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MEDIDAS DO COEFICIENTE DE MULTIPLICAÇÃO GASOSA 

NO ISOBUTANO PURO

Iara Batista de Lima

RESUMO

Neste trabalho s�o apresentadas as medidas do coeficiente de multiplica��o 

gasosa (α) no isobutano puro obtidas com uma c�mara de placas paralelas protegida contra 

descargas por um eletrodo de vidro (anodo) de elevada resistividade (ρ = 2 x 1012Ω.cm). O 

m�todo empregado foi o de Townsend pulsado, onde a ioniza��o prim�ria � produzida pela 

incid�ncia de um feixe de laser de nitrog�nio em um eletrodo met�lico (catodo). As 

correntes el�tricas medidas com a c�mara operando em regime de ioniza��o e de avalanche

foram utilizadas para o c�lculo do coeficiente de multiplica��o gasosa pela solu��o da 

equa��o de Townsend para campos el�tricos uniformes. A t�cnica utilizada foi validada 

pelas medidas do coeficiente de multiplica��o gasosa no nitrog�nio, um g�s amplamente 

estudado, e para o qual se tem dados bem estabelecidos na literatura. Os coeficientes de 

multiplica��o gasosa do isobutano foram medidos em fun��o do campo el�trico reduzido

no intervalo de 139Td a 208Td. Os valores obtidos foram comparados com os simulados 

pelo programa Imonte (vers�o 4.5) e com os �nicos dados existentes na literatura,

recentemente obtidos pelo nosso grupo. Esta compara��o demonstrou que os resultados s�o 

concordantes dentro dos erros experimentais.
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MEASUREMENTS OF GASEOUS MULTIPLICATION COEFFICIENT 

IN PURE ISOBUTANE

Iara Batista de Lima

ABSTRACT

In this work it is presented measurements of gaseous multiplication coefficient

() in pure isobutane obtained with a parallel plate chamber, protected against discharges 

by one electrode (anode) of high resistivity glass (ρ = 2 x 1012Ω.cm). The method applied 

was the Pulsed Townsend, where the primary ionization is produced through the incidence 

of a nitrogen laser beam onto a metallic electrode (cathode). The electric currents measured 

with the chamber operating in both ionization and avalanche regimes were used to 

calculate the gaseous multiplication coefficient by the solution of the Townsend equation 

for uniform electric fields. The validation of the technique was provided by the 

measurements of gaseous multiplication coefficient in pure nitrogen, a widely studied gas,

which has well-established data in literature. The  coefficients in isobutane were 

measured as a function of the reduced electric field in the range of 139Td up to 208Td. The 

obtained values were compared with those simulated by Imonte software (version 4.5) and 

the only experimental results available in the literature, recently obtained in our group. 

This comparison showed that the results are concordant within the experimental errors.
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1. INTRODUÇÃO

O par�metro de transporte empregado para descrever o crescimento de cargas 

em um detector operando em regime de avalanche � conhecido como primeiro coeficiente 

de Townsend de ioniza��o, α, (ou coeficiente de multiplica��o gasosa), em homenagem a 

John Sealy Edward Townsend, aluno de Joseph John Thomson e precursor dos estudos 

sobre descargas el�tricas em gases. 

No in�cio do s�culo 20, Townsend em seus experimentos introduziu o 

coeficiente α para representar o n�mero de el�trons secund�rios criados por el�tron 

prim�rio ao longo de uma unidade de trajet�ria, na dire��o do campo el�trico. Desde ent�o,

o coeficiente α de ioniza��o tem sido largamente estudado para v�rios gases e misturas, em 

diferentes regi�es de campo el�trico.

Contudo, nas �ltimas d�cadas, os experimentos em F�sica de Altas Energias 

t�m motivado o desenvolvimento de detectores gasosos operando com estabilidade em 

regime de elevado ganho em carga, e o estudo de gases de enchimento com tais 

caracter�sticas. Neste contexto, os par�metros de transporte de el�trons em gases, al�m de 

serem relevantes para validar as sec��es de choque envolvidas nas colis�es com el�trons, 

contribuem com informa��es importantes para a constru��o de detectores.

Este projeto de mestrado tem como objetivo medir o coeficiente de 

multiplica��o gasosa no isobutano, com uma c�mara de placas paralelas, sendo um dos 

eletrodos constitu�do por um vidro de elevada resistividade (2 x 1012Ω.cm). A t�cnica 

experimental baseia-se na medida da corrente produzida pela ioniza��o do g�s por el�trons 

emitidos a partir da incid�ncia de um laser de nitrog�nio em um catodo met�lico. A raz�o 

entre a corrente el�trica com a c�mara operando em regime de avalanche de cargas, e a 

corrente de ioniza��o prim�ria, com a c�mara operando em regime de c�mara ioniza��o, 

fornece o coeficiente α.

Para validar as medidas e o m�todo empregado, as etapas iniciais 

contemplaram medidas do coeficiente α para o nitrog�nio, j� que os par�metros de 

transporte desse g�s s�o amplamente estudados e se disp�e de dados experimentais
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precisos na literatura. Ap�s esta etapa de valida��o da metodologia, estendeu-se o estudo 

para o isobutano puro (iC4H10). A escolha do isobutano deve-se � sua import�ncia no 

dom�nio dos detectores gasosos como componente inibidor de descargas e a escassez de 

dados na literatura para este g�s. Neste sentido, os resultados obtidos devem contribuir 

para a compreens�o dos fen�menos f�sicos envolvidos nas avalanches gasosas.

Esta disserta��o divide-se em seis cap�tulos. No cap�tulo 3 s�o discutidos os 

fundamentos te�ricos do processo de descargas em gases, incluindo os principais tipos de 

colis�es com el�trons, o processo de multiplica��o de cargas em gases e os m�todos 

experimentais para determinar o par�metro α.

No cap�tulo 4 s�o descritos os m�todos experimentais adotados na aquisi��o 

das medidas, compreendendo os procedimentos de alinhamento dos eletrodos e focaliza��o 

do laser. Este cap�tulo est� dividido em duas partes, de acordo com a configura��o de 

eletrodos empregada e tipo de estudo realizado. Na parte 1 s�o descritos os procedimentos 

utilizando-se um anodo de vidro de 25mm� de �rea, com o qual foram feitas medidas de 

amplitude de sinais para diferentes espa�amentos entre os eletrodos. J� na parte 2 s�o 

descritos os m�todos utilizando-se um anodo de maior �rea efetiva (1,06x103mm�), com o 

qual foram realizadas medidas sistem�ticas de corrente el�trica.

No cap�tulo 5 s�o apresentados os resultados obtidos no trabalho e, assim como 

o cap�tulo 4, este cap�tulo divide-se em duas partes. Na parte 1 s�o apresentados estudos 

relativos ao regime de opera��o da c�mara e uniformidade do campo el�trico entre os

eletrodos. A partir dos resultados obtidos nessa parte 1 do trabalho, procederam-se an�lises 

com um anodo de vidro de maior �rea efetiva, que permitiram a determina��o do 

coeficiente α no nitrog�nio e no isobutano, e que s�o apresentados na parte 2 do cap�tulo.

Merecem destaque nesta parte, os estudos de parametriza��o do coeficiente α, que 

embasaram as an�lises e conclus�es do projeto.
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2. OBJETIVOS

Determinar o coeficiente de multiplicação gasosa no isobutano puro com uma 

câmara de placas paralelas, sendo um dos eletrodos constituído por um material resistivo,

operando em regime de ionização e de avalanche, por meio de medidas de corrente 

elétrica, e estudar a influência de efeitos de não uniformidade de campo elétrico entre os 

eletrodos.
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3. FUNDAMENTOS

3.1 Processos colisionais

As colis�es de el�trons com os �tomos ou mol�culas de um g�s podem ser 

divididas em colis�es el�sticas, quando n�o h� varia��o na energia interna dos envolvidos, 

inel�sticas, quando a energia interna � alterada, ou superel�sticas, quando as colis�es 

envolvem �tomos ou mol�culas excitadas e el�trons.

Cerca de 90% das colis�es s�o do tipo el�stica, por�m colis�es inel�sticas, 

al�m de possibilitarem estudos da estrutura at�mica, s�o de interesse no dom�nio dos 

detectores gasosos. Os principais tipos de colis�es inel�sticas s�o: excita��o, ioniza��o e 

captura eletr�nica. Uma breve descri��o destes processos colisionais � apresentada nas 

subse��es a seguir. Maiores detalhes das intera��es envolvidas e das t�cnicas 

experimentais para medir as se��es de choque de colis�o podem ser encontrados em [1-4].

3.1.1 Excitação

Colis�es que resultem em excita��o podem ocorrer com mol�culas do g�s 

(excita��o molecular) ou com �tomos (excita��o at�mica). Considerando os n�veis de 

energia envolvidos, as excita��es moleculares podem ser classificadas em rotacionais ou 

vibracionais. J� as excita��es at�micas com el�trons, por exemplo, ocorrem para energias 

maiores (FIG.1) e podem ser escritas como: 

A + e → A* + e

FIGURA 1: Processos de colis�o em gases em fun��o da energia do el�tron [3].

Espalhamento elástico

Excitação 
rotacional

Excitação 
vibracional

Excitação eletrônica
e ionização
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Al�m das colis�es com el�trons, para misturas gasosas com dois tipos de gases, 

podem ocorrer excita��es do tipo:

 Excita��o por impacto at�mico: A + B →A* + B

 Excita��o por �tomos excitados: A* + B → A + B*

Ainda, excita��es por colis�o com part�culas, �ons positivos ou �tomos 

excitados em estados metaest�veis s�o poss�veis processos, que dependem se a energia 

desses � superior ao potencial de excita��o do �tomo ou mol�cula.

3.1.2 Ionização

Para colis�es envolvendo maiores energias, processos de gera��o de cargas, 

como ioniza��o, tornam-se consider�veis. Assim como a excita��o, a sec��o de choque 

para ioniza��o � nula para energias inferiores ao potencial de ioniza��o, aumenta at� um 

m�ximo em seguida diminui lentamente com a energia. 

Considerando um el�tron como part�cula incidente, � medida que sua energia 

aumenta o tempo de intera��o com o �tomo ou mol�cula diminui, implicando em um 

decr�scimo da se��o de choque de ioniza��o. Este comportamento pode ser visto na FIG.2, 

onde s�o apresentadas as curvas de se��o eficaz de ioniza��o para gases nobres. Nesta 

figura nota-se tamb�m o aumento da se��o de choque com a massa at�mica.

