtrivotivo • suo função dt
transferindo.

O-I5V

Fig IO _ Circuito Ao ompiíficodor diftrencíol d# gonho unitário.

Diagrama dt Mocos do ompíficador drftrtnciol (muHipli
cador^»ubtrotor do ttnsôo).
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tenslo da controle deste gerador de onda quadrada de

amplitude constante é proveniente da tenslo de erro V», apôs

tratamento pelo retificador de onda completa (Fig. 12),

(também denominado circuito de valor absoluto).

Quando a tenslo de erro ê aproximadamente zero

(isto ê, o fotopico esta praticamente centrado entre as duas

janelas), a freqüência do relógio diminui até atingir um

valor limite de 10 Hz. Este valor foi adotado por questOes

de estabilidade e de praticidade para posicionamento inicial

do fotopico, que será detalhado adiante.

P saida binaria do circuito contador é aplicada a

um conversor digital-analogico de 11 bits (Fig.6), de

elevada estabilidade, que fornece níveis discretos de

realimentaçio. 0 funcionamento destes conversores de saida

analógica tipo degrau é dado por Ounlap (1966). Quanto maior

o número de bits de entrada, maior a resoluefo do conversor,

isto é, menor a variaçlo em degrau (discreta) da tenslo de

taida analógica.

Enquanto a tensSo de erro for superior a 160 mV, o

contador binârio «stâ habilitado a contar os pulsos do

relógio, no sentido crescente ou decrescente, dependendo do

sinal de saida Vs do ataplificador diferencial. P saida em

degrau do conversor DPC, controlada pela saida binaria do

contador de 11 bits, é aplicada a um circuito amplificador

nto inversor de ganho ajustavel, que permite otimizar o

intervalo de variaçlo de tenslo de saida do DPC com o
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Fig 12. Circuito do detetor de volor absoluto dotado de junção tomado-

ra, no tntroda® e sua característica de transferencio®
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intervalo d* tenslo de polarizá-lo da válvula

fotoMultipliçadora.

A parts digital do circuito d* realiaentaclo opera

COMO UM a Malha d« açlo integral, cuja constante de teapo

pode ter alterada pela «anipulaçlo da funeto de

transferencia do circuito VCO. Esta afio de atraso introduz

uaa aelhoria na estabilidade do sisteaa de coapensaclo de

ganho.

Finalaente, a tensto de saida otiaizada do

conversor DA ê usada COMO refertncia emterna de uaa fonte de

alta tenslo e baixa deriva têraica ORTEC, que polarita a

válvula fotoojultiplicadora. A funçlo de transfertncia desta

fonte de polarizaçlo estabilizada ea tensto ê adaitida

linear. Portanto, a variaclo da tenslo aplicada aos dinodos

da válvula é utilizada para alterar o ganho 6 da válvula,

presente na aalha de realiaentacto.

A variacto percentual do ganho G da válvula PHT

COM a tenslo V. entre dinodos sucessivos t dada por (Reagan,

1974):

dG dV.
— (13,

onde: n • n* de dinodos da válvula.

A análise do diagraaa de blocos das functfes de

transfertncia da Malha de realinentaçlo (Fig. 13) perMite

deterMinar o grau de estabilidade CM funçlo de UMB

perturbaçlo tipo degrau introduzida na Malha fechada. A



Altur« da JOMIO do SCA

Fig 13 - Diagrama do blocos dos funcdos do trontftrincio do dototor oamocintllomotr.ico,utlhzando drcuito do con.
trolo outomo'tlto do ganho*
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teoria de realtoientacte • critérios d* estabilidade d* malhe

fechada sle desenvolvidos no ftptndice I; « a teoria dos

circuitos d* ceapensacte para control» do sisteaas * dada no

Apêndice II.

R utilisacSe d* duas janelas de discrialnaclo de

9rande estibil idade téraica e temporal e a configurable

diferencial adotada, per ai tea» obter weia excelente reselucfe

e resposta ea freqüência na detecete. sendo superior, ea

perfornance. ao sistema desenvolvido por Duftschaid C19SS1,

que utiliza «Maa énica janela de discrininaÇlo e uao tensto

de refertncia estivei.

ResuMindo, estando a «a lit a fechada, qualquer

processo de deriva que cause, por exeoplo, vm decrésciao no

ganho do detector, provocará u« desequilíbrio nas duas

saidas dos estágios analisador «onocanal SCfl-filtro RT (Fig.

6). R tenslo de erre originada controla um sisteaa de

realiaentaçlo digital e sua base de teapo Crelégio), q^

auaenta a tenslo de polarisaclo da válvula

fotoaultiplicadora e, portanto, o fator de aultiplicaçlo de

elétrons dos dinodos. Portanto, a válvula fotoaultiplicedora

coapensa o ganho de tal «aneira que o fotopico de Cs-137

permaneça centrado entre as duas janelas de dlscriainacfo.

Coa»o a lana de eaisslo do Cs-137 e a energia dos

fvtons*ga»a slo constantes e, admitindo que os

discrialnadores estto dotados de excelente estabilidade,

todo o sistema de detecçlo, desde o cristal de NsICTl) at* o



analisador menocanal, * linearizado e o ganho totol

peraaneca constante.

0 sinal coMposte proveniente do detector conte*

pulsos indesejáveis ao circuito de CR6. COMO SUO taxa de

contagem ê bem menor que a proveniente do fonte de

referência de Cs-137 e, as larguras e disttncia dos janelas

dos discriMinadores 5CR slo ajustadas paro os valores

Mínimos possíveis, sem que ocorra instabilidade no sisteao,

o erro introduzido é desprezível.

Os pontos importantes a serem considerados no

projeto da malha de revlimentaçtc do CP6 por* os detectores

cintilomêtricos slo:

a) o sistema deve ser estável o nlo deve oscilar.

0 amortecimento deve ser rápido quando uma excitaçle em

degrau ê aplicada ao circuito de molho fechada;

b) a natureza estatística da ratio do contagem da

referência do CR6;

c) o grau de estabilizacto do ganho obtido do

detector depende do espectro de energia da fonte de

referência (fonte de Cs-137, de atividade 3

d) o tempo de resposta necessário para a opereefo

o» «alba fechada, relativo aos ter*os de curto e longo

periodosi



a) o tempo de aquecimento necessário;

f) a reducfe da atividade da fonte radioativa de

referência com o ti

g) a estabilidade do circuito eletrônico no elo

de realimentacte. principalmente das dlscriminadores;

h) os efeitos dos pulsos espéries gerados mor

elementos-filho das séries radioativas naturais da U a Th.

nas janelas escolhidas para estabiUzscfe.

Os parâmetros de CH6 linear pedem ser calculados

analiticamente usando a teoria da realimentaçto linear

(Poebeltn, 19ê3; Jordan, 1975) desenvolvida de modo resumido

no Apêndice I e as funcles de transferência dos circuitos

determinadas através de transformadas de Laplace CClose

, 1975; laffi ft Ceutinha. 1966).

B análise da malha de realimentacle apresentada no

diagrama de blocos de funcfes de transferência de malha

fechada (Fig. 13) ê feita de um modo análogo ao do circuito

da realimentaclo digital usado em magnatemetre de néclee

ssturade e de bambeamenta êptico usados na menitoracle de

varisçfes rápidas do campo geomagnêtico. B linearidade e

estabilidade do sistema de medida de campe ê sensivelmente

melhorada, adetende-se uma estrutura de malha fechada, que

cancela completamente o campo magnético presente. Esta

técnica de realimentsclo citada, também é denominada
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rastreio tipr u cntto rastreio por contador (Stockton,

1987).

Maiores detalhes desta técnica de realimentacSo

digital aplicada em magnetOmetros sto dados por vários

autores (Trigg at at.,1971; Primdahl,1979j Kono tt al.,1964;

Saito et al.,19A0 ; flcuila et al..1976 ; Ncubauer at

al..1967).

Jung • Oth (1971) utilizaram una malha de control*

automático da freqüência , totalmente analógica, usando um

controle integral na malha de estabilizacfo, para reduzir o

erro estático e eliminar controladores mecSnicos (de açlo

integral) num gaussímetro de ressonSncia nuclear de

autoenlacc. R teoria de reallmentaçlo usando funçScs de

transferência em malha fechada s8o análogas aos do

magnetOmctro de núcleo saturado.

2.2.5- Qnálise Matemática do Circuito de Estabilizaçfo

P teoria de operafio do detector pode ser

desenvolvida no domínio do tempo ou, no domínio de

freqüências, através de transformada de Laplace, que resulta

em express0es analíticas da resposta do detector como uma

funçlo de freqüência.

Na Fig. 13 é apresentado um diagrama de blocos das

funçffes de transferência do circuito detector. Ps grandezas

representadas no diagrama slo:



•»: pulsos de tenslo/segundo, com distribui(lo

gaussilnica,

••» «a: pulsos conformados de tensto/segundo, com

distribuiclo gaussitnica,

•*: tenslo continua DC (Volts) davido aos pulsos

d* tenslo/segundo COM amplitudes situadas dantro da janela

do analisador monocanal R»

ev: tenslo DC de erro para controle do contador

reversível crescente/decrescente,

e*: tenslo DC em níveis discretos gerados pelo

conversor DOC, de açlo de controle integral,

e?: tenslo de controle do ganho da válvula

fotoaiultipticadora (no protótipo final) ou dos ganhos dos

awpllficadores de ganho controlado por FET ou LDR

(protótipos iniciais),

•*: produto da taxa de f6tons-gana monoenergéticos

(emitidos pelo Cs-137 e incidindo no cristal de Nal(Tl)),

pela energia do fóton-gama incidente. Odmitindo-se que a

posiçlo relativa da fonte de Cs-137 e do cristal detector

permaneça fixa, este termo que representa a energia total

fornecida ao cristal na unidade de tempo, por efeito

fotoelétrico, 6 constante.

Qf funçffef de transferencia de cada bloco da Fig.

13 slo;

- pré-ampUficador de base da fotomultiplicidora:
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- »»pUfic*dor espectroscopico: e»(s)/eft

derivativa: •a(s)l«a(s)*Ka(1«RaCxs>.

- filtro passa-baixo de 1* ordain: e«(s)/e*(s)*

- juncSo soatadora: 2 (ver Fig». 10 • 11),

- filtro passa-baixo de 1* orde*: es<s)/e»(s>-

K./C1*R.C.s>.

conversor DRC (a(lo integral): •«(>)/••(•)*

- a«plificador nlo invarsor da ganho ajustival:

A funçSo da transfarCncia Fís) da cada alananto

poda sar obtida pelos Método* da teoria de controle

/ (Harrisson & Bollinger, 1963). Em resumo, a fgnclo de

transferência de UM eleMento é definida COMO a ratio da

transforMada de Laplace da saida para a transforMada de

Laplace da entrada, assumindo que todas as condições

iniciais slo nulas,

Para melhor coMpreensIo das F(s) usadas, é

utilizado UM diagraMa de blocos simplificado (Fig, 14). ft

válvula fotoMultiplicadora real é representada por UMa
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Fig.14. Diagrama de blocos simplificado das funções de tronsterencia

da malha de realimentaçao do detetor.
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válvula ideal (gerador de pulsos ideal) • uai anplificador de

ganho controlado via realiMentaclo. Portanto, a funclo de

transferência Ko deste anplificador ê una funclo da tenslo

de controle e, (ou Vc), que será representada por K* (V.).

Para una Maior simplificaclo, a fotomultiplicadora

e substituída por UM gerador de pulsos ideal, e supondo dois

filtros passa-baixo R«. ligados nas saidas do gerador e do
i

conversor DPC. As saidas DC desses dois estágios slo

aplicadas a uma junclo somadora 1 (Fig.IS). EM analogia ao

amplificador nao inversor pode-se admitir que o gerador de

pulsos ideal, os 2 estágios P« e a junclo sonadora 1 fornam

um atenuador resistivo, que aplica parte da tenslo de saida

para a reatimentaçlo do amplificador.

Para o cálculo da F(s) de malha fechada admite-se

que a taxa constante de fòtons-gama e» incidindo no cristal

de NaI é convertido num sinal contínuo DC estável pelo

circuito R«, e que todas as amplificacSes posteriores slo no

modo DC. Portanto, a tenslo de referencia real na junefo

somadora 2 é igual a (VHBr - Ke*), onde:

K«K.KaK,K« (1*R,C,s)
1 • R+C*s

(14)

i
5upondo*se que a funclo de transfertncia K d

linear, a tenslo de rcferfncia real 6 funclo do produto dos

ganhos estáticos Ko, K,, K,, K, s K«.
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Fig. 15» Diogromo de blocos simplificado do circuito de CAG do

detetor gomocintilometrico.
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Na teoria da realimentacto iie*envolvida no

Rpêndice 1. esta tenslo de raferêocia raal corresponde a

grandeza a ser Medida r, e a tensSo de saida e, do

amplificador nlo inversor Pr. corresponde a grandeza de

saida c (Fig. 43).

R funclo de transferência de «alha fechado é:

_L_ . 5 (15)
r 1 • Pb

onde: c/r - ganho de aalha fechada,

R.b - ganho de Malha aberta.

Portanto, R representa o produto 4as funcffes de

transferência de R», de R* (conversor DRC), e R». 0 termo b

representa o produio das funçfes de transferência dos

estágios da Malha de retorno (realimcntacfo) formado pela

válvula fotomultiplicadora R», prê-amplificador R» ,

amplificador espectroscopico R», controlador derivativo Rx e

analisador monocanal/filtro passa-baixo R* (Fig. 13).

Fazendo-se as devidas substituições na Eq. 15,

tem-se a funclo de transferência de malha fechada do

circuito de controle de ganho automático;

Oy(S) KgK*Ky

V«,r - Ke.(s) * (1tR.C»«)R*C.s C1 • B) ( 1 6 )

onde; ^ Z(1*R*C»s)

B • C1Ht«C«f)(1»R.C.t)R»C»s

Z > KtK»K,K«K0K«K,

Fazendo-se R»C, • R«C*, teta-se:



C1«RsC«s)R«C«s«Z

Entlo:

—s»e*(s)» —se,(s)*e T(s)«———— V»«r-
L Z K&KaKxK«

(17)

R Transformada de Laplace inversa da Eq. 17 dá a equaçfo

diferencial do sistema, na forma conhecida:

RaCsR*C« R*C<
« , • « , « — „ M Koe. (16)

Z Z

Comparando-sc com a equacSo geral de 2« ordem:

-^ * -^— sf • f « D (19)

onde: v* -a frequCncia natural;

* «razlo de amortecimento.

Entto:

2 (20)

4 R.C.Z

R«tgrup*ndo >* Eq>. 20 t 21, tan-ft:

( 2 2 )

R sensibilidade de saida do instrumento é

determinada fazendo-se todos os termos derivativos da Eq. 16

igual a 0 (condiç&es de esttdo estaciona rio). EntSo:

ià
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•r •

que pode ser escrita na form

(23)

onde VnKr representa a altura da janela do analisador

«onocanal 5CR. Rssumindo-se que VaKr. e» slo constantes, a

rcalimentaclo de malha fechada sempre atua para manter a

relacSo acina (Eq. 23) para as possíveis variacVes de K».

Para se ter um amor teciMento adequado num sistena

de 2* orden, o termo t deve assunir valores proxiaws de 1;

portanto, o valor adotado sera i > \. Usando-se a Eq. 22,

tem-se:

2 > 1/(vnR.C.) > 1

Portanto:

Zf* > 1/(2vR«C.) > fm

onde: fn - freqüência natural do sistema.

0 termo fn pode ser determinado experimentalmente,

introduzindo-se uma funçSo degrau (pcrturbaclo) na entrada

inversora da malha derivativa, de tal forma que o fotopico

Cs-137 continue fixo entre as duas janelas dos

amplificadores 5CP. Po césar a perturbacto, a malha de

realimcntsçfo atua, de modo a atenuar rapidamente o efeito.

Se o amortecimento é pequeno o sistema oscila com uma

freqüência fn antes de se estabilixar na posiçlo de
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equilibria (fetopico centralizado entre es duas janelas). R

frequtncia natural determinada foi de 1.2 H*.

R malha de compensaclo integral ft» (filtro passa-

baião) tem sua constante de tempo r • RSC* ajustada para se

ter a relaçlo:

2.4 > 1/C2vr) i 1.2

Portanto, deve-se adotar um valor de constante de

tempo r entre 0,13 e 0.26 segundos, para que o sistema de

controle automático de ganho de detector cintilométrico se|a

estável.

2.2.6- Hetodologia e Procedimento de Testes do Circuito de
Estabilizaçle (atual e ca andamento)

Para melhor compreenslo do procedimento de enlace

do fotopico de cstabilizaclo entre as duas janelas de

refertncia dos amplificadores discriminadores SCP1-RT1 e

5CA2-RT2 é utilizado um analisador multicanal para

visuslizaçfo do deslocamento do fotopico durante o

procedimento de posicionamento inicial e estabilizaçlo do

fotopico de Cs-137.

Inicialmente, todo o circuito de detecçlo e

estabilizaçlo é pré-aquecido por 10 minutos. Entto, o

circuito de realimentacSo digital 6 introduzido na malha

fechada de estabilizaçlo.
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Devido ao ajuste feita no amplificador nSo

de ganho ajustavel entre a saida do conversor DftC e

a válvula fotomultiplicadora. a tensSo inicial aplicada a

válvula ê de 1050 VDC. EntSo. o fotopico de Cs-137 começa a

se formar no lado direito do tubo catódico CRT do

analisador, isto ê. correspondendo a pulsos de maior

amplitude de tensSo (Fig.16) superior ao das janelas

escolhidas. Nesta etapa, o contador binarão reversível nSo

esta habilitado, pois a tensSo de erro, proveniente do

amplificador diferencial, ê aproximadamente icro. Rtravês de

um interruptor S de duas posiçSes (Fig. 6), a entrada do

amplificador de erro ê desligado do conjunto 5CP2-RT2 e

ligada a uma tensSo positiva, suficiente para disparar o

circuito contador no sentido decrescente. EntSo, o fotopico

começa a deslocar-se para a esquerda, pois a tensSo de

polarixaçSo da fotomultiplicadora diminue.

Na saida de cada filtro passa-baixo/frequencímetro

analógico RT tem-se um indicador de tensSo que da uma taxa

de contagem analógica. P tensSo positiva aplicada na entrada

do amplificador de erro 6 ajustada para que a frequtncia do

oscilador, controlado por tensSo. nSo ultrapasse 10 Hi, e o

fotopico desloque-se lentamente para a esquerda, de modo

contrcriadc.

Em determinado instante, o indicador analógico de

RT2 comec» a apresentar uma tensSo cresetnte, correspondendo

ft passagem do fotopico pela )anel a de SCR2. Ppós atingir um

valor mlximo correspondendo a passagem do pico, a tensSo d*
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Fig 16 . Comportomonto do fotopico do Ct 137 duronto 0 proctdiroonfo do ostoKNzo.

