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RESUMO 

Alterações climáticas de nível global têm atraído grande atenção da comunidade científica 

internacional devido ao elevado potencial de interferência que apresentam à atividade humana. 

Entender o que provocam tamanhas modificações é fundamental para que se possam 

estabeleçam de forma eficaz ações mitigatórias a seus prejuízos. Algumas linhas de pesquisa 

propõem existência de relação direta entre o fluxo de radiação cósmica extraterrestre e alguns 

fenômenos climáticos terrestres como, por exemplo, na formação dos núcleos de condensação 

das nuvens. Espera-se que com este projeto se consiga estabelecer a médio prazo esta relação 

e, com isso, aumentar significativamente a eficácia dos atuais modelos de previsão 

meteorológica. A plataforma continental antártica apresenta características únicas que fazem 

com que o fluxo de radiação cósmica tenha um efeito potencialmente diferenciado e efetivo em 

relação a outros parâmetros meteorológicos entretanto a instrumentação eletrônica disponível 

em laboratórios convencionais é inapropriada ao ambiente polar antártico devido a suas 

rigorosas exigências operacionais em termos de temperatura e disponibilidade energética. O 

objetivo deste trabalho é desenvolver instrumentação eletrônica de monitoração da radiação 

cósmica capaz de operar de forma totalmente autônoma em condições climáticas extremas. 

 

Palavras-chave: Clima; Radiação Cósmica; Instrumentação Eletrônica
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1. Introdução 

Sabe-se a algumas décadas que grande quantidade de partículas cósmicas subatômicas 

elementares constantemente atravessa e interage com nossa atmosfera. Ainda são preliminares, 

entretanto, os estudos acerca do processo microfísico por trás da formação dos núcleos de 

condensação de nuvens [1] e dos efeitos climáticos [2] e biológicos [3] consequentes da 

interação de partículas cósmicas com o ar atmosférico e com os seres vivos. 

É sabido que grandes campos magnéticos oriundos da atividade solar exercem efeito 

repulsivo aos raios cósmicos que atingem a Terra e que existe, portanto, um efeito de modulação 

da atividade cósmica que é inversamente proporcional à atividade solar. Esta modulação 

provoca uma variação de aproximadamente 15% no fluxo médio da radiação cósmica observada 

em todo o planeta, sendo que a variação é de aproximadamente 5% em torno do equador e de 

50% nos polos [2]. Tamanha variação justifica-se pela interação do fluxo cósmico com o campo 

magnético da própria Terra, que é ortogonal ao observado nos polos. Tal característica, 

associada a outras importantes peculiaridades descritas ao longo deste trabalho, fazem com que 

a região polar antártica seja de elevado interesse nos estudos que envolvem radiação cósmica. 

Entretanto, esta é uma região extrema em todos os sentidos. Considerada a última 

fronteira na exploração do planeta, a região do círculo polar antártico (latitudes maiores que 80º 

Sul) apresenta as menores temperaturas e a maior velocidade média de vento da Terra. No 

inverno chega-se a registrar temperaturas inferiores a -80ºC e velocidade média do vento 

superior a ?? ms-1, condições que não sustentam qualquer tipo de vida macrobiótica. A Antártica 

é o único continente no qual não há população residente fixa [4]. Considerado um deserto [5], 

o continente foi declarado em ???? pelo tratado de Madrid território internacional não-

governado, e quaisquer atividades exploratórias e/ou militares foram proibidas destinando-se a 

presença humana apenas a fins pacíficos de pesquisa científica e lazer. 

A instalação de qualquer experimento científico na área do círculo polar antártico é 

extremamente complexa pois a região não conta com quaisquer facilidades logísticas e 

operacionais. Todo experimento nesta região deve, portanto, ser autossuficiente em termos 

energéticos, resistente às condições climáticas e capaz de operar longos períodos sem 

intervenção humana, pois não há acessibilidade durante o inverno polar. 
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1.1. Os raios cósmicos 

Por volta de 1900 Charles Wilson, Julius Elster e Hans Geitel notaram [6] que a 

condutividade do ar contido num eletroscópio de folhas de ouro permanecia constante. O 

fenômeno foi então atribuído a radiação ionizante ambiental, relacionada com a recém-

descoberta radioatividade. Entre 1911 e 1913 Victor Hess e Werner Kolhorster [7] observaram 

que a medida que se afastava da superfície da Terra, a partir de 1000 metros de altitude e dos 

isótopos radioativos que nela ocorrem naturalmente, a contagem de radiação aumentava 

fortemente. Victor Hess concluiu então que a ionização observada era devida à ação de uma 

radiação altamente penetrante provinda do espaço, recebendo o prêmio Nobel de Física em 

1936 por essa descoberta. 

Raios cósmicos são constituídos por partículas de alta energia – formadas por elementos 

carregados e por núcleos com meias-vidas superiores a 106 anos – que colidem com átomos da 

camada superior da atmosfera provocando chuveiros atmosféricos de diferentes dimensões, 

dependendo da energia das partículas iniciais. Grande parte destas partículas tem origem 

extragaláctica, sendo denominadas por “fontes primárias” são compostas por elétrons, prótons, 

hélio e por núcleos sintetizados por estrelas, como carbono, oxigênio e ferro. Outra parte é 

originada por fontes secundárias, compostas por certos núcleos, como lítio, berílio e boro que 

são gerados por interações entre fontes primárias e poeira interestelar. As partículas carregadas 

são afetadas pelo campo magnético terrestre e pela expansão do plasma magnetizado 

proveniente do sol – fenômeno conhecido como vento solar – que desaceleram e excluem 

parcialmente raios cósmicos galácticos de baixa energia. Estudos [2] indicam que existe uma 

anti-correlação entre a atividade solar, com ciclos de 11 anos, e a intensidade dos raios cósmicos 

com energia menor que 10 GeV. 

Vários experimentos cobrindo grandes áreas, como o Laboratório Pierre Auger [8] na 

Argentina, o experimento IceCube [9] localizado no Polo Sul e, mais recentemente, o 

experimento AMS [10] realizado no estação espacial internacional, vem se dedicando a 

investigar a vasta gama de tópicos relacionados aos raios cósmicos, raios gamma e neutrinos 

com o intuito de extrair informações acerca do Universo e de interações fundamentais da 

matéria num regime de energia ainda não alcançado pelos aceleradores de partículas. Segundo 

resultados recentes os raios cósmicos estão distribuídos isotopicamente em todos os espectros 

de energia devido a propagação difusa no campo magnético galáctico, o que dificulta 

enormemente a identificação de suas fontes. Neste contexto a pesquisa com radiação gamma, 
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apesar do fluxo reduzido em relação aos raios cósmicos, pode contribuir de forma significativa 

dada a ausência de deflexão magnética. Outras medidas, como a fração relativa entre partículas 

e antipartículas na composição da radiação cósmica realizadas pelo experimento AMS, vêm 

recebendo destaque pois inserem elementos experimentais importantes acerca da elucidação da 

relação entre assimetria de matéria-antimatéria e a intensidade da radiação cósmica de fundo 

observada no Universo. Até agora nenhuma evidência de componentes primárias compostas 

por anti-próton, anti-hélio e anti-deutérium foi encontrada. 

Com exceção dos prótons e elétrons que atingem a camada superior da atmosfera todas 

as partículas observadas em diferentes altitudes são produzidas pela interação dos raios 

cósmicos primários e secundários com o ar. Múons e neutrinos são produtos da cadeia de 

decaimentos de mésons carregados, enquanto elétrons e fótons são produtos de mésons neutros. 

Múons são de longe [2] as partículas mais numerosas observadas abaixo de 6 km de altitude. A 

maior parte é produzida tipicamente a 15 km de altitude, e perdem aproximadamente 2 GeV 

por processos de ionização antes de atingir o solo. Sua energia e distribuição angular refletem 

a convolução entre o espectro de produção, a perda de energia na atmosfera e o decaimento 

semileptônico. Desta forma, os raios cósmicos são fortemente afetados pelo campo magnético, 

pela atividade solar, além da composição e dimensão atmosféricas. Apresentam em média 

energia de 4 GeV, comportamento que acompanha cos2 θ, e fluxo em torno de 1 partícula por 

minuto por cm2. 