FIGURA 2: Se��o de choque total de ioniza��o para gases nobres [2].
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Analogamente � excita��o, o processo de ioniza��o ocorre para diferentes tipos 

de colis�es com �tomos ou mol�culas. Os principais s�o:

 Ioniza��o por colis�o com el�tron: A + e → A+ + e + e

 Ioniza��o por colis�o com �tomo: A + B →A+ + e + B

 Ioniza��o por colis�o com �on positivo: A+ + B → A+ + B+ + e

 Fotoioniza��o: A + hν → A+ + e

 Ioniza��o de Penning: A* + B → A + B+ + e

 Ioniza��o associativa: A + A* → A2
+ + e

3.1.3 Captura de elétrons

El�trons podem ser capturados por �tomos ou mol�culas neutras, dependendo 

da eletronegatividade desses, formando �ons negativos. O processo � representado pela 

rea��o:

e + AB →AB-

Para mol�culas diat�micas ou poliat�micas a energia liberada na captura de 

el�trons pode conduzir � dissocia��o molecular. Este � um dos tipos mais eficientes de 

intera��o para formar �ons negativos e pode ser representado por:

e +A2 → A + A-

A estabilidade de um �on negativo � medida pela afinidade eletr�nica da 

mol�cula neutra em quest�o, que representa a energia fornecida para que um el�tron de 

energia zero � arrancado de um �on negativo. Afinidade eletr�nica positiva indica que o �on 

negativo � est�vel, al�m disso, quanto maior o valor da afinidade, maior a estabilidade do 

�on. Na TAB.1 a seguir s�o apresentados valores de afinidade eletr�nica (Ea) de alguns 

�tomos e mol�culas. 

TABELA 1: Valores de afinidade eletr�nica para alguns �tomos e mol�culas [5].
Átomo Ea (eV) Molécula Ea(eV)

F 3,40 F2 3,08

Cl 3,61 Cl2 2,38

Br 3,36 Br2 2,51

I 3,07 I2 2,58

O 1,46 O2 0,44

S 2,08 SF6 0,60

C 1,26 CF2 2,10
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3.2 Multiplicação gasosa

O regime de avalanche, ou multiplicação gasosa, ocorre quando elétrons 

produzidos na ionização primária do gás adquirem energia suficiente para ionizar as 

moléculas do gás devido ao campo elétrico a que estão submetidos. Os elétrons adicionais 

produzidos também adquirem energia para ionizar moléculas neutras e assim por diante. 

Essa produção de cargas em cascata é conhecida como avalanche Townsend. Devido à 

mobilidade dos elétrons ser maior do que a dos íons positivos (cerca de 1000 vezes), a 

avalanche tem o formato de uma gota, com todos os elétrons contidos na parte mais 

extensa da gota e os íons positivos decrescendo em número à medida que a extensão lateral 

da gota diminui.

Na FIG.3 é mostrada uma fotografia de avalanches produzidas em uma câmara 

de nuvens por meio de gotículas condensadas ao redor de íons. Os métodos empregados 

para observar avalanches e as técnicas experimentais para medir parâmetros de transporte 

em gases são apresentados em Raether [6]. 

FIGURA 3: (a) Fotografia de avalanches em uma câmara de nuvens [6]; (b) Esquema de 

uma avalanche.

Dois parâmetros de suma importância para descrever o processo de ionização e 

o crescimento de cargas em regime de avalanche são os chamados coeficientes de 

Townsend de ionização. Uma descrição desses coeficientes, juntamente com suas 

implicações no processo de disruptura gasosa, é apresentada nas subseções a seguir.

(a) (b)



18

3.2.1 Primeiro coeficiente Townsend

Townsend em seus estudos relativos � varia��o da corrente entre eletrodos de 

placas paralelas, com o catodo sendo irradiado com luz ultravioleta, observou que com o 

aumento da tens�o entre os eletrodos a corrente inicialmente cresce at� uma regi�o de valor 

constante, correspondente � corrente fotoel�trica gerada no catodo, e ap�s essa regi�o a 

corrente el�trica aumenta exponencialmente com a tens�o. 

Neste contexto, Townsend introduziu o coeficiente αi para representar o 

n�mero de el�trons secund�rios produzidos por el�tron prim�rio percorrendo uma unidade 

de trajet�ria, na dire��o do campo el�trico. Por esta raz�o, o coeficiente αi � conhecido 

como primeiro coeficiente Townsend de ioniza��o, ou primeiro coeficiente de 

multiplica��o gasosa. Resumos dos experimentos de Townsend e dos fatores envolvidos 

nas descargas em gases s�o apresentados nas refer�ncias [7-10].

Sendo n o n�mero de el�trons produzidos em uma dada posi��o, ent�o o 

n�mero de el�trons criados por unidade de trajet�ria em regime de avalanche, 

desconsiderando a captura de el�trons, � dado pela equa��o de Townsend:

n
dx
dn

i (1)

Considerando uma regi�o de campo el�trico uniforme (geometria de eletrodos 

paralelos) a solu��o da equa��o anterior � obtida por integra��o simples que resulta em:
x

0
ienn  (2)

sendo n0 o n�mero de el�trons prim�rios e x a dist�ncia percorrida pelos el�trons do ponto 

de intera��o at� o eletrodo coletor. Se todos os el�trons prim�rios forem produzidos no 

catodo (FIG.4) o comprimento da avalanche ser� igual ao espa�amento entre os eletrodos, 

d.

FIGURA 4: Produ��o de el�trons prim�rios no catodo por meio da incid�ncia de radia��o 
ultravioleta [2].

Catodo

Anodo
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Em termos da corrente el�trica, a Eq. (2) pode ser reescrita como sendo
x

0
ieII  (3)

onde I � a corrente medida em regime de avalanche e I0 a corrente de ioniza��o prim�ria.

Para gases com eletronegatividade consider�vel, define-se o coeficiente de 

ioniza��o efetivo (α) como sendo a diferen�a entre o coeficiente de ioniza��o (αi) e o 

coeficiente de captura de el�trons por mol�culas neutras do g�s (μ). Na literatura, e 

principalmente em trabalhos experimentais, o coeficiente de ioniza��o efetivo (α) � 

chamado simplesmente de coeficiente de ioniza��o.

Para uma configura��o de campo el�trico n�o uniforme, como � o caso para 

eletrodos com geometria cil�ndrica ou esf�rica, a solu��o da Eq.(2) � dada pela rela��o (4)

a seguir. Com uma geometria de eletrodos paralelos, os valores medidos do coeficiente α 

s�o influenciados por efeitos que resultem em distor��es do campo el�trico, por exemplo, 

efeitos de borda ou de carga espacial.





2x

1x

dx

0eII (4)

O coeficiente α relaciona-se com o fator de multiplica��o do g�s M, par�metro 

diretamente ligado � constru��o de detectores operando em regime de avalanche e a 

escolha do g�s de enchimento. Para geometria cil�ndrica,o fator M � definido como 





2x

1x

dx

o

e
I
IM (5)

O primeiro coeficiente de Townsend � fun��o da intensidade do campo el�trico 

(E) e da dist�ncia que o el�tron percorre entre duas colis�es sucessivas, ou seja, do livre 

caminho m�dio (λ):





),E(f (6)

Como o livre caminho m�dio � inversamente proporcional a press�o (P), a 

equa��o anterior pode ser reescrita como 










P
Ef

P
(7)

Baseando-se na rela��o anterior, os valores de α publicados antes de 1970 s�o 

apresentados nas unidades α/P (cm-1Torr-1) e E/P (V cm-1Torr-1). Contudo, valores de α/P
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obtidos para o mesmo E/P n�o concordavam, dentro do erro experimental, devido a 

diferentes condi��es de temperatura.

Por essa raz�o, e para melhor representar o processo f�sico, a densidade de g�s 

(N) foi introduzida para substituir P nos estudos de varia��o do coeficiente α em fun��o do 

campo el�trico. A densidade de g�s � obtida a partir da lei dos gases perfeitos e � dada pela 

rela��o:

T
15,273

760
)Torr(PNN 0 (8)

com N0 = 2,687x1025m-3 (n�mero de Loschmidt) e T a temperatura em kelvin.

Na FIG.5 � mostrado o comportamento de α/N em fun��o do campo el�trico 

reduzido. A unidade especial para E/N � o townsend, definida como 1Td = 10-21Vm�.

O coeficiente α aumenta com o campo, por�m a partir de determinado valor, 

processos secund�rios, como gera��o de avalanches por f�tons, originam disruptura do g�s. 

O limite para este fen�meno ocorrer � dado pela condi��o de Raether [6]:

20x  (9)

Al�m de relacionar-se com grandezas importantes para o desenvolvimento de 

detectores gasosos, o coeficiente α est� indiretamente ligado com a probabilidade de 

ioniza��o. Como esta probabilidade � dada para el�trons monoenerg�ticos e em descargas 

gasosas os el�trons possuem uma distribui��o de energia, apenas conhecendo a forma desta 

distribui��o, � poss�vel com os dados de se��o de choque determinar o par�metro α. 

� importante salientar que os valores medidos de par�metros de transporte 

variam ligeiramente com a t�cnica experimental adotada, como discutido por Sakai et al.

[11] e Tagashira et al. [12]. Na se��o 3.3 alguns m�todos de medida ser�o apresentados.

FIGURA 5: Coeficiente de ioniza��o em fun��o de E/N para gases nobres [2].
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Apesar do coeficiente de ioniza��o α ser um par�metro amplamente estudado 

(desde 1900, com Townsend), e da exist�ncia de valores precisos na literatura para muitos 

gases, o desenvolvimento de novos detectores gasosos, operando em regi�es de elevado 

E/N, tem motivado o estudo de par�metros de transporte em misturas gasosas que 

favore�am essa condi��o.

Entre esses detectores gasosos est�o as c�maras de placas paralelas resistivas 

(RPCs) e os detectores de microestrutura, nos quais a resolu��o est� ligada � flutua��es no 

n�mero de el�trons da avalanche, ou seja, ao coeficiente α [13-17].

3.2.2 Segundo coeficiente Townsend

Durante a propaga��o da avalanche as colis�es inel�sticas dos el�trons com as 

mol�culas do g�s n�o produzem apenas cargas por meio do processo de ioniza��o. Outras 

colis�es inel�sticas podem ocorrer como: excita��es de mol�culas, que se desexcitam 

emitindo f�tons, ou ainda, excita��es de mol�culas para estados metaest�veis. Com isso, 

�ons positivos, f�tons e �tomos metaest�veis poder�o produzir cargas no g�s, ou no catodo, 

e dar in�cio a novas avalanches. 

Esses processos secund�rios de gera��o de cargas s�o respons�veis por um 

aumento na corrente, que n�o pode ser descrito pela Eq.(3). Considera-se que esses 

processos s�o majoritariamente devido � a��o de f�tons, gerados na avalanche prim�ria, no 

catodo. Nestas condi��es, o coeficiente γ (conhecido como segundo coeficiente de 

Townsend) � introduzido para representar o n�mero de el�trons secund�rios produzidos 

por el�tron da avalanche prim�ria.