çõo(ccntroizoçdo) do pico ontro ot jonolos do roforonefo do SCAl o SCA2,

vítfo por moio do I onolitodor mulflosnol.



said» d« 9tl2 terna-so decrescente. En tie • indicador de ICT1

coatp a acusar a passai»* do f «topic* pela janela do SCH1-

Quando as saidas de RT1 • RT2 se igualarem, •

interrupter S comutar* a entrada de aaplificader de erre

para a saida de HT2. Q partir deste instant*. • cir:wit« d*

centrals awtoaitic* d* fanHe inicia • rastrcie d« pic«r

ajustand*-• swaprc na pesicl* central entre as duas janelas.

Na ecerrtncia de interferência de linha, etc. mi variacle de

ganhe total dos aaplifieadores de pulsos, o circuito de

valha fechada reage de «ode a restaurar a condicio de

equilíbrio, que corresponde a centralizaçlo do pico de

referência entre as duas janelas.

Seralaente, a tenslo de pelarizacfo da válvula

fotoMultiplicadora. apôs posicionamento do fotopico. ê da

ordea de 1000 VDC. W excursto desta tenslo de polarizacSo

nlo ultrapassa de SO VDC, «as ê suficiente para coapensar as

possíveis variecffes de ganho da iaalha de realiawntaclo.

Devido ft vt^iaçto ojini«a de tenslo de conpensa(io, o

rendimento da vAlvula fotoaultiplicadora varia de 5% . Estas

características citadas Mestra» qwe o sistesia 6 ideal para

«edidas de pequenas concentrações de urtnio e tòrio e«

amostras, que necessitam de um tempo de integra-lo longo e

de uma deriva mínima dos canais.

/
Schultz et ai. (1975) utilixaram um antlisador dt

altura de pulso, dotado de um conversor anélogo-digital de

alta velocidade, formando um analisador multicanal de 256
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canais (memórias d* acuaulaçto) para a determinaçlo d«j

•sptetro d* energia e estabilizaçlo digital do ganho total

dos amplificadores de pulso. Este conjunto detector foi

usado para obtençlo de dados de um sistema de perfil agem de

poços por ativacto ncutrdnica. Qssim, slo escolhidos 2

canais de contagem próximos, para controle automático de

ganho de malha fechada do circuito de compensaçlo de deriva.

Um circuito digital compara os valores acumulados nos dois

canais, e a diferença é convertida num sinal de erro

analógico que controla o ganho de um amplificador de um modo

proporcional, colocado na malha de realimcntaclo. Eventuais

mudanças no ganho total dos amplificadores de pulsos,

ligados em cascata, sSo compensadas pela variaçto de ganho

deste amplificador controlado pela malha de realimentaçlo.

R maior vantagem deste sistema, além da reduçlo

drástica de deriva térmica ou de envelhecimento dos

componentes, é a linearizaçlo da funçlo de transferência de

todos os amplificadores de pulso em cascata e do conversor

análogo-digital do analisador multicanal.

Ptualmente, o modo de acumulaçBo de dados no

sistema RDCRM-ORTEC 91flR-microcomputador PC-XT está sendo

estudado, para sa ter acesso aos valores acumulados no

microcomputador em tempo real. Isto possibilitará utilizar

valores acumulados em duas posiçSes próximas de memória,

para enlace do fotopico de Cs-137. Rtravés de um programa

desenvolvido cm linguagem de máquina, os valores acumulados

serio acessados e sua diferença será instantaneamente obtida



• enviada para o barramento de saida do Microcomputador. Os

pulsos de saida (bits) strSo introduzidos num circuito porta

d* entrada-saida (PIO), que controlará UM conversor digital-

analógico de 12 bits.

Nessa configuraçlo ser8o eliMinados os

«Mplificadores-discriMinadores monocanais (5CR) de saida

lógica, o aMplificador diferencial e os filtros passa-balxo

de 1> ordeM (Rateseter) usados no projeto desenvolvido.

2.2.7- Oiscusslo e Resultados

NUM detector gaMacintiloMétrico, a linearidade e

reprodutibilidade tornaM-se importantes dentro da precislo

das Medidas requeridas. Isto iMplica nuMa reduçlo drástica

da deriva para que nlo ocorra superposicSo de fotopicos e

nuM auMcnto da resolu(8o FiHM do sistema de dctecclo.

No sistema desenvolvido utiliza-se um circuito de

compcnsaçlo, que ajusta o ganho de amplificaçSo em resposta

a um sinal de aMplitude conhecida, gerada no estágio cristal

de NaKTD-válvula f otomul tiplicadora por uma fonte

radioativa monoenergética de Cs-137. R energia do fotopico

desta fonte de referência adotada nlo deve interferir nas

rcgiffes de interesse utilizadas, nem aumentar a contagem de

Compton.
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O circuito d« coupons«{Io d* ganho mm atalha

fechada proposto, mostrou ser muito eficiente • estivei.

Outras técnicas d* compensacBo d» temperatura nlo sSo

eficazes « nJo linearizam o ganho total dos aaplificadores

do sistema de detecçto, •• cascata. R introduçlo de um sinal

conhecido, através de uai pulsador no sistema e num ponto

subsequente ao desenvolvimento da informacSo da altura do

pulso, pelo conjunto cristal NaI(Tl)-fotomultiplicadora,

permite linearizar e estabilizar o ganho da etapa pré-

amplificador - amplificador espectroscôpico - analisador/

discriminador monocanal SCfl. Comportamentos nlo lineares

podem ser introduzidos pelo cristal e válvula

fc+.omultiplicadora, que sXo os componentes mais sensíveis a

variaçSes térmicas. Estas características nlo lineares

introduzidas dificilmente podem ser corrigidas, pela tftcnica

do pulsador.

0 circuito de controle de ganho construído corrige

os efeitos nlo lineares introduzidos pelo conjunto cristal-

fotomultiplicadora, pois o sinal de referência para controle

da realimentacfo é introduzido no próprio cristal, através

de uma fonte gama monoenergética de Cs-137.

Qualquer efeito de nlo linearidade ou deriva no

ganho do sistema é compensado pelo circuito de controle de

ganho, que desenvolve um sinal de erro proporcional a

magnitude m, cujo sinal algébrico indica o sentido da

deriva. Esta tcnslo de controle de ganho ,ou de erro, 6

amplificado e manipulado numa malha de rcalimentaçlo
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fechada, incluindo Malhas d* controle para manter a

linearidade do detector. Deste modo, a excurslo do fotopico

fica limitada entre as duas janelas de referência.

Os fotopicos normalmente presentes numa detecçto

gamacintilométrica, usando cristal de Nal(Tl), realizada em

amostras de rocha contendo urSnio e tôrio, e o do Cs-137

(usado para estabilizaçto c linearidade do detector), podem

ser identificados na Fig. 5.

A atividade da fonte radioativa de referencia (Cs-

137, no caso) deve ser elevada em relaçlo a da amostra a ser

medida, afim de reduzir a flutuaçfo estatística. Nesta

condicto, o fotopico de referência pode ser assumido

gaussitnico.

fl fonte de referência escolhida deve ter um

fotopico numa regilo onde as interferências* devido a

emissffes gama secundárias e dos elementos-filho das séries

radioativas naturais, sSo desprezíveis. Conhecendo-se a

energia do fotopico de referência com precisSo c possível

controlar o fator de ganho total do sistema, para manter-se

a linearidade.

Rlém da reducSo drástica da deriva e do aumento d»

resolueto do detector atingida, o sistema permite realizar

medidas muito estáveis após 10 minutos de pré-aquecimento e

medidas acumulativas de uma mesma amostra cm etapas (dias)
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diferentes, pois os fotopicos de interesse posicionan-se

automaticamente nos mesnos canais.

R estabilidade de controle automático de ganho e a

resoluefo baseia*-se. fundamentalmente, nas poslçVes,

larguras e estabilidade das janelas utilizadas. Rdotando-se

valores convenientes para as alturas e larguras das janelas

dos analisadores monocanal, a interferência devido è cauda

de Coupton é desprezível.

Una Melhoria na resolufSo ê conseguida

sacrificando-sc a estabilidade da nalha de realimentaclo

fechada, cn resposta a perturbaçBes rápidas introduzidas.

Dependendo do grau desta funcSo distúrbio, o circuito pode

entrar en oscilaclo e nlo rastreiar o fotopico de Cs-137.

Portanto, é necessário introduzir nalhas de compensaçlo para

que a funçlo de transferencia de atalha fechada permaneça

linear, nesno no caso de ocorrência de interferências

drásticas.

Finalmente, o fotopico de Cs-137 pode ser usado

para calibraçSo em energia do analisador multicanal.

Os testes mostraram que apôs introduçlo do

circuito de controle automático de ganho com fonte de

referencia monoenergética de Cs-137, a deriva do pico do Tl-

206 usado para a determinaçlo do eTh, de energia de 2,62

MeV, foi de 5 canais (correspondendo aproximadamente a 50

KeV) durante 4000 segundos de integraçlo. Medidas efetuadas



24 horas depois apresentara» mesmo grau de deriva. Portanto.

esta deriva decorre das características inerentes ao sistema

dt dctecçSo (limite de estabilidade-zona morta).

Durante a operaçlo do detector era* observadas

instabilidades no circuito, que entrava em ligeira oscilacle

na freqüência natural da malha de realimentacSo; isto

ocorria •• certas horas do dia. devido a maior atividade

industrial na regilo. 0 desempenho das malhas de controle

adicionadas ao circuito de realimentaclo foi suficiente para

atenuar rapidamente estes distúrbios, evitando a perda do

fotopico Cs-137 pelo circuito CA6.

2.3- Conclusões

P utilizacto de malhas de compensaclo no circuito

de malha fechada de CRG permitiu desenvolver um sistema de

compensaclo de deriva de várias naturezas, para o detetor

gama-cintilométrico, sendo possível operar com o maior ganho

possivel e adotar janelas espectrais de discriminaçSo

estreitas, no rastreio do fotopico de Cs-137. Estas

características reduzem o efeito de interferência decorrente

do espalhamento Compton e de fotopicos de menor interesse,

originados dos decaimentos do Th e U.

P janela de opersçSo para a fonte dt Cs-137

mostrou ser menos sensível a interferências que a da fonte

de Bi-133 usado no princípio. Devido ao amortecimento

adequado, obtido para perturbações rápidas, foi possível



operar com ganho máximo na Malha d« aliR^atacIo progress wa

do circuito d* realimentaclo . Isto aumentou a sensibilid d»

do circuito dt CR6 a variacSes d« temperatura ambiente • de

tensto d* linha e, a deriva máxim» do fotopico de T1-208 da

sêrit do torio para una variaçlo de 10 •C, num intervalo de

30 ainutos dentro do laboratório, foi de 50 KeV. No sist

anterior a flutuaçlo maxima de temperatura admitida dura ite

todo o tempo de medida, era de 2 *C» porque a deriva do

fotopico espalha as contagens pelos canais, reduzindo

resolueto do detetor e, em alguns casos, interferindo ias

contagens de outras regimes de intaresse.

VariaçSes de ganho total, da ordem de 10 vezes, da

malha de realimcntaçlo introduzidas sob controle, atravetjdo

amplificador espcctroscòpico, nlo deslocaram a posiçto 'do
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fotopico de Tl-208. P variaçlo máxima detectada foi de

KeV, que ê da mesma ordem de grandeza do FfHM do conjui

cristal de NaKTl)/fotomultiplicadora.

Além da baixa deriva inerentt a este sistema

estabilizaçSo, o tempo de pré-aquecimento de todo

circuito detetor foi reduzido para 10 minutos .

Testes de laboratório ja descritos nos tépi

anteriores permitem concluir que o circuito de contr

automático de ganho do detttor gamacintilométrico, usai

realimentaçlo digital e malhas de controle, aprasei

70
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de
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excelente performance nt resoluçSo de fotopicos das serias

do urânio a torio para amostras de baixa atividade . Estendo
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• dtriva reduzida a valors* desprezíveis, é possível efetuar

•adidas da longa duraçlo para aumentar a relaclo

sinal/ruido. Coso os fotopicos de interessa pode* sar

reproduzidos a qualquer instante , ê possível efetuar

medidas de uma aesaa aaostra ea varias etapas, e empilhar os

dados (espectro de energia) no «esmo bloco de memória de um

microcomputador, para análise posterior.

0 técnica de tratamento d>s dados acumulados

assunte UM a distribuicSo gaussitnica para os fotopicos

(Grasty, 1971)/ para a determinaçto da contagem real dentro

da janela de interesse. Isto peraite eliainar a

interferência devido a fotons gaaa que sofrerá* espalhaaento

Coapton na aaostra analisada , na blindagea de ferro-

aercurio de baixa contaainaclo a no cristal de NaKTl) . Ea

auitos casos, uaa aproxiaaçlo trapezoidal para as contagens

de Coapton ji é suficiente para fins de deterainaçlo de

concentraçlo de radioeleaentos. Taczanowski (1975) levou ea

consideracSo a resotuçSo do fotopico de interesse ,na

aproxiaaçlo citada.

\

0 teapo total de integraclo considerado 6 o teapo

total ea que o analisador multicanal peraanece habilitado

(taabéa denoainado live tiae). CorrecVes de taapo aorto do

analisador multicanal/detetor gaaacintiloaótrico nlo *fo

considerados , pois toda contagea do jldctator resultante da

fonte de Cf-137 é discriminada por um circuito na entrada do

analitador (buffer).
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Antes da etapa de aedidas propriaaente ditas, as

aaostras coletadas (da ordea de 150) foraa eabaladas e

lacradas ra caixas plásticas de geoaetria ideal para o

sisteaa gaaacintiloaétrico, e conservadas ea repouso por 20

dias para que o Rn-222 entre ea equilíbrio radioativo na

série.

Para a deterainaclo de concentraclo de Th ea ppa

de eTh slo utilizadas aaostras padrlo, ca equilíbrio

radioativo secular, fornecidas pelo Serviço Geolégico dos

Estados Unidos. Estas aaostras taabea slo usadas para

deterainaclo dos fatores de correclo ou razVes de

interferência (stripping) nas janelas espectrais do U e do

K. Para as aedidas de concentraclo de U ea ppa de eü ,slo

usadas aaostras padrto NBL(Ne« Brunswick Laboratory).

"* Devido ès pequenas concentraço>« de U no Morro do Ferro,

foi feito ua estudo qualitativo para testar a estabilidade

do sisteaa construído, e su* resoluflo energética na janela

espectral usada para aedidas de atividade do urlnio. 0

resultado pode ser visualizado no espectro de energias (Fig.

17) .obtido coa um analisador aulticanal ORTEC ODCAH 91ftA

interligado no detetor gaaacintiloaétrico coa circuito de

CPG. Nota-se q >e a resoluçto obtida para o fotopico ea

análise é boa ,**csar do ruido presente e da idade do

conjunto cristal Nal(Tl) ser da ordea de 12 anos . 0

deslocaaento do fotopico real do Bi-214 ca rolaçlo ao obtido

é da ordea de 20 KeV, para ua teapo de aedida de 1560

segundos.
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Para «t medidas de concerntraclo 4* lerlo ém

tstras coletad»* no Horro 4m Ferro foras utilizadas «Arias

tstras da concentracles conhecidas.preparadas de amostras

padrlo da aonazita do USGS. Através destas amostras, foi

obtida a curva de calibraçto (Fig. 16). de eojvaçto:

eTh(ppo)) • 262S9,6aI -48,1

onde I - contagens/(s.g), intensidade efetiva,

determinada pelas medidas gema

espectrometricas.

0 coeficiente de correlaclo linear é de 0,96,

apesar da faixa de concentrações abrangida. Esta ampla faixa

de operaçlo dinâmica do detetor que poderia deslocar a

linha de base dos aatplificadores, nlo afeta a performance do

circuito de CRG .

Durante a coleta de amostras no Horro do Ferro,

foram feitas medidas gamaespectrometriess com um detetor

tipo cintilador 5CINTREX 6OD-B de elevada estabilidade,

calibrada no IRD-CNEN. Rlém disso, medidas de emanaçlo de

rad9nio do solo foram feitas nos pontos de amostragem, com

um emanOmetro EDR. Os resultados destas medidas foram

apresentados preliminarmente por Fujimori et ai. (1960). Uma

analise mais ditalhada destes dados de campo permitiu traçar

curvas de isoanomalias radiometrica» para o Th (Figs. 19 &

20) e U (Figs. 23 & 24). fls coordenadas relativas (em

metros) dos pontos de amostragem podem ser obtidos
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Fie* 18- Curra do calibraçio obtida do aaostraa-padrio contando
ta o,usada para mdidas do concotraçio do Th(«a equilíbrio)
do aaootrao coletadas no Morro do Forro.
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Kgi9^)istribuicao de Th no Morro do Ferro
'obtida de medidas gamaespectrométricas de campo.
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Fi9.2QjDistribuição de Torio no Morro do Ferro
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Multiplicando-se os valores dados nas abeissas e ordenadas,

pelo fator 50. (obs: «stas mapas de isoanomalias slo

apresentados na mesma escala do mapa de curvas de nível

(Fig. 2)).

Hedidas de concentraçlo de Th, de amostras

coletadas no Morro do Ferro, obtidas de determinações

gamacintilomêtricas e com o recurso da curva de calibraclo

(Fig 18), permitiram traçar curvas de isoanomalias

radiométricas para o Th (Fig.21). Para melhor visualizacfo

dos focos encontrados, a intensidade relativa é representada

no eixo vertical da Fig. 22 . 0 foco de maior atividade gama

situa-se a, aproximadamente, 100 m ao SE do topo do morro, e

a concentraclo determinada, em laboratório, foi de 26000 ppm

de «Th.

Comparando-se as curvas das Figs.20 & 22, nota-se

a «obr«oo«ic8o dos focos de atividade gama, decorrente do

decaimento da série do Th . R definicSo dos focos obtidos de

espectromttria gama de laboratório é maior devido ao

circuito de controle automático de ganho introduzido no

detetor,ao controle de temperatura ambiental e a blindagem

de baixo ruido. Os fatores que afetam as medidas de campo

s9o : temperatura, presença do elemento-filho Bi-214 da

série do U associado a aerossóis, interferência de rochas

vizinhas contendo U e Th.,etc.
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a distribuição de Th no Morro do Ferro (MG
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Fig. 21-Diatribuição de Th do Morro do Ferro(MG) obtida de medida*

gamaespectrométricas em laboratório.



Fig2aDistribuicao de Th no Morro do Ferro (Lab)
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»«23-Distribuição de Urairo no Morro do Ferro
obtida de medidas gamaespectrométricas de campo.
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Fi»24j)istribuição de Urânio no Morro do Ferro
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Esto resultado ptmiti concluir quo as anoaalias1

radioelétricas observadas no caatpo originaa~se no solo a/

pequena profundidade.



