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Contorul Geiger–Müller este un dispozitiv pentru măsurarea radioactivităŃii.
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Difuzor

Tubul Geiger Müller are nevoie de o tensiune mare pentru funcŃionare. Din acest
motiv dispozitivul este divizat în două părŃi. Prima parte este partea de tensiune
mare. Această parte are responsabilitatea să producă o tensiune necesară
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funcŃionării tubului. (aproximativ 400 V). Cu ajutorul integratului 555 se
generează un curent alternativ, care este transformat în sus, şi este făcut curent
continuu cu ajutorul unui multiplicator de tensiune. ConŃine şi un amplificator cu
două tranzistoare.
Cealaltă parte este partea digitală, protejată de un optocuplor.(Un integrat
care conŃine un led şi un fototranzistor, cu care circuitul este separat prin lumină) .
Microprocesorul conŃine un program care numără impulsurile primite de la
optocuplor, şi foloseşte ecranul LCD pentru a afişa radioactivitatea în particule pe
secundă. Microprocesorul conŃine integrat o memorie EEPROM de 512 bytes, care

poate fi folosită la salvarea datelor. Pentru protecŃia cea mai eficientă a
microprocesorului şi a ecranului este nevoie de două surse(două baterii de 9 volŃi).
Microprocesorul şi ecranul este alimentat printr-un stabilizator de tensiune 7805.
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Microprocesorul rulează la maximum 16 MHZ. Am folosit oscilatorul
internal de 1 MHZ. Pentru măsurarea timpului am folosit timerul 1 al
microprocesorului, care este pe 16 biti, si merge în mod ctc (Clear Timer on
Compare match mode), adică când timer-ul ajunge la un număr dat, se şterge, şi
generează un interrupt. Ecranul LCD este conectat printr-un bus de 8 biŃi + biŃii de
control.(Enable,Register Select, R/W). Ecranul are 2 linii şi 16 coloane.

Meniul Principal
Câteva secunde după pornirea
aparatului apare Meniul Principal. Cu
ajutorul butoanelor 1 şi 2 se poate
deplasa în meniu. Cu butonul 3 se
poate selecta modul de măsurare
dorit. Butonul 4 foloseşte la
returnarea în meniul principal. În
meniul principal apar trei metode
diferite de măsurare, şi posibilitatea
de citire a datelor din EEPROM.
1. Măsurare Directă (Masurare Direct)
Aceasta foloseşte la măsurarea radioactivităŃii direct.
Lungimea unui ’sample’ este de 2 secunde. A doua linie
diferă de prima linie doar pentru că este update-at mai rar,
să fie mai uşoară citirea datelor de pe ecran.
ApăsaŃi butonul nr. 4 pentru a ieşi.
2. Măsurare START / STOP (Start/Stop)
Aici puteŃi să apăsaŃi butonul START (primul buton) când
doriŃi să începeŃi să măsuraŃi, STOP(butonul 2) când este
gata, şi butonul RESET(butonul 3) când doriŃi să începeŃi de
la 0.
Prima linie conŃine numărul particulelor măsurate, şi timpul
trecut. Ultima linie conŃine media calculată cu datele de pe
prima linie. (particule pe secundă).
3. Măsurare pe o durată dată (Mas.Durata Data)
Aceasta dă posibilitatea de a măsura pe o durată dată.
Măsuratul încetează automat după ce a trecut timpul
specificat. Timpul specificat este divizat în 256 de intervale
egale. Datele măsurate în fiecare interval mai mic sunt
salvate în eeprom, şi pot fi citite mai târziu, chiar după
închiderea aparatului.
După ce aŃi selectat acest mod, apare un alt meniu, care
întreabă dacă timpul va fi specificat în minute, sau ore.

După se aŃi selectat punctul dorit, puteŃi selecta numărul de
minute /ore. Pentru a începe măsurarea apăsaŃi butonul 1.
Pentru a închide ecranul folosiŃi butonul 2, iar pentru a
deschide - butonul 3. Aceasta este folositor când se doreşte
măsurarea pe un interval mai mare, de ex. 48 de ore.
Pe ecran este afişat timpul necesar terminării măsurării, şi
numărul de date scrise în EEPROM.
4. Afişarea datelor înregistrate (Afis.Date Inreg)
Datele salvate cu ajutorul punctului 3 se pot vizualiza. Cu
ajutorul datelor pot fi făcute şi grafice de utilizator.
Primul număr pe prima linie arată numărul de pagină. Pe
fiecare pagină apar câte 4 word-uri. Se poate deplasa între
pagini cu ajutorul butoanelor 1 şi 2.
Ca întotdeauna butonul 4 serveşte pentru întoarcere.

Partea cu tensiune mare a fost inspirată din revista
RadioTechnika, şi a fost modificată pentru că avea prea mare
rezistenŃă internă, şi nu putea să controleze ledul optocuplorului.
Procedura de initializare pentru ecranul LCD a fost inspirat de pe
internet şi este completat să iniŃializeze cgram-ul. Eu am proiectat
partea digitală a circuitului, şi eu am scris programul care rulează
în microprocesor.

