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Caixa Geiger-Müller   1000574 

 

 

Instruções de operação 
10/15 Hh 

 

 

 

1. Indicações de segurança 

A caixa Geiger-Müller é destinada 
exclusivamente para propósitos de  ensino! As 
quantias numéricas verificadas não podem 
jamais ser empregadas para o julgamento 
quantitativo de um possível prejuízo à saúde 
mediante a emissão radioativa! 

 Evitar a exposição desnecessária à 
radiação ou a contaminação do ser humano 
e do meio ambiente! 

 Manter ao mínimo possível, inclusive abaixo 
dos valores limites estabelecido, a 
exposição inevitável à radiação ou a  
contaminação do ser humano e do meio 
ambiente, por meio da observação do último 
conhecimento da ciência e técnica e através 
da consideração de todas as circunstâncias 
do caso particular! 

 

 

2. Descrição 

Caixa de sensor com a possibilidade de 
conexão para um tubo contador de janelas, por 
exemplo, 1001035 (É necessário 
adicionalmente: cabo HF, 1 m, 1002746). 

Captura dos acontecimentos de desintegração em 
forma de sinal digital TTL para a entrada „Digital 
Input“(admissão digital) do 3B NETlogTM. 

Também é utilizável na entrada análoga do 3B 
NETlogTM. 

Reconhecimento automático da caixa de sensor 
no 3B NETlogTM. 

 

 

3. Fornecimento 

1 Caixa Geiger-Müller 

1 Cabo de conexão miniDIN de 8-pinos, 600 
mm de comprimento 

1 Instruções de operação 

 

 

4. Dados técnicos 

Tensão do tubo contador: 500 V via 1 MOhm 

Conexão do sensor: Tomada BNC 
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5. Operação 

 Ligar a caixa Geiger-Müller Box na entrada 
do 3B NETlogTM. 

 Guarnecer o tubo contador de janelas (Não 
faz parte do fornecimento!) com o cabo HF, 
plugar na tomada BNC e retirar a capa 
protetora. 

 Alinhar o tubo contador de janelas na 
passagem da radiação de uma preparação 
de utilização livre, por exemplo, o pino 
radioativo 226RA, 4 kBq (1006797). 

 Iniciar o 3B NETlabTM, e escolher a entrada 
digital A. 

 Selecionar a base de tempo e quantidade 
dos valores de medição. 

 Iniciar o procedimento de medição e 
seguidamente ler a quantidade de pulsos 
por unidade de tempo. 

 No caso de valores muito pequenos de 
contagem, considerar o efeito zero. 

 No caso de valores altos de contagem, 
considerar o tempo morto. 

 Para o armazenamento do tubo contador, 
colocar a capa protetora. 

 

 

6. Utilização 

Medição de radiação radioativa no meio 
ambiente e de fontes de emissão  radioativa 
fracas. 

7. Exemplos de experiências 

Freqüência de distribuição dos 
acontecimentos de decomposição de uma 
radiação radioativa 

Aparelhos necessários: 

1 3B NETlogTM       1000539 / 40 

1 3B NETlabTM     1000544 

1 Caixa Geiger-Müller     1000574 

1 Tubo contador Geiger-Müller      1001035 

1 Cabo HF, 1 m     1002746 

1 Pino radioativo 226Ra, 4 kBq     1006797 

 
 Montagem de experiência segundo Fig. 1. 

Utilizar o tubo contador e a preparação (pino 
radioativo) com cuidado. 

 Abrir a utilidade do 3B NETlabTM (Template 
= programa) da experiência para a 
freqüência de distribuição dos 
acontecimentos de decomposição de uma 
radiação radioativa. 

 Iniciar o programa e registrar os 
acontecimentos. 

 Seguidamente contar a quantidade dos 
acontecimentos dentro do intervalo de 
tempo escolhido (Fig. 2). 

 Repetir a medição(çoes)e avaliar. 

 Segundo os resultados de medição 
desenhar a curva de freqüência de 
acontecimentos e comparar com una 
distribuição de Poisson, respectivamente, 
com a de Gauß. 

 

 

 
Fig. 1 Montagem de experiência para o registro dos acontecimentos de decomposição de uma radiação 

radioativa  
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Fig. 2 Representação na tela da medição do número de acontecimentos de decomposição no 3B NETlabTM  
 



 