1.2. O projeto antártico brasileiro 

O programa antártico brasileiro realiza pesquisas na região desde 1983 com a instalação 

na ilha Rei George da base Comandante Ferraz. A criação desta base proporcionou ao país 

tornar-se membro pleno de um grupo seleto de países responsáveis pelo futuro do continente 

antártico. O Programa é o resultado da soma de esforços de diversos órgãos do governo federal, 

envolvendo os ministérios de Defesa, das Relações Exteriores, do Meio Ambiente, da Ciência, 

Tecnologia e Inovação, das Minas Energias e da Educação. Para investigar aspectos 

relacionados às mudanças ambientais globais, uma rede de pesquisa foi formada por 12 equipes 

de pesquisadores, reunidas em sete grupos temáticos, formado por 16 instituições brasileiras. 

São realizados estudos integrados da atmosfera, do gelo, do solo e do oceano, estudos da 

composição atmosférica antiga através da análise de testemunhos de gelo retirados de grandes 

profundidades, além do monitoramento de parâmetros físicos, químicos e biológicos. 
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1.3. O módulo Criosfera 1 

O módulo avançado de pesquisa científica Criosfera 1, localizado na latitude 84ºS 

(interior do continente antártico, a 640 km do polo sul geográfico) foi inaugurado em 12 de 

janeiro de 2012 e é resultado dos mais de 30 anos de pesquisa e aprendizado do programa 

antártico brasileiro. Fruto de iniciativa do ministério de Ciência, Tecnologia e Inovação e do 

CNPq o módulo é a primeira (e, na atual data, única) iniciativa de pesquisa brasileira a operar 

de forma contínua, autônoma e remota no interior do continente antártico. 

Sua concepção estrutural é o estado da arte dos módulos de pesquisa polar, contando 

com espaço interno de 6,3 x 2,5 x 2,6 [m3] e um sistema híbrido eólico/solar autossuficiente 

para geração de energia elétrica que permitem mantê-lo em funcionamento ininterrupto, 

inclusive durante o inverno polar. Tem como objetivo estabelecer-se como plataforma de 

pesquisa multiusuária dado seu grande potencial para estudos voltados para biotecnologia, 

meteorologia, paleoclima, física, química da atmosfera, e astrofísica de altas energias, 

oferecendo condições de infraestrutura a pesquisa com o mínimo de alteração do ecossistema. 

Durante as missões de 2011, 2012 e 2013 foram instalados experimentos voltados para 

o estudo da atmosfera antártica e sua relação com o manto de gelo. Neste estudo são 

monitorados aerossóis de origem terrígena, antropogênica, cósmica e biogênica. O módulo é 

dotado de uma estação meteorológica que monitora temperatura do ar, pressão atmosférica, 

umidade relativa, intensidade e direção do vento e intensidade da radiação solar. Um sistema 

ultrassônico, instalado no exterior do módulo, mede a dinâmica de deposição de neve na região 

em tempo real. Todos os dados meteorológicos, das concentrações de CO2, da deposição de 

neve, entre outros, são enviados via satélite em tempo real para o Brasil. Estes dados – reunidos 

e interpretados a luz de modelos computacionais de transporte atmosférico – permitem 

aumentar nossa compreensão sobre a relação climática Antártica-América do Sul, o impacto da 

redução da camada de ozônio, da atividade vulcânica no hemisfério sul, da evolução dos 

processos globais de desertificação, do transporte atmosférico global de poluentes e de 

microrganismos, bem como aprofundar nosso conhecimento sobre a história climática contada 

pelos testemunhos de gelo. 
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1.4. CRE@AT – Cosmic Ray Experiment at Antarctica 

Experimentos de monitoração de fluxo, direção e energia da radiação cósmica podem 

ser montados em qualquer lugar. Entretanto alguns fatores motivam substancialmente sua 

implementação em ambiente polar, são eles:  

– As linhas do campo magnético terrestre são ortogonais às existentes nos trópicos, 

fazendo com que o fluxo de radiação cósmica tenha um efeito diferenciado e efetivo em relação 

a outros parâmetros meteorológicos. 

– A existência de um manto de gelo com aproximadamente 1 km de espessura 

diminui fortemente os níveis de radioatividade proveniente de minerais contendo núcleos 

pesados presentes no solo. 

– A diminuição do efeito da rotação no movimento linear terrestre pode contribuir 

para diversos estudos de física de partículas atuais, como os modelos envolvendo matéria 

escura. 

– A redução do tamanho das camadas atmosféricas na região polar – devido à 

própria geometria da Terra – altera a dinâmica dos chuveiros cósmicos de forma significativa. 

Por estes motivos o grupo de altas energias do CBPF foi convidado a participar do 

ProAntar, com o intuito de desenvolver a área de física de altas energias na estação Criosfera 

1. Após conversas com o representante do módulo foi destacada a necessidade da instalação de 

um sistema robusto e controlado remotamente para a realização de medidas precisas de raios 

cósmicos. O experimento CRE@AT, proposto pelo CBPF, aproveita as condições únicas 

presentes no polo sul terrestre e consiste em um sistema de monitoração de fluxo, direção e 

energia – na faixa de 0 a 10 GeV – da incidência de muons cósmicos. Foi ressaltado que para 

que se viabilize tal projeto será necessário desenvolver um sistema robusto e autossuficiente 

para aquisição remota de dados, especialmente desenhado para as condições ambientais 

extremas do local. É justamente neste ponto em que o presente trabalho de final de curso 

enquadra-se. 
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1.5. Objetivos 

Objetiva-se a médio prazo – em termos gerais – definir a existência e estabelecer as 

correlações entre a presença do fluxo cósmico e a alteração de alguns parâmetros climáticos 

observados através da atividade meteorológica. No contexto do presente trabalho de fim de 

curso o objetivo é desenvolver, instalar e operacionalizar a primeira fase de um sistema de 

espectrometria de raios cósmicos, dotando o módulo Criosfera 1 de um medidor de fluxo 

cósmico e da infraestrutura elétrica e telemétrica necessária à implementação do espectrômetro 

completo a ser instalado na segunda fase do projeto integrado CBPF, CNPq, INCT da Criosfera 

e ProAntar Brasil. 

1.5.1. A primeira fase – Missão 2014/2015 

Os objetivos da primeira fase do experimento antártico de raios cósmicos e, portanto, 

deste trabalho de fim de curso são: 

 Dotar o módulo Criosfera 1 de instrumentação eletrônica de forma a prover 

infraestrutura básica para pesquisas na área de física de altas energias. 

 Desenvolver uma plataforma que possibilite a verificação e correção de erros, o 

processamento de dados e o armazenamento local em mídia não-volátil dos 

resultados dos experimentos não meteorológicos executados no módulo 

Criosfera 1. 

 Integrar a plataforma de processamento de dados (supra) ao sistema telemétrico 

já existente no módulo Criosfera 1, fazendo uso da infraestrutura de satélite que 

transmite os dados meteorológicos para transmitir em tempo real dos resultados 

de nossos experimentos para o Brasil. 

 Conceber, projetar e instalar no módulo Criosfera 1 um detector de fluxo 

cósmico baseado em coincidência de eventos, assumindo que este é um 

experimento piloto que abrirá caminho para a instalação futura do espectrômetro 

de raios cósmicos completo. 

Para atingir tais objetivos o presente trabalho concebeu uma plataforma autônoma de 

aquisição, processamento e transmissão em tempo real dos dados provenientes das detecções 
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de partículas abrangendo, portanto, desde a captura do impulso elétrico oriundo da passagem 

das partículas, passando por sua digitalização, processamento e transformação em dados 

científicos até seu envio ao satélite e armazenagem local. Outros elementos do detector de 

partículas cósmicas – desenvolvidos pela equipe de altas energias do CBPF – foram 

posteriormente agregados a este trabalho. 