79

3- DETECÇtO RLFB PMHI HONITORAÇXO DE 6áS RRD6N10 EWMAOO
SOLO E DE ROCHPS

3.1- Introduçlo

Os primeiros trabalhos sobra radioatividade

induzida (este termo foi sugerido devido ao desconhecimento

da presence de um gás radioativo) fora» feitos por Joliot-

Curie e Rutherford (Rann and Garfinkel, 1964). 0 primeiro

usou a técnica de detecçlo de nulo através de cristais

piezoetétricos que geram alta tenslo c apresentam impedlncia

elevadíssima e o segundo utilizou o princípio de descarga de

elctrOmetros por rsdiacSo ionizante (elttrômetro de

Schmidt). Estudando o comportamento da emanaçlo do Ra-226,

Rutherford chegou ao conceito de equilíbrio radioativo

secular.

Rtualmente sabe-se que este gás radioativo Rn estl

presente nas grandes correntes atmosféricas através de seus

elementos-filho associados a aerosois (estlo presentes nas

regiSes polares), nos interiores de residências

(transportados pela água canalizada, emanados de materiais

das paredes e dos pisos), no interior de galerias

subterrlneas, principalmente as escavadas em embasamento

granítico, nas águas subterrâneas (fontes hidrotermais), ao

longo das falhas geológicas, etc.

Os gases radioativos das séries radioativas

naturais do U-236 e Th-232 também estlo presentes ao longo
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d* grandes falhamentos geológicos • slo usados para

monitoraclo i previsto de terremotos (King,1976, 1965;

Hogro-Campero et ai. , 1979)). fl monitoracto destes gases

radioativos piraiti efetuar estudos de:

a) previsto de terremotos ao longo de falhamentos

(um trabalho de revisto foi feito por King, 1966);

b) previsto de atividade vulcSnica (Brenha

Ribeiro , 1961; Gasparini 1 Hantovani , 1976; Cherdintsev,

1971; Flerov et ai.. 1966)

c) traçador atmosférico (Le Cloarcc et li., 1966;

Hoore et ai.. 1974; Subba Rama et il., 1964/65; Samuelsson

et ai., 1986);

d) mincralizacto de U e Th (Dyck, 1972; Smith et

ai., 1976);

e) movimento do aqüífero (Gregory & Durrance,

1987);

f) localizaçto de falhas geológicas contendo

água (Crcnshsw et ai., 1962);

g) localizaçto de petróleo (Fleischer & lurnmr,

1984);

h) circulaçlo de ar em galerias e minas (IBEA,

1973; Thompkins, 1982).

Juntamente com radOnio, vários outros gases slo

usados para estudos mais detalhados em geoquímica, etc.

Outro gás muito utilizado atualmente ê o He*, devido 90

aperfeiçoamento de aspectrftmetros de massa portáteis

(Pereira t Bdams, 1981).
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Varias «odclos de transport» no solo. teorias de

dtfusSo * transport* do radtnio no solo. ar • através d*

amostras fora* «laborados por vários autores (Kristiansson 4

Halaqvist, 1962. 1964; Brcnha Ribeiro, 1961; Gasparini 4

Hantovani.1976; Scholz et ai.. 1973).

3.2- Métodos de Deteccle Existent»

Os sistemas de detecclo ainda em uso, atualmente,

e descritos em vários trabalhos slo:

a) eletrômetro de Schmidt, ainda usado na China

para previsto sísmica;

b) ctmara de ioniziçlo tipo Doke (Hogberg 4

Gustavsson, 1973);

c) detector de barreira de superfície, cintilador

e detector teraoluainescente usando campo elétrico elevado,

gerado por fontes de tenslo ou eletretos, para maior

rendimento de precipitaçlo dos elementos-filho do Rn-222

(Porstendorfcr, 1960 ;Percira et ai..1964; Vilkening, 1964;

Chittaporn et ai., 1961; Card 4 Bell, 1979; Kotrappa et ai.

1961; Kotrappa et ai., 1962);

d) cintilador (espectrômetro) de Nal(Tl) para dc-

tecçlo de atividade gama do clemento-filho Bi-214 (em fontes

hidrotermais) (Smith et ai., 1976);

e) detectores sólidos de traços nucleares (DSTN)

(Fleischer et ai., 1975; Gingrich 4 Fisher, 1976; Frank 4

Benton, 1973);

f) cartBes alfa, que determinam o número de elé-

trons e lacunas numa junçSo semicondutor» (tarren, 1977);



g) cédula de Lucas com campo de precipitação ele-

trostitico criado por eletretos CChittaporn, 1961).

Neste trabalho ê proposto um novo tipo de

detector, usando cSmara de ionizaclo a base de eletreto

(Hascarenhas & Cameron, 1962; Cameron 4 Hascarenhas. 1960)

que permite medir diretamente a atividade do Rn-222 ou

toronio (Rn-220) ou através de seus elementos-filho. que

precipitam sobre o polímero sob a aclo do campo

eletrostâtico dentro da cSmara.

3.3- Sistema d* Detecçlo a Base de Eletreto - Desenvolvi-
mento Histérico e Atual

0 nome eletreto foi dado pelo físico inglês Oliver

Heaveside em 1892, para caracterizar a polarizacio elétrica

permanente. Este termo proposto define um estado

metaeitlvel, onde nlo existe equilíbrio termodinlmico na

polarizacio.

Na década de 1920, o fisico Eguchi desenvolveu o

primeiro eletreto, deívando uma cera de carnaúba líquida

solidificar entre eletrodos de alta tenslo. Esta carga

inicial desapareceu apôs poucas horas da aquisicSo.

Surpreendentemente a cera descarregada adquiriu uma nova

carga de polaridade reversa, que aumentou nas horas

seguintes, atingindo um valor 2 vezes maior que a inicial.

Qpôs um periodo de semanas, a carga foi decaindo até

aproximadamente o valor da carga inicial • tornou-se



peraanenteaente bloqueada na cera. d partir deste

experiaento. estudes intensivos fora» fsitos. • novos

«ateriais co» a propriedade de eletretos. e novos aetodos de

carga fora* descritos por vlrios autores (Gross et ai..

1981).

Todos os isolantes sólidos exibe* alguoi grau de

efeito de eletreto. Este feneaeno taabêa ê observado ea

plásticos, tais COMO poliestireno, plexiglass, nylon,

teflon, ca ebonite, naftaleno, enxofre e açvcar. Apesar das

aoléculas de ayua serea sltaaente polarizadas, o gelo

apresenta propriedade de eletreto (Hascarenhas, 1961).

Diclêtricos de cerlaica inorgânica tais coao os titanatos de

Ca, Mg, Zn, Sr e Ba taabéa apresenta» esta propriedade de

retençfo de carga por longos períodos. Qpos o processo de

carga, estes Materiais pcraaneceM carregados por «nos,

quando sSo envolvidos por folhas de Ri que curtocircuitaa

suas cargas superficiais. Se este procedíaento nSo ê

adotado, a carga decai lentaaente, reaparecendo se a unidade

ê curtocircuitada por UM teapo deterainado.

0 carga adquirida por estes Materiais dielétricos

nlo é destruida MCSMO se a superfície é desgastada por

abrasívos, eabora a nova superfície tenha aenos carga qum a

original. Este resultado aostra que o processo de carga nlo

ê UM fenôaeno superficial, aas um efeito de voluae.

Todos os eletretos sto destruídos por fuslo e

apresentaa certa sensibilidade a uaidade. Quando colocado ea



ambiente muito éaido. pedea perder a carga temporariamente,

readquirindo-a apes a secagem. Esta perda temperaria ê

atribuída a uma película microscópica liquida que se formo

na superfície, e atua como uma blindagem etetrostètica.

01êm do efeito eletrestatice apresentado, estes

aeteriais iselantes apresentam efeitos pireclêtrice e

piezeelétrico. Baseande-se nestas propriedades, ferem

construídos transduteres ultrassênices operando na faiaa de

6Nz (Ombros? 4 Holik, 19S4).

A performance de uai eletrete ê determinada per uaa

série de fatores, incluinde :

a) Material constituinte de etetrete,

b) temperatura durante sua ebtencle eu de trata-

mento térmico,

d) intensidade do campo elétrico,

e) espessura do material dielétrico.

Para uma melhor compreenslo desta propriedade

interessante de materiais isol antes, sort descrito adiante,

um experimento análogo ao realizado por Eguchi (1919) e pelo

grupo pioneiro (no Brasil) coordenado pelos professores B.

6ross o Joaquim da Costa Ribeiro (em 1933). Na experiência,

os eletretos solidificam-se entre duas folhas de Ri, onde é

aplicada uma oiferença de potencial elevada. Materiais

plásticos tais como plexiglass, nylon e teflon podem

adquirir cargas permanentes através deste processo.
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Um eletreto obtido da fuslo do ditlétrico é

normalmente formado, aplicando-se um potencial de

polarização inferior a 1000 V/mm e aquecendo-se a uma

temperatura constante por 3 horas. 0 tempo de resfriamento

adotado é de 6 horas. Imediatamente apôs a remocSo do campo

elétrico, as superfícies dos dielétricos apresentam cargas

de sinal contrário ao dos eletrodos metálicos adjacentes. 0

termo "heterocarga" foi criado para definir este efeito

inicial e a 'homocarga" para o campo de polaridade reversa

que surge apôs o decaimento da heterocarga. Para campos

elétricos inferiores a 1000 C/mm, o material solidificado

apresenta uma heterocarga que decai para um valor constante,

dentro de 10 a 20 dias. P magnitude da carga adquirida é

proporcional ao campo de polarizaclo e n8o 6 constatado o

aparecimento de homocarga. Por outro lado, eletretos

preparados cm campos de polarizaclo superior a 1000 V/mm sSo

caracterizados por uma heterocarga inicial, que usualmente

decai para uma homocarga intensa.

0 cletreto carregado nSo pode realizar trabalho,

mas dá origem a um campo elctrottático permanente. Para se

medir a quantidade de carga adquirida 6 adotado um método

análogo ao do eletróforo de Volta. Inicialmente, um eletrodo

(disco) coletor é colocado em contacto com a superfície

superior do dielétrico carregado, e ligado ao terra, fl força

elctrostática desenvolvida pode repelir os elétrons do disco

coletor ,levando-os para terra,ou entfo, atrair elétrons do

terra para o disco coletor, dependendo da polarizaclo

adquirida. Este contacto é mantido por 1 minuto, de tal
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fona que o conjunto entre tu equilíbrio . Entfo, a ligaçlo

para o terra é desfeita, evitando-se assim o deslocamento de

elétrons,e o disco coletor é lentamente separado do

eletreto.

Na separacto descrita, um trabalho ê realizado

para separar o disco do eletreto contra as forças de atraclo

eletrostática existente; a energia entto acumulada no disco

pode ser utilizada para realizar trabalho. R quantidade de

energia varia COM a intensidade de carga do eletreto e com o

grau de deslocamento executado.

fltualmente, aplicaçBes eu grande escala destes

dispositivos de carga permanente slo feitas com polímeros

nSo polares, tais como o tcrcftalato de polietileno (Mylir),

o politetrafluoretileno íteflon-PTFE), o tetrafluoretileno-

hexafluorpropilcno (copolímero teflon FEP) que apresentam

condutividade elétrica entre 10-»* a 10~ai (ohm.m)-». 0

armazenamento de cargas reais injetadas é, portanto, quase

permanente, isto é, a constante de decaimento é da ordem de

séculos, nas condiç8es de circuito aberto ou fechado,

dependendo da temperatura. Mascarenhas & Cameron C1962)

descreveram uma clmara de ionizaçlo usando eletreto de

teflon para monitoraclo de Raios-X i, Rmbrosy & Holdik

(1964) utilizaram polímeros com carga permanente, para

gcraçfo de ondas ultrsss&nicas na faixa de GHz.

Os dielétricos carrtgados sob alta tensío,

através da uma descarga corona, slo denominados
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potencial existente entre UM eletrodo ponteagudo e o

tletrodo-suporte do eletreto tubular, estabelece um campo

tlétrico elevado, que provoca ionizaçSes de Moléculas de ar

a presslo atmosférica.

No «étodo de corona negativo (Moreno 4 6ross,

1976; 6uerrini, 1982), que sera adotado no presente

trabalho, os íons negativos formados na descarga tipo

aflúvio elétrico, alcançam o eletreto e os elétrons slo

transferidos para as armadilhas do isolante (Sessler, 1960).

3.4- Parte Experimental e Metodologia

Foram construídas cem clmaras de ionizaclo de

\ tletrcto, com geometria apropriada (Fig. 25) para detccçlo

de Rn-222^ R configuraçlo meclnica é a dos dos(metros de

/ raios-X desenvolvidos no Laboratório de Biofísica do

Instituto de Física e Química de Slo Carlos (IFQSC), sob

orientaçlo do Prof. Sérgio Mascarcnhas. Estas clmaras podem

ter desmontadas rapidamente, facilitando as operaçVes de

limpeza, de carga e de tratamento térmico dos eletretos.

0 cilindro externo e o corpo principal das clmaras

tio confeccionados em alumínio e slo firmemente fixos

•través de uma rosca, para que o eletrodo de latlo, preso ao

corpo principal, permaneça centrado no tubo cilíndrico. Rs

hastes de latlo utilizadas foram cobertas por películas de

Ni, que dlo grande rigidez meclnica t resistência a
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Fig 2 5 . Comoro de ionizado de eietreto com grode helicoidol
removível (A) e sondo copacitivo tipo faraáay poro
medido de cor go retiduol de detetores"
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oxidacSo. Os eletrodos axiais suporta* eletretos tubularts

dc Teflon PTFE (politetrafluoretileno) carregados

negativamente, que geras campos elétricos permanentes de

1000 V/cm, dentro da clmara de ionizaçlo.

Foram construídas grades helicoidals de cobre

banhadas com Ni, que slo interpostas entre o eletreto dt

Teflon e o cilindro externo de RI, para aumentar a taxa de

muitiplicaçfo de íons dentro da clmara. Estas grades slo

removíveis para a medida da carga residual dos eletretos.

Inicialmente, todos os componentes das clmaras.

incluindo o Teflon, slo limpos num banho ultrassOnico por

uma hora, para remoçSo de partículas radioativas resultantes

de decaimento de Rn de medidas anteriores, de partículas de

poeira, gorduras, etc, que podem provocar fugas de carga do

eletreto durante as medidas. Rp6s esta limpeza, sSo secos

num ambiente isento de poeira, através de um fluxo de ar a

80 «C. Para garantir a limpeza total, os eletretos slo

limpos con acetona e novamente secos, Entlo, os tubos de

Teflon slo fixados na haste de latlo (eletrodo central) e

envoltos com uma folha de Al, para le ter uma configuraçfo

de circuito fechado.

R etapa seguinte é o tratamento térmico num forno

elétrico de alta estabilidade (descrito adiante) de prccislo

• /- 1 *C, construído no IBG, a 160 *C por dez minutos, para

melhorar o rendimento de carga corona. Rpôs resfriamento k

temperatura ambiente, o corpo principal suportando o
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eletreto. ê fixado através de una rosca ao eixo isolado do

motor tíncrono com redutor (Fig.26). para carga do polímero

ptlo método triodo-corona (Moreno 4 Cross. 1976; 6uerrini,

1982; Bmbrosy & Holdik. 1964; Gerhard-Multhaupt 4 Petry.

1963). Entlo, o eletreto é posicionado através de um sistema

de trilho-guia, dentro da cSmara de carga.

Esta carga se processa entre dois eletrodos

ponteagudos situados no topo da ctmara transparente

estabilizada tcriticamente (29 •/- 2) *C e o eletrodo suporte

do Teflon, ligado ao terra através de um resistor de 4H7. 0

contacto elétrico entre o eletrodo axial e o resistor é

feito através de uma escova de aço inoxidável, fixada na

clmara térmica. Os dois resistores de 4M7, em série com os

eletrodos de descarga, permitem cqualizar a tensfo de

descarga (da fonte de alta tenslo); a utilizaclo de dois

eletrodos aumenta o rendimento de carga e o grau de

homogenizaçto da carga sobre a superfície.

0 dispositivo de carga adotado (método triodo-

corona) permite obter uma carga mais uniforme ao longo do

eletreto e uma boa reprodutibilidade de carga (Guerrini,

1982).

Uma fonte de alta tenslo com malhas de controle

proporcional e integral (Pig. 27), descrita adiante,

polariza o eletrodo ponteagudo 1 (Fig. 26) com -(14000 • /-

100) VDC, em relaçlo ao cletrodo-suporte do teflon. Esta

estabilidade em corrente é conseguida através de
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realimentacto negativa, em cujo circuito «xisto* ««lhas de

compensaçlo o de controle do Ingulo de disparo dos

tirístores (Fig. 27).

R tenslo de controle da fonte de alta tensSo

provêm do resistor de 4H7 ligado entre a escova de coleta de

cargas provenientes da descarga corona e o terra. R corrente

de descarga ê de aproximadamente 30 «ticroR. R alta tensSo 6

medida através de uma ponta de alta tenslo PHILIPS, de

impedlncia 100M, acoplado a um voltímetro digital de 3 1/2

dígitos e, a precislo de leitura de tenslo é de 11. Esta

diferença de potencial produz uma descarga corona tipo

•flúvio elétrico, caracterizado por um ligeiro zumbido e

brilho violeta ttnuc, a partir dos eletrodos 1 (Fig. 26).

0 campo elétrico intenso, próximo do eletrodo

ponteagudo, provoca ionizaçffcs primárias responsáveis por

uma cascata de ionizacQcs nas moléculas de ar existentes.

Estes fons formados principalmente por (CO,)- chocam-se com

a superfície do eletreto, ficando retidos nas armadilhas do

dielétrico de teflon (Mascarenhas, 1900, 1962; Guerrinl,

1982).

Durante a carga por corona é estabelecido um fluxo

lento e constante de ar a uma temperatura de (29 •/- 2) *C,

para se evitar descargas disruptivas que podem danificar

todo o sistema.
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Q presença d* uma grids 2. construída d* fio de

Ni-Cr (diâmetro * 0.02 mm; distancia entre fios * 1.00 mm),

polarizada a -900 VDC (Fig. 26), • posicionada a 6,00 mm do

eletreto, permite uniformizar o campo entre o eletrodo

corona • o eletrodo-suporte do Teflon.

k medida em que se processa a descarga corona, a

carga superficial negativa do eletreto aumenta. QpAs dez

minutos, o campo elétrico entre a grade e o eletreto torna-

se desprezível e os ions gerados na ponta corona slo

absorvidos pela grade negativa. Portanto, se a tensto da

grade ê mantida fixa e a disttncia grade-Teflon também,

todos os eletretos adquirem a mesma carga superficial. Qlém

de limitar a carga superficial sobre os eletretos, a grade

permite uniformizar essas cargas ao longo do tubo do

polímero.