Considerando n0 el�trons liberados do catodo (por radia��o UV, por exemplo), 

n0’ el�trons produzidos no catodo por todas as fontes e n el�trons chegando ao anodo,   

(n0’- n0) representa o n�mero de el�trons liberados do catodo por processos secund�rios e 

(n - n0’) o n�mero de el�trons produzidos por ioniza��o entre os eletrodos. Assim, 

 )nn()nn( 0
'

0
'
0 (10)

Isolando n0’,





1

nn
n 0'

0 (11)

Como
d'

0enn  (12)
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Substituindo a Eq. (11) na Eq.(12), tem-se

d0 e
1

nn
n 




 (13)

Em termos de n

)1e(1
en

n d

d
0


 



(14)

Reescrevendo a Eq.(14) em termos da corrente el�trica, tem-se

)1e(1
eI

I d

d
0


 



(15)

Esta equa��o � v�lida para baixas press�es e gases n�o eletronegativos. Para    

γ = 0, ou seja, se a emiss�o secund�ria for desprez�vel, a Eq.(15) se reduz � Eq. (3). 

Vale ressaltar que, al�m de depender do campo el�trico reduzido e do g�s, o 

coeficiente γ depende do material do catodo [18] como mostrado na FIG.6, e � sens�vel �s 

condi��es da superf�cie do catodo. 

Como comentado anteriormente, a emiss�o secund�ria de el�trons pode ocorrer 

n�o apenas por f�tons de desexcita��o como tamb�m por colis�o de �ons positivos e 

�tomos metaest�veis no catodo. Em um g�s esses processos competem, e muitas vezes n�o 

� poss�vel identificar quais est�o agindo em uma descarga. 

FIGURA 6: Coeficiente γ efetivo no N2 para diferentes catodos [19].

Para utilizar a Eq.(15) deve-se considerar o coeficiente γ como sendo um 

coeficiente efetivo, no qual a contribui��o de cada um desses processos � considerada. Na 

FIG.7 s�o apresentadas curvas de coeficiente de emiss�o secund�ria para diferentes 
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processos em fun��o do campo el�trico reduzido. Na FIG.7, γi representa el�trons 

produzidos no catodo por �ons; γa el�trons produzidos por �tomos r�pidos; γph el�trons 

produzidos por f�tons UV; e γm el�trons produzidos por �tomos metaest�veis.

FIGURA 7: Valores calculados de γ em fun��o de E/N para Ar [20].

Al�m de gr�ficos do coeficiente γ em fun��o do campo el�trico reduzido, para 

estudar a contribui��o de efeitos secund�rios em processos prim�rios de ioniza��o s�o 

comuns gr�ficos de γ/α em fun��o de E/N na literatura, FIG.8. 

FIGURA 8: Valores de γ /α em fun��o de E/N para o N2, sendo E/P20 o campo el�trico 
reduzido para temperatura de 20�C [21].
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3.2.3 Disruptura para campos elétricos uniformes

No processo de disruptura gasosa tem-se a transforma��o de um material n�o 

condutor (como g�s) em um material condutor como resultado do elevado campo el�trico 

aplicado. A ioniza��o � t�o intensa, que geralmente este processo � acompanhado de luz 

vis�vel (fa�sca).

Considerando a corrente gerada em regime de avalanche, Eq.(15):

)1e(1
eI

I d

d
0


 



Para baixas intensidades de campo el�trico γ(eαd - 1) � zero. Contudo, com o 

aumento do campo el�trico pode-se atingir a condi��o:

1)1e( d   (16)

Assim, o denominador da Eq. (15) � nulo e a corrente I indeterminada. 

Segundo a teoria de descargas em gases, essa condi��o define o crit�rio para disruptura. 

Como para elevados valores de campo el�trico eαd >> 1 a Eq. (16) pode ser reescrita como:

1e d   (17)

A interpreta��o f�sica desta equa��o � que cada �on positivo da avalanche 

prim�ria gera el�trons secund�rios tamb�m no catodo. Ainda com a Eq. (16), a dist�ncia de 

disruptura (d) pode ser expressa como:















11ln1d (18)

Como discutido anteriormente, para um dado g�s ou mistura, α/N � fun��o do 

campo el�trico reduzido E/N:










N
Ef

N

Assumindo que γ tamb�m � fun��o de E/N, ou seja, γ = )N/E( , a Eq.(18) 

fica:












)N/E(

11ln
)N/E(Nf

1d (19)

Para uma configura��o de placas paralelas, sem influ�ncia de cargas espaciais, 

o campo el�trico � uniforme. Na condi��o de disruptura o campo el�trico � dado pela raz�o 

Vs/d, sendo Vs a tens�o de disruptura. Ent�o,












)Nd/V(

11ln
)Nd/V(f

1Nd
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(20)
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Com a equa��o anterior verifica-se que, para cada valor de Nd existe uma 

tens�o de disruptura Vs. Ou seja,

)Nd(gV  (21)

Esta � conhecida como lei de Paschen e sua validade foi verificada para uma 

variedade de gases [10]. As curvas de V = g(Nd) s�o chamadas de curvas de Paschen e 

algumas dessas s�o mostradas na FIG.9.

FIGURA 9: Curvas de Paschen para diferentes gases [2].

Al�m de serem fun��o do g�s, as curvas de Paschen dependem do material do 

catodo, dada a influ�ncia do segundo coeficiente de ioniza��o γ, FIG.10.

FIGURA 10: Curvas de Paschen para diferentes catodos [10].
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Como ser� discutido na se��o 3.4, o coeficiente α varia com o campo el�trico 

reduzido segundo a fun��o a seguir:

E
N

B
Ae

N



 (22)

sendo A e B par�metros determinados empiricamente e que dependem do tipo de g�s e 

regi�o de E/N considerada.

Substituindo a Eq. (22) na Eq. (18), lembrando que E = Vs / d, tem-se:













)/11ln(
ANdln

BNdVs (23)

A fim de obter o valor de tens�o m�nimo para que ocorra disruptura, a Eq. (23) 

� derivada e igualada � zero. Com isso, o valor m�nimo do produto Nd �:












11ln

A
718,2Ndmin

(24)

Substituindo a Eq. (24) na Eq. (23) tem-se que a tens�o de disruptura �:












11ln

A
B718,2V min,s (25)

Vale destacar que o coeficiente γ � uma quantidade n�o reprodut�vel e depende 

das condi��es da superf�cie do catodo como material, uniformidade, oxida��o, se o catodo 

j� sofreu descargas, limpeza do eletrodo, etc. [9,10]. Desta maneira, Vs,min e Ndmin tamb�m 

variam com as condi��es citadas, por�m, com diferente propor��o.

Dividindo a Eq.(25) pela Eq.(24) tem-se o m�nimo campo el�trico reduzido 

para que ocorra o processo de disruptura: 

B
N
E

min







 (26)

Diferentemente das equa��es para Vs,min e Ndmin, a raz�o (E/N)min depende das 

caracter�sticas do g�s e � independente das propriedades do catodo. A determina��o dos 

fatores A e B ser� discutida na se��o 3.4. 

As equa��es anteriores podem ser utilizadas para estimar as condi��es de 

disruptura. Valores t�picos de tens�o m�nima de disruptura e do produto Ndmin s�o 

apresentados na TAB.2 a seguir
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TABELA 2: Condi��es para o m�nimo de Paschen em alguns gases [2].
G�s Vs,min (V) Ndmin (1020m-�)

N2 270 2,20

ar 330 1,83

O2 435 2,25

H2 275 3,70

He 161 2,10

CO2 418 1,64

Ar 245 1,90

N2O 420 1,61

3.3 M�todos para determinar α

Essencialmente, as medidas do coeficiente α baseiam-se em tr�s m�todos 

experimentais: m�todo estacion�rio (ou experimentos em SST, Steady State Townsend), 

m�todo estat�stico da avalanche, e m�todo pulsado. Detalhes destas s�o apresentados a 

seguir.

3.3.1 Regime estacion�rio

Caracterizado pela produ��o cont�nua de el�trons por uma fonte externa, este 

m�todo requer uma fonte muito est�vel de el�trons prim�rios. Existem basicamente duas 

varia��es deste m�todo com rela��o aos par�metros medidos (corrente el�trica ou f�tons de 

desexcita��o).

Medida de corrente em regime estacion�rio � o m�todo mais antigo para 

determina��o do coeficiente α. Neste, analisa-se o crescimento desta em fun��o do 

espa�amento entre os eletrodos (d), para um dado valor de campo el�trico reduzido E/N. 

Considerando o logaritmo neperiano da Eq. (3) tem-se

dIlnIln 0  (27)

Ou seja, o logaritmo da corrente medida em regime de avalanche depende 

linearmente do espa�amento d. Na FIG.11 a rela��o entre a corrente e o espa�amento � 

apresentada. Para a regi�o linear da curva, o coeficiente angular fornece o coeficiente α, e 

o linear a corrente de ioniza��o prim�ria, j� a parte n�o linear fornece informa��es do 

coeficiente γ. 
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FIGURA 11: Varia��o da corrente em fun��o do espa�amento entre os eletrodos.

Outra t�cnica menos utilizada para determinar α parte do estudo da varia��o de 

corrente em fun��o da densidade de g�s N, para valores fixos de E/N e espa�amento d. Para 

isto, utiliza-se a Eq.(3) reescrita na forma







 



Nd

N
0eII (28)

Medidas por meios �pticos fundamentam-se no fato que a quantidade de f�tons 

de desexcita��o produzida em uma avalanche � maior do que o n�mero de el�trons. Estas 

t�cnicas permitem determinar par�metros de transporte em gases, al�m de contribu�rem 

para estudos de regi�es de n�o uniformidade de campo.

Com a distribui��o espacial de luz de uma descarga � poss�vel determinar o 

coeficiente α [22-23]. Na FIG.12 � apresentado um esquema de aparato empregado em tais 

medidas.

FIGURA 12: Esquema de aparato empregado para determinar par�metros de transporte por 
meio de medidas �pticas [23].
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3.3.2 Estatística da avalanche

Este m�todo baseia-se no fato de que cada el�tron prim�rio sofre multiplica��o 

gasosa, que resulta no processo de avalanche, o qual segue um comportamento estat�stico 

[24]. A probabilidade q(n,d)δn de que um el�tron liberado do catodo resulte em n e n +1

el�trons no anodo � dada pela rela��o









 n
n

e
n
1)d,n(q (29)

sendo n , o n�mero m�dio de el�trons, dado por
den  (30)

Adquirindo-se uma quantidade suficientemente grande de avalanches com um 

analisador de altura de pulsos � poss�vel determinar experimentalmente a fun��o 

distribui��o q(n,d). Com isso, por meio da Eq. (18), o coeficiente α pode ser obtido de tr�s 

maneiras:

1. A partir do coeficiente angular (e-αd) do gr�fico (ln q, n);

2. Extrapolando para o limite n = 0, no qual q(0,d) = e-αd;

3. A partir do valor m�dio da distribui��o, eαd.

3.3.3 Regime pulsado

O regime pulsado (ou t�cnica pulsada de Townsend, PT) � caracterizado pelo 

uso de uma fonte pulsada para gerar os el�trons prim�rios. A vantagem deste regime est� 

em permitir a determina��o, n�o somente do coeficiente α, como tamb�m de par�metros de 

difus�o e deriva de cargas em gases por meio da an�lise de sinais.