Tendo em vista que o experimento ficará desassistido de pessoal local ao longo de todo 

o inverno antártico – sendo visitado apenas uma vez ao ano durante o verão – foram 

implementadas diversas rotinas automáticas de reinicialização e controle do mesmo. Foram 

projetados também algoritmos para tratamento de erros no caso de eventuais períodos de baixa 

disponibilidade de energia e/ou travamento do software.  

O módulo de alimentação elétrica – responsável pelo isolamento elétrico, conversão de 

tensões, monitoração e gerenciamento micro controlado das linhas de alimentação – também 

faz parte deste projeto. 

1.5.2. O espectrômetro de raios cósmicos 

O espectrômetro de raios cósmicos da criosfera é um experimento cuja instalação está 

prevista para o verão 2015/2016 e que será capaz de realizar monitoramento de fluxo, 

distribuição angular e energia – na faixa de 0,1 a 10 GeV – de partículas cósmicas. Outros 

sensores meteorológicos já presentes no módulo Criosfera 1 serão utilizados futuramente para 

buscar correlação entre a atividade cósmica e a atividade meteorológica. A instalação do 

espectrômetro pretende utilizar-se não só a infraestrutura de alimentação elétrica, 

armazenamento e transmissão de dados legadas deste trabalho como também dos elementos de 

trigger, aquisição e processamento de sinais utilizados em sua concepção. 

1.6. Metodologia do Trabalho 

A viabilização deste trabalho deu-se através da parceria entre CBPF, INCT da Criosfera 

e UERJ e baseou-se no convite que o CBPF recebeu em 2013 para instalar o experimento de 

raios cósmicos no módulo Criosfera 1. Havia portanto, desde o início, certo comprometimento 

com o objetivo final mesmo que ainda estivessem indefinidos alguns dos objetivos 

intermediários. Com isso, o primeiro passo na execução deste trabalho consistiu na elaboração 
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de um cronograma preliminar e de uma lista de pré-requisitos que se previa serem necessários 

para atingir o objetivo fim. Logo em seguida definiram-se quais tecnologias seriam empregadas 

em cada um dos pré-requisitos. Esta definição preliminar foi de suma importância mesmo tendo 

sofrido inúmeros ajustes ao longo da execução do projeto. 

Sabendo desde o início que a missão para implementação do projeto seria extremamente 

crítica optou-se por uma metodologia de montagem em módulos desmontáveis e facilmente 

remontáveis, que pudessem ser acondicionados no próprio chassis do experimento para 

transporte. 

Os recursos de hardware e software necessários à execução do projeto foram 

disponibilizados pelo CBPF e, dentre outros, destacaram-se: 

 Laboratório Multiusuário de Física Experimental de Altas Energias (5º andar do 

edifício Cesar Lattes, Botafogo – Rio de Janeiro) com facilidades de: 

o Instrumentação em geral: VME, NIM, osciloscópio, gerador de sinais e outros 

o Espaço físico (bancadas, etc..) 

o Pessoal de apoio 

o Parceria para fabricação de Placa de Circuito Impresso no CBPF 

 Verbas diversas para aquisição de material de consumo 

o Compra dos componentes eletrônicos necessários ao projeto 

o Compra de miscelâneas 

 Viabilização da Missão 

o Cooperação interinstitucional para viabilizar a implementação do projeto 
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2. Desenvolvimento do projeto 

Devido às peculiaridades mencionadas na seção 1.6 optou-se pelo desenvolvimento 

deste projeto em nove módulos, subdividido em três grupos fundamentais: 

 Detecção e aquisição 

o Detecção da passagem de partículas de altas energias por múltiplos planos; 

o Geração de pulsos elétricos de baixa impedância correspondentes às passagens 

de partículas pelos planos de detecção; 

o Aquisição de eventos de interesse com base em coincidências de pulsos; 

o Contagem de eventos de interesse por unidade de tempo; 

o Geração de bitstream digital bruto por unidade de tempo (RAW DATA). 

 Processamento de dados 

o Recepção, decodificação e detecção de erros do bitstream digital bruto; 

o Gravação em mídia não-volátil dos dados brutos e dos decodificados; 

o Produção de sequência de dados a transmitir por satélite; 

o Calibração do detector (procedimento semiautomático); 

o Controle de carga das baterias e freios dos geradores eólicos de energia. 

 Infraestrutura 

o Alimentação elétrica regulada de baixa tensão para o experimento; 

o Alimentação elétrica de alta tensão para fotomultiplicadora; 

o Eletrônica de potência de controle dos geradores eólicos de energia. 

 

A Tabela 1 descreve as funcionalidades de cada um destes módulos e um diagrama em 

blocos completo da primeira fase do projeto CRE@AT pode ser visto na Figura 1. 
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Tabela 1 – Módulos da fase 1 do experimento antártico de raios cósmicos1 

Item Módulo Grupo 

2.1 Detector 

Aquisição 2.2 Trigger 

2.3 VME Interface 

2.4 Calibração 

Processamento 

2.5 Data Aquisition 

Erro! 

Fonte de 

referência 

não 

encontrada. 

Controlador de Carga 

2.6 Alimentação Elétrica 

Infraestrutura 2.7 Geração de Alta Tensão 

2.8 Eletrônica de Potência 
 

 

 

 

Figura 1 – Diagrama em blocos do sistema CRE@AT 

                                                 

 

1 Os módulos de trigger and data acquisition, processamento de dados, calibração, alimentação elétrica e 

controlador de carga foram inteiramente desenvolvidos pelo autor como parte deste trabalho. Os demais foram 

desenvolvidos pela equipe do laboratório de física experimental de altas energias do CBPF (LAFEX) e 

posteriormente agregados a este trabalho. 
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2.1. Módulo detector 

Este módulo é responsável pela geração de pulsos elétricos (sinal) correspondentes à 

detecção de partículas cósmicas por elementos sensíveis. A Figura 2 destaca a posição do 

módulo detector de partículas no diagrama em blocos do sistema CRE@AT. 

 

Figura 2 – Diagrama em blocos com destaque ao detector 

 

A detecção de partículas é resultado de diversas transformações de energia neste 

módulo, tal como pode ser visto na Figura 3. 

 

Figura 3 – Transformações de energia no detector 

 

Primeiramente, os múon de origem cósmica presentes na atmosfera com energia da 

ordem de 10 GeV [carece de fontes] atravessam uma tira de plástico cintilante (SciTile) 
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provocando a emissão de fótons. Uma fibra óptica fluorescente instalada ao longo do meio 

cintilante captura os fótons ali presentes e os transforma em fótons de maior comprimento, 

conduzindo-os até um dispositivo foto multiplicador (MaPMT). Este, quando excitado, produz 

um pequeno pulso elétrico que é amplificado, discriminado e transmitido ao módulo seguinte. 

A Figura 4 mostra a montagem final do módulo detector de partículas. Nela podemos 

observar, da esquerda para a direita, as tiras plásticas cintilantes (SciTiles), as fibras ópticas 

(WLS), a foto multiplicadora (MaPMT) e o circuito eletrônico de Front End. A Figura 5 detalha 

as fibras cintilantes, a foto multiplicadora e o circuito eletrônico de Front End. 

 

Figura 4 – Detector de partículas cósmicas 
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Figura 5 – Detalhe do detector 

 

O funcionamento de cada um dos elementos deste módulo será explicado a seguir. 

2.1.1. Tiras plásticas cintilantes (SciTiles) 

Emitir luz em consequência da absorção de energia é uma propriedade presente em 

ampla gama de materiais. Parte da energia de um feixe de partículas que atravessa determinado 

material é absorvida por elétrons dos átomos destes materiais, o que os leva a níveis orbitais 

mais energéticos e mais instáveis. O retorno destes elétrons a seus níveis originais ocorre na 

forma da emissão de um fóton e a observação deste fóton em dispositivos foto multiplicadores 

consiste na assinatura da passagem de partículas pelo detector. 

