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R E S U M O

E descrito o projeto e a construção de um ampe ri me-

tro de baixo custo para pequenas correntes,1,0 E-14

Ampére, proveniente* de câmaras de ionização ou de

outros tranidutores empregados em instrumentação nu

clear. Foi dada atenção especial à utilização de

componentes eletrônicos integrados disponíveis no

mercado brasileiro.

INTRODUÇÃO

Um dos dispositos freqüentemente utilizados em med^

das nucleares é a câmara de ionização, que permite

transformar a energia da radiação nuclear em car-

ga* elétricas através da ionizaçio em um meio dete-

tor gaioso. As carpas criadas aos pares com sinais

opostos é aplicado um campo elétrico de modo a se-

rem conduzidas a dois eletrodos coletores. 0 deslo-

camento das cargas elétricas coletadas em um circui^

to externo cria uma corrente que tratada eletrônica^

mente permite determinar a quantidade de energia ab

sorvida devida as interações da radiação com o meio

detetor. No caso de radiações monoenergéticas,a co£

rente é proporcional ao número de interações que o_

correm por unidade de tempo. Diferentemente do con-

tador proporcional ou de um Geiger-Huller, o baixo

campo elétrico aplicado à uma címara de ionizaçio

torna o tempo de coleção das cargas criadas nais

longo, e não possibilita uma amplificaçio interna

(fator de multiplicação igual a 1)1)]. Como resul-

tado, uma câmara de ionização produz uma corrente

pequena, que necessita de instrumentação cara e re

finada para ser medida.

DESCRIÇÃO

0 objetivo d<»ste trabalho é descrever o projeto e

a construção de um transducer corrente-tensio pa-

ra correntes da ordem de 1,0 E-I4A, simples e de

baixo custo, podendo ser executado com material dis

ponfvel no mercado nacional.

0 circuito clássico de um conversor corrente-tensio

este representado na Fig. 1 (2) e [3].

A tensão de saída V Q produxida pelo aaplificador o-

peracional da Fig. t será Vo • -Ra.I, onde Ra é a

resistência de realiaentaçio, considerando Ra ((Rp

e Rp a resistência apresentada pela entrada dife -

rencial do amplificador. No caso de medidas de cor

rentes muito pequenas, para a obtenção de um valor

de Vo facilmente mensurável, da ordem de centenas
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de roilivolts, há necessidade de se empregar va-

lores de R* compatíveis. Por exemplo,para media de

uma corrente de 1,0 E - 9 A, devemos empregar

R» * 1,0 E 9 ohms para obtermos uma tensão de saí-

da de -1 V.

Nos amplificadores operacionais convencionais, o

valor de Rp 4 da ordem de dezenas de megoms [4].Es_

ta condição limita o valor miximo de Ra à cerca de

I,0 E S ohm, praticamente impedindo tua utilizaçio

para a medida de correntes inferiores a I,0 E - BA

Para correntes nenores torna-te necessário o eapre_

go de amplificadores operacionais que além de alto

ganho e baixo ruído possuaa resistência de entrada

sufic^ntemente alta. A técnica normalmente eapre-
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gada consiste na utilização de FETs no primeiro e£

tágio do amplificador, preferencialmente ji conti-

dos num único circuito entegrado, o que facilita

sobremaneira a homogeneização da temperatura. No

caso presente, optamos pela utilização do circuito

OPA 128, fabricado pela Burr-Brown [51. Este cir -

culto é um amplificador operacional monolítico,com

baixa corrente de polarização e que utiliza em sua

entrada FETs dieletricamente isolados. A resistên-

cia de entrada apresentada por este amplificador

em modo comum é 1,0 E 15 ohm e em diferencial

1,0 E 13 hra. Seu custo é relativamente pequeno,

cerca de US$60, e pode ser encontrado no mercado

nacional

0 circuito final do transdutor desenvolvido está

na Fig. 2. 0 primeiro estágio é um conversor cor -

rente-tensão. Neste estágio e no seguinte, que é

um estágio casador de impedlncia, foram utiliza-

dos dois circuitos OPA 128. Na entrada do primeiro

estágio foram tomadas as precauções necessárias

quando se maneja baixas correntes. 0 fio condutor

da corrente a ser medida foi blindado e cuidadosa-

mente isolado, ficando apoiado em pequenos supor-

tes de Teflon de fabricação Whinner para minimi-

zar o efeito da* resistências parasitas que pode -

riam proporcionar correntes de fuga comparáveis a

corrente a ser medida.

0 terceiro estágio tem a finalidade de filtrar o

sinal, reduzindo o efeito do ruido. Nos casos de

medidas de correntes provenientes de câmara de io-

nização, os tempos envolvidos são suficientemente

grandes de modo a permitirem que se meça o valor mé

dio da corrente, diminuindo assim a influência de

ruídos. No caso en questão, para correntes de

1,0 E -13 A foi utilizado um filtro com constante

de tempo igual a Is. Para correntes da orden de

1,0 E - 14 A, a constante de tempo foi de Ss.

0 quarto estágio é um amplificador convencional,a-

justado para fornecer um fundo de escala de IV.

0 gráfico dos resultados obtidos com a montagem des_

crita está na Fig. 3.

A próxima etapa será a construçlo de uma saída di-

gital, possivelmente com mudança automática de es-

cala* p.ira o circuito desenvolvido.

CONCLUSÃO

A utilização de circuitos integrados especiais, do

tipo OPA 128, em uma eletrônica simples e conven -

cional possibilitou a construção de um medidor pa-

ra baixas correntes, similares aos importados, de

menor custo. 0 desempenho da contagem está indica-

do na Fig. 3.

Deve ser lembrado, entretanto, que detalhes cons -

trutivos referentes a instrumentação de baixa cor-

rente são indispensáveis para obtenção de resulta-

dos confiáveis. No nosso caso foi mister o emprego

de isoladores de Teflon no manuseio da corrente a

ser medida e a utilização de blindagens em dois nl

veis para a redução de interferências externas,que

se traduziriam em ruido.

Esta metodologia permitiu a medição de correntes de

até 10'I4A.
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