Na literatura s�o apresentados in�meros m�todos experimentais derivados 

desta t�cnica. Contudo, existem duas principais varia��es de medidas em regime pulsado, 

relacionadas com caracter�sticas do circuito, chamadas de medidas em modo diferencial ou 

modo integral [2,6].

No modo diferencial a constante de tempo do circuito de extra��o do sinal � 

escolhida para ser menor do que o tempo de tr�nsito dos el�trons. Entre os autores que 

empregam esta t�cnica para determinar o coeficiente α est�o J. Urquijo et al. [25] e J. L. 

Hern�ndez-�vila et al. [26].

J� na t�cnica pulsada em modo integral a constante de tempo do circuito deve 

ser maior do que o tempo de tr�nsito dos el�trons, ou dos �ons. Considera��es te�ricas e 
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descri��es do aparato experimental deste m�todo podem ser encontradas em Blevin et al.

[27] e Hunter et al. [28.] 

� importante salientar, que as tr�s t�cnicas experimentais discutidas 

anteriormente (SST, estat�stica da avalanche e PT) representam os principais experimentos 

utilizados para determina��o de par�metros de transporte em gases. Todavia, os avan�os 

em armazenamento e an�lise de dados t�m impulsionado o surgimento de novas t�cnicas, 

al�m de varia��es destas.

3.4 Parametrizações

Dada a import�ncia do coeficiente α para descri��o do regime de avalanche, o 

comportamento deste, para diferentes gases, � largamente estudado e modelos s�o 

apresentados na literatura. A validade de cada modelo depende basicamente do tipo de g�s 

e da regi�o de campo el�trico estudada. 

Durante as d�cadas de 40 e 70, a extensa utiliza��o de detectores gasosos 

motivou estudos sobre o ganho (ou fator de multiplica��o M) de contadores proporcionais 

cil�ndricos. Para geometria cil�ndrica o coeficiente α n�o � constante para um valor de 

tens�o, j� que o campo nesta configura��o varia inversamente com a dist�ncia radial. 

Por�m, a fim de determinar o ganho, s�o propostas algumas express�es aproximadas na 

literatura, que dependem de modelos para α/N = f(E/N). 

Entre as parametriza��es mais utilizadas est� a semi-emp�rica proposta por 

Williams e Sara [29], que considera um crescimento exponencial de α/N com o campo, j� 

citada anteriormente no texto, Eq.(22).

E
NB
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N






As constantes A e B relacionam-se com par�metros caracter�sticos do g�s. A 

dist�ncia m�nima (l) que um el�tron tem que percorrer na dire��o do campo el�trico (E) 

para ionizar o g�s � dada por

E
V

l i (31)

sendo Vi o potencial de ioniza��o do g�s. A fra��o de colis�es (zl/z) que excedem o livre 

caminho m�dio (λ), obtida por meio da distribui��o estat�stica de livres caminhos m�dios �

 /ll e
z
z (32)
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Considerando uma unidade de trajet�ria, o n�mero de colis�es sofridas � λ-1, e, 

portanto, o n�mero de colis�es ionizantes por unidade de trajet�ria na dire��o do campo �




 /le1 (33)

O livre caminho m�dio depende do n�mero de mol�culas do g�s por unidade 

de volume, logo, com λ = λ1/N, e considerando a Eq.(31), a Eq.(33) pode ser reescrita 

como
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Igualando a Eq.(22) e a Eq. (34) tem-se
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Portanto, dividindo a Eq. (36) pela Eq.(35)

iV
A
B
 (37)

Para obten��o das rela��es anteriores assume-se que:

(1) Cada el�tron inicia o livre caminho m�dio com baixa energia, em compara��o com 

a energia de ioniza��o;

(2) A probabilidade de um el�tron com energia maior do que eVi ionizar o g�s � 100%;

(3) O n�mero de colis�es efetuadas em uma unidade de trajet�ria na dire��o do campo 

el�trico � λ-1.

Entretanto, as considera��es anteriores n�o correspondem a situa��es reais. Em 

condi��es experimentais t�picas, o n�mero de el�trons com energia superior ao potencial 

de ioniza��o � grande, e mesmo com energia superior a eVi, somente uma fra��o das 

colis�es resultam em ioniza��o, pois parte da energia � perdida em colis�es inel�sticas de 

excita��o. Al�m disso, em uma unidade de trajet�ria o n�mero de colis�es � maior do que 

λ-1, j� que muitas colis�es entre el�trons e �tomos s�o do tipo el�stica.

Por essa raz�o, Vi obtido a partir dos par�metros A e B corresponde a um 

potencial de ioniza��o efetivo (Vef), maior do que o potencial de ioniza��o do g�s, que 
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inclui perdas por excita��o [30]. O significado f�sico da constante A (m�) � que α/N tende a 

uma satura��o com o aumento de E/N, j� a constante B (Vm�) � diretamente proporcional 

ao potencial de ioniza��o efetivo.

O comportamento da fun��o de Williams e Sara � apresentado na FIG.13 a 

seguir, considerando um g�s hipot�tico (A=4,22x10-20m� e B = 7,30 x 10-19Vm�). A curva 

apresenta um ponto de inflex�o e uma tangente, passando pela origem, intercepta a curva 

no ponto E/N = B e α/N = 0,368A, tamb�m conhecido na literatura como ponto de 

Stoletow.

FIGURA 13: Comportamento da fun��o de parametriza��o de Williams e Sara [2].

Na TAB.3 s�o apresentados valores para as constantes A e B de gases nobres, 

com a regi�o de E/N na qual foram obtidos.

TABELA 3: Par�metros A e B, e regi�o de E/N em que foram obtidos [31].

Gás A (10-20m²) B (Td) Região de E/N (Td)

He 0,85 96 60-420

Ne 1,1 280 280-1100

Ar 4,0 510 280-1700

Kr 4,8 680 280-2800

Xe 7,3 990 280-2300

Como comentado anteriormente, as medidas de coeficiente α antes de 1970 

eram expressas em fun��o da press�o (P) e, consequentemente, os coeficientes A’ e B’ 

Ass�ntota α/N = A

α/N = 0,368A

Ponto de 
Stoletow 
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publicados nessa �poca apresentam valores diferentes dos expressos em fun��o da 

densidade do g�s (N). Se a press�o for expressa em torricelli, a convers�o � dada por

(m�)100
N

'AA
0

 (38)

(Vm�)100
N

'BB
0

 (39)

onde N0 = 3,22x1022m-3Torr-1 para A’ e B’ determinados a 293K, e N0=3,54x1022m-3Torr-1

para A’ e B’ determinados a 273K.

Al�m da parametriza��o de William e Sara existem outras express�es sugeridas 

na literatura, com diferentes constantes. As principais parametriza��es, com o ano em que 

foram propostas, est�o na TAB.4 abaixo.

TABELA 4: Principais parametriza��es da literatura, sendo S = E/N [32].
Autor α/N Ano 

Rose e Korff C√S 1941

Diethorn DS 1956

Williams e Sara A e(-B/S) 1962

Zastawny F(S-S0) 1967

Charles Ge(-H/√S) 1971
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4. METODOLOGIA

Entre os dispositivos desenvolvidos nas �ltimas d�cadas est�o as c�maras de 

placas resistivas (RPCs), que possuem pelo menos um de seus eletrodos constitu�do por um 

material de elevada resistividade [33-35]. Os eletrodos da c�mara empregada no projeto 

possuem configura��o semelhante � de uma RPC. O catodo � constitu�do por uma placa de 

alum�nio (40mm de di�metro) e o anodo por uma placa de vidro com resistividade de 

1012Ωcm.

A fim de produzir os el�trons prim�rios que iniciar�o o processo de avalanche, 

utilizou-se um laser de nitrog�nio (LTB� modelo MNL200-LD), que atravessava uma 

janela de quartzo e incidia diretamente no catodo de alum�nio, FIG.14. Esse feixe possui 

baixa diverg�ncia, 1 x 2mm� (largura x altura) de �rea e comprimento de onda na regi�o do 

ultravioleta (337,1nm). Cada disparo do feixe produz um sinal el�trico com dura��o m�dia 

de 700ps.

FIGURA 14: Configura��o laser-c�mara.

Todas as opera��es do laser, incluindo o condicionamento, s�o monitoradas 

por meio de uma interface com um computador. O software, fornecido pelo fabricante, 

permite ajustar o modo de opera��o, a quantidade de pulsos desejados ou a taxa de 

repeti��o (1 a 20Hz). Al�m disso, este software possibilita monitorar a estabilidade do 

feixe, por meio de medidas de energia, a temperatura interna do equipamento e a press�o 

do nitrog�nio.

Laser

Janela de quartzo
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Para acelerar os el�trons em dire��o ao anodo utilizou-se uma fonte de alta 

tens�o (225-30R, Bertan�), com ripple m�ximo de 400mV, e que possibilita limitar a 

corrente el�trica em at� 0,5mA e ajustar valores de tens�o at� 30kV.

O catodo � fixado a um parafuso microm�trico (L2241-2, Huntington�) com 

2μm de resolu��o de escala, que permite variar o espa�amento entre os eletrodos, FIG.15a. 

J� o anodo � fixado a tr�s parafusos microm�tricos (150-189, Mitutoyo�), que auxiliam nos 

ajustes de paralelismo dos eletrodos, FIG.15b. Por se tratarem de medidas sens�veis ao 

alinhamento da c�mara e do laser, este aparato � mantido sobre uma bancada �tica.

Como as condi��es do campo el�trico entre os eletrodos influenciam a exatid�o 

das medidas, para cada espa�amento entre os eletrodos s�o realizados procedimentos de 

alinhamento do aparato e dos eletrodos. 

A fim de garantir a incid�ncia do feixe no catodo, o alinhamento da c�mara e 

do laser segue um ajuste inicial da altura da c�mara em rela��o ao feixe. Em seguida, com 

o aux�lio de um amplificador e um oscilosc�pio, ajusta-se o laser para a posi��o angular 

que resulte em um sinal de tens�o de maior amplitude. J� o paralelismo entre os eletrodos � 

verificado por meio de ajustes �pticos, com a ajuda de uma luz branca na parte inferior e 

na lateral dos eletrodos.

FIGURA 15: (a) Detalhes do parafuso microm�trico conectado ao catodo; (b) parafusos 
conectados ao anodo.