Espera-se que um material cintilador utilizado em detecção de partículas [11] possua as 

seguintes propriedades: 

 A quantidade de fótons gerados por cintilação deve ser linearmente proporcional 

a energia absorvida; 

 Deve ser capaz de converter com alta eficiência quântica em luz a energia 

cinética das partículas carregadas que o atravessam; 
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 Deve ser transparente ao comprimento de onda do fóton emitido, de modo que 

a luz possa ser transmitida a outros dispositivos; 

 Para que seja viável a contagem de partículas sem grandes atrasos o processo de 

emissão deve ter curta duração; 

 O material deve possuir boa qualidade óptica e ser viável para produção nas 

dimensões necessárias em um detector; 

As tiras cintilantes utilizadas neste projeto (denominadas SciTiles) são construídas com 

ESPECIFICAR MATERIAL e possuem uma casca reflexiva que faz com que algum fóton por 

ventura gerado seja conduzido até a fibra óptica WLS. A construção da tira e a ilustração deste 

processo podem ser vistos na Figura 6. 

 

Figura 6 – Montagem mecânica da tira cintilante com fibra wavelength shifter 
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2.1.1.1. Layout de montagem dos cintiladores 

Nesta primeira fase do projeto CRE@AT foi montado um único conjunto detector 

composto por quinze tiras cintilantes dispostas em cinco grupos, sendo cada grupo composto 

por três planos de coincidência. A Figura 7 ilustra a seção transversal desta montagem. 

  

Figura 7 – Layout de montagem das tiras cintilantes 

 

A montagem do conjunto detector em planos coincidentes objetiva fundamentalmente 

a eliminação do ruído intrínseco ao detector pois, ao permitir que o estágio seguinte (módulo 

de trigger) leve em consideração tais características de coincidência, é possível associar a cada 

um dos canais de detecção seu respectivo valor de eficiência relativa. Este método é possível 

pois a probabilidade estatística de que a ativação de apenas um canal de determinado grupo 

tenha sido provocada por ruído é muito grande, assim como a probabilidade de que determinado 

plano tenha falhado na detecção de uma passagem quando apenas este não a tenha percebido 

também é muito grande. A posterior aplicação da taxa de recorrência de tais episódios em 

modelos estatísticos permite aumentar a acurácia do detector. 

2.1.2. Fibra óptica Wavelength Shifter 

As fibras ópticas wavelength shifter (WLS) modelo Y-11(175)MSJ utilizadas neste 

projeto são produzidas pela KURARAY com material fluorescente, capaz de absorver os fótons 

produzidos em frequências mais altas pela tira cintilante e reemiti-los em frequência mais baixa, 

numa região espectral onde há maior rendimento da foto multiplicadora. O gráfico da Figura 8 

relaciona a função de transferência desta transformação de frequência. Além disto, a absorção 

de um fóton de energia mais alta pelo material da fibra óptica emite múltiplos fótons de energia 
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mais baixa, ajudando também a aumentar a eficiência do sistema de detecção de partículas. A 

Figura 8 exibe parte das fibras ópticas utilizadas neste projeto. 

 

  

Figura 8 – Absorption and Emission Spectra of KURARAY WLS Fibers [12] 

 

 

 

Figura 8 – Fibras ópticas WLS 

 

Cada tira cintilante possui uma fibra óptica WLS inserida através de seu núcleo e cada 

uma destas fibras é acoplada à foto multiplicadora em uma de suas extremidades. A máscara 

usinada em latão que pode ser vista na Figura 9 é utilizada para garantir o alinhamento deste 

acoplamento. 
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Figura 9 – Máscara de acoplamento óptico entre as fibras WLS e a foto multiplicadora 

 

O acabamento preto fosco aplicado à face interna da máscara tem como objetivo reduzir 

o crosstalk ótico por reflexão entre a superfície de vidro da PMT e a máscara. 

O alinhamento ótico entre a superfície da foto multiplicadora e a seção transversal da 

fibra óptica é extremamente crítico e está diretamente relacionado aos parâmetros de eficiência 

do detector. Uma resina especial foi utilizada para fixar as fibras em sua posição final dentro 

da máscara e evitar que o alinhamento se perdesse durante a montagem do conjunto. Na Figura 

10, que destaca o alinhamento entre as fibras ópticas e a superfície da máscara, observa-se que 

a fibra óptica indicada pela seta vermelha não está bem alinhada. Esta fibra, entretanto, não foi 

utilizada no detector. 
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Figura 10 – Alinhamento da máscara de fibras ópticas 

2.1.3. Fotomultiplicadora MaPMT 

Uma MaPMT (Multianode Photomultiplier) é um dispositivo transdutor foto sensível 

de múltiplos canais que possui a característica básica de gerar pulsos elétricos correspondentes 

à detecção de fótons em suas células. O pulso produzido neste processo possui carga muito 

baixa, fazendo com que suas características elétricas de amplitude e largura também sejam 

extremamente pequenas. Faz-se então necessário que haja um circuito discriminador o mais 

próximo possível da foto multiplicadora. A MaPMT HAMAMATSU H6568MOD foi utilizada 

neste trabalho e pode ser vista na Figura 11. 
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Figura 11 – MaPMT HAMAMATSU H6568MOD 

 

O valor de pico do pulso de corrente gerado na saída de cada um dos canais desta 

MaPMT é especificado entre -150µA  e -300µA, apresentando valor típico de -200µA. Quando 

injetado num circuito discriminador com impedância de entrada de 50 ohms obtemos então um 

pulso com tensão de pico de aproximadamente -10mV. 

2.1.4. Eletrônica Front End 

Os pulsos oriundos da MaPMT apresentam amplitude e largura muito pequenos, 

tornando inviável sua transmissão direta ao módulo de trigger and data acquisition para 

processamento digital. Montado junto à foto multiplicadora foi introduzido então o circuito 

eletrônico amplificador, discretizador e transmissor de dezesseis canais produzido por 

Leonardo Chaves Ruiz Guedes (ex-aluno do curso de Engenharia Eletrônica no CEFET/RJ) em 

2013, durante a elaboração de seu projeto final de curso [13]. O diagrama em blocos deste 

circuito pode ser visto na Figura 12. Algumas modificações no estágio de alimentação deste 

circuito se fizeram necessárias devido as restrições do presente projeto. 
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Figura 12 – Diagrama em blocos da Front End [13] 

 

Os processos de amplificação, discriminação e transmissão dos pulsos efetuados neste 

módulo serão explicados a seguir. 

2.1.4.1. Amplificação Analógica 

Os pulsos oriundos da MaPMT apresentam amplitude e largura muito pequenos, 

tornando inviável inclusive o processo de discriminação direta. Para que se pudesse então 

processar este sinal fez-se necessária a adição de um estágio amplificador não inversor com 

ganho de aproximadamente 200 V/V na entrada do circuito Front End. Um filtro passa faixa foi 

adicionado à sua saída para eliminar qualquer nível DC do sinal e aumentar de 2 ns para 

aproximadamente 20 ns a largura do pulso. O diagrama elétrico do estágio amplificador pode 

ser visto na Figura 13. 
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Figura 13 – Estágio amplificador do módulo de front-end [13] 

2.1.4.2. Discriminação do sinal 

Detectores em geral devem prover sinais com maior amplitude que seu ruído intrínseco 

para que se possa extrair alguma informação. A etapa final na discriminação do sinal, separando 

a informação do ruído, é realizada através da comparação deste sinal com uma tensão de 

referência (threshold). 

Quando o nível do sinal ultrapassa a tensão de referência entende-se que houve um 

evento e é gerado um pulso digital diferencial ECL na saída do discriminador. Este é composto 

basicamente por um comparador de alta velocidade e baixa tensão capaz de operar até 800 

MHz, possibilitando assim a leitura de pulsos com larguras de maiores que 625 ps. O diagrama 

elétrico do estágio discriminador pode ser visto na Figura 14. 
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Figura 14 – Estágio discriminador do módulo front-end [13] 

2.1.4.3. Transmissão diferencial (ECL) 

Tendo em vista que o módulo detector (inclusive o circuito Front End) deve abrigar-se 

em uma caixa selada que impeça entrada de luz ambiente, e que é inviável abrigar a unidade de 

trigger e aquisição de dados nesta mesma caixa, um cabo de aproximadamente um metro 

precisou ser utilizado para a transmissão de sinais entre estes dois módulos. O FPGA que 

compõe a módulo de trigger é sensível a pulsos da ordem de 5 ns, o que torna este cabo 

potencialmente vulnerável a ruídos provenientes de fontes eletromagnéticas. Para contornar tal 

vulnerabilidade optou-se pela transmissão diferencial destes sinais baseada no padrão ECL. 