Essa uniformizaçlo de carga é melhorada pela

rotaçto do Teflon tubular, por meio de um motor síncrono com

redutor, a uma velocidade de 12 rpm. Estas cargas

superficiais podem alcançar armadilhas profundas e

permanecerem aprisionadas, mas grande parte permanece

instável.

flp6s o tempo de carga de 10 minutos, o sistema de

alta tcnslo de -14000 VDC estabilizado e o motor sfncrono

slo desligados por um circuito tenporizador de prcciflo,

construído com circuitos Itgicof. Plém deste sistema de base

de tempo, todo circuito de alta tensfo (Fig. 27) é dotado de
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protecfo do operador, pois a corrente de curto circuito do

sistema pode atingir valores considerados «orlais de 20 ali.

Todo o processo de i«plante de cargas negativas

nas armadilhas superficiais e profundas dos eletretos «corre

dentro de uaa cSaara térmica construída de acrílico (Fig.Wi,

onde a temperatura é estabilisoda por ua circuito de

controle proporcional-integral construído, que permite uaa

flutuaclo de •/- 2 *C. Os resistores de aquecimento estlo

numa antectaara localizada na base da ctaara de descarga e a

aonitoraçlo de temperatura ê feita por ua sensor

semicondutor (transistor BCIOft). localizado na ctaara de

descarga.

Rpos completado o processo de carga, o eletreto

fixado ao sistema de rotaçto é retirado da cSmara de

descarga estabilizada em temperatura, através de ua sisteaa

de trilhos que peraite posicionar o eletrodo suporte do

eletreto com grande precisSo para o proces*o de carga por

triodo corona.

Entlo, os eletretos sao envolvidos por folhas de

alumínio, para se formar um circuito fechado, e levados ao

forno de trataaento térmico a 160 te, durante 10 minutos. Rs

cargas superficiais podem atingir armadilhas mais profundas

devido è configuração de circuito fechado (Guerrini, 1902).

Esse tratamento térmico final torna as cargas dos eletretos

estiveis (Gross et ai., 1975), sendo a taxa de decaiaento de
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•letretos permanecem constantes.

3.5- Desenvolviawnto de Ins I main t aflo

Fora* desenvolvidos dois sistemas de estabilizacte

de temperatura, usando controladores proporcional • integral

(Fig. 310) no elo de realimcntaclo. R acSo proporcional ê

obtida de u* amplificador inversor, através de sua junçlo

somadora, onde ê aplicado o sinal de referência Vmmm de

ajuste de temperatura, o sinal dente de serra VT de

frequtncia 1 Hz e o sinal proveniente da malha de afio

integral do elo de realimentaclo. Esta malha de retorno para

estabilizaçlo ê fornada de UM transdutor de temperatura

(teriaopar de Cu-Constantan ou semicondutor BC-106), um

circuito de compensaçlo çje junçlo fria (se for utilizado um

termopar) CT, um amplificador de instrumentacto 81 de ganho

ajustével de 1 a 1000 e rejeiçlo de modo comum elevada.

0 componente P3 que funciona como um modulador por

largura de pulso, pode ser construído por elementos

discretos como representado na figura 31W, ou entlo

implementado por um circuito monolítico CQ3059, LH723. Na

Fig. 31B, estlo representadas configurações de onda

presentes, para o disparo do TRIRC. 0 detector de cruzamento

de zero, cujo sinal ê aplicado a entrada da porta RND, torna

este circuito ideal para controle de pottncia, pois dispara

os TRIRC sempre no início da onda, isto ê, quando a tenslo
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de configura-lo sonoidal aplicada a carga cruza a linha do

zoro volts. Esto método elimina a intorforéncia do linha quo

coauatntt surge, quando outras técnicas do chaveamento sSo

utilizadas. 0 transformador da pulsos TP diforoncia o sinal

do saida do R3. tornando possível o disparo do TRIRC em

todos os quadrantos.

Ro se ligar o sistema. a tens!o do saida

desenvolvida no elo de realimentaclo ê nula CVr • 0).

Portanto, a saida de R* esté no nível lógico 1, a. na saida

da porta RND, que funciona como um multiplicador, tem-se um

pulso de saida do nível 1 do curta duraçlo, quando a tenslo

da linha do 60 Hz cruza o nível de tensSo zero. Nesta

situaçlo, o TRIRC de potência esta em conduclo máxima Cnos

dois semi-ciclos).

R todo instante, a tensa*o do realimentação V* ê

comparada com |V««»|. Quando \Vmmm \ < V,, o TRIRC cessa a

conduclo nos intervalos hachurados (Fig. 318), pois o nível

do saida lógico de R# ê zero. Se a inércia do forno é

grande, a diferença |vV | - |VMSr| pode atingir valores

maiores, reduzindo o tempo de conduçSo do TRIRC em cada

ciclo de tenslo da linha. Esta açlo do sistema de controla

reduz o afeito da inércia térmica do forno, tornando a

flutuaçlo do temperatura menor. Rs características de

estabilizaçfo podam ser melhoradas utilizando-se fraqutncia

o amplitude adequadas par* » tanslo danta da sarra VT a se

ajustando a rosisttncia da aquecimento do forno.
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d* trataaento têraice do eletretes. foi utilizado ua

teraepar do CH«Constantan o, para o controlo do teaperatura

o uaidade dontro da claara do carga dos eletretes, por

descarga do corona, foi usada a juneIo PU do ua transistor.

Na Fig. ZS ostlo representados os estágios do sisteae de

carga dos eletretos das ctaaras do ienitecSe polo a*todo

triode-cerena. que sorlo descritos a seguir.

3.5.1- Fonte de Rita Teotto d* Corrente Estabilizado, Con-
trolada por Teaperlz«der Digital CFi§. 271

Re se pressionar •oaentaneaaente o interruptor 51,

uaa corrente retificada pelo diodo 1N4001 e atenuada pelo

resistor IK circula pela bobina de ceapo do relê RL e fecha

os contactos elétricos. Entto. toda a conducSo t realizada

atravts destes contactos, apôs liberaçlo de SI.

Nessa operaçlo, slo ativados:

a) teaporizador de prccislo, construído de cir-

cuitos digitais que. ap«s um intervalo de teapo deterainado,

envia u« pulso de disparo ao tiristor SCR. 0o entrar ea

conduçlo, este dispositivo de potência curtocircuita os

terainais desse relê, qvm resulta na abertura de seus

contactos. EntSo, todo processo da carga é interroapido.

QçSo idêntica ê proporcionada pelo interruptor de presslo 52

(noraalaente fechado) que, ao ser acionado pelo operador, no

caso de algua acidente, desligo todo o circuito de alta

tenslo e de rotaçlo;
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b) motor síncrono e redutor que rotaciona os

eletretos durante a descarga corona, para uniformizaçlo de

cargas superficiais. Este conjunto desloca-se sobre um

trilho-guia, que permite substituir facilmente os elctrctos

e, um posicionamento preciso e reprodutível dentro da cSmara

de descarga corona. P rotacSo usada 6 de 12 rpm;

c) autotransformador (VPRlfiC) de ajuste de tensSo

máxima adequada para a cperaçSo do circuito de realimentaçSo

e obtençSo da alta tensSo necessária (-14000 VDC).

P técnica de controle de potência da fonte de alta

tensSo estabilizada em corrente, difere da utilizada nos

fornos descritos anteriormente, devido à natureza das cargas

empregadas. P operação das malhas de controle proporcional

e integral sSo análogas.

No caso de cargas resistivas (forno elétrico)

pode-se usar a técnica de modulacSo de largura de pulso

(PWM) com detector de cruzamento de zero, pois a componente

contínua (DO que surge na carga n3o se torna incoveniente.

No sistema de alta tensío onde a carga 6 indutiva

(transformador T2 de alta tensSo industrial, de entrada 110

V e saida 20000 VPC) é necessário controlar a potência

aplicada ao primário do transformador/reator, através do

controle do Sngulo de disparo dos SCR de potência usados,

que elimina a componente DC descrita. Esta tenslo DC provoca

sobreaquecimento do transformador de alta tensío.
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O circuito de disparo (Fig. 29) 6 basicamente um

oscilador de relaxacto, usando um transistor unijunclo

2N2646 (T3). ligado a um estagio de potência (Fig. 30),

formado de dois SCR em oposicSo, através de um transformador

de pulsos TP de alta isolaçlo com dois enrolamentos

secundér ios.

0 tcnslo nos terminais do capacitor C (Fig.29)

aumenta proporcionalmente a soma das correntes provenientes

do:

gerador de corrente controlada pela tensSo no

ponto P (amplificador de transconductSncia), formado pelos

transistores T1 e T2;

- potenciOmetro P de 1H, em série com um resistor

de 100K, que funcionam como uma fonte de corrente

aproximadamente constante, devido ao valor elevado da

resistência da associacSo.

Quando a tensSo de disparo V T U J do transistor TUJ

é atingida, ele entra em conduçSo, descarregando o capacitor

num pico de corrente pelo transformador de pulsos TP, que

dispara os 5CR.

Na Fig. 29 sSo representadas as varia&es de tensSo

do emissor TUJ e da carga (primário do transformador T2),

num semi-ciclo, onde:



VAT * Tenslo da rampa davido à corranta do

aaplificador da transconductJncia. 0 valor aáxifto atingido

por VAT nua seai-ciclo é proporcional k tensSo V»;

VTOJ * tensío de disparo do TUJ, qua é constante

(4,5 V);

t- * instanta de disparo do SCR palo TUJ, no

semi-ciclo;

V* « tensSo da rampa davido ao potenciOaetro P am

séria com o resistor da 100 K.

P tensSo nos tarminais do capacitor C a do amissor

do TUJ poda sar raprasantada pala adiçSo da duas tensSes da

rampa \fmy a Vr . R tanslo V*T também é danominada tanslo da

padastal. Portanto, quanto maior a tansSo am Q, maior a

tensSo de pedestal desenvolvida, e o ni'vel de disparo é

atingido mais rapidamente, assumindo o declive da tensSo de

rampa V» constante para um ajuste pré-determinado do

potencidmctro P.

Uma análise mais detalhada envolveria o calculo da

funçSo da transferência de malha fachada, através das

transformadas de Laplace (ver Rpêndice I), para o estudo da

estabilidade e resposta em freqüência do sistema.

Simplificando, para uma corrente de carga pre-

determinada, o controlador proporcional-integral a o

potenciOmetro P sfo ajustados para que o sistema forneça

este valor de corrente na descarga corona, no estado

e*tacionário. Caso a corrente de carga tende * aumentar, o
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circuito de realimentacSo procura compensar este acréscimo,

reduzindo a tensSo aplicada as pontas de descarga, que

eqüivale a retardar o disparo do SCR em cada semi-ciclo. Sc

a corrente de carga tende a diminuir, o circuito de

compensaçlo reage de modo oposto.

Um controle linear de compensacSo em corrente de

descarga corona com malha seletiva de freqüência 6

adicionado no elo de realimentaçSo para melhor estabilidade

de operacto (Fig. 28).

0 controlador de corrente usado é um sistema

eletrônico linear que permite uma operacSo num intervalo

dinSmico amplo, com ganho elevado, permitindo um controle de

corrente de alta performance.

P corrente de descarga no estado estacionário 6

ajustada pela tensSo de referencia V«KF (Fig. 28) e é

independente de vérios fatores tais como a variaçlo de

espessura de eletreto, da distSncia do eletrodo ponteagudo e

o eletrodo-suporte do eletreto durante a rotacSo, etc.

Entretanto, variac9es nSo lineares devido a

temperatura podem ocorrer, levando a uma compensaçSo

imperfeita. Para uma operaçBo estivei do sistema, torna-se

necessário introduzir uma malha seletiva de freqüência.

Entretanto, um arranjo flexível para compensação estática e

dinSmíca pode ser obtido p«la adiçSo de um amplificador

compensado em freqüência, ganho ajustavel no elo dt
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Escovo do eoloto

Fig28_Circuito do molho dereolImentoçSo poro controle de corrente
de corgo dos eletretos.
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Fig29.Circuito de controle do angulo de disporo dos tiristoref.do
esta'gio de potência.

110 VAC

Autotrontformodor
(Vorioc)

.I40DOVOC

SCf)l,SCR2«Tirittprti d« corrtnt* «ttvodo,

F i g 3 0 . Circuito do estagio de potência do font» do olto fensSo

de corrente estabilizada*
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Fig3lA _ Circuito do controlador proporcionol do temperatura d» fornos.
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Fig3IB.Configuroc9o dotinol do controlo dopotoncio do forno».
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realimentacSo d* corrente (Oreb et ali, 1984). Esta

compensaçto •• freqüência pode ser ajustada as

características dinâmicas do sistema de carga.

0 aatha de compcnsacSo de corrente (Fig. 28) ft

isolada do sistema de alta tensJo por um circuito seguidor

de tensJo RI, de impedlncia de entrada 1 T ohms e ganho

unitário, devido ao Cl 3140.

3.S.2- Fonte de Tenslo Negativa Estabilizada, para Polariza-
çlo da Grade (Fig. 32)

Para a polarizacSo da grade de controle com uma

tensSo de - 900 •/- 5 VDC, foi construída uma fonte de

tensSo negativa estabilizada, usando um transformador de

núcleo de ferrite, onde ê aplicado um sinal de 17 KHz, que 6

a frequ€ncia de ressonância da ferrite.

t utilizado um circuito de realimentacSo tipo

proporcional, que estabiliza a amplitude do sinal chaveado

aplicado ao primário do transformador de alta tensSo,

através de uma malha de realimentaçSo resistiva.

R tensSo desenvolvida na entrada nSo inversora de

RI 6 comparada com a tensSo de zener 6,2 V aplicada à

entrada inversora. P tensSo de erro do saída deste

comparador controla a corrente aplicada ao primário de 20

espiras do transformador de alta tensSo T2, através de dois

transistores em configurado Darlington (TIP 31, 2N3055).



O+I2V

T2 tf4??7 -9OOV0C

Fig32_ Circuito do font* do oito tonsõo estabilizada para polarização da grodt do dispositivo

t ri odo. corona.
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0 gerador de pulsos baseado no circuito integrado

(Cl) LH55S é ajustado para fornecer UM sinal de freqüência

de 17 KHz, para chaveamento da corrente do enrolamento

primário do trinsformdor T2. através do transistor de

potfincia TIP 31.

0 transformador de pulsos TP 6 utilizado para

conformacSo do sinal quadrado do oscilador, que aumenta a

eficiência de transferência de potência entre os dois

enrol anentos do transformador de alta tensSo. P conf igunclo

da corrente controlada pelo transistor TIP 31, c aplicada ao

primário de T2, permite a máxima transferencia de potência

para o secundário do transformador de alta tensSo.

P saída do transformador T2 é retificada e a

ondulaçSo é reduzida através de um filtro passa baixo

passivo. Parte do sinal de saída negativo é usado para a

realimentaçSo e estabilizacSo da fonte.

0 tensSo de 12 VDC 6 fornecida por uma fonts

regulada monolítica de excelente estabilidade, da serie

70XX, encontrada no mercado. Devido ao grande rendimento

alcanfado, a corrente de consumo é da ordem de 300 mP e a

estabilidade obtida foi de •/- 5 v, durante a descarga

corona. Outros valores de tensSo de saída podem ser obtidos

pelo ajuste do potenciftmetro P.
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3.5.3- IfcapUficador Eletroattrico para Hedida de Carga

Qs aedidas iniciais d* carga compensada dac

ctaaras de ionizaçlo de eletretos, usando a sonda capacitiva

(Fig. 25) acoplada ao eletromtro KEITHLEY 601, con válvulas

eletronêtricas CKSA66 na configuraflo diferencial,

apresentara» uoia série de dificuldades.

Rs características do eletroaetro slo dadas a

seguir:

- iwpcdtncia de entrada * 100 T;

- sensibilidade nftxiaa * 0,1 pC;

- deriva «âxiaa do zero « 200 nicroV/hora,

após pre-aquecimento de 24 horas;

precisSo das «edidas de carga * 5%, no

fundo de escala;

deriva devido a corrente de grade » 0,02

- capacitlncia de entrada « 20 pF;

resposta em frequtncia (atenuaclo; -3 dB)

DC a 100 Hz para ganho 100,
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Eabora a corrente lie grade do eletrêaetro s«ja

pequena, uaa pequena tensSo resulta da corrente de grade que

carrega a capacitlncia de entrada. quando a entrada e

aberta.

Devido a" constante de teapo RC do instrumento,

deve-se aguardar 20 s apôs a descarga do capacitor interno,

antes de se efetuar uaa nova aedida.

Apesar das características originais do

equipaacnto, as aedidas de carga da ordea de 10 pC slo

difíceis devido » deriva provocada pela corrente de grade

que carrega a capacitlncia de entrada ea paralelo coa a

sonda capacitiva usada para a aedida de carga do* eletretos.

Possivelacnte, essa deriva decorre do envelheciaento dos

coaponentes e da fuga de corrente, pois nlo foi usada a

técnica de anéis de guarda, para atenuar os efeitos destas

correntes parasitas. Honitorando-se a saída do eletrOaetro

coa ua registrador grafico, verifica-se que o eletrdaetro

coaporta-se coao ua integrador ideal da corrente de grade.

Essa deriva observada 6 reduzida após ua prê-aqueciaento do

cletrõaetro, por 4fl horas.

No circuito original do eletrdaetro, eraa usadas

seis baterias de 9 volts, usando conexVes de terra

diferentes e uaa bateria de 1,25 V, para aliaentacSo dos

filaacntos das válvulas eletroafttricas. Devido ao

esgotamento rápido das cargas, foraa construídas seis fontes

independentes positivas e negativas de alta estabilidade.
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baseadas nos circuitos Monolíticos das stries 78XX, 79XX •

LH317, e alimentadas pela tenslo da linha.

Qpesar da estabilidade alcançada, as interrupções

provocadas por probleaas técnicos na linha ou por

transientes devidos a teapestades qu* poderia* danificar o

equipa**nto. tornara*-** inconvenientes para a *oniteraç3e

das cargas dos eletretos, durante a calibraclo dos cS*aras

de ionizacSo. Portanto, foi construído u* conversor DC-DC.

operando na frequtncia de 100 Hz. coo sete saídas

independentes no secundário, que alimntava* direteaente as

fontes estabilizadas. Devido ao elevado confuso de corrente

da ordem de 28. o teapo d« descarga de u*a bateria de 40 Qh

era mnor que um dia.

iaseando-se na fonte usada para a polarizscSo da

grade do sistewa de carga dos eletretos, «ostrada na Fig.

32, foi construído u« conversor se* circuito de

reali*entac3o. 0 gerador de pulsos de 17 KHz e nova*cnte

usado para chavea*ento da corrente do pri*lrio de u»

transformador de núcleo de ferrite, co* 7 enrolsnentos

secundários, que fornece* a tenslo para as fontes de

ali*entaçlo.

Nesta fonte de saídas «sitiplas final, • corrente

foi reduzida para 160 *fl, que aumentou a autono*ia da

bateria para dez dias consecutivos.



its

O»** rcdvxír a deriva téraica • solucionar •

probleaa das fontes de polarizacSe, • premia* passe fei

•elHerar a precisSe das aedidas.