Para garantir que impurezas n�o comprometam os resultados nem a 

estabilidade de opera��o da c�mara, o nitrog�nio utilizado nas medidas possui pureza de 

99,999% e o isobutano 99,9%. As medidas s�o realizadas em fluxo cont�nuo de g�s e sob 

press�o atmosf�rica. Como discutido anteriormente, as condi��es de temperatura e press�o 

influenciam a densidade do g�s, e consequentemente os resultados, por essa raz�o, em 

todas as aquisi��es de dados essas foram monitoradas.

(a) (b)
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As atividades experimentais do projeto foram compostas por duas partes, uma 

inicial, incluindo an�lise de efeitos de n�o uniformidade de campo el�trico, a partir da 

an�lise de sinais, e uma segunda parte de medidas de corrente com um eletr�metro. Nas 

subse��es a seguir s�o apresentadas descri��es das atividades desenvolvidas em cada etapa 

do trabalho.

4.1 Parte 1: Anodo de 5 x 5mm²

As medidas preliminares compreendem an�lises de sinais para o nitrog�nio e 

para o isobutano, estudo do regime de opera��o da c�mara a partir de medidas de 

amplitude de sinais em fun��o da tens�o aplicada ao detector e an�lise de efeitos de n�o 

uniformidade de campo el�trico.

Nesta etapa, para analisar os sinais gerados no anodo individualmente, esses 

passavam por um amplificador de elevada largura de banda (≈GHz), baseado no circuito 

integrado BGM1013 da Philips�, e que foi projetado e constru�do no Laborat�rio de 

Instrumenta��o e F�sica Experimental de Part�culas (LIP) de Coimbra. Como os sinais 

provenientes da c�mara possuem tempo de subida da ordem de nanosegundo este 

amplificador � apropriado para a an�lise de tais sinais. 

Ap�s amplifica��o, as caracter�sticas dos sinais foram medidas com um 

oscilosc�pio (WavePro 7000, Lecroy�) de largura de banda de 1GHz e taxa de amostragem 

de 20GS/s. Na FIG.16 s�o mostrados os equipamentos utilizados nesta etapa do projeto.

FIGURA 16: Aparato experimental sobre a bancada �ptica.

O anodo era constitu�do por um vidro com �rea de 25mm�, 1mm de espessura e 

resistividade ρ = 2 x 1012Ω.cm, FIG.17. A polariza��o do anodo era feita por meio de uma 

placa de alum�nio colada na parte posterior do vidro. Al�m disso, uma fita de Kapton�
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revestia partes met�licas da placa de polariza��o e do suporte mec�nico do anodo para 

prevenir fa�scas no g�s durante as medidas.

FIGURA 17: Anodo empregado na primeira parte do projeto.

Para cada valor de tens�o, obtinha-se a m�dia de 30 formas de onda no 

oscilosc�pio. Como a amplitude dos sinais relaciona-se com a carga produzida no g�s, 

nesta etapa analisou-se o comportamento da amplitude em fun��o do campo el�trico, para 

diferentes espa�amentos entre os eletrodos. Isto permitiu estudar o regime de opera��o da 

c�mara (regime de ioniza��o e avalanche).

Dada a rela��o entre a carga produzida em regime de avalanche e o coeficiente 

de multiplica��o α, Eq.(2), com a raz�o entre o logaritmo da amplitude e a dist�ncia entre 

os eletrodos, em fun��o do campo el�trico reduzido, analisou-se a influ�ncia de efeitos de 

n�o uniformidade de campo.

Ainda, utilizou-se o software Comsol Multiphysics� v.3.5 para simular as 

linhas de campo el�trico entre os eletrodos e estudar a contribui��o de efeitos n�o lineares 

durante as medidas do coeficiente α. Com o programa simulou-se o campo el�trico, em 

duas dimens�es, para os espa�amentos entre os eletrodos analisados nesta parte do projeto.

4.2 Parte 2: Anodo de 32,5 x 32 ,5mm²

Com os estudos anteriores verificou-se que para espa�amento menor entre os 

eletrodos, efeitos de n�o-uniformidade de campo el�trico influenciavam as medidas. Como 

esses efeitos relacionam-se com as dimens�es dos eletrodos em compara��o com a 

dist�ncia entre os mesmos, nesta segunda parte de medidas o anodo de vidro de 25mm� foi 

substitu�do por um de 1056mm� (FIG.18a). Na FIG.18b � mostrada a placa de lat�o 

utilizada na polariza��o do vidro.
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FIGURA 18: (a) Eletrodo de vidro; (b) Placa de latão de polarização do anodo.

Além disso, a fim de evitar possíveis impurezas provenientes de colas e fitas de 

isolamento elétrico, os componentes eletrônicos do interior da câmara foram substituídos 

por outros com melhores características elétricas (Fig19a), como capacitores a vácuo da 

Comet® e resistores para alta tensão da Ohmite® (R1 e R2), empregados na polarização do 

anodo e extração de sinal da câmara, Fig19b.

FIGURA 19: (a) Fotos do interior da câmara; (b) Esquema do circuito da câmara.

(a) (b)

(a)

(b)
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Com esta configura��o, para determinar o coeficiente de multiplica��o gasosa 

α, foram efetuadas medidas de corrente el�trica, em fun��o da tens�o aplicada � c�mara, 

para diferentes espa�amentos entre os eletrodos. Nas medidas utilizou-se um eletr�metro 

(610C Keithley�) conectado � sa�da direta do catodo (FIG.20).

FIGURA 20: Eletr�metro conectado � c�mara.

O m�todo para determinar o coeficiente α baseou-se na solu��o da equa��o de 

Townsend para condi��o de campo el�trico uniforme. Como discutido anteriormente, a 

corrente em regime de avalanche (I) � dada pela Eq. (3)
d

0eII 

onde: 

I0→ corrente de ioniza��o prim�ria

d→ espa�amento entre os eletrodos, j� que a ioniza��o prim�ria ocorre no catodo.

A corrente de ioniza��o prim�ria I0 depende apenas da intensidade do laser que 

incide no catodo (a intensidade m�dia do laser utilizado no trabalho � de 49kW/mm�), e � 

determinada a partir do valor m�dio de corrente, com a c�mara operando em regime de 

satura��o.

Isolando o coeficiente α, tem-se











0I
Iln

d
1 (40)

Para validar a t�cnica experimental e verificar a reprodutibilidade dos dados, 

determinou-se o coeficiente α em fun��o do campo el�trico reduzido para o nitrog�nio, que 

� um g�s amplamente estudado. As an�lises do comportamento do coeficiente α no 

nitrog�nio ainda inclu�ram estudos das parametriza��es para a regi�o de campo el�trico 

analisada no trabalho. Em seguida, estendeu-se a t�cnica para o isobutano. 
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5. RESULTADOS E ANÁLISES

5.1 Parte 1

Nas subseções a seguir são apresentadas algumas formas de onda obtidas para 

o nitrogênio e para o isobutano. Para verificar o regime de operação da câmara a partir das 

medidas preliminares, analisou-se a variação da amplitude em função da tensão aplicada 

para diferentes distâncias entre os eletrodos. Em seguida, para estudar efeitos de não-

uniformidade de campo, analisou-se essa variação em função do campo elétrico reduzido.

5.1.1 Regime de operação

Nas TAB.5 e 6 a seguir são apresentados os valores utilizados de espaçamento 

entre os eletrodos, tensão aplicada à câmara, amplitude do sinal (considerando a média de 

30 formas de onda) e campo elétrico reduzido (E/N), para o nitrogênio e para o isobutano, 

respectivamente.

TABELA 5: Valores de espaçamento, tensão aplicada, campo elétrico reduzido (para 

temperatura de 19ºC e pressão de 700mmHg) e amplitude média dos sinais para o 

nitrogênio. As incertezas nos valores das amplitudes correspondem à metade da menor 

divisão da escala utilizada.

Nitrogênio

Espaçamento (mm) Tensão (V) E/N (Td) Amplitude (mV)

0,50 2250 194 13,80(20)

0,50 2500 216 43,0(6)

1,00 2500 108 5,02 (13)

1,00 2750 119 7,92(13)

1,00 3000 130 9,37(14)

1,00 3250 140 13,62(20)

1,00 3500 151 30,1(4)

1,00 3750 162 34,1(5)

1,00 4000 173 107,0(16)
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TABELA 6: Valores de espaçamento entre os eletrodos, tensão aplicada, campo elétrico 

reduzido (para temperatura de 19ºC e pressão de 700mmHg) e amplitude média dos sinais 

para o isobutano. As incertezas nos valores das amplitudes correspondem à metade da 

menor divisão da escala utilizada.

Isobutano

Espaçamento (mm) Tensão (V) E/N (Td) Amplitude (mV)

0,50 2750 238 29,2(5)

0,50 3000 259 98,6(16)

0,50 3250 281 219(4)

1,00 4500 194 9,89(15)

1,00 4750 205 21,9(4)

1,00 5000 216 58,8(10)

1,00 5250 227 119,8(18)

1,00 5500 238 241,1(4)

1,50 6000 173 12,4(22)

1,50 6250 180 22,2(4)

1,50 6500 187 42,8(22)

1,50 6750 194 76,2(12)

1,50 7000 202 121,0(19)

1,50 7250 209 149,0(29)

1,50 7500 216 234(4)

1,50 7540 217 253(4)

1,75 7000 173 13,7(26)

1,75 7250 179 22,1(6)

1,75 7500 185 46,0(15)

1,75 7750 191 65,4(15)

1,75 8000 198 135(4)

1,75 8250 204 139(4)

Por se tratar de um gás com estrutura complexa, com o isobutano atingem-se 

regiões de campo elétrico mais elevado, porém as amplitudes dos sinais obtidos nessas 

para um mesmo espaçamento entre os eletrodos são menores, em comparação com o 

nitrogênio, como é observado na TAB.6. Estas características favorecem a utilização do 
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isobutano como gás de enchimento em detectores nos quais se pretende operar em regime 

estável, porém a utilização deste gás requer tensões de operação mais elevadas.

Os sinais de menor e maior amplitude obtidos para o nitrogênio, considerando 

a média de 30 formas de onda, são apresentados nas FIG.21 e 22 a seguir. 

FIGURA 21: Média do sinal de menor amplitude para o nitrogênio.

FIGURA 22: Média do sinal de maior amplitude para o nitrogênio.
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A seguir, nas FIG.23 e 24 são apresentados os sinais de menor e maior 

amplitude obtidos para o isobutano, considerando a média de 30 formas de onda.

FIGURA 23: Sinal de menor amplitude para o isobutano.

FIGURA 24: Sinal de maior amplitude para o isobutano.



44

Por meio das formas de onda dos sinais verifica-se que a interferência do ruído 

eletrônico prejudica a definição dos sinais de menor amplitude. Como os valores de 

amplitude relacionam-se diretamente com a carga produzida no interior do detector, para 

análise do regime de operação do mesmo examinou-se a variação da amplitude dos sinais 

com a tensão aplicada para o nitrogênio e para o isobutano (FIG.25 e 26).