Este padrão utiliza ainda baixos níveis de tensão com o objetivo de minimizar os efeitos 

capacitivos da linha de transmissão na propagação do sinal e, consequentemente, possibilitar 

um acréscimo na resposta em frequência da linha. 
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2.2. Módulo de Trigger 

Os pulsos ECL gerados pelo detector devem ser processados em alta velocidade de 

modo a obtermos dados de interesse científico. O módulo de trigger – destacado no diagrama 

em blocos da Figura 15 – é responsável por esta tarefa. 

 

Figura 15 - Diagrama em blocos com destaque ao módulo de trigger 

 

Todos os circuitos lógicos deste módulo foram implementados através de descrição 

literal de hardware (VHDL) em um FPGA ALTERA Cyclone EP1C20F400C6 instalado num 

módulo CAEN V1495 específico para instrumentação científica. O módulo CAEN V1495 

segue os padrões VME (ANSI/IEEE 1014-1987) e possui todas as facilidades de alimentação 

elétrica, geração de clock e montagem mecânica desde que esteja inserido em um sistema 

VMEBus compatível. 

Tomando como base a geometria de construção do detector, ou seja, cinco grupos de 

três elementos cintiladores cada, o projeto deste módulo levou em consideração a necessidade 

de registro da taxa de ocorrência de fenômenos de coincidência dupla entre canais de um mesmo 

grupo, a taxa de ocorrência de coincidência tripla (ou total) num mesmo grupo e o registro dos 

eventos individuais em cada um dos elementos para caracterização de ruído. O diagrama em 

blocos deste módulo é visto na Figura 16. 
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Figura 16 - Diagrama em blocos do módulo de trigger 

 

2.2.1. Gate timer 

Cada pulso diferencial ECL recebido pelo FPGA representa o acionamento de um 

discriminador do módulo Front-End (2.1.4.2) e deve ser comparado com os pulsos recebidos 

pelos demais canais de seu grupo para que se aplique a lógica de detecção de coincidências e 

contagem. Entretanto observou-se grande instabilidade nas primeiras montagens deste 

experimento devido a presença de ruído de chaveamento no discriminador e pequenas 

instabilidades no sinal da fotomultiplicadora. Estas características, associadas com a altíssima 

velocidade de resposta do FPGA, faziam com que os resultados das medidas de fluxo fossem 

alterados devido à frequente contagem de falsas coincidências, como visto na Figura 17. 
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Figura 17 – Resposta ao impulso na entrada do FPGA 

 

Para solucionar este problema foi introduzido em cada um dos canais de entrada do 

FPGA um temporizador digital (gate timer), acionado a cada bordo de subida do sinal ECL e 

ativo por período de tempo programado em 750ns (configurável). Durante seu período ativo, 

este contador não pode ser reiniciado e qualquer bordo de subida em outro canal ECL do mesmo 

grupo será considerado evento coincidente, acrescendo em uma unidade o registrador 

temporário de somatório correspondente ao grupo. Imediatamente após o esgotamento do 

temporizador os registradores temporários são transferidos para registradores de leitura e 

reiniciados e os demais temporizadores do mesmo grupo que por ventura estejam ativos são 

reiniciados. O diagrama de tempo da Figura 18 ilustra a mecânica de funcionamento deste 

circuito. Esta funcionalidade está implementada entre as linhas 833 e 842 do código VHDL em 

anexo, na forma de um circuito digital cuja representação ilustrativa simplificada segue na 

Figura 19. 
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Figura 18 – Diagrama de tempo do gate timer 

 

  

 

Figura 19 – Circuito gate timer 
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2.2.2. Detecção de eventos coincidentes 

A detecção de eventos coincidentes é realizada através de lógica combinacional, ou seja, 

portas AND declaradas através do código VHDL. Por ser de natureza puramente 

combinacional, esta seção de código sempre entrega ao estágio seguinte o resultado da 

comparação de variáveis. Cabe, portanto, ao circuito temporizador do gate timer definir o 

instante em que o registrador de soma será acionado para a contagem de um evento. Esta 

funcionalidade está implementada entre as linhas 833 e 842 do código VHDL em anexo, na 

forma de um circuito digital cuja representação ilustrativa simplificada segue na Figura 20. 

 

  

Figura 20 – Circuito detector de coincidências 

 

2.2.3. Contagem de eventos 

A contagem de eventos em cada um dos grupos de detecção é efetuada por um banco 

de registradores de soma, cujo valor é incrementado em uma unidade a cada esgotamento do 

gate timer e desde que, neste instante, esteja sinalizado um evento no registrador 

correspondente. Esta funcionalidade está implementada entre as linhas 833 e 842 do código 
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VHDL em anexo, na forma de um circuito digital cuja representação ilustrativa simplificada 

segue na Figura 21. 
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Figura 21 – Circuito contador 
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2.2.4. Mapa de registradores 

Cada registrador de contagem pode ser lido pelo barramento VME e recebe, para tanto, 

um endereço único. Este endereço é constituído por 32 bits, sendo os primeiros 16 bits relativos 

à identificação do módulo (podem haver múltiplos dispositivos conectado ao mesmo 

barramento VME) e os 16 bits menos significativos identificadores dos registradores. Além dos 

registradores de contagem (somente leitura) foram incluídos registradores que podem ser 

escritos através do barramento VME para controle do módulo. A Tabela 2 discrimina os 

endereços e funções de cada um dos registradores. 

 

Tabela 2 – Mapa de endereços 

Endereço2 Descrição Tipo3 

0x1000 Valor instantâneo do somatório COINC_1a23 R 

0x1002 Valor instantâneo do somatório COINC_1a13 R 

0x1004 Valor instantâneo do somatório COINC_1a12 R 

0x1006 Valor instantâneo do somatório COINC_Ta R 

0x1008 Valor instantâneo do somatório COINC_1b23 R 

0x100A Valor instantâneo do somatório COINC_1b13 R 

0x100C Valor instantâneo do somatório COINC_1b12 R 

0x100E Valor instantâneo do somatório COINC_Tb R 

0x1010 Valor instantâneo do somatório COINC_1c23 R 

0x1012 Valor instantâneo do somatório COINC_1c13 R 

0x1014 Valor instantâneo do somatório COINC_1c12 R 

0x1016 Valor instantâneo do somatório COINC_Tc R 

0x1018 Valor instantâneo do somatório COINC_1d23 R 

0x101A Valor instantâneo do somatório COINC_1d13 R 

0x101C Valor instantâneo do somatório COINC_1d12 R 

0x101E Valor instantâneo do somatório COINC_Td R 

0x1020 Valor instantâneo do somatório COINC_1e23 R 

0x1022 Valor instantâneo do somatório COINC_1e13 R 

0x1024 Valor instantâneo do somatório COINC_1e12 R 

0x1026 Valor instantâneo do somatório COINC_Te R 

0x1028 Valor instantâneo do somatório COINC_1f23 R 

0x102A Valor instantâneo do somatório COINC_1f13 R 

0x102C Valor instantâneo do somatório COINC_1f12 R 

0x102E Valor instantâneo do somatório COINC_Tf R 

                                                 

 

2 16 bits menos significativos de identificação dos registradores. Acrescentar à esquerda os 16 bits mais 

significativos de identificação do módulo. 
3 R = Somente leitura. R/W = Leitura e Escrita 
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0x1100 Valor armazenado em LATCH2a23 (COINC_1a23 no ultimo T4) R 