Bo fr^m introduzidas rapidamente (teape inferior

a 2 segundos), dentro da sonda capacitiva tipo Faraday, as

caaaras do ionizacle do eletreto provecaa uaa deflexle

maxima do indicador analógico do eletrfmetre. estabilizando-

se nu* valor 201 abaixo. Na escala de nC. era possível ler

os dois valores de deflexSe aci*a citados. Para valores de

carga de 0.1 nC. este coaportaaente soaente é percebido por

ua registrador grafico X-t. conectado na saída do

eletrêaetro (Fig. 33).

Na técnica de aonitoracSo de gas radênio Rn-222.

era necessário aedir cargas elétricas coa sensibilidade de

10 pC. coa grande reprodutividade. Isto foi possível através

do registrador grafico que peraitiu aedidas reprodutiveis,

coa precisSo de 10 pC. e aostrou que a deflexSo máxima pode

ser usada para representar a carga residual da claara de

ionizaclo. Os resultados apresentados adiante referea-se

seapre ao valor de carga (deflexSo) minim», lida e* cada

medida.

Na sensibilidade de 10 nC, o posicionamento final

nSo pode ser identificado devido è corrente de fuga ocorrida

na grade da válvula elctrométrica. decorrente de sujeira,

etc..
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Fig 3 3 . Circuito de amostragem e retenção para medidas de cargas
elétricas dos câmaras de ionizo çô o de e let reto, usando eletrS.
metro KEITHLEY com válvulas eletrométricas.
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. Corte longitudinal da unidade de vibrando (modulação) de cargas
do novo eletrometro.
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Para facilitar as m e d i d a s , foi d e s e n v o l v i d o um

circuito de amostragem e reten(3o (Fig. 3 3 ) . u s a n d o - s e as

c a r a c t e r í s t i c a s de alta isolaÇlo do transistor de efeito de

campo, de junçSo JFET, de canal N, de código 2 S K 3 0 Q . 0 dreno

D e a fonte 5 sSo construídos de material semicondutor

dopado, tipo N, c a porta G por material tipo P. Na

configuração empregada, o transistor JFET funciona com um

diodo de isolamento ideal, permitindo conduçSo no sentido da

porta para as junções de dreno e fonte (Ounlap, 1 9 6 6 ) . No

circuito d e s e n v o l v i d o , a junçSo PN, obtida com transistor

JFET, t linearizada através da realimentaçSo negativa

adotada.

0 sinal proveniente da saída do e l e t r ô m e t r o passa

por um filtro passa-baixo passivo, que elimina ruídos de

aita-frequência, antes de ser introduzido no circuito d*

"memória analógica".

Analisando o circuito (Fig. 3 3 ) , nota-se que a

tensSo de saída de R2 6 totalmente aplicada & entrada

inversora de 01; portanto, o fator de realimentaç3o 6 de

1 0 0 % e a saída de 02 6 sempre igijl, em valor absoluto, ao

sinal aplicado à entrada nSo inversora de 0 1 .

0 amplificador 02 tem a configuraçSo d* um

seguidor de tensSo (de ganho u n i t á r i o ) , com uma impedSncia

de entrada de 1T, devido ao amplificador operacional LF356N,

qut nSo interfere na carga do capacitor de armazenagem C.



Como o amp I ificador Q 2 tem ganho u n i t á r i o , sua tcnsSo de

saída 6 e x a t a m e n t e igual ao do capacitor C.

0 circuito de r e a l i m e n t a { 3 o opera de tal modo que

a tensSo do capacitor C è sempre igual a tensSo p r e s e n t e na

entrada nSo inversora de 0 1 . P o r t a n t o . a junçSo PN do

transistor JFET tem a curva c a r a c t e r í s t i c a linearizada pelo

elo de r e a l i m e n t a f i o .

Pela teoria de c o n t r o l e d e s e n v o l v i d a no Apêndice

II, H1 compor t a-s<? como um.i junçÜo somado r a (açSo

p r o p o r c i o n a l ) e o capacitor C, juntamente com 0 2 , funcionam

como uma malha i n t e g r a l .

P c o n s t a n t e de tempo do sistema deve ser ajustado

de tal forma que a tensSo r>m C seja sempre igual ao aplicado

em 0 1 .

Para cada m e d i d a de deflexío m á x i m a do

e l e t r ô m e t r o , o interruptor de p r e s s S o ( n o r m a l m e n t e aberto)

R E Q R M Q deve ser acionado para d e s c a r r e g a r o c a p a c i t o r C.

Para se evitar i n t e r f e r C n c i a s de c o r r e n t e de fuga,

a entrada r»3o inversora de P 2 , os terminais d r t n o - f o n t e do

JFET, terminal do c a p a c i t o r C c do interruptor RERRMQ estSo

colocados dentro de um anel de guarda (linha i n t e r r o m p i d a )

(Fig. 3 3 ) , ligado ao terminal inversor/sa ida de P 2 . Devido a

c o n f i g u r a ç ã o de seguidor de tens3o de 0 2 , o potencial do

anel de guarda 6 e x a t a m e n t e igual ao dos terminais
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e x i s t e n t e s d e n t r o do anel de* g u a r d a . P o r t a n t o , q u a l q u e r

c o r r e n t e de fuga e x i s t e n t e d a b s o r v i d a p e l o a n e l . 5 e n d o a

impedSncia de saída baixa, estas c o r r e n t e s de fuga nSo

p e r t u r b a m as m e d i d a s .

0 potenciflmetro m u l t i v o l t a s de 10 K, ligado na

saída de 0 2 , p e r m i t o a leitura no v o l t í m e t r o d i g i t a l ,

d i r e t a m e n t e em nC.

Q p e s a r da s e n s i b i l i d a d e e r e p r o d u t i b i l i d a d e

c o n s e g u i d a com o e l e t r O m e t r o K E I T H L E Y , d o t a d o de c i r c u i t o de

a m o s t r a g e m e retençSo na saída, foi d e s e n v o l v i d o um n o v o

e l e t r ô m e t r o , tipo c a p a c i t o r v i b r a n t e ( F a r s t e i n , 1 9 6 2 ; P r i c e ,

1958; P a l e v s k y , 1 9 4 7 ) .

N e s s e e l e t r ô m e t r o , a sonda c a p a c i t i v a tipo F a r a d a y

o s c i l a d e n t r o da câmara de i o n i z a c S o e n t r e o e l e t r e t o

tubular e a p a r e d e c i l í n d r i c a . 0 m o v i m e n t o de c o n f i g u r a c S o

senoidal e frequfincia de 150 Hz e e x e c u t a d o a t r a v é s de uma

u n i d a d e de v i b r a c S o que, b a s i c a m e n t e , 6 um alto f a l a n t e de

15 cm de d i â m e t r o , adaptado para m o d u l a ç S o de c a r g a s Fig.

3 4 ) . Q ligacSo do anel de guarda da u n i d a d e de v i b r a ç S o com

a e n t r a d a do amplificador e l e t r o m ô t r i c o reduz o e f e i t o dt

fuga da cor r e n t e .

0 o s c i l a ç ã o senoidal de a m p l i t u d e 2 mm, da sonda

c a p a c i t i v a , c o n s t r u í d a de um tubo de a l u m í n i o b a n h a d o com

uma p e l í c u l a de n í q u e l , p r o d u z uma m o d u l a ç S o de c a r g a s na

e n t r a d a do eletrfimetro p r o p r i a m e n t e d i t o . 0 final da
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e x c i t a c S o da u n i d a d e de m o d u l a ç ã o provêm de um gerador d*

sinais de alta l i n e a r i d a d e , c o n t r o l a d o por tenslo (Fig. 35)

, u t i l i z a n d o um c i r c u i t o V C O - I n t e r sil 8 0 3 6 . 0 saída senoidal

de baixa d i s t o r s S o ê aplicada a um amplificador de p o t ê n c i a ,

que excita o a l t o - f a l a n t e .

Para a m e d i d a da carga residual do e l e t r e t o , a

grade h e l i c o i d a l usada para aumentar o campo elétrico

próximo do e l e t r e t o , e c o n s e q u e n t e m e n t e o fator de

m u i t i p l i c a Ç S o de íons formados pelos d e c a i m e n t o s alfa, 6

removida. E n t S o , a cSmara de ionizaçSo è introduzida no

tubo-guia c i l í n d r i c o , n e c e s s á r i o para c e n t r a l i z a r com

precisSo o e l e t r e t c tubular, d e n t r o da sonda c a p a c i t i v a .

Na figura 36, é dado o diagrama e s q u e m à t i c o do

e l e t r d m e t r o , u s a n d o sonda c a p a c i t i v a v i b r a n t e .

0 amplificador e l e t r o m ô t r i c o b á s i c o tem uma

impedSncia de entrada de 10 G. 0 amplificador operacional

C H 3 1 4 0 , com entrada tipo M 0 5 F E T , funciona como um

amplificador 0C nSo inversor, de ganho ajustavel através da

malha de r e a l i m e n t a c S o , f o r m a d o de r e s i s t o r e s de película

fina de alta e s t a b i l i d a d e . Na c o n f i g u r a ç ã o adotada, o ganho

em tensSo do amplificador e l e t r o m e t r i c o 6 de 33.

0 entrada inversora do circuito operacional é

c o n s e r v a d a a uma tensão m u i t o p r ó x i m a do p o t e n c i a l p r e s e n t e

na entrada nSo inversora, devido a malha de r e a l i m e n t a ç S o c

ao ganho e l e v a d í s s i m o do o p e r a c i o n a l .
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0 sistema de anel de guarda ao redor de condutores

e componente», entre a entrada do amplificador eletrometrico

e a entr«da n3o inversora do operacional C03140, exerce uma

ac3o de blindagem eficiente na entrada. Sendo a diferença de

potencial entre as entradas do Cl (circuito integrado)

inferior a 10 microV (devido ao ganho elevadíssimo em malha

aberta deste componente), a fuga pela superfície da placa

isolante causada pela poeira, umidade, etc., ft minimizada.

Na técnica de anel de guarda utilizado, uma porclo

de saída e empregada para cancelar o caminho de fuga. Como a

impedlncia de saída 6 baixa, estas compensacSes nSo mascaram

as quantidades a serem medidas. 0 sistema de anel de guarda

ft usado somente com o propósito de compcnsaçSo das correntes

de fuga, e nSo deve ser conectado ao terra do circuito.

0 resistor de entrada de 1 G deve ser muito

estivei (coeficiente de temperatura de 5 ppm/*C).

Onalisando-se o circuito do amplificador eletrométrico (Fig.

36), observa-se que 90% do sinal aplicado li entrada do
»

amplificador esta presente no nô formado pelos resistores de

1 G, 10 K e 100 K. Este arranjo aumenta efetivamente a

resistência de entrada do eletrôroetro de um fator 10.

Portanto, a impedSncia de entrada assume o valor de 10 G.

Usando-se a malha de realimentaçSo dada , correntes da ordem

de 10 pP podem ser detectadas com boa estabilidade.

0 sinal de realimentaç5o negativa, proveniente da

saída do detector snnsível a fase, 6 aplicado através do
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capacitor de mica prateada de 20 pF. P carga acumulada 6

proporcional & tenslo no capacitor.

0 diagrama de bloco completo do cletrômetro

desenvolvido ft dado na Fig. 37.

0 sinal de saída do amplificador ei»*, 'omftt rico 6

aplicado a um filtro passa-banda, com frequCncia central 150

Hz e 0:10, para eliminar o ruído de 60 Hz de linha, etc..

Entlo, o sinal gerado pela oscila(3o da sonda capacitiva 6

tratado pelo demodulador síncrono (Fig. 3 6 ) , que funciona

como um multiplicador de 4 quadrantes. entre o sinal do

filtro e o sinal quadrado de referência de 150 Hz, gerado

simultaneamente peto circuito VCO (Fig. 3 5 ) . 0 sinal de

saída pulsante do demodulador passa por um filtro passa-

baixo de primeira ordem, que funciona com um integrador.

0 detector sensível a fase, composto pelos

estágios demodulador síncrono /filtro passa-baixo, 6 análogo

aos usados em magnetômetro de núcleo saturado, com sensor em
*

anel. P diferença está no valor de constante RC do filtro.

Ps técnicas de detec(3o sensível & fase, para

recuperar sinais periódicos afetados por ruídos intensos,

sSo descritos por vários autores (Meade, 1962; Gualtieri,

1907; Kono et ai., 1984; Primdahl, 1979; Blair and Sydenham,

1975; Saito et ai., 1960).
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- Circuito dodttttor stntivtl à tost formadt dt I circuito muJtipltxador/dtmultiptaador CO4053 (chovtt ana.

Idgicos CMOS), I ampUflcodor diftrtncioi t I filtro potto.boixo dt I f ordttn.
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0 detector smerono (Fig. 36) é foraado de ua

circuito 02 aultiplexador/dcaultiplexador CD4053 (chaves

analógicas CMOS), controlado por UM sinal de referencia V-,#

seguido de ua filtro passa-baixo de priaeira ordea. Rs

f ornas de onda presentes no circuito de deaodulacto taabea

estSo representadas.

Rs saídas fl c B de 02 slo aplicadas a ua

aapl if icador diferencial 03, ea cuja saída tea-se ua sinal

pulsante C. de freqüência 300 Hz. Quando o sinal de entrada

esta CM fase coa o sinal de referencia V_.r. o circuito R2

atua coao ua retificador ideal do sinal de entrada.

0 deaodulador síncrono processa o sinal de entrada

para posiciona-lo na banda passante do filtro passa-baixo R4

(o sinal de entrada retificado tea uaa coaponente de tenslo

OC que passa pelo filtro passa-baixo, após teapo da ordea de

5 vezes a constante de teapo RC do filtro). R largura da

banda passante do ruído de entrada é liaitada drasticaacnte,

auaentando-se, portanto, a relacSo sinal/ruído do detector.

0 tenslo V,... do ruído, através de uaa resittncia

pura, t proporcional ft raiz quadrada da largura de banda

<C.. (ruído) « K 4&f ' (24)

Onde: K > constante, que depende da temperatura c

resistência. Esse ruído, que independe da frequGncia, 6
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denominado ruído branco, tendo usa natureza aleatória. Ele

esta presente em experiências, quando outras fontes de ruído

(por exemplo, ruído de 60 Hx de linha) slo removidas.

fl banda passante do detector sensível a fase è

proporcional ao recíproco da constante de RC do filtro. 0

filtro passa-baixo. de polo simples R4, deixa passar os

sinais, sem mudança de amplitude, de frequfncia abaixo da

freqüência de corte fc, dada em ternos da constante de tempo

RC do filtro (Korneff, 1966):

Esses filtros passa-baixo n3o bloqueia* totalmente

os sinais acima dessa freqüência de corte. 0 termo f.

define, simplesmente, a freqüência acima da qual a saída do

filtro decresce de 6 dB/oct.

R banda passante de ruído £1* do sistema RC

simples pode ser determinada, desde que (De Vaard 4 Lazarus,

1966):

H»(f) « (26)
(1 • w*R»Ca)«'»

Onde: H(f) * funçSo de transferência do filtro.

nto:
f— 1 1

• — — àf =

J.. d - v*R»C»>»'a 4RC

Portanto:
f 1 1

(27)
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Q relaclo entre a banda passante do ruído fm • a

band» passante de «eia potínci* ^ f , / ? para o sisteaa RC ê

(Usher. 1374):

A'- - **'*"

que corresponde * o« sisteaa coa resposta de priaeira ordea.

0 resposta total do detector sensível a fase é.

portanto, equivalente a ua filtro de banda passante suite

estreita e estável. Considerando-se o filtro passa-baixo de

um polo de constante de teapo RC, a banda passante de »eia

potência é (Blair and Sydenha«, 1964):

t 2 9 >

Utilizando-se u*a constante de teapo de 2 %, a

banda passante total ê:

Para se ter a amplitude correta do sinal, o tcapo

de integracto deve ser de 10 segundos (Gualtieri, 19S7).

0 0 efetivo do filtro 6 dado pela rclaçlo:

0 í0 .

onde fm t * freqüência de referencia (150 Hz).

00)
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Portanto:

Q - 942

Devido a «levada rejeicSe do ruído obtido, a

relacle sinal/ruído do detector sensível a fase ê adequada

para as medidas de carga.

0 nível de ruido branco efetivo pode ser reduzido,

limitando-se a banda passante de deteccSo. ejuc inclua o

intervalo de freqüências presentes no sinal. Este

procedimento reduz a potência de ruído, «as nlo o sinal.

R deteccie sensível • fase supera os problemas

práticos cem grande vantage* sobre os filtros passa-benda

convencionais, pois capacita uma deteccSo de banda passante

estreaiaaiente estreita (noraalaente, o,001 H»), permitindo

aicdidas co« estabilidade de parte por ailhlo (Blair and

Sydenhao), 1964). Outra vantage* ê a rejeiçlo virtualmente

total do ruído de freqüências indesejiveis, tais como o

ruído de linha C60 Hz) e as vibrações ressonantes de

sistemas mecSnicos,

0 potencial VBS, entre o elctreto e a sonda

capacitiva (Fig. 36), pode ser determinado através da

corrente PC produzida pela vibrafSo da sonda. Devido ao

movimento oscilaterio, a capacitSncia entre eles varia

senoidalmente:
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C..U) * C. cos wt (31)

Onde: w - freqüência angular de vibracSo

Co - capacit&ncia estática

EntSo:

Í • -V«. w C. sin wt (32)

P tensSo desenvolvida no ponto P (Fig. 36) é:

vV * -V«. w R«MT C. sin wt (33)

Onde: R B NT
 S impedSncia de entrada do eletrOmetro (10 G).

0 tensSo VP ft usualmente muito pequena,

relativamente a VKa, pois C. 6 da ordem de 1 pF (Guerrini,

1982); w é de 942 rd/s c o maior valor de RBNT 6 limitado

pelo efeito de capacitSncia parasita paralela (shunt) C..

R saída Vo«r do detector sensível à fase (Fig. 38)

pode ser realimen tad a em série, e em oposicSo ao potencial

da sonda capacitiva (Fairstcin, 1962).

P saída do detector sensível a fase é dada por

(ORTEC):

V,.r • - V.. — - (34)
1 - Pb

onde: P - ganho de malha aberta
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Rb - ganho de malha.

No caso considerado: Pb « 0

Entlo:

"•• ÍTSVT (3S)

Como o ganho em malha aberta 6 elevado, temos:

(36)

Portanto, variaçSes no ganho do sistema sto

consideradas desprezíveis.

0 funcionamento do circuito pode ser simplificado,

assumindo a impedSncia do eletrOmetro infinita, e a ausência

de correntes de fuga. Se a sonda capacitiva (fig. 25)

permanece estática dentro da câmara de ionizaçto de

etetreto, seu potencial eletrostático b igual a superfície

equipotencial existente antes de seu posicionamento.