FIGURA 25: Amplitude média do sinal em função da tensão aplicada para o nitrogênio.

FIGURA 26: Amplitude média do sinal em função da tensão para o isobutano.
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Com os gr�ficos anteriores observa-se que a sensibilidade do sistema n�o 

permitiu distinguir o regime de ioniza��o, que � caracterizado pela invari�ncia da 

amplitude com a tens�o aplicada, verificando-se somente o regime de avalanche. 

Al�m disso, para o caso do isobutano, devido a limita��es de isolamento 

el�trico da c�mara, para o espa�amento de 1,75mm, verifica-se uma satura��o dos sinais de 

maiores amplitudes (FIG.26).

5.1.2 Uniformidade de campo elétrico

Para estudo qualitativo do coeficiente de multiplica��o gasosa e an�lise da

uniformidade do campo el�trico examinou-se a varia��o da amplitude do sinal com o 

campo el�trico reduzido.

Dada a rela��o entre o coeficiente α e a carga produzida na avalanche, Eq.(40), 

estudou-se o logaritmo da amplitude, normalizado para o espa�amento entre os eletrodos 

(d), em fun��o do campo el�trico reduzido para o nitrog�nio e para o isobutano (FIG.27 e 

28). Vale destacar que as condi��es de temperatura e press�o das medidas foram as 

mesmas (19�C e 700mmHg).

FIGURA 27: Amplitude em fun��o do campo el�trico reduzido para o nitrog�nio.
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FIGURA 28: Amplitude em fun��o do campo el�trico reduzido para o isobutano.

Como para o isobutano analisou-se uma faixa maior de campo el�trico, 

verifica-se com a FIG.28 que diferentes dist�ncias entre os eletrodos resultam em curvas 

com inclina��es distintas. Como o coeficiente de multiplica��o � fun��o da intensidade do 

campo el�trico, do tipo de g�s e do livre caminho m�dio dos el�trons, o resultado anterior 

indica a exist�ncia de efeitos de n�o uniformidade de campo el�trico.

Com o programa Comsol Multiphysics � v.3.5, que permite definir a geometria, 

os materiais e as condi��es de contorno utilizadas, simulou-se o campo el�trico entre os 

eletrodos em duas dimens�es. Nas FIG.29 – 32 s�o apresentadas as simula��es para os 

espa�amentos entre os eletrodos estudados, considerando a resistividade do vidro 

empregado ρ = 2x1012Ω.cm, e campo el�trico esperado de 1x106V/m. As escalas verticais 

e horizontais est�o representadas na unidade metro, j� as duas escalas graduadas, � direita 

das simula��es, referem-se ao campo el�trico e �s linhas de campo, respectivamente.

O esquema dos eletrodos corresponde a uma aproxima��o da configura��o 

empregada nesta parte do projeto, n�o incluindo componentes isoladores, como a folha 

Kapton�, e o suporte mec�nico do anodo, que n�o interferem nos resultados da simula��o. 

Vale destacar que, por se tratar de uma configura��o semelhante � de uma c�mara de 

placas resistivas, para simular adequadamente o campo el�trico entre os eletrodos � 

necess�rio considerar o vidro como um meio condutor [33].
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FIGURA 29: Simula��o do campo el�trico para o espa�amento de 0,50mm – parte 1.

FIGURA 30: Simula��o do campo el�trico para o espa�amento de 1,00mm – parte 1.
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Vidro
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FIGURA 31: Simula��o do campo el�trico para o espa�amento de 1,50mm – parte 1.

FIGURA 32: Simula��o do campo el�trico para o espa�amento de 1,75mm – parte 1.
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5.2 Parte 2

Como citado anteriormente, com as medidas preliminares observou-se a 

influência de efeitos de não uniformidade de campo elétrico, que estão relacionados com 

as dimensões dos eletrodos em comparação ao espaçamento entre eles. Assim, para esta 

etapa de medições o anodo de vidro de 25mm² foi substituído por um de área efetiva de 

1056mm². Além disso, os componentes eletrônicos do interior da câmara foram 

substituídos por componentes com melhores características elétricas, como isoladores de 

esteatite, capacitores a vácuo e resistores para alta tensão, minimizando também a presença 

de contaminantes para o gás.

Com esta configuração foram efetuadas medidas de corrente de fundo e 

corrente devido à ionização do gás, para nitrogênio e isobutano, com espaçamentos de 1,50 

e 1,25mm entre os eletrodos. Para estudar o campo elétrico nesta configuração, realizaram-

se simulações com o programa Comsol Multiphysics® v.3.5 para os espaçamentos 

estudados. Os resultados obtidos são apresentados a seguir.

5.2.1 Simulação do campo elétrico

A substituição do anodo de vidro por um com área efetiva maior favorece a 

focalização do laser em uma região de campo elétrico uniforme, condição esta fundamental 

para determinação do coeficiente de multiplicação gasosa. Além disso, a contribuição 

relativa de efeitos de borda é menor para eletrodos com maior área efetiva. 

Nas FIG.33 e 34 são apresentadas simulações de campo elétrico para o 

espaçamento de 1,50mm, com as duas configurações empregadas no projeto, considerando 

um campo elétrico de 106V/m.

FIGURA 33: Simulação do campo elétrico para a configuração de eletrodos da
parte 1 - espaçamento 1,50mm.

Catodo

Vidro
Placa de polarização
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FIGURA 34: Simula��o do campo el�trico para a configura��o de eletrodos da 
parte 2 - espa�amento 1,50mm.

Nas FIG.35 e 36 a seguir s�o apresentadas as simula��es para os espa�amentos 

de 1,25 e 1,50mm, empregados nesta etapa do trabalho. Em detalhe, a regi�o central e 

bordas dos eletrodos.

FIGURA 35: Simula��o do campo el�trico para o espa�amento de 1,25mm – parte 2.
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FIGURA 36: Simula��o do campo el�trico para o espa�amento de 1,50mm – parte 2.

Com as figuras anteriores verifica-se que a contribui��o de efeitos de n�o 

uniformidade de campo el�trico para as medidas efetuadas com esta nova configura��o de 

eletrodos � pequena, em compara��o com a geometria da parte 1, o que aumenta a 

confiabilidade das medidas do coeficiente de multiplica��o.

5.2.2 Nitrogênio

O nitrog�nio � um g�s diat�mico, quimicamente inerte e n�o eletronegativo, 

com potencial de ioniza��o de 15,58eV [36]. A energia m�dia para produzir um par de �ons 

(W) em colis�es com el�trons ou intera��es com f�tons no nitrog�nio � 36,5eV [37]. No 

ANEXO I s�o apresentados os gr�ficos de sec��o de choque do nitrog�nio, com os 

principais processos colisionais e a porcentagem de energia perdida em diferentes colis�es 

inel�sticas em fun��o do campo el�trico reduzido.

Inicialmente motivados pelas aplica��es deste g�s em sistemas de isolamento 

el�trico e em lasers, estudos de crescimento espacial de corrente e dos par�metros de 

transporte no nitrog�nio s�o extensivamente apresentados na literatura [38-47]. Por essa 

raz�o, se disp�e de valores bem estabelecidos de coeficiente de multiplica��o, para uma 

ampla faixa de campo el�trico reduzido. 

No presente trabalho a varia��o da corrente em fun��o da tens�o aplicada foi 

estudada para dois espa�amentos entre os eletrodos (1,50 e 1,25mm). Na TAB.7 a seguir 

s�o apresentados os valores obtidos de corrente el�trica medida na sa�da direta do catodo 

em fun��o da tens�o aplicada � c�mara para 1,50mm de espa�amento entre os eletrodos.

Catodo

Vidro

Placa de polarização
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TABELA 7: Valores de tens�o aplicada e corrente medida em tr�s tomadas de dados. As 

incertezas nos valores de corrente correspondem a incertezas instrumentais.

Espaçamento 1,50mm

Dados 1 Dados 2 Dados 3

Tensão (V) Corrente (pA) Tensão (V) Corrente (pA) Tensão (V) Corrente (pA)

1000 0,0900(20) 1000 0,0870(5) 1000 0,1600(20)

1500 0,1200(20) 1500 0,0940(5) 1500 0,1600(20)

2000 0,1200(20) 2000 0,1200(20) 2000 0,1700(20)

2500 0,1250(20) 2500 0,1200(20) 2500 0,1700(20)

3000 0,1450(20) 3000 0,1500(20) 3000 0,1650(20)

3500 0,1600(20) 3500 0,1700(20) 3500 0,2500(20)

4000 0,260(5) 4000 0,2500(20) 4000 0,360(5)

4500 0,620(5) 4500 0,590(5) 4500 0,810(5)

5000 2,200(20) 5000 2,050(20) 5000 2,800(20)

5200 4,30(5) 5200 3,90(5) 5200 5,10(5)

5400 8,70(5) 5400 7,80(5) 5400 9,00(5)

5600 18,00(20) 5600 16,00(20) 5600 17,00(20)

5800 37,0(5) 5800 32,0(5) 5800 33,0(5)

6000 68,0(5) 6000 62,0(5) 6000 67,0(5)

Com os valores anteriores de corrente e tens�o construiu-se o gr�fico a seguir, 

FIG.37. Como � poss�vel observar, para a faixa de tens�o analisada, podem-se distinguir os 

regimes de ioniza��o e de avalanche. As diferen�as nas correntes para cada conjunto de 

dados devem-se �s condi��es de temperatura e press�o de cada medi��o.

A corrente de ioniza��o prim�ria foi avaliada a partir da m�dia aritm�tica dos 

valores de corrente medidos em regime de ioniza��o. Para este espa�amento entre os 

eletrodos (1,50mm) a corrente de fundo m�dia foi de 0,0200(4)pA. J� o menor valor de 

corrente de ioniza��o prim�ria entre os conjuntos de dados foi de 0,1200(14)pA, para os 

“Dados1”. Ou seja, a corrente de fundo � seis vezes menor do que a corrente de ioniza��o 

prim�ria. Por essa raz�o, os valores de corrente medidos n�o foram corrigidos para 

corrente de fundo.
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FIGURA 37: Variação da corrente em função da tensão.

A partir dos valores de corrente, com a Eq. (40), considerando as condições de 

temperatura e pressão das medidas, determinou-se o coeficiente de multiplicação gasosa 

para o nitrogênio, TAB.8. 

TABELA 8: Coeficiente de multiplicação gasosa em função do campo elétrico reduzido 

para nitrogênio. 