0x1102 Valor armazenado em LATCH2a13 (COINC_1a13 no ultimo T4) R 

0x1104 Valor armazenado em LATCH2a12 (COINC_1a12 no ultimo T4) R 

0x1106 Valor armazenado em LATCH3a (COINC_Ta no ultimo T4) R 

0x1108 Valor armazenado em LATCH2b23 (COINC_1b23 no ultimo T4) R 

0x110A Valor armazenado em LATCH2b13 (COINC_1b13 no ultimo T4) R 

0x110C Valor armazenado em LATCH2b12 (COINC_1b12 no ultimo T4) R 

0x110E Valor armazenado em LATCH3b (COINC_Tb no ultimo T4) R 

0x1110 Valor armazenado em LATCH2c23 (COINC_1c23 no ultimo T4) R 

0x1112 Valor armazenado em LATCH2c13 (COINC_1c13 no ultimo T4) R 

0x1114 Valor armazenado em LATCH2c12 (COINC_1c12 no ultimo T4) R 

0x1116 Valor armazenado em LATCH3c (COINC_Tc no ultimo T4) R 

0x1118 Valor armazenado em LATCH2d23 (COINC_1d23 no ultimo T4) R 

0x111A Valor armazenado em LATCH2d13 (COINC_1d13 no ultimo T4) R 

0x112C Valor armazenado em LATCH2d12 (COINC_1d12 no ultimo T4) R 

0x112E Valor armazenado em LATCH3d (COINC_Td no ultimo T4) R 

0x1120 Valor armazenado em LATCH2e23 (COINC_1e23 no ultimo T4) R 

0x1122 Valor armazenado em LATCH2e13 (COINC_1e13 no ultimo T4) R 

0x1124 Valor armazenado em LATCH2e12 (COINC_1e12 no ultimo T4) R 

0x1126 Valor armazenado em LATCH3e (COINC_Te no ultimo T4) R 

0x1128 Valor armazenado em LATCH2f23 (COINC_1f23 no ultimo T4) R 

0x112A Valor armazenado em LATCH2f13 (COINC_1f13 no ultimo T4) R 

0x112C Valor armazenado em LATCH2f12 (COINC_1f12 no ultimo T4) R 

0x112E Valor armazenado em LATCH3f (COINC_Tf no ultimo T4) R 

0x1200 Somatório instantâneo de eventos na entrada 1a R 

0x1202 Somatório instantâneo de eventos na entrada 2a R 

0x1204 Somatório instantâneo de eventos na entrada 3a R 

0x1208 Somatório instantâneo de eventos na entrada 1b R 

0x120A Somatório instantâneo de eventos na entrada 2b R 

0x120C Somatório instantâneo de eventos na entrada 3b R 

0x1210 Somatório instantâneo de eventos na entrada 1c R 

0x1212 Somatório instantâneo de eventos na entrada 2c R 

0x1214 Somatório instantâneo de eventos na entrada 3c R 

0x1218 Somatório instantâneo de eventos na entrada 1d R 

0x121A Somatório instantâneo de eventos na entrada 2d R 

0x121C Somatório instantâneo de eventos na entrada 3d R 

0x1220 Somatório instantâneo de eventos na entrada 1e R 

0x1222 Somatório instantâneo de eventos na entrada 2e R 

0x1224 Somatório instantâneo de eventos na entrada 3e R 

0x1228 Somatório instantâneo de eventos na entrada 1f R 

0x122A Somatório instantâneo de eventos na entrada 2f R 

0x122C Somatório instantâneo de eventos na entrada 3f R 

                                                 

 

4 Em que T é o instante de tempo em que se completa um intervalo de aquisição. O intervalo de aquisição é definido 

pelo registrador 0x2000, em segundos. 
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0x1300 Quantidade de eventos na entrada 1a no último R5 R 

0x1302 Quantidade de eventos na entrada 2a no último R5 R 

0x1304 Quantidade de eventos na entrada 3a no último R5 R 

0x1308 Quantidade de eventos na entrada 1b no último R5 R 

0x130A Quantidade de eventos na entrada 2b no último R5 R 

0x130C Quantidade de eventos na entrada 3b no último R5 R 

0x1310 Quantidade de eventos na entrada 1c no último R5 R 

0x1312 Quantidade de eventos na entrada 2c no último R5 R 

0x1314 Quantidade de eventos na entrada 3c no último R5 R 

0x1318 Quantidade de eventos na entrada 1d no último R5 R 

0x131A Quantidade de eventos na entrada 2d no último R5 R 

0x131C Quantidade de eventos na entrada 3d no último R5 R 

0x1320 Quantidade de eventos na entrada 1e no último R5 R 

0x1322 Quantidade de eventos na entrada 2e no último R5 R 

0x1324 Quantidade de eventos na entrada 3e no último R5 R 

0x1328 Quantidade de eventos na entrada 1f no último R5 R 

0x132A Quantidade de eventos na entrada 2f no último R5 R 

0x132C Quantidade de eventos na entrada 3f no último R5 R 

0x2000 Tempo do intervalo de aquisição em segundos R/W 

0x2002 Tempo do gate das entradas em unidades de clock R/W 

0x2004 Controle do PATCH de saída dos conectores NIM R/W 

0x2006 UNIQUE ID do último conjunto de registradores transmitido R 

0x2008 Palavra de controle do canal de análise de dados R/W 
 

Os registradores podem ser divididos em cinco grupos: 

1. 0x10XX – Registros instantâneos de contagem de coincidência 

A leitura destes endereços retorna o valor instantâneo dos registradores de soma 

e tem como finalidade principal analisar o funcionamento dos contadores. Como 

os registradores de soma tem seus valores continuamente alterados, a leitura 

destes registros pode não ser estável (seus valores podem ser alterados durante 

o ciclo de leitura) 

2. 0x11XX – Latch de registros da última contagem de coincidência 

Neste intervalo de endereços são lidos os latchs dos registradores de contagem 

de coincidências. Estes latchs são carregados no instante imediatamente anterior 

                                                 

 

5 Em que R é o instante de tempo em que se completa um intervalo de aquisição de ruído. O intervalo de aquisição 

de ruído é definido pelo registrador não manipulável N_MED_RUIDO em unidades de clock. 
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ao encerramento do período de aquisição com os valores dos registradores de 

soma e são mantidos inalterados durante o período atual de aquisição. 

3. 0x12XX – Registros instantâneos de contagem de ruído 

Análogo ao intervalo 0x10XX, porém retorna valores de medida de ruído. 

4. 0x13XX – Latch de registros da última contagem de ruído  

Análogo ao intervalo 0x11XX, porém retorna valores de medida de ruído. 

5. 0x20XX – Registradores de controle 

São utilizados para controle do contador. 

O valor do registrador 0x2000 define o período de aquisição em segundos e pode ser 

alterado a qualquer momento, mesmo com o contador em funcionamento. Neste caso, se seu 

valor for definido abaixo da quantidade em segundos transcorrida no período de aquisição 

vigente o mesmo será encerrado no próximo segundo cheio. Esta característica permite que um 

software em execução num microcomputador conectado ao barramento VME reinicie a 

qualquer momento a contagem. Vale lembrar que a transmissão serial sempre informará o 

unique ID e o tempo efetivamente transcorrido do período de aquisição transmitido. 

O registrador 0x2002 define o período do gate, em unidades de clock, sendo cada 

unidade igual a 25ns (40MHz) no caso do módulo V1495. 

A funcionalidade implementada pelo registrador 0x2004 permite que os conectores 

NIM do módulo V1495 sejam utilizados para debug do contador. Seu valor define o grupo cujos 

sinais internos são direcionados para os conectores NIM. 

O registrador 0x2006 retorna um valor único para cada período de aquisição, 

incrementado em uma unidade sempre que se inicia um período de aquisição novo. Este 

registrador pode ser utilizado pelo software para identificar o encerramento dos períodos de 

aquisição. 

O registrador 0x2008 controla o modo de funcionamento e as fontes de sinal do canal 

de reentradas. 
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2.2.5. Transmissão serial dos registradores 

Após cada período de aquisição todos os registradores acumulados são transmitidos pela 

saída serial do FPGA na forma de uma sequência de caracteres ASCII. A cada segundo também 

uma sequência reduzida é transmitida com a finalidade de reportar o funcionamento do circuito. 