0 potencial eletrostâtico v"SB, entre o elctreto e

• sonda capacitiva, difere do potencial vV desenvolvido nos

terminais de entrada do amplificador eletromêtrico de

impedSncia 10 C.

0o se iniciar o movimento da sonda capacitiva, uma

tenslo scnoidal, de amplitude máxima, surge no ponto P (Fig.

36). Esta tensSo é amplificada pelo operacional CR3140, e
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filtro passa-baixo retorna ao ponto P. através da Malha de

realimentaçlo formada pelo capacitor C. Q malha de

compensaçSo atua de tal modo que reduz VK. para um valor

tendendo a zero.

n capacitlncia de entrada do elctrOmctro de

capacitor dinSmico ou vibrante é aproximadamente 10 pF, e a

taxa de deriva é de aproximadamente 0,5 mV/dia. Desde que a

sensibilidade de um eletrOmetro 6 dada pelo inverso do

produto da capacitSncia de entrada pela taxa de deriva, 6

evidente que o amplificador de capacitor dinâmico é superior

aos outros tipos (Palevsky et ai.. 1947).

R maior parte dos ruídos dos amplificadores com

entradas HOSFET e dos originados pela deriva está situada

fora da banda passante do detector sensível a fase

utilizado. Esta e a diferença básica, responsável pela

excelente estabilidade do eletrftmctro de capacitor vibrante,

em relaçSo aos amplificadores eletrométricos DC.

P maior vantagem desse circuito de cletrOmctro 6

que a polarização da entrada do amplificador com entrada

M05FET (C03140) nío é afetada pela tensSo de realimentaçSo.

0 capacitor de entrada do operacional CR3140 dtve

ser escolhido com muito cuidado. Valores pequenos resultam

em perda excessiva do sinal PC, devido I impedSncia

capacitiv», e valores grandes resultam em perda de
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sensibilidade a carga, dtsde rue ele determina a

capacitSncia de entrada. Um valor de 10 pF representa um bom

compromisso entre os dois extremos.

0 circuito de realimentaçSo adotado é do tipo

paralelo (Fairstein, 1962), pois o sinal de realimentaçSo do

filtro passa-baixo e o da sonda capacitiva sSo somados num

ponto comum, denominado junçlo somadora.

Calculando-se a funçSo de transferência do

circuito, através de transformadas de Laplace (ver Ppfindice

I), conclue-se que:

a) a tensSo de saída, devido a corrente de

polarizaçSo da entrada de CA3140, 6 (D t 1) vezes menor no

circuito de malha fechada (obs: P = ganho de malha aberta do

circuito);

b) variações no ganho do amplificador afetam a

saída dos circuitos de malha fechada, da razSo 1/(P • 1),

em relaçSo ao circuito sem realimentaçSo.

Portanto, a realimentacSo reduz a deriva da linha

do zero, a nSo linearidade e estabiliza o ganho total.

ílmpl if icadores clet romèt r icos , baseados na técnica

do capacitor dinSmico, foram discutidos por vários autores

(Fairtein, 1962; Price, 1956; Palevsky et ai., 1947)

desenvolveram o primeiro eletrômetro de capacitor vibrante,
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com u«a taxa de deriva muito baixa c uma impedtncia de

•ntrada muito alta.

Shonka et ai. (1964) apresentaram um elctrOmetro

de fibra de quartzo vibrante, de sensibilidade 10 -•• d.

Hais tarde, 5pokas (1972) introduziu um circuito d*

realimcntaçSo no eletrOmctro de Shonka. que efetuava um

auto-balanceamento. Neste novo eletrdmetro, usando um

sistema optoeletrônico para compensação, todas as nSo

tinearidades presentes no circuito original sSo eliminadas,

e a sensibilidade atingida foi de 10 ~ 1 S C.

Recentemente, Cover (1989) descreveu um

eletrSmetro H05 paramétrico, onde o capacitor vibrante 6

substituído por capacitores MOS de estado sólido. 0 novo

tipo de eletrOmetro tem corrente de polarização de entrada

extremamente baixa (1fP) e resistência de entrada

extremamente alta (100T). 0 estágio de entrada 6 param&trico

e usa capacitores MOS como componente parametrica. Foi

utilizada uma configuração de realimentaçSo que elimina

qualquer corrente de fuga, através da malha de retorno.

Watkinson e Goodyear (1978) descreveram o

comportamento do ruído de dois eletrometros tipo:

a) capacitor vibrante;

b) entrada diferencial com transistores tipo M05,

•través de medidas das densidades espectrais de pottncia das
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fontes de ruído de saída c da distribuiclo estatística das

•«ostras rje ruído de saída.

No eletrOmetro CMOS, a maior component* de ruído 6

devida a flutuacBes da corrente dreno-fonte, do transistor

M05FET. Ronen (1973) tem mostrado que o ruído ê quase

independente da tenslo dreno-fonte. sendo fracamente

dependente da corrente de dreno. Vatkinson e Goodyear (1976)

concluíram também que a fonte de ruído dominante no

eletrftmetro CMOS origina-se da corrente de «forta do

transistor NOS.

Rmplificadores eletromfttricos lineares c

logarítmicos foram desenvolvidos oor Caudrey (1987).

Utilizando-se de transistores MOSFET-dual casados ou

amplificadores operacionais eletromêtricos completos

(ICH8500Q, CR3420), foi possível medir correntes da ordem de

20 f«.

Das et ai. (1984) descreveram um amplificador

eletromêtrico baseado no operacional Intersil ICH8500R, que

emprega uma malha de auto-zeramento no circuite conversor

corrente-tensSo, para compensação de deriva decorrente de

umidade e temperatura ambiental elevadas.

P sequCncia do auto-corre(3o e conversSo c

comandada por chaves analógicas CMOS, que intercalam um

capacitor integrador na malha de realiroentaçío negativa. Em

cada ciclo, o capacitor carrega de modo a cancelar sempre a
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tensSo de saída do eletrSaetro. No teapo de converslo, a

tensSo do capacitor aantêa a condiçlo de auto-zeraaento.

Portanto, a aalha de coapensacSo eliaina os probleaas de

deriva têraica ou de corrente de polarizaçSo dos

transistores HOSFET de en.rada c os decorrentes de fuga de

corrente.

Essa técnica de auto-zeramento nSo lineariza ou

estabiliza o ganho dos aaplificadores. Portanto, para se ter

uaa funcSo de transferência adequada, ê necessário utilizar

aaplificadores eletroaétricos de estabilidade e linearidade

excelentes. 0 circuito eletroaétrico coa entrada M05FET tea

uaa corrente de polarizaçSo de entrada maxima de 10 -•* R. 0

intervalo de aedidas variou de 1 pR a 1 nP.

Page e Vallach (1377) descreveram u» eletrôaetro

de auto-zero, para aedida de correntes no intervalo de 10 -9

a 10-5 P, cuja deriva de longo termo 6 melhor que 0,021 de

fundo de escala, durante 10 horas. P técnica de auto-

zeraaento (Graeme, 1S73) foi incorporada ao eletrOaetro para

monitorar a estabilidade do feixt de corrente em

instrumentos de feixe de elétrons analíticos.

Rs duas técnicas de auto-coapcnssçSo descritas

baseiam-se no «esmo principio de realiacntagSo c de

chaveamento de tensSo.
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3.6- Desenvolvimento de Técnicas de CalibraçJo das câmaras

de ionizaçlo de eletretos

Para o teste da linearidade das c&maras de

ionizaçlo construídas, foi necessário projetar uma câmara de

calibracSo onde a concentração do radonio pudesse str

monitorada a qualquer instante.

Inicialmente foi conseguida uma amostra de

uraninita de 10 gramas, contendo U o seus elementos-fiI ho,

incluindo o Ra-226, que é a fonte de radBnio Rn-222

necessário para a calibraçlo. Rpôs ser colocada numa pequena

blindagem de chumbo, dotada de orifícios de ventilacSo, a

fonte do gás radioativo radônio 6 guardada dentro da cSmara

de acumulaçSo (Fig. 39) por aproximadamente 20 dias, para

que a conccntraçSo de Rn-222 atinja um nível adequado para a

calibraç3o. Este tempo de acumula;3o ft necessário, devido a

meia-vida do Rn-222, que 6 de 3,82 dias.

0 cSmara de acumulaçSo, de volume de 15 litros,

esta interligada com a cSmara de calibraçSo, através de uma

válvula de controle que evita a perda de gás durante a

opera(3o de abertura da cSmara dn calibraçSo, para troca dos

detectores de eletreto. Na válvula de controle, de diSmetro

50 mm, pode ser interposto um filtro tipo millipore, que

permite a passagem de gás Rn-222 somente, e bloqueia os

elementos-filho do Rn-222 <Po-21ô o Po-214, também alfa-

emissores).
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Essa ditara de exposiçSo tea volume aproximado de

0.51 e permite a calibraç3o simultânea de oito ctmaras d*

ionizaçSo.

Ourante a calibraçlo das cSmaras de ionizacSo. a

válvula de controle permanece aberta e u*ta mini-turbina,

controlada por um temporizador digital de precisJo. ft

ativada por 20 s, a cada 10 minutos, para homogenizaçSo da

conccntraçlo do gas.

0 tempo de cxposiçSo de cada lote de detectores ê

da ordem de 2 horas, normalmente. Para um resultado mais

confiável, c necessário medir a concentraçSo de gas radÕnio

no início e no final de cada etapa de calibraçlo.

Na construção do detector alfa de monitoração, foi

usado material cintilador de ZnS. ativado com Pg, presents

nas telas fluorescentes de microscópios eletrônicos (Barton,

1378).

Na primeira tentativa de monitoração d*

concentraçSo do gls Rn, um detector alfaciniilomctrico, tipo

célula de Lucas (Lucas. 1964), foi posicionado dentro da

clmara de acumulaçSo, e as cintilacdcs provocadas pela

incidência de partículas alfa, sobre a superfície de

ZnS(Rg), eram observadas por uma válvula fotomultiplicadora,

opticamente ligada a còlula através de uma janela de

acrílico. Nas medidas efetuadas, verificou-se um grau de
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interferência Muito grand* dos eleMentos-fiIho do Rn-222

acuwladus sobre a superfície cintiladora.

Eliminada a possibilidade de uma monitoraclo

estática, foi necessário desenvolver um sisteMa d*

•onitora(9o dinimica. através de circulaçlo de gas por u«

detector tipo célula de Lucas. Isto permitiria a lioipexa da

célula, nos intervalos de Medida, através de boMbas de duplo

diafragma. de vazSo elevada (30 l/ainuto). Para a Medida d*

concentr«cio. através de UM fluxo continuo do gas peto

detector alfa, foi necessário projetar UM sisteMa de fluxo

controlado, usando malhas de compensacSo PIO (proporcional-

integral e derivativo - ver Qpêndice II).

A malha de real iaientacSo controla u** boaba de

diafragaa, pela «onítoraçSo óptica da posi(3o da esfera d*

um rotSmetro, que atua sobre as Malhas de conpensaçSo de

foras a corrigir possíveis variações na posicSo da esfera do

rotanetro (Fig, 39). Esta esfera 6 posicionada entre UM

diodo CMissor de lur LED c UM foto transistor FT, pelo fluxo

de ar ascendente pelo rotaaetro. Ojustando-se os controles

PIO, é possível estabilizar a posicSo da esfera COM grande

precisSo, para possíveis mudanças de vazio.

Todo o circuito eletrônico de controle autoMatico

de fluxo de gas pelo detector alfa sera descrito a seguir.

0 fluxo controlado t mantido em 2,0 l/minuto,

durante o intervalo de integracSo adotado.
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Qpos completar o tempo de exposiclo e de medida, a

válvula de desvio de fluxo c manuseada, para mudar a direclo

de fluxo para o meio ambiente. Enllo. a bomba de diafragma

de vazio elevada ê acionada, para limpeza total do detector

alfacintilométricô.

0 circuito ©ploeletronico de cnaveamento digital,

para detecclo do movimento da esfera suspensa do rotlmetro.

ê apresentado na figura 40.

Os tempos de recuperacSo e dec ai atento dos diodes

luminosos e dos fototransistores permitem uma «odulaclo

eletrônica da fonte luainosa. No sisteaa de feixe único, co»

UOJ fototransistor de Si. a estabilidade * de 2 partes e» 10*

para u«a constante de tempo de 4 s.

Para a detecçSo da luz pulsada eaitida pelo diodo

lu«inoso LED. foi utilizado um fototransistor de Si, estando

aatbos posicionados e* tubos col inadores, dotados de lente

para focalizacSo e distanciados de ISO MM.

Q utilixaÇSo de feii*e luminoso pulsado evita a

necessidade de utilizaclo de emissores e detectores

infravermelho, e os efeitos de deriva

Rs correntes de fuga existentes em detectores de

estado sólido, c especialmente suas dependências com a

temperatura, necessitam do uso de técnicas de ch»vc»mento

PC. Portanto, a corrente pulsada, aplicada no fotoemissor.
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tea «•» freqüência de 506 Hi. de configurable quadrada *

perfeitamente sieAtrica. e a corrente «ant ida constant* ISO

aA>. «to intervalo de conduclo através tfo circuito R7. que

funciona C O M UO) awplificador do transconductlncia (gerador

do corronto controlada por tensSo/converser tensSe-

corrtnte).

0 circuito RI. do convento corrente para tensle,

esta ligado a uo> fotodiodo polarixado reverseaente (Ounlep.

1966). R vantage* da pelarixaclo reversa é ojue o caapo

elétrico, transportando os portadores ainoritaries através

da ca*ada de deple(ao. é «aior e. portanto, as cargas •oveej-

se «ais rápido. Isto significa u« teojpo de resposta «ais

rápido para o fototratsistor.

0 sinal ÚQ conversor corrente-tensSo 0? é

ao)plificado de 1000 vezes, no «odo RC. pelo ewplificador 02

e. entJo. é tratado pelo detector sensível a fase, foretado

d* ue. deaodulador síncrono P3, baseada no integrado CD4016

(fornado internaeiente de 4 chaves analógicas CMOS) e CR3140,

e«a confígurafSo diferencial. Onaiogaetente ao circuito do

detector sensível a fase, descrito no desenvolviaento do

eletr0metro de capacitor dinlo)ico, as chaves analógicas

co*uta« o sinal proveniente do fototransistor FT, controlado

pela tcnslo de referência quadrada de 500 Hi. 0 awplíficador

04, eo) conf iguraclo diferencial ou subtratora, diferencia os

dois sinais de saída deste Multiplicador <!c quatro

quadrantes, e o sinal pulsado, de freqüência 1016 m. passa

por dois estágios de filtros passa-beixo RS e R6, de segunda
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ordem, que dlo i-- nuaçlo total de 24 dB/OCT • una

freqüência de .- 0,3 Hz, para otimizar o compromisso

entre a imunidade ruídos ds curto período e a resposta

razoavelmente rápida a variacSes de intensidade.

Para assegurar a servoestabilidade, e introduzido

um amplificador com controle PID (açSo proporcional

integral e derivativo) (Fig. 4 1 ) .

0 amplificador Q ê dotado de uma malha de controle

de açSo proporcional devido a RI e P1 e acSo derivativa

(avanço) devido a P2 e C1. 0 ganho de P e ajustado pelo

resistor R5 de 120 K e a ac3o integral do elo de

realimentaçSo 6 garantida por P6, P4 e C3. 0 capacitor C2 em

paralelo com RS formam um filtro passa-baixo de primeira

ordem. P compensacSo de saida devido a corrente de

polarização de entrada de R e o ajuste da condição inicial

é feito através de P5.

Para evitar uma saida elevada de P em situações de

falha (tal como a perda do sinal de realimentacSo, etc.) que

possa sobrecarregar o sistema, o diodo D2 6 usado para

grampear o amplificador D num nível máximo, pelo ajuste de

P6.

3.6.1- Princípio de DperaçSo

0 esfera do rotSmetro ê mantida numa altura

constante pela aç3o do fluxo ascendente de ar pelo
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Fig 4 L Circuito do molha de compensado PIO (Proporcional-Integrais

Derivativo).
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rotSaetro, compensando a força de gravidade. Este

posicionamento fixo 6 conseguido através de um sistema

optoelctrfinico dotado de malhas de controle (Fig. 39).

0 levitaçSo da esfera 6 possível somente sob duas

condicOes simultSneas:

a) a força devido ao atrito viscoso d* esfera com

o ar devo ser exatamente igual a soma, vetorial da força

gravitacionai e de outras componentes atuando sobre a

esfera. :

b) o equilíbrio tem de ser estivei: qualquer

flutuaçSo na vertical da posiçSo de equilíbrio resulta numa

força de restauraçSo adicional. D falta de estabilidade ao

longo do eixo vertical à corrigida através de circuitos

elet rOnicos.

Gauthier et ai. (1964) utilizaram um sistema

prismático de espelho para separação da imagem da esfera

magnetizada em levitaçSo num campo magnético controlado por

malha de realimentaçSo. fls duas metades da imagem eram

monitoradas por dois fotodiodos acoplados a conversores

corrente-ttnsSo. Supondo uma sensibilidade igual para os

dois fotosensores, o controle óptico da posiçSo da esfera 6

somente uma funçSo da diferença do luz entre as duas metades

da imagem da esfera, sendo completamente insensível a

variaçSo total de intensidade de luz.

No diagrama de blocos dado na Fig. 39, o

fototransistor FT atua como um sensor dt posiçSo e controla
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• vazio de g4* do rotímetro, que mantím uma pequena tsfera

metllica eu levitaçSo.

Este fluxo de ar proveniente de una bomba de

diafragma de vazSo controlada compensa a atraçlo da

gravidade e mantftm a esfera numa posicSo pré-determinada,

definida pelo posicionamento do sistema LED-FT

ifototransistor) .

Neste estado de suspensão, o esfera bloqueia parte

do feixe luminoso pulsado emitido peto LED. Se ela tende a

descer, mais luz atinge o fotosensor FT, aumentando a tenslo

de saida do detector sensível a fase (Fig. 4 0 ) . Esta tensSo

DC 6 aplicada & malha de realimentacSo formado de circuitos

de controle P1D (Fig. 4 1 ) .

Apôs manipulado, o sinal 6 aplicado a um circuito

de controle do Sngulo de disparo dos tiristores já descrito

(Figs. 23 e 30) que controla a eficiGncia da bomba de

di afragma.

Similarmente, sr> a esfera 6 posicionada acima de

sua altura pré-determinada, menos luz atinge o FT,

diminuindo a tensSo do detector sensível & fase que atua

sobre a bomba de diafragma, reduzindo a vaz5o pelo

rotámetro. EntSo, a esferoa desloca-se para baixo, >t6 su*

posiçSo de equilíbrio.



131

Q funçSo da servomalha é ajustar o fluxo de ar da

bomba de d i a f r a g m a como funçSo da p o s i ç S o atual da e s f e r a .