Espa�amento 1,50mm

Dados 1 Dados 2 Dados 3

E/N (Td) α/N (10-20m�) E/N (Td) α/N (10-20m�) E/N (Td) α/N (10-20m�)

100 0,00083(5) 100 0,00100(5) 100 0,00111(3)

115 0,00222(6) 115 0,00210(4) 115 0,00215(5)

129 0,00471(4) 129 0,00457(4) 129 0,00448(3)

144 0,00835(4) 143 0,00814(4) 144 0,00804(3)

149 0,01027(5) 149 0,00998(5) 149 0,00976(4)

155 0,01230(4) 155 0,01197(4) 155 0,01139(3)

161 0,01438(5) 161 0,01402(5) 161 0,01322(4)

166 0,01645(5) 166 0,01601(6) 166 0,01512(5)

172 0,01820(4) 172 0,01791(4) 172 0,01716(3)
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O gráfico do coeficiente de multiplicação em função do campo elétrico 

reduzido é apresentado a seguir, FIG.38. No gráfico também estão representados os dados 

de Haydon e Williams [44] e os simulados com o código Imonte 4.5. Este programa foi 

desenvolvido por S. F. Biagi e calcula os parâmetros de transporte de elétrons em gases por 

meio do método de Monte Carlo. Ou seja, são consideradas as trajetórias de cada elétron 

na avalanche, com as possíveis interações com o gás, a partir das seções de choque 

envolvidas nas colisões. O autor sugere a utilização deste código para obtenção de 

parâmetros de transporte mais precisos, para regiões de campo elevado (E > 50kV/cm) 

[48].

Os dados da simulação foram obtidos pelo Dr. Alessio Mangiarotti, 

pesquisador do Laboratório de Instrumentação e Física Experimental de Partículas (LIP) da 

Universidade de Coimbra, que colabora conosco.

FIGURA 38: Coeficiente de multiplicação gasosa do nitrogênio.

Por meio da FIG.38, verifica-se que os resultados obtidos de coeficiente de 

multiplicação para o nitrogênio, para o intervalo de campo elétrico reduzido em estudo, 

apresentam comportamento reprodutível e compatível com a literatura e com a simulação.

Adotando os procedimentos anteriores, foram realizadas medidas para o 

espaçamento de 1,25mm entre os eletrodos. Na TAB.9 a seguir são apresentados os valores 

de tensão aplicada à câmara e corrente medida para dois conjuntos de dados.



55

TABELA 9: Valores de tensão aplicada e corrente medida em duas tomadas de dados. As 

incertezas nos valores de corrente correspondem a incertezas instrumentais.

Espaçamento 1,25mm

Dados 4 Dados 5

Tensão (V) Corrente (pA) Tensão (V) Corrente (pA)

1000 0,1250(20) 1000 0,2000(20)

1500 0,1550(20) 2000 0,2800(20)

2000 0,1600(20) 3000 0,390(5)

2500 0,1900(20) 4000 1,600(20)

3000 0,2300(20) 4200 2,80(5)

3500 0,410(5) 4400 5,70(5)

4000 1,100(20) 4600 10,5(5)

4200 2,100(20) 4800 20,00(20)

4400 3,80(5)

4600 7,80(5)

4800 16,00(20)

A partir dos dados anteriores, para analisar os regimes de operação da câmara, 

construiu-se a curva apresentada a seguir (FIG.39).

O valor médio da corrente de fundo, para a faixa de tensão analisada, foi de 

0,0635(6)pA, enquanto que a menor corrente de ionização primária foi de 0,1467(12)pA. 

Por essa razão, assim como para o espaçamento de 1,50mm, os valores de corrente 

medidos não foram corrigidos para corrente de fundo.
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FIGURA 39: Corrente em fun��o da tens�o, para 1,25mm entre os eletrodos.

A partir dos valores de corrente el�trica, utilizando a Eq. (40), determinou-se o 

coeficiente de multiplica��o gasosa no nitrog�nio para este espa�amento entre os eletrodos. 

Os valores obtidos s�o apresentados na TAB.10.

TABELA 10: Coeficiente de multiplica��o gasosa (α) em fun��o do campo el�trico 

reduzido (E/N) para nitrog�nio. 

Espa�amento 1,25mm

Dados 4 Dados 5

E/N (Td) α/N (10-20m�) E/N (Td) α/N (10-20m�)

121 0,00355(5) 138 0,00716(5)

138 0,00697(3) 145 0,00909(6)

145 0,00921(3) 152 0,01153(4)

152 0,01123(5) 158 0,01364(17)

159 0,01374(3) 165 0,01585(4)

166 0,01623(5)

Na FIG.40 � apresentada a curva de coeficiente de multiplica��o em fun��o do 

campo el�trico reduzido, para os dois conjuntos de dados com 1,25mm entre os eletrodos, 

e para conjunto “Dados 1” com 1,50mm de espa�amento.
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Com a curva a seguir verifica-se que, para esta configura��o da c�mara, os 

valores de coeficiente de multiplica��o obtidos com diferentes espa�amentos entre os 

eletrodos apresentam comportamento reprodutivo e boa concord�ncia com os dados de 

Haydon e Williams [44] e os valores da simula��o.

FIGURA 40: Coeficiente de multiplica��o para os espa�amentos estudados.

Como discutido anteriormente, modelos s�o apresentados na literatura para 

descrever o comportamento do coeficiente α, em diferentes gases. Os par�metros de cada 

modelo dependem basicamente do tipo de g�s e da regi�o de campo el�trico estudada. 

Entre as parametriza��es mais utilizadas est� a semi-emp�rica proposta por Williams e 

Sara [29]. Segundo a Eq. (22)

E
BN-

Ae
N




onde:

A, B → constantes que dependem do tipo de g�s
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Como para o nitrog�nio se disp�e na literatura de valores para os par�metros A

e B, aplicou-se a parametriza��o anterior aos dados obtidos.

A partir da Eq.(22):

E
NBAln

N
ln 






  (41)

Assim, com a curva do coeficiente de multiplica��o (α/N) em fun��o do 

inverso campo el�trico reduzido, em escala logar�tmica, se obt�m o par�metro B pelo 

coeficiente angular da curva e o par�metro A a partir do seu coeficiente linear.

Na FIG.41 s�o apresentadas as curvas de parametriza��o para os cinco 

conjuntos de dados, a partir das quais foram determinados os par�metros A e B mostrados 

na TAB.11. Na tabela tamb�m s�o apresentados os valores de potencial de ioniza��o 

efetivo, calculados a partir da raz�o entre o coeficiente B e o coeficiente A.

FIGURA 41: α/N em fun��o do inverso do campo el�trico reduzido para o nitrog�nio.



59

TABELA 11: Par�metros A e B da equa��o de Williams e Sara e intervalo de campo 

el�trico reduzido empregado na parametriza��o. 

A (10-20 m²) B (Td) Vef (eV)
Intervalo

de E/N (Td)

Daniel e Harris [21] 2,33 802 34 85-152

Cookson et al. [24] 1,55 770 47 89-166

Haydon e Williams1 [44] 1,64 771 47 85-198

Dados 1 1,55(5) 753(4) 48,6(16) 100-172

Dados 2 1,18 (4) 715(4) 60,6(21) 100-172

Dados 3 0,90(3) 685(4) 76 (3) 100-172

Dados 4 1,00(5) 683(5) 68(3) 121-166

Dados 5 0,92(5) 667(6) 72(4) 138-165

Com a tabela anterior verifica-se que os par�metros A e B da s�rie “Dados 1” 

apresentam boa concord�ncia com os dados de Cookson [24]. Por�m, vale ressaltar que as 

refer�ncias anteriores empregam diferentes m�todos para determinar o coeficiente de 

multiplica��o gasosa, al�m de considerarem processos secund�rios de produ��o de carga, 

como ioniza��o no catodo por mol�culas metaest�veis [44].

Os valores de potencial efetivo de ioniza��o s�o compat�veis com os valores 

previstos, j� que o nitrog�nio possui potencial de ioniza��o de 15,58eV [36]. Apesar do 

valor tabelado de energia m�dia de el�trons para produzir um par de �ons (W) no nitrog�nio 

ser 36,5eV [37], este valor depende da energia dos el�trons. Para el�trons com energia de 

15,8eV a 1,0keV o valor de W varia de 1030,38eV a 36,68eV[49].

5.2.3 Isobutano

O isobutano � um g�s poliat�mico, largamente utilizado no dom�nio dos 

detectores gasosos como g�s quenching ou em misturas Penning. As se��es de choque para 

os principais processos colisionais neste g�s s�o apresentadas no ANEXO I.

O potencial de ioniza��o do isobutano � 10,68eV [50] e a energia de 

dissocia��o da mol�cula por impacto eletr�nico � 7,0eV [51]. Por essa raz�o, a utiliza��o 

deste g�s em grandes propor��es, por longos per�odos de opera��o, e sob elevado campo 

1 O intervalo de campo el�trico reduzido estudado por Haydon e Williams � de 85 a 3400 Td. Neste trabalho 

determinaram-se os par�metros A e B para o intervalo de 85 a 198 Td.
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el�trico pode causar o envelhecimento dos eletrodos [52]. A energia m�dia para se

produzir um par de �ons no isobutano � 26,17eV [53]

Em contrapartida, pequenas quantidades de isobutano em gases nobres 

aumentam o coeficiente de multiplica��o gasosa da mistura, diminuindo a tens�o de 

opera��o dos detectores. Al�m disso, a adi��o de isobutano contribui para redu��o de 

instabilidades e perdas de resposta induzidas por f�tons de desexcita��o.

Nos �ltimos anos, a inclus�o deste g�s em misturas empregadas nos detectores 

dos grandes aceleradores de part�culas motiva o estudo de par�metros f�sicos de descargas 

em gases, como o coeficiente de multiplica��o gasosa, para um amplo intervalo de campo 

el�trico reduzido [54].

Na TAB.12 a seguir s�o apresentadas algumas refer�ncias que determinaram o 

coeficiente de multiplica��o no isobutano, com o respectivo intervalo de campo el�trico 

reduzido estudado. Dada a semelhan�a nas sec��es de choque do isobutano e do butano, na 

literatura � comum a compara��o dos resultados de coeficiente α no isobutano com valores 

obtidos para o butano. As se��es de choque dos principais processos colisionais no butano 

s�o apresentadas no ANEXO I.

TABELA 12: Trabalhos nos quais o coeficiente de multiplica��o no isobutano � 

determinado com a respectiva regi�o de E/N investigada.

Autor Intervalo de E/ N (Td)

K. Tsumaki [55] 568 - 1276

A. Sharma e F. Sauli [56] 87 – 130

C. Lu, K.T. McDonald e Y. Zhu [57] 543 - 1242

I. K. Bronic e B. Grosswendt2 [58] 745- 6003

M. Nakhostin, et al.[59] 568 - 1360

2 Neste trabalho o coeficiente de multiplica��o foi determinado em condi��es de n�o-equil�brio por meio de 

uma configura��o de geometria cil�ndrica, discutida na se��o 3.2.1. 
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A técnica de medida adotada para o nitrogênio foi estendida para o isobutano. 

Os valores de corrente obtidos para duas tomadas de dados, com espaçamento de 1,50mm, 

são apresentados na TAB.13. A fim de estudar os regimes de operação da câmara, 

construiu-se a curva de corrente em função da tensão aplicada mostrada na FIG.42.