As sequências obedecem às especificações de 9600 baud/seg, 8 bits de dados, paridade par 

(positiva), 2 stop bits e são compostas pelas seguintes informações: 

1. Sequência de STATUS (uma por segundo): 

a. Unique ID do período de aquisição 

b. Tempo decorrido, em segundos, do período de aquisição atual 

2. Sequência completa (uma a cada período de aquisição): 

a. Unique ID do período de aquisição 

b. Intervalo, em segundos, do período de aquisição transmitido 

c. Largura do gate (parâmetro n_gate) 

d. Palavra de controle do canal de análise de dados 

e. Registradores de contagem, na ordem abaixo, para cada canal: 

i. Contagens de coincidências duplas 

ii. Contagens de medição de ruído 

iii. Contagem de coincidência 

f. Checksum 

Tanto para as sequencias de status quanto sequencias completas foi implementado um 

protocolo de transmissão de modo que é transmitida a seguinte sequência: 

1. Caractere de início de transmissão (apenas um por sequência) 

a. 7Bh (ASCII "{") para transmissões de status 

b. 7Ch" (ASCII "|") para transmissões completas 
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2. Transmissão dos registradores: 

2.1. Caractere identificador de registrador 

20h (ASCII “SPACE”) para o primeiro registrador, sendo incrementado em 

uma unidade para cada registrador posterior, ou seja, 20h, 21h, 22h... 

2.2. Transmissão do valor do registrador 

O valor do registrador é transmitido em base hexadecimal codificada em 

caracteres ASCII. Para cada nibble do registrador haverá um caractere ASCII 

correspondente, cujo valor varia de 0 a F. 

2.3. Caractere indicador de fim do registrador 

Após cada registrador é inserido o caractere 7Dh (ASCII "}") 

3. Sequência de fim de transmissão 

Para marcar o final de uma transmissão são enviados, na sequência, os símbolos 

ascii 7Eh, 0Dh e 0Ah, respectivamente, “~”, retorno de carro e alimentação de 

linha. 

2.2.6. Acesso aos registradores por bus VME 

O acesso aos registradores do FPGA também é possível pelo barramento VME. Em 

contraste com a transmissão serial dos registradores este é um método de acesso bidirecional, 

ou seja, além da leitura permite a reescrita de registradores (quando aplicável). Além desta, 

outra principal diferença entre os métodos é que no acesso VME é o computador conectado ao 

barramento que inicia qualquer operação de leitura ou escrita, não sendo possível que o FPGA 

gere uma interrupção que provoque uma mudança de estado no computador. No contexto deste 

experimento, este método de acesso é ideal para controle e calibração mas não foi intencionado 

que seja utilizado para a operação normal, embora seja possível. Um módulo de interface (2.3) 

é necessário para conectar um computador ao barramento VME. 
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2.3. Módulo de interface ao barramento VMEbus 

A tecnologia VMEbus (Versa Module Europa bus) é um padrão de barramento de 

computador, originalmente desenvolvido pela Motorola para a linha 68000 de CPUs, porém foi 

largamente utilizada para muitos outros propósitos [14] incluindo várias aplicações em 

instrumentação para pesquisa em física de altas energias. Este é um barramento essencialmente 

paralelo com 32 bits para endereços e outros 32 bits para dados que permitem a comunicação 

entre um ou mais dispositivos MASTER e um ou mais dispositivos SLAVE. Obrigatoriamente 

também um dispositivo MASTER deve assumir a função de arbitragem do barramento (definida 

por sua inserção no primeiro SLOT do BACKPLANE. 

O módulo CAEN V1718, utilizado em nosso experimento, é um dispositivo VME 

MASTER capaz de realizar arbitragem do barramento e que possui uma interface USB para 

permitir a troca de dados entre um computador e o barramento VME. 

2.4. Módulo de calibração 

Um computador baseado no sistema operacional LINUX UBUNTU executado na 

plataforma INTEL ATOM foi incluído no experimento para execução testes e reprogramações 

durante seu desenvolvimento e sua posterior calibração, após concluído. A Figura 22 destaca a 

posição do módulo de calibração no diagrama em blocos do sistema CRE@AT. 
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Figura 22 - Diagrama em blocos com destaque ao módulo de calibração 

 

O módulo de acesso ao barramento VME descrito no item 2.3 permite que o módulo de 

calibração realize leituras e escritas no banco de registradores descrito no item 2.2.4. Através 

destas operações de leitura e escrita é possível obter acesso total ao funcionamento do módulo 

de trigger, além de ser possível também reprogramar seu FPGA. A aplicação ROOT, 

desenvolvida pelo CERN, também foi utilizada para permitir análise gráfica dos dados de 

calibração e testes do detector. 

2.4.1. Algoritmo de Calibração 

Em relação ao detector, o número total de contagens por período de aquisição é função 

de três parâmetros fundamentais: o próprio tempo de aquisição, o nível de alta-tensão aplicado 

à fotomultiplicadora e o nível da tensão de discriminação (threshold) 

Como o fluxo de partículas é na normalidade de natureza aleatória, o tempo de 

exposição costuma se relacionar de maneira diretamente proporcional e linear com o número 

total de contagens. Sua especificação está intimamente relacionada com a resolução temporal 

pretendida para o sistema e o valor de fundo de escala dos contadores. 
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Já a alta-tensão da fotomultiplicadora está intimamente relacionada com seu ganho, 

possui um valor ideal (a ser calibrado) e não obedece relação linear com o número de contagens. 

A tensão de discriminação estabelece o patamar mínimo de ruído da eletrônica analógica do 

detector, possuindo também um valor ideal (a ser calibrado) e não obedecendo relação linear 

com o número de contagens. 

Foi então concebida em comandos Shell Script do Linux uma rotina de calibração para 

estes dois últimos parâmetros, consistindo basicamente em executar repetidas vezes o programa 

de aquisição variando a cada execução determinado parâmetro. Posteriormente os dados 

coletados são formatados em arquivo específico e introduzidos no programa ROOT para análise 

gráfica. 

 

2.5. Módulo de Aquisição de Dados 

O recebimento, a verificação de erros, o processamento e o armazenamento dos 

registradores contidos na STRING serial enviada pelo módulo de TRIGGER são efetuados neste 

módulo, que também é responsável por transmitir ao sistema de satélite um sinal vital indicador 

de funcionamento do experimento. Desenvolvido em torno de um micro controlador AVR da 

fabricante ATMEL, dotado de um relógio de tempo real (RTC) e de um cartão de memória não 

volátil o módulo de aquisição de dados foi programado em ANSI C com base na plataforma de 

hardware open-source ARDUINO. 

A Figura 23 destaca a posição do módulo de processamento de dados no diagrama em 

blocos do sistema CRE@AT e a Figura 24 contém o fluxograma lógico deste módulo. 
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Figura 23 - Diagrama em blocos com destaque ao módulo de processamento de dados 

  

Figura 24 – Fluxograma lógico do módulo de processamento de dados 
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2.6. Módulo de Alimentação Elétrica 

Algumas características de implementação deste projeto, como entrada de alimentação 

por corrente contínua não-filtrada em amplo espetro de tensão, fizeram com que fosse 

necessária a adoção de uma solução específica de alimentação elétrica para todo o experimento. 

Esta solução foi baseada na integração de dispositivos conversores DC/DC com circuitos 

periféricos de monitoração e controle, montados em uma placa de circuito impresso padrão 

VME para instalação em CRATE. 

A Figura 25 destaca a posição do módulo de alimentação elétrica no diagrama em blocos 

do sistema CRE@AT. 