Esta funçSo 6 g a r a n t i d a pela parte proporcional do

amplificador P I O que fornece uma c o r r e n t e proporcional a

d i f e r e n ç a entre a posição de e q u i l í b r i o e a posiçto atual.

Este c i r c u i t o ainda n3o c s u f i c i e n t e para manter um

e q u i l í b r i o e s t á v e l . S u p o n h a m o s , por e x e m p l o , que num dado

instante a esfera esteja ligeiramente abaixo de sua posicSo

de e q u i l í b r i o . Imediatamente o amplificador p r o p o r c i o n a l

comanda o aumento da taxa de b o m b e a m e n t o , mas devido a

c o n s t a n t e de tempo da bomba de d i a f r a g m a , o fluxo de ar 6

sempre menor que o requerido pelo posiçSo atual da e s f e r a .

EntSo a esfera d e s l o c a - s e , d i s t a n c i a n d o de sua posiçSo de

equili br io.

Esta c o n s t a n t e de tempo da bomba 6 compensada pela

malha d e r i v a t i v a (de a v a n ç o ) que 6 sensível à velocidade de

d e s l o c a m e n t o da esfera.

0 efeito do termo p r o p o r c i o n a l 6 criar u» erro na

p o s i ç 3 o da e s f e r a , P posiçSo atual da esfera strá diftrente

da posiçSo d e s e j a d a . E s t e erro p r o p o r c i o n a l ao valor do

termo p r o p o r c i o n a l será c a n c e l a d o pela m a l h a integral.

Rs c a r a c t e r í s t i c a s de resposta do sistema podem

ser testadas inter r o m p e n d o - S G r a p i d a m e n t e o feixe luminoso

com um anteparo, e o b s e r v a n d o - s e o amortecimento do

amplificador PID com auxilio de um o s c i l o s c ó p i o , No teste,

os termos p r o p o r c i o n a l e integral foram ajustados para
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fornecerem um amortecimento critico. O l empo dc resposta

total ft da ordea de 15 «s.

No circuito de realiaentaçlo da Fig. 41, o

potenciômetro PS fornece uma tensSo V***>x*-»\» necessária

para oper«(3o adequada, sob as condicdes de luz existentes.

Similarmente. P2 ajusta a polarizaçSo Ja juncSo somado." a do

amp I if icador Í) e estabelecr a amplitude «aaiaia de oscilacSo.

onde a esfera pcrmntce suspensa de modo estivei.

(i «alha de acopl amento P2. PI, RI, Cl estabiliza a

tcnsSo na entrada somdora de 0, par» uma resposta suave do

circuito de compensação. 0 potenciOmetro P4 (ESTQBILIDRDE/A-

HORTECIriENTO) estabiliza a tendCncia de oscilaçSo da esfera

suspensa, pelo ajuste do fator de rç»limentacSo.

0 resistor R6 poderia ser substituído por um

potenciômetro que permitiria deslocar o zero da funçSo de

transferência da malha integral. 0 posicionamento do zero

permite ajustar a estabilidade desta malha de controle (Ver

PpCndicc II).
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3.6.2- Procedimento Inicial de Qjustc do Rmplííicador PIC

R se?uência de operações para a est abi l iz açlo ia

vaxSo de ar pelo rotaaetro e. portanto, paio detector alfa

cintilométrico ê:

a) ajustar o potenciftmetrO P4 (ESTRBILlDRbE) para

que a real imttnt aç3o seja mínima;

b) ajustar V C A n % r*,. atô que a tenslo na junçlo

somadora (entrada inversora de fl) seja nula; C M seguida,

posicionar P2 (QLCílNCE) e« sua posi(3o intermediária;

c) ajustar novamente VCBr,lr.>v at6 a esfera

intercepta o feixe luminoso originado no LED (na marca de

2.0 l/minuto do rotam<tro.

d) finalmente, ajustar o controle E5TRBILI0RDE

até que a esfera comece a oscilar lentamente no intervalo

determinado pelo controle RLCANCE (P2). Caso o fator de

realimentasSo determinado pelo controle E5TRBILIDPDE seja

elevado, a esfera oscila rapidamente.

0 elo de servo deve ter o maior ganho possível

para se ter t"na maior resposta cm frecufincia e um menor

movimento da esfera, 0 ga/iho mais elevado 6 usualmente

limitado por consideraçSes de estabilidade.

3.7- DiscussSo - C<*nclus5es

Durante c andamento deste trabalho, foram

desenvolvidos vários sistemas e mCtodos de medida que podem

ter aplicações em outra: áreas de interesse (monitoraçlo

contínua de gás radonio, do campo geomagnético, etc. ). 0
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objetivo inicial. era a medida do gás radonio cninado do

solo do Morro do Ferro, utilizando-se de varias câmaras de

ionizacSo de cletretos posicionadas dentro de furos de 50 cm

de profundidade e 5 cm de diâmetro, feitos nos mesmos pontos
—___ __ f

de medidas gamacintilométricas e de coleta de amostras , ja

mostradas no capitulo anterior. Problemas de caráter técnico

n>o permi t iram a execucSo pleno desta fase. Bpesar disso,

medidas alfacintilometricas, usando vários detetores de

Lucas, foram feitas nestes furos rasos para determinaçlo da

taxa de emanação do gas toronio do solo. Os pontos de

medicSo de Rn e de fôtons-gama e, de coleta de amostras

estSo assinalados nas Figs.19', 21', 23 L A7K

Rpôs o termino da construçSo do dispositivo de

carga pelo mc-todo corona,do amplificador eletromêtrico,dos

fornos de temperatura estabilizada e da cSmara de calibra(3o

de eleiretos, o próximo passo foi determinar a linearidade

da razSo de descarga dos eletretos, em funçSo do tempo de

exposiçSo ao gas Rn-222, emanado de uma amostra de uraninita

(Fig. 3 9 ) . Na etapa de desenvolvimento instrumental e de

metodologias, a conclusSo do sistema de calibracSo foi a

mais demorada, devido a presença de eiementos-fílho do gas

Rn-222 dentro di címara de acumulação, que decaem emitindo

partículas alfa. P interferência destes decaimentos, nas

medidas, 6 reduzida adotando-sc um sistema de circulação

fechada, formado pela c3mara de acumulaçSo/calibrafSo-bomba

de diafragma de vazSo controlada-célula de Lucas.
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Opôs 10 dias de acumulacSo d* Rr^-222,as 2 c n i r »

representadas na Fig. 39, sSo interligadas através da

válvula de controle. Pcionando-sc a bomba de diafragaa

controlada por malhas de coapensa(3o PIO, a mistura ar/Rn-

222/elementos-f i lho c o a c p a circular pelo rotlmetro c peta

célula de Lucas (detetor alfacintilométrico). B curva de

crescimento R (Fig. 42) da atividade alfa dentro da célula,

mostra o comportamento dos elementos-fiI ho do Rn-222. ap6s

o desligamento da bomba de cireulaç5o,que permaneceu ativada

nos 10 minutos iniciais.

0 decaimento do Rn-222 e o crescimento de seus

elementos-filhe no intervalo do tempo compreendido entre 10

c 40 minutos, dentro da célula de dctecçSo, ocorrem

lentamente. EntSo. a célula de detecçlo foi submetida a um

processo de limpeza, durante 2 horas, por meio de uma bomba

de duplo diafragma de vazSo de 30 l/minuto. Nesta opcracSo,

o fluxo é desviado para o meio ambiente através da válvula

de desvio (Fig. 39). Opôs 24 horas, a bomba de vazSo

controlada foi novamente ativada durante 10 minutos,

obtendo-sc a curva de crescimento B. Nota-se que as 2 curvas

R e B sSo iguais dentro da flutuaçSo estatística de

contagens assumida. Portanto, o crescimento de Rn-222 no

interior da câmara de acumulaçSo, nes: • intervalo de timpo,

foi pequeno.

Transcorridos 0 dias apôs a determinaçSo de B, a

bomba de vazSo controlada foi ligada por 10 minutos,

originando a curva Ç.. Neste intervalo de dias entre as
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42- Curvas de crescimento e de decréscimo da atividade alfa

de uma mistura ar/radônio,proveniente da cantara de call-

braçSo,obtida por meio de detetor alfacintilométrico.
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experiências O • B. a bomba de limpeza nJo foi ligada,

demonstrando que as atividades do Rn-222 e de «eus

elementos-filho ficar»» reduzidas ao nível de ruido.

flpos o tiptrisento C. a bomba de limpeza foi

ativada por 2 horas, para circulaclo de ar polo detetor.

Decorridas 24 horas apôs a limpeza, a boaba do fluso

controlado foi acionada por 10 minutos, dando a curva de

crescimento de atividade alfa D. Nos 40 minutos seguintes,

nota-se um crescimento real da atividade dos elementos-filho

do Rn-222. cm relacSo a C. ílpòs o término das medidas de

crescimento da atividade em D. a mistura de gases foi

deixada em repouso, por 6 horas, dentro do detetor. EntSo, a

bomba de limpeza foi acionada e o fluxo desviado para o

exterior.

0 curva E obtida na etapa de limpeza, mostra que o

gas Rn-222 e rapidamente arrastado nos 3 minutos iniciais,

restando somente os elementos-filho. ap6s 10 minutos. Pelas ,
f
', curvas de decaimento de atividades E e F^ conclue-se que ,

/ apôs 150 minutos dr circulaçSo de ar puro, a atividade no

( interior do detetc pode ser considerado desprezível.

•'elas curvas representadas na Fig. 42, 6 possível

concluir que:

a) medidas de atividade alfa, realizadas 10 minu-

tos apôs o acionamento da bomba de vazSo controlada, podem
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representar a concentração de gas Rn, dentro da cleara de

calibraclo.

b> o te«po necessário para a limpeza do detector

alfacintilooétrico é de aproxiaadaaente 2.5 horas.

Medidas feitas coa a boaba de fluxo controlado,

acionada durante 30 Minutos, «ostra* que a atividade alfa

ausenta nos priaeiros 10 ainutos. estabilizando-se a seguir. C *

Este conportaaento doMonskra que os eleojentos-f i lho.

transportados pelo f lu.to de *r, nlo se acuemlao) nas paredes

da célula de Lucas.

Rpos a conclusSo dos testes da claara de

calibracSo, a etapa seguinte foi a da calibraçSo • teste de

linearidade das cS«aras de ionizacSo de eletreto

construídas.

Para um ojelhor controle de concent raçlo da

«istura Rn-Po, a cmtri de acuaulaçSo foi deixada •» repouso

por mais de 20 -(ias. para que o Rn-222 entrasse e*

equilíbrio COM a série radioativa.

Medidas de conccntraçSo jstodo o detector de

Lucas, associado a bomba de difragma de vazSo controlada por

Malha de conpcnsaçSo PID (Fig. 39) , eram feitas antes •

após cada exposicSo, para controle de escape de gas, durante

a opera(9o de troca dos dettetores.
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Durante a e>posicSe ao gas. a ainiturbina ere

acionada a intervalos de 10 aimitos para heaogenoixacSe da

aistura.

Nesta etapa. eras calibradas 5 claaras

siavltaneaaente através de sisteaa representado na Fig. 99.

Qpes seroa posicionadas dentro da claara de calibrafl*. os

detectores mr*m opostos ao fas Rn-222 eaanado da aaostra de

«raninita. No decaiaento alfa do fas radonio para Po-216.

dentro das claaras. ocorrea ionitacVes de aoIecuIas de ar

existentes. Os ions positives foraados nos cheques e os

ttoaos de Po-21Ô (de cargas positivas) sSo atraídos pelo

eletreto e. ao tocarea a superfície do dielêtrice,

transferem suas cargas positivas. Nesta operaclo de

transfertncia. estas cargas ficaa aprisionadas ea armadilhas

profundas do Teflon PTFE e os Itoaos de Po-216 aderem-se a

superfície.

Na Fig. 43 ttm-se as curvas de decaiaento de

cargas do priveiro grupo de c l a i m de ionisacSo de

eletretos,dotadas de grades helicoidais (Fig. 25),de nvaeros

6, 7, 23, 39 c 41, e« funçSo do teapu de exposicSo ao gás

Rn-222, Nota-se vm decrftsciao abrupto da carga dos eletretos

nas primeiras 5 horas, devido a presença das grades

helicoidais, que intensificam o campo cletrostatico no

interior das câmaras. Através deste artificio, o campo

criado ê capaz de provocar o efeito de muitiplicacSo de

cargas.
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Fí g"43- Curvos de descargo de câmaras de lonlroçõo de eletretos(dot<

de grade hellcoidal) em funçdo do tempo de exposição ao goi

donio*



Qpesar da grand* sensibilidade obtida, nSo foi

possível testar a linearidade dos detectores nesta faixa de

tempo de exposiçSo, na presente etapa de trabalho. Esta

calibraclo será feita apôs alteraçSes que serio introduzidas

no conjunto cSmara de acumula(3o & calibracSo.

Qs curvas de decaimento das cargas residuais

apresentam boa linearidade, apôs 25 horas de exposiçlo

aproximadamente. Ro termino de cada etapa de exposiçSo, as

cSmaras foram medidas e deixadas ao ar livre, durante 2

dias, para teste do estabilidade da carga residual. EntSo

novas medidas eletrométricas foram realizadas,constat ando-se

que as cargas mantiveram-se estáveis (dentro da prccisSo de

10 pC), apesar da existência de átomos de Po-216, •

possivelmente Po-214, na superfície de Teflon. Estes

resultados permitem concluir que as cargas elétricas

transferidas aos eletretos, por íons formados pelas

partículas alfa, sSo transferidas para armadilhas profundas

existentes no polímero Teflon.

Ps cSmaras 21 e 51 nSo foram expostas ao gás

radioativo e foram utilizadas para controle de estabilidade

de carga dos detectores e, de ganho e deriva do amplificador

eletrometrico do tipo capacitor vibrante, nas condi(0es de

temperatura e umidade ambientais. Os decréscimos de carga

observados sSo desprezíveis, demonstrando que as cargas

capturadas sSo estáveis.
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Na Fig. 45, estSo representadas as curvas de

decaimento de carga dos detectores 10, 20, 36 • 42. se»

grades helicoidais, em funçSo do tempo de exposiçto ao gas

Rn. Elas apresentam duas regiBes de comportamento linear: a

primeira entre 0 e 30 horas, e a segunda ,entre 30 e 100

horas de cxposiçSo. Devido a distribuiçSo dos valores no

eixo do tempo (em horas), foram feitos cálculos de estimaclo

linear somente no intervalo 30 o 100 horas; e o menor valor

de coeficiente de correlaçSo obtido foi tis 0,97. Ps ctmaras

de números 21 e 51 foram novamente utilizadas para controle

de estabilidade de carga dos detectores,

Adotando-»? tempos de exposição de 24 horas

contínuas, a linearidade obtida 6 excelente. Para intervalos

menores (de aproximadamente 2 horas) esta correlaçSo 6

aparente. Possivelmente, para intervalos curtos, a clmara

de calibraçSo nSo atinge um grau de equilíbrio ideal.

Finalmente, foi utilizada uma amostra de solo do

Morro do Ferro, coletada próximo do ponto de maior tmanacSo

de gas radioativo torônio (Rn-220) medida no campo, através

de um emanftmetro EDP (Fig. 47). Este detector usa um

cintilador tipo célula da Lucas, já descrito em detalhes.

Na curva do decréscimo de carga obtido (Fig.46),

observa-se 2 regiSes lineares, fl de maior interesse,

compreendida entre 0 e 100 minutos, está representada cm

maior detalhe na parte superior da figura. 0 coeficiente de

correlaçSo obtido neste trecho foi de 0,99. Possivelmente,
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esta linearidade decorre do fato que a meia-vida do Rn-220

(gls toronio) ê da ordem de dezena» de segundos. Isto

pemit.ria que a cSmara atingisse o equilíbrio ca questSo de

Minutos.

Para as medidas (de c»po) de emanacSo de Rn-220 '

pelo solo do Morro do Ferro, foi utilizado um emanOmetro EDP

usando o principio de célula de Lucas, ja descrito em i

detalhes. Ps medidas de campo foram feitas simultaneamente J,

e, nos mesmos pontos de coleta de amostras e de medidas]

gamacintilomêtricas (usando um espectrometrogama SCINTREX!

GflD-6).

Rs medidas emanométricas de campo permitiram

traçar o mapa de isoanomalias (Figs. 47 K 40), onde 6

possível visualizar um foco de anomalia que praticamente

coincide com os focos de anomalia de Th, obtidos de medidas

de campo (Fig. 19) c de laboratório (Fig. 21). Riem disso,

existe *-orrelacfo entre os focos de anomalia obtidas pare o

U (Fig. 23) e Th (Fig. 21). Estes resultados permitem

concluir que:

a) 0 Th 6 adsorvido pela limonita, produzida pela

decompôsiç8o de magnetita,

—P* b) Fragmentos de magnet to formam um capeamento, '

que evita a migraçflo de elementos radioativos,

c) 0 Th pode ficar retido nos interstícios da
O

magnetita que constitua os diques.
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Teoria da RealiaentacSo

Resumo: fltravês da realimentaclo ê possível melhorar a pre-
cislo • a velocidade das medidas, reduzir o* efeitos

de interferência e de possíveis alterações nas en-
tradas

0 princípio da realimentaç3o foi aplicado, pela

primeira vez, ha 2000 anos por um «ccSnico da Alexandria

chamado Ktesibios, que utilizou um autoregulador flutuante

num relógio d'lgua ÍHayr, 1970). Qtualmente esta técnica c

•uito usada na estabilizaçlo c linearizacSo de

amplificadores e em servomecanismos.

0 sistema de realimentaclo tende a manter automa-

ticamente uma rtlacSo pre-determinada entre uma grandeza

variável e outra (geralmente fixa), comparando-as e usando-

se a diferença como um meio de controle. P característica

principal do sistema de realimentafio * sua estrutura de

malha fechada.

Segundo Jones e Hirza (1977), a tarefa principal

de um sistema de medida por realimentaçSo 6 medir uma

variável usando-se um sinal de erro através da malha

fechada. Um diagrama de blocos do sistema simplificado 6

dado na Fig. 49.

0 sinal de saída c t convertido para uma forma

conveniente (no caso, em variaçSo de ganho de vAlvula
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Fig .49 - Sistema d» mtdida por reolimentoçõo.
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fotomultiplicadora. pels mudança d* polarizaclo dos

dinodos). piri s«r coapiradl coa * quantidade r. O sinal d*

trro ê amplificado para dar indicaclo de saida. O transdutor

inverso ou atuador de precislo tea uma entrada elétrica e

uma saida nSo elCtrica de baisa potCncia.

0 sistema de realimentaclo deve ter ganho negativo

suficiente e deve ser estável. 11 operacSo da realimcntacSo t

idêntica aos dispositivos de controle e de medida, e os

cuidados necessários para uma boa precisSo e estabilidade

s3o basicaaente os «CIMOS.