Por se tratar de um hidrocarboneto com estrutura complexa, a tensão de 

transição de regime de câmara para regime de avalanche com o isobutano é maior do que 

para o nitrogênio, como se verifica com a FIG.42. Assim, o intervalo de campo elétrico 

reduzido alcançado com isobutano é maior do que o obtido com o nitrogênio.

TABELA 13: Valores de tensão aplicada e corrente medida para o espaçamento de 

1,50mm entre os eletrodos. As incertezas nos valores de corrente correspondem a 

incertezas instrumentais. 

Espaçamento 1,50mm

Dados 1 Dados 2

Tensão (V) Corrente (pA) Tensão (V) Corrente (pA)

2500 0,2200(20) 2000 0,2100(20)

3000 0,2500(20) 2500 0,2400(20)

3500 0,2500(20) 3000 0,2000(20)

4000 0,3000(20) 3500 0,2500(20)

4500 0,2500(20) 4000 0,2500(20)

5000 0,350(20) 4500 0,2800(20)

5500 0,600(20) 5000 0,370(5)

6000 2,000(20) 5500 0,600(5)

6500 13,50(20) 6000 2,100(20)

6600 19,00(20) 6500 14,50(20)

6700 27,00(20) 6600 21,00(20)

6800 35,0(5) 6800 38,0(5)

6900 48,0(20) 7000 64,0(5)

7000 62,0(20)
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FIGURA 42: Corrente em função da tensão aplicada à câmara.

Com a distância de 1,25mm entre os eletrodos, foram efetuadas medidas de 

corrente em função da tensão, cujos valores são mostrados na TAB.14 a seguir. A curva 

característica obtida para este espaçamento é apresentada na FIG.43.

TABELA 14: Valores de corrente em função da tensão aplicada à câmara para o 

espaçamento de 1,25mm. As incertezas nos valores de corrente correspondem a incertezas 

instrumentais. 

Espaçamento 1,25mm

Dados 3 Dados 4

Tensão (V) Corrente (pA) Tensão (V) Corrente (pA)

2000 0,3500(20) 2000 0,2100(20)

3000 0,3500(20) 3000 0,2600(20)

3500 0,3800(20) 3500 0,2600(20)

4000 0,4600(20) 4000 0,300(5)

4500 0,7100(20) 4500 0,470(5)

5000 2,050(20) 5000 0,940(5)

5500 11,00(20) 5500 6,50(5)

6000 50,0(5) 6000 40,0(5)
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FIGURA 43: Corrente em função da tensão para 1,25mm de espaçamento.

Determinada a corrente de ionização, com a Eq. (40) calculou-se o coeficiente 

de multiplicação para o isobutano. Os valores obtidos são mostrados nas TAB.15 e 16 

abaixo. 

TABELA 15: Coeficiente de multiplicação gasosa em função do campo elétrico reduzido 

para isobutano para 1,50mm de espaçamento entre os eletrodos. 

Espa�amento 1,50mm

Dados 1 Dados 2

E/N (Td) α/N (10-20m�) E/N (Td) α/N (10-20m�)

144 0,00097(16) 144 0,00124(4)

158 0,00252(10) 158 0,00263(3)

173 0,00599(3) 172 0,00623(3)

187 0,01148(4) 187 0,01177(4)

190 0,01247(3) 189 0,01284(3)

193 0,01348(3) 195 0,01454(4)

196 0,01422 (4) 201 0,01628(3)

199 0,01528(12)

202 0,01601 (9)
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TABELA 16: Coeficiente de multiplicação gasosa em função do campo elétrico reduzido 

para isobutano para 1,25mm de espaçamento entre os eletrodos.

Espa�amento 1,25mm

Dados 3 Dados 4

E/N (Td) α/N (10-20m�) E/N (Td) α/N (10-20m�)

139 0,00085(19) 139 0,00077(6)

156 0,00236(15) 156 0,00233(4)

173 0,00603(4) 173 0,00474(3)

191 0,01186(6) 191 0,01144(3)

208 0,01712(4) 208 0,01775(5)

A seguir, na FIG.44 são apresentadas as curvas do coeficiente de multiplicação 

em função do campo elétrico reduzido para os conjuntos dados obtidos neste trabalho, 

juntamente com dados simulados com o Imonte 4.5, e dados obtidos anteriormente pelo 

grupo [60] por meio de análise de sinais. Vale ressaltar que, para a região de E/N 

analisada, não existem dados experimentais disponíveis na literatura para se comparar com 

os obtidos no trabalho.

FIGURA 44: Coeficiente de multiplicação gasosa no isobutano.
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Para fins comparativos, a seguir é mostrado o comportamento do coeficiente de 

multiplicação gasosa no isobutano e no nitrogênio (FIG.45). Como o isobutano é um 

hidrocarboneto com molécula complexa, e em processos de descargas em gases sofre 

dissociação molecular, para um mesmo valor de campo elétrico reduzido, o coeficiente de 

multiplicação gasosa para este gás é menor do que para o nitrogênio. Além disso, devido às 

secções de choque vibracionais e de excitação do isobutano, parte da energia dos elétrons 

da avalanche é perdida em processos não ionizantes.

FIGURA 45: Coeficiente de multiplicação do nitrogênio e do isobutano.

Analogamente aos estudos com nitrogênio, aplicou-se a parametrização de 

Williams e Sara aos dados com isobutano. As curvas empregadas nas parametrizações são 

apresentadas na FIG.46. Os valores dos coeficientes A e B, assim como os de potencial de 

ionização efetivo, e intervalo de campo elétrico reduzido considerado são mostrados na 

TAB.17.

Na TAB.17 também são apresentados valores dos parâmetros A e B para o 

isobutano, obtidos por trabalhos que estudam diferentes regiões de campo elétrico 

reduzido.
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FIGURA 46: Coeficiente α reduzido em fun��o de N/E no isobutano.

TABELA 17: Par�metros A e B e potencial de ioniza��o efetivo do isobutano, com o 

respectivo intervalo de campo el�trico reduzido. 

A (10-20m²) B (Td) Vef (eV) Intervalo de E/N 

(Td)

Tsumaki [55] 7 1373 20 568 - 1276

Sharma e Sauli [56] 55 1130 21 87 – 130

Nakhostin et al.[59] 8 1217 15 568 - 1360

Dados 1 16,1(6) 1377(13) 9(3) 144 - 202

Dados 2 9,93(19) 1267(9) 12,8(26) 144 - 201

Dados 3 9,00(17) 1278(11) 14,2(29) 139 - 208

Dados 4 10,78(22) 1320(7) 12,2(24) 139 - 208

Como o potencial de ioniza��o do isobutano � 10,68eV [50] e a energia m�dia 

para produzir um par de �ons � 26,17eV [53], os valores obtidos de potencial de ioniza��o 

efetivo apresentam comportamento compat�vel com o esperado teoricamente.
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6. CONCLUSÕES

Neste trabalho estudou-se o comportamento do coeficiente de multiplica��o no 

isobutano, em fun��o do campo el�trico reduzido, com uma configura��o semelhante � de 

uma c�mara de placas paralelas resistivas. A t�cnica empregada foi validada por meio de 

medidas com nitrog�nio, que � um g�s amplamente estudado, e para o qual se tem dados 

bem estabelecidos na literatura.

Os estudos iniciais inclu�ram an�lise de sinais e simula��es do campo el�trico 

entre os eletrodos com o programa Comsol Multiphysics� v.3.5. A partir destes estudos 

verificou-se a influ�ncia de efeitos de n�o-uniformidade de campo el�trico para a 

configura��o inicialmente utilizada. Como estes efeitos relacionam-se com as dimens�es 

dos eletrodos em compara��o ao espa�amento entre eles, estas an�lises resultaram em 

altera��es dos eletrodos da c�mara.

Com eletrodos de �rea efetiva maior, a partir de medidas de corrente el�trica e 

estudos do regime de opera��o da c�mara, determinou-se inicialmente o coeficiente de 

multiplica��o gasosa do nitrog�nio. As medidas com nitrog�nio inclu�ram estudos do 

comportamento do coeficiente α em fun��o do campo el�trico reduzido, por meio da 

parametriza��o de Williams e Sara, e determina��o do potencial de ioniza��o efetivo (Vef) 

a partir dos coeficientes da parametriza��o. Estes estudos possibilitaram concluir que, para 

o intervalo de campo el�trico reduzido analisado, os dados obtidos apresentam 

comportamento reprodutivo e boa concord�ncia com os da literatura [44], permitindo 

assim, estender a t�cnica para o isobutano.

Como para a regi�o de campo el�trico reduzido analisada neste trabalho (139 a 

208Td) n�o existem valores experimentais na literatura de coeficiente α no isobutano, os 

valores obtidos foram comparados com os da simula��o Imonte 4.5 e com dados obtidos 

anteriormente pelo grupo. Com a FIG.44 verifica-se que a configura��o atual de eletrodos 

e a t�cnica de medida do trabalho resultaram em um melhor comportamento do coeficiente 

α, em compara��o com os resultados anteriores do grupo [60]. Vale destacar que os dados 

de P. Fonte et al. [60] foram obtidos com a configura��o de eletrodos descrita na se��o 4.1 

e por meio de an�lises de sinais.
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Em virtude de a simula��o computacional utilizar aproxima��es para o c�lculo 

dos par�metros de transporte, valores do coeficiente α da simula��o apresentam 

comportamento superestimado em compara��o com os dados experimentais do nitrog�nio 

(FIG.45). Por essa raz�o, os dados obtidos neste trabalho de coeficiente α no isobutano 

apontam para um acordo satisfat�rio com a teoria.

� importante ressaltar que entre as dificuldades experimentais do projeto est� a 

focaliza��o do laser no catodo, dada as dist�ncias entre os eletrodos analisadas no trabalho 

(1,25 e 1,50mm), e o alinhamento dos eletrodos, essencial para a confiabilidade das 

medidas. Por fim, vale salientar que este trabalho contribui com informa��es relevantes 

para a compreens�o de fen�menos f�sicos envolvidos em descargas gasosas e validam a 

utiliza��o da t�cnica em futuros estudos.
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ANEXO I

A seguir é apresentado o gráfico de secção de choque para os principais 

processos colisionais com elétrons do nitrogênio (FIG.47). Já a porcentagem de energia 

perdida por elétrons em função do campo elétrico reduzido para alguns processos é 

mostrada na FIG.48.

FIGURA 47: Seções de choque no nitrogênio [61].

FIGURA 48: Porcentagem de energia perdida por elétrons em N2 em função de E/N[62].
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As secções de choque de colisões com elétrons no isobutano e no butano são 

apresentadas nas FIG.49 e 50 abaixo.

FIGURA 49: Seções de choque no isobutano [63].

FIGURA 50: Seções de choque no butano [64].
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