 

Figura 25 - Diagrama em blocos com destaque ao módulo de alimentação elétrica 

 

2.6.1. Requisitos do Projeto 

Foram definidos como requisitos deste projeto: 

 Possibilidade de entrada de força com 12 ou 24 volts nominais 

 Acondicionamento de entrada de força não regulada (prevista variação até 36V) 

 Alta qualidade do barramento de GROUND 
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 Possibilidade de isolamento elétrico total entre os grounds da fonte de potência  

2.6.2. Importância das Características de Isolamento 

 

2.6.3. Conversores de Tensão 

 

2.6.4. Monitoramento de Tensões e Correntes 

 

2.6.5. Gerenciamento Micro Controlado do Sistema 

 

2.6.6. Interfaces SPI e Seriais 

 

2.7. Módulo de Alta Tensão 

 

A Figura 26 destaca a posição de alta tensão no diagrama em blocos do sistema 

CRE@AT. 
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Figura 26 - Diagrama em blocos com destaque ao módulo de alta tensão 

 

Dissertar sobre a importância e necessidade de haver alta tensão na MaPMT 

2.7.1. Definição da Tensão de HV 

Descrever suscintamente alguma equação que defina o nível de tensão da MaPMT. 

 

2.8. Eletrônica de Potência das Turbinas Eólicas 

 

2.9. Montagem Mecânica 
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2.9.1. Bandeja das Tiras Cintilantes 

 

2.9.2. Projeto da Caixa Isoladora de Luz 

 



44 

3. Energia eólica no CRIOSFERA 1 

O módulo Criosfera 1 é dotado de um sistema híbrido (solar / eólico) para geração de 

energia elétrica. Entretanto, dadas as características únicas do inverno polar, o módulo 

permanece sem receber radiação solar entre os meses de abril a outubro, como pode ser visto 

no gráfico da Figura 27. 

 

Figura 27 – Gráfico de incidência de radiação solar e velocidade do vento no módulo 

Criosfera 1 ao longo do ano de 2014 

 

Portanto, nos períodos em que a radiação solar é insuficiente ou nula, o sistema eólico 

deve ser autossuficiente. 
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Devido ao total colapso da única turbina eólico-geradora que havia sido deixada em 

operação na missão do verão de 2013/20146 nossa missão previa a substituição dos quatro aero 

geradores do projeto original – e que até então haviam falhado – por aero geradores recém 

adquiridos. Todos os subsistemas relacionados à geração de energia do módulo eram até então 

baseados em dispositivos comerciais com algumas customizações de integração. 

3.1. Problemas com as turbinas 

Os aero geradores FORGEN Ventuz 70 adquiridos não foram previamente testados pela 

equipe brasileira, pois foram despachados diretamente do fornecedor (Reino Unido) para o 

galpão de facilidades logísticas da ALE em Punta Arenas (Chile) e, de lá, para o módulo 

CRIOSFERA 1. 

Segundo o fabricante a instalação dos aero geradores e de seus respectivos sistemas de 

controle seria um procedimento trivial, apenas a conexão de cabos conforme o diagrama 

fornecido. Entretanto observamos que não havia geração de energia para carga das baterias 

mesmo após a execução de todos os procedimentos listados e havendo, de acordo com a própria 

documentação do fabricante, oferta de vento suficiente para que esta se iniciasse. 

Após investigação inicial observou-se que o controlador fornecido reduzia 

consideravelmente a rotação da turbina quando esta era conectada, fazendo com que a oferta de 

energia fosse reduzida. 

3.1.1. Primeiro estudo do problema 

Após vários contatos por telefone via satélite com o fabricante resultarem em tentativas 

frustradas de solução do problema decidimos abrir uma das quatro unidades de controle do 

gerador eólico, vista na Figura 28 para investigar seu circuito. 

                                                 

 

6  O módulo CRIOSFERA 1 apresenta longo histórico de problemas no sistema eólico, tendo havido colapso total 

neste sistema em todos os invernos desde sua instalação (2012, 2013 e 2014). 
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Figura 28 - Controlador de Carga fornecido com o gerador eólico VENTUZ 70 

 

A ausência de documentação técnica sobre o controlador, a oferta limitada de 

bibliografia adicional e a ausência de conexão com a Internet tornaram a tarefa 

substancialmente complexa mas, investigando as conexões elétricas da placa de circuito 

impresso, pudemos obter seu diagrama elétrico simplificado para – a partir dele – elaborar um 

set-up de testes que permitisse traçar um plano de intervenção. As Figuras 29, 30, 31 e 32 

mostram, respectivamente, os diagramas elétricos do estágio de potência, de alimentação, de 

acionamento e, de forma simplificada, de controle do controlador de carga. 

 

Figura 29 – Estágio de potência do controlador FORGEN 
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Figura 30 – Estágio de alimentação do controlador FORGEN 

 

 

 

Figura 31 – Estágio de acionamento do controlador FORGEN  

 

 

Figura 32 – Estágio de controle (simplificado) do controlador FORGEN 

 

Inicialmente, por inspeção, pôde-se concluir que o estágio de potência deste controlador 

é composto de um retificador trifásico de onda completa (ponte de Graetz) [14] que alimenta 
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com corrente contínua um conversor elevador de tensão do tipo Boost formado pelos 

componentes L1, C5, Q3, D3 e C6. A topologia utilizada neste conversor utiliza o indutor como 

elemento armazenador de energia para elevar a tensão retificada proveniente da turbina e 

permitir a carga da bateria (24V no Criosfera 1) mesmo que a turbina esteja gerando níveis de 

tensão inferiores. 

Concluiu-se também por inspeção que a função do transístor Q1 é drenar corrente do 

gerador e, consequentemente, frear por força contra eletromotriz a turbina eólica quando a 

geração de potência por esta é superior à necessária para carregar as baterias. 

 Os sinais de disparo (T1 e T2) observados num osciloscópio indicavam que o transistor 

Q1 não era acionado e que o transistor Q2 sofria acionamento modulado por largura de pulso 

em aproximadamente com frequência de 21kHz e ciclo ativo variando em loops muito bem 

definidos a cada 10 segundos, sugerindo que o circuito de controle era incapaz de estabelecer o 

ponto ideal de operação do estágio de potência. Observou-se também que a velocidade de 

rotação da turbina do aero gerador caia consideravelmente quando este era conectado ao 

circuito (não havia instrumentação disponível para mensurar esta queda). 

3.1.2. Primeira tentativa de solução 

Decidiu-se então montar um set-up experimental com circuito de controle externo para 

estudar a influência da queda de velocidade de rotação da turbina na perda de potência do aero 

gerador. Estavam disponíveis uma placa de prototipagem micro controlada modelo “Arduino 

MEGA2560” e alguns poucos componentes para a montagem deste circuito. 

Sabe-se que, pelas características de sua construção, a frequência da saída elétrica do 

aero gerador é diretamente proporcional à velocidade de rotação de sua turbina eólica (ainda 

que a razão desta relação fosse desconhecida). O circuito diagramado na Figura 33 foi então 

projetado com a finalidade de prover ao micro controlador um sinal que permitisse medir a 

frequência de saída do aero gerador. Este sinal foi conectado a uma entrada de interrupção 

externa do micro controlador programada com sensibilidade a bordo de descida. 
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Figura 33 – Circuito para medição da velocidade de rotação da turbina 

 

No âmbito da programação deste micro controlador foram implementados três 

dispositivos de controle do tipo PID (proporcional, integrativo e diferencial) para que se 

obtivesse controle sobre a carga da bateria (tensão máxima de flutuação), rotação mínima da 

turbina (quando em carga) e rotação máxima da turbina (para bateria em carga e completamente 

carregada). A Figura 34 ilustra as malhas de controle adotadas. O código (em ANSI C) está 

anexado na íntegra a este documento. 

 

Figura 34 – Malhas de controle do circuito construído 
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Após ensaiar o aero gerador com o controlador de carga controlado pelo circuito 

experimental externo obteve-se em torno de 50% de aumento na potência de carga das baterias. 

Entretanto, ainda assim, esta encontrava-se muito aquém do esperado (para ventos de 10m/s 

obteve-se em torno de 12W numa turbina especificada para 50W nesta situação). 
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4. Conclusões 

 

4.1. Legado para o Espectrômetro Completo (Missão 2015) 

 

4.2. Resultados Obtidos 

 

4.3. Lições Aprendidas 

Figuras 35, 36, 37 e 38 
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