No diagrana de blocos apresentado» a quantidade a

ser Medica, r, e a saida estSo e« fase. Caso estejam em

antifase, a amplificaçlo R terá um sinal negativo associado

e ambas entradas para o comparaoor (junçSo somadora) terão

sinais positivos.

Uma fraçSo a da quantidade a ser medida, r, e uma

fraclo b da quantidade de saida rcalimentada slo

introduzidas num ponto de adi(3o (jun(3o somadora) e a

diferença é amplificada por 0, para produzir uma grandeza de

saida. Os parSmetros a, b c R s3o funetes de transferencia

(Jones, 1979), c n é uma fonte dn ruído introduzido na

malha. Assumindo o ruído n nulo, tem-se:

ar • bc > c / R (38)

c a fl b
ou : « (37)

r b b(1«Ab)



onde: c/r -ganho da malha fechada

Ab -ganho da malha aberta.

Os parâmetros c/r e Rb também sSo funç&es de transfcrCncia.

P realimentaç3o ao redor do amplificador reduz a

deriva térmica, o ganho e a constante de tempo efetiva, e

aumenta a largura de banda, tal que a relicto ganho x

largura de banda permanece aproximadamente constante.

Rnálise de estabilidade

Um sistema 6 considerado estável se sua resposta

ao impulso tende a zero quando o tempo tende a infinito e,

instável se a resposta aumenta indefinidamente com uma

entrada nula. Na prática, os dispositivos de medida por

realimentacSo devem ser estáveis e responder

satisfatoriamente d variacSes rápidas da quantidade a ser

medida.

Na análise da estabilidade de um sistema c

conveniente operar no domínio s, onde s * <r • jw 6 a

variável complexa de Laplace. 0 transformada de Laplace, que

converte uma funrSo no dominio do tempo fit) definido part t

> 0, para uma funfSo no dominio s, 6 dada por:

L[f(t)] • Fís) « [ e--* fit) dt (38)

Geralmente õ o positivo e suficientemente grande

para que a integral seja convergente.



Rplicando-se as transformadas de Laplace nas

funçSes r(t) e c(t) e assumindo que todas as condiçOes

iniciais sejam nulas. cntSo:

C(s) > 6(s).R(s) . (39)

ond«: C(s) « L[c(t)] t R(s) * [r(t>]

6(s) - funç3o transferência do sistema.

Os valores de s que tornam a saida C(s) infinita

s8o denominados polos de C($). Estas singularidades que dío

informaçttes sobre a resposta do sistema a transientes, slo

obtidas da expressSo 1/6(s) * 0, denominada equaçlo

característica do sistema.

Uma condiçSo necessária e suficiente para que o

sistema seja estivei é que todos os polos da funçSo de

transferência do sistema tenham partes riais negativas.

A estabilidade de sistemas de realimentaçSo

simples com ganhos de malha aberta de ordem até 3 pode ser

analisada por três métodos:

a) Hurwítt-Routh (domínio s)

b) root-locus (deslocamento linear de raiz) (do-

minio s)

c) Nyquist e Bode no domínio da freqüência (jw).

0 método de Hurwitz-Routh n3o será usado, pois nlo

fornece a forma de resposta a transientes.



No método root-locus, a estabilidade do sistema

esta diretamente relacionada com a localizacSo das raizes da

equacSo característica no plano complexo s, onde jw c a

ordenada e a a abcissa.

fi linha gerada pelo deslocamento da raiz (locus)

obtida para os valores de s satisfazendo a equaclo

característica quando um parSmetro do sistema é variado, é

denominado diagrama root-locus. P linha gerada 6 basicamente

uma representac8o gráfica do efeito da variaçSo do parSmetro

sobre a resposta ao transiente (Jones, 1977).

Se o sistema tem polos s - ± jw, ele apresenta uma

oscilacSo senoidal contínua do tipo c(t) * sin wtt. Polos

com partes reais positivas indicam um sistema instável.

Para um sistema de realimenta(9o simples, as

posiçSes dos polos mudam quando o ganho da malha aberta

varia. Na situação de estabilidade, todos os polos da funçlo

de transferência em malha fechada devem estar localizados no

semiplano esquerdo do plano s (plano complexo de Qrgand-

Gauss).

Q estabilidade de um sistema de realimentaçSo pode

ser estimada da resposta em frequGncia do estado

estacionário do sistema, obtida no modo polar (Nyquist,

1932).
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Bode (1945) Mostrou que existe um desvio de fase

mínimo definido» associado com uma resposta ganho-frequência

dada. Na prática, os circuitos e sistemas têm um

deslocamento de fase igual ao mínimo calculado por Bode e

slo denominados malhas de deslocamento de fase mínimo.

Uma resposta em freqüência do sistema G(jw) pode

ser representado pelos diagramas de Bode, que consistem de

dois gráficos dados em funçSo de w:

a) magnitude de 6(jw) X w, e

b) Sngulo de fase de G(jw) X w.

Geralmente, G(jw) e w sSo representados em escala

logarítmica e a magnitude |G(jv)| t graficada em unidades

dB, onde:

dB * 20 log |G(jw)|.

Uma forma aproximada de resumir o método dt Bode

é: 'se a inclinaçSo de log |G(jw)| X log w 6 mdB/oct para

uma dada freqüência, entSo o deslocamento de fase a esta

freqüência ê (15 m ) . •

No critério de Nyquist, para a estabilidade da

malha fechada é necessário que o atraso de fase da resposta

em freqüência de malha aberta, na freqüência onde o ganho dt

malha aberta Qb é unitário, seja inferior a 180B. Neste

caio, o ganho de malha aberta |Pb| será com certeza menor

que 1, quando o deslocamento de fase em malha aberta 6 1800.



u

Na fórmula de Bode, um deslocamento de fase de

180B implica numa inclinaclo na característica de ganho de

12 dB/oct. Portanto, para a freqüência w onde o ganho é

unitário (ou 0 d B ) . a inclinaçSo da curva log |0b| X log w

deve ser menor que 12 dB/oct para que o sistema de malha

fcegada seja estável.

0 critério de Bode é aplicado em casos onde |Pb| é

conhecido para vários valores de *#,- podendo fornecer alguma

índicaçlo da resposta ao transiente em malha fechada e dos

efeitos de elementos adicionados à malha. 0 método é

aproximado e é aplicado em sistemas onde o desvio de fase é

m í n i mo.

Nos sistemas de realimentaçSo, os termos precislo

e estabilidade sSo incompatíveis, pois uma maior precisfo

requer um valor de |Rb| elevado, que torna os circuitos de

realimentaçSo menos amortecidos e instáveis.
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flPCNDICE II

Respostas de sistema - ManipulaçSo do sinal

Q modelo matemático freqüentemente usado na

descrição de instrumentac3o ou sistemas de controle 6 uma

equaçSo diferencial de ordem n, com coeficientes constantes

(DoebeLin, 1983):

d«c d**-*c de d-r d—« r
a •̂ ~~~-~ • an_ % ~~-—~~ •. .. • ij ~ — * om — •- • ba_a ~~ • •»• • Oft

dt" dt"-» dt dr- dt»~*

(40)
onde: c - saida do sistema,

r - entrada ou funcSo de oxcitacSo

a e b - constantes.

0 membro direito descreve a entrada do sistema e

o do lado esquerdo da equacSo, descreve a saida e, os

coeficientes estilo relacionados a parâmetros físicos.

Dados os coeficientes, uma solucSo pode ser

facilmente obtida da equacSo característica. 0 membro

direito é igualado a zero, dando uma equacSo homog&nea qut

descreve o sistema:

d*-»c de
» .. • *n-*Tr •...• at" - • a©c • 0 (41)
dt" dt"-» dt

Utilizando-se as transformadas de Laplace, obtem-

SQ a iquaçSo característica:



»„*•» • «„_,$•»-» •...• a, s • «o « O (42)

Rs equações no domínio s s3o d« form» algebrica,

sendo mais simples de seren tr.tadas nas teorias d* filtro *

controle de sistemas, que as equações no domínio do tempo.

Todas as equações no domínio s podem ser convertidas a

equações diferenciais no domínio do tempo, através de

relações existentes tm tabelas .

Quando as equações de transformada de Laplace de

um sistema sSo dadas como uma razSo de saida relativa a

entrada, o membro direito da equacSo 6 conhecido como funçSo

de transferência.

Ptravés da funçSo de transferência pode-se de-

terminar o ganho e a relaçSo de fase da entrada relativa a

saida para qualquer freqüência (resposta em freqüência), fl

funçSo de transferência descreve completamente a resposta do

sistema (Bower and 5chultheiss, 1950).

Rs tensões e correntes serUo representadas sempre

por letras maiúsculas quando as equações de transformada dt

Laplace forem empregadas.

Filtros de 19 ordem tCm inclinações de *1 e sSo

descritos por equoções diferenciais de primeira ordem,

enquanto filtros de 2* ordem têm inclinações de *2 t sSo

descritos por equações de segunda ordem, i assim por diantt.



Rs soluções $». s»,... da Eq. 42 (Fig. 50) podes

assumir valores reais ou complexos, representados no plano

complexo de valores reais v e imaginários v.

0 significado de cada temo da soluclo da equaclo

diferencial pode ser entendido, quando representado no plano

complexo de frequCncias. f)s raizes do semiplano esquerdo sSo

inerentemente estáveis, ao contrario das localizadas do lado

direito.

R maior parte dos sistemas de instrumentaçSo

operam no semiplano esquerdo, portanto, 6 interessante notar

que as raízes mais próximas do eixo vertical contribuem da

maneira mais dinSmi:a na resposta do sistema. Quando as

raiief localizam-se no eixo vertical, a soluçSo 6 puramente

senoidal.

Os coeficientes da equacSo homogênea geralmente

slo determinados de modo experimental, e, na tecnica de

diagrama de blocos utilizada, os componentes podem ser

desdobrados em elementos de ordem 1 e 2, que racilitam o

estudo do sistema de controle.

0 resposta normalizada para um instrumento de 1*

ordem c dada por;

— « 1 - exp(-a*/a,)t (43)
b.r

A forma mais comun da equactto 6:



151a

Fwiçoo»

emortecidoe

Fuikçòet expoiwftcielmeiite

eretcentes

$i sn

Inerentemente

eetívol

C

?s 2 <

)S2* (

\ senoidol puro

> eenoidol puro

Inertnttmtnte

instóVel

Fig. 5 0 - Plano complexo paro analise de estabilidade dos circuitos

de instrumentação.

Controlador proporciono!

integrei

Filtro poiM.bofxo
d§ I» ordem

AI ,A2 ,A3* ompllficodoree operocioftoie

RIF * retieter de reelimentoçòo, de funçfio de trenefereneie 1/RfF

J * Junçoo tomedere

final de controle , SU • einol de eoido



— - cxp í-t/r (44)
kr

em funçSo de: r -constante de tempo,

k -sensibilidade estática,

para UM instrumento de primeira ordem.

Se o amortecimento 6 rápido e oscilaçBes nSo estlo

presentes, um modelo de segunda ordem ainda pode ser

considerado.

Modelo de 1* ordem

P equacSo do modelo de primeira ordem 6:

de
at • aoc « bor (45)

dt

Usando -J notaçSo de operadores:

a* *1 b»
~ s • 1 c «
•• J »o

(46)

onde s - d /dt.

EntSo:

(rs • 1)c > kr (47)

Considerando-se r e c como funçJes de s, • funçSo

de transferencia para um sistema de primeira ordem é:

— (s) (48)
r rs • 1



Geralmente um sistema de segund* orde» pode ser

desdobrado e« dois sistemas de primeira ordem.

Circuitos de Controle

Quando controladores s3o parte do sistema d*

intrjmentaçSo, as funçíes de transferencia descrevendo suas

aCdcs, sSo de grande utilidade.

0 projeto de um sistema de controle automático

normalmente requer a manipulação de um sinal de erro para

•anter a variável de controle no ponto de ajuste. Esta

manipulaçlo, algumas vezes 6 tratada como compensação

através de circuitos passivos e ativos.

Rs três malhas normalmente usadas para compensação

de sistemas de controle automático sSo:

a) atraso (malha proporcional associada a inte-

gral);

b) avanço (malha proporcional associada I deriva-

tiva);

c) at raso - avanço (malha proporcional associada a

circuitos integral e derivativo PIO).

Os circuitos c fur»çÇcs de transferencia destas

malhas podem ser encontrados na literatura (Van VaUenburg,

1962 ; Frederikscn, 1304).

0 controle proporcional ideal consist* dc um ganho

constante G, sem deslocamento de fase.



A açSo proporcional associada a integral, te* •

seguinte funçlo de transferência:

— — (s) » G d • I/s) (49)
r

R aclo proporcional associada a derivativa (R) ê

descrita por:

— (s) » G (1 • Rs) (50)
r

R malha de atraso ê usada para fornecer o controle

intrcgral. Basicamente, cia integra o sinal de erro, sendo

útil para eliminar pequenas derivas.

0 zontrole de avanço 6 fornecida pela malha

derivativa, que diferencia o sinal de erro c fornece um

sinal de saida proporcional a taxa de variaclo de erro. Se o

erro cresce rapidamente devido a uma variação súbita da

carga (por exemplo), a malha de avanço exerce uma açlo de

controle que minimiza o erro.

ft malha at raso-avanço fornece ambos controles: o

integral e o derivativo.

Desenvolvimento mais detalhado pode ser encontrado

cm trabalhos sobre sistemas de controle automático

(Doebclin, 1983; Bower & Schultheiss, 1958; Harrisson &

Bolinger, 1963).



O controle proporcional £ obtido, usando-sc um

amplificador operacional na configuração inversora

(utilizado d* junclo somadora), o controle integral através

de um integrador e o controle derivativo por meio de um

diferenciador (Frederiksen, 1904; Schilling i Belove, 1979

;Van Valkenburg, 1962 ;Gr»ae, 1973 .-Dunl ap. 19S0).

Os controles integral o derivativo estSo sempre

associados ao controle proporcional.

0 emprego de amplificadores operacionais permite

obter aialhas de condicionamento do sinal pr6xi«o do ideal,

pois nSo sobrecarrega a malha primlrí* ligada na sua entrada

e Minimiza a corrente pela carga conectada na sua saida.

Basicamente, os sinais analógicos podem ser

manipulados por amplificadores operacionais que permitem o

projeto de circuitos ativos pela mudança de componentes

passivos.

Diagrama de Blocos de um Sistema Controlado por Malhas d*
Compcnsaçlo

0 controle proporcional pode ser variado através

de R1 c o integral por C1.

Um controlador proporcional associado ao integral

para qualquer sistema tem o bloco àa controle mostrado na

Fig. 51,
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Técnicas de Resposta em Freejutncia

R resposta em freqüência de qualquer sistema

descrito est teraios de funcles de transferência pode ser

determinada, substituindo-se a variável complexa s por uma

variável puramente imaginaria jw.

R resposta em freqüência de um sistema é uma

ferramenta muito poderosa para estimar e analisar a resposta

do sistema. Quando as funções de excitaçSo slo be«

conhecidas, os efeitos drásticos podem ser observados

através do levantamento de curvas de resposta em freqüência

do sistema (Ooebelin, 1963.

Métodos grlficos

Rs curvas do sistema podem ser obtidas mesmo para

sistemas complexos, quando sSo expressos como um produto de

funçVes de transferência, que podem ser realizadas em

representacSo logarítmica.

Na cquacSo diferencial geral de um sistema, •

razSo de magnitude das baixas freqüências ê 1 e a inclinafSo

da razlo de magnitude das altas freqüências ê igual «o valor

da ordem do sistema com sinal negativo. 0 intersecçSo da

essíntota da baixa freqüência com a assíntota de alta



freqüência define o ponto de c o n e , que 6 1/r para U M

sistema de 1* ordem o wn para um sistema de 2* ordem.

Para muito. sistemas, o Sngulo de fase é

assintótico 3 zero para baixas freqüências e para altas

freqüências aproxima-se de m / 2 , determinada pelaordem n do

sistema.

Q resposta em freqüência do sistema geralmente 6

determinada, para que o controle possa ser desenvolvido.

Qpesar do controle digital ter mais flexibilidade)

t potencial para as funcSes de controle, o controlados

básico é ainda usado na maioria das situações.

Ojustes de Controle

P idéia básica de controle 6 que a realimcntaçSo

negativa de um ponto sensor para a malha de controle forneça

a aÇÍo corretora.

Um importante parSmetro nos sistemas de controle 6

a freqüência, quando o Sngulo de fase 6 de 180*. 5e o sinal

detectado 6 amplificado até compensar exatamente a atcnuaçSo

causada pelo sistema, todo o circuito entrará em oscilaçSo.

Esto ponto 6 denominado de freqüência limite e o ganho

requerido para tal açSo 6 chamado de sensibilidade limite,

que é o inverso da razão de magnitude nesta freqüência

limí t«,
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Por questdes práticas, considera-se que una

tolerlncia de 30- fornece um controle adequado.

Portanto, o ponto onde a fase do sistema c 150* c

determinado um ganho proporcional G do inverso da razSo da

magnitude para aquela freqüência.

Na operacSo de ajuste, o controlador c manipulado

para fornecer somente ganho proporcional. 0 ganho 6

aumentado até que ocorram oscilacSes sustentadas d*

amplitude constante. 0 ganho proporcional de operacSo 6,

•ntSo. tomado como sendo a metade da sensibilidade limite. Q

freqüência de oscilação da saida à usada como estimativa da

açSo integral (tambóm denominada RE5ET-REÍ1RMR).

0 ganho proporcional ê determinado de vários modos

experimentais, dependendo das limitaçQes físicas.

Quando uma açSo integral è adicionada, o ajuste

proporcional 6 reduzido para 90% do valor determinado,

independentemente do processo usado.

0 emprego da afio derivativa 6 muito útil em

processos onde a inclinacío de fase 6 pequena na regiSo de
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QPÍNDICE III

Resposta em Freqüência

No método analítico, para se obter a magnitude

M(w) * Saida 5(s)/ Entrada E(s), e a diferença de fase i(w)

entre a entrada e a saida, substituem-se os valores de Wn e

t na txpressto (16):

s* 2í 1
— - e, • s e, • e, « - T T -
* K K K K

ou rearranjando:

e, 1 1 Slid» 5(s)

VN.r-KoK,K,K,K«e* * K.K,K,K« <s/*„)=»*2*(s/w-.>«1 * Entr E(s)

(52)

Fazendo-se s = jw:

5(jw) 1 1
(53)

Muitiplicando-se o numerador e denominador pelo conjugado do

denominador:

(54)

F»ztndo-»t D * (

X « 1

Y « -

EntSo:



X • Y 1 (55)

Í1 magnitude M(w) de 5(jw)/E(jw) é igual a:

(X» • Y»)»'»

Como D * Xa • Y»; ent3o:

(56)

E o tngulo de fase 3(w) entre 5(jw) e E(jw) 6

(57)
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