
DATOS DO PROXECTO 
 
Título do Proxecto 
Cámara de Néboa Low Cost 
 
Resumo do Proxecto [breve descrición da finalidade do traballo, para que o facemos] 
Unha cámara de néboa é un dispositivo empregado para detectar partículas de radiación ionizante. Na 
súa forma más sinxela, é un recipiente pechado que contén vapor de auga ou de alcohol isopropílico 
enfriado e saturado. Cando unha partícula cargada de suficiente enerxía interactúa co vapor, ionízao. Os 
ións resultantes actúan coma núcleos de condensación, ao redor dos cales se forman gotas de líquido que 
da lugar á néboa. Ao paso das partículas, vaise producindo unha traza debido aos numerosos iones 
producidos. Estas trazas teñen formas distintivas. 
 
A idea deste proxecto surxe de querer facer unha cámara de néboa a un prezo asequible para que sexa 
máis accesible a todo o mundo. Normalmente, estes dispositivos custan unha gran cantidade de diñeiro 
e son difíciles de atopar, pero coa nosa idea poderíase facer unha cámara de néboa con materiais cotidiáns 
e cun prezo máis baixo. 
 
Descripción do Proxecto [incluír o tema de estudo, xustificar o seu interese e os seus obxectivos] 
A cámara de néboa low cost consiste nun dispositivo cuxo obxectivo é conseguir detectar partículas de 
radiación ionizante. Isto é posible grazas á condensación de alcohol isopropílico ou isopropanol xerada 
dentro dun recipiente pechado, o cal se enfría cunha base supercondutora térmica.  
 
O noso deseño utiliza como recipiente unha caixa da que recortamos un lado e engadimos o equivalente 
a unha fiestra de observación. Para conseguir as baixas temperaturas que se precisan (por debaixo de -
20ºC), na base utilizamos un sistema baseado en placas peltier combinadas e unidas a un sistema de 
disipación procedente dun ordenador. 
 
Baséase na cámara de difusión creada en 1936 por Alexander Langsdorg. Esta cámara difiere da cámara 
de expansión de Wilson, xa que é sensible á radiación de forma continua e o fondo debe enfriarse a unha 
temperatura baixa (xeralmente coma a do xeo seco). Nesta cámara, o vapor de alcohol é usado a menudo 
polas súas diferentes temperaturas de transición de fase. É posible construila con materiais máis caseiros 
e empregala para ver diferentes tipos de partículas cargadas. 
 
Algúns exemplos dos fenómenos observables son as partículas alfa, os electróns, positróns ou protóns. 
Tamén é posible diferenciar muóns, electróns de raios delta, a dispersións de protóns elástica ou a 
observación indirecta de raios ganma (sendo estes últimos os menos comúns). 
 
Hipótese Formulada 
Para realizar este proxecto, partimos da hipótese de que é posible constuir unha cámara de néboa 
funcional económica. Este modelo serviría para que os colexios poidan fabricar unha e empregala en 
diferentes actividades para medir tanto a radiación de diversos obxectos como a cósmica. 
 
 
Fundamentos teóricos 
Charles Thomson Rees Wilson, un científico escocés, foi o inventor da cámara de néboa. Fíxoo 
inspirándose nas observacións do espectro de Brocken. Comezou a desenvolver cámaras de expansión 
para o estudio da formación de nubes e os fenómenos ópticos no aire húmido. Descubriu que os inóns 
podían actuar coma centros para a formación de gotas de auga en tales cámaras.  
 
Na cámara orixinal de Wilson, o aire dentro do dispositivo sellado estaba saturado con vapor de auga, 
entón usábase un diafragma para expandir o aire dentro da cámara. Isto enfriaba o aire e comezaba a 
condensarse. Cando unha partícula ionizante pasaba a través da cámara, o vapor de auga condensábase 
nos ións resultantes e a traza da partícula era visible na nube de vapor. Grazas a este traballo, Wilson 
recibiu o premio Nobel de física en 1927 xunto con Arthur Compton. 
 



A cámara de néboa de difusión desenvolveuna máis tarde Alexander Langsdorf. Esta é diferente da 
cámara de néboa de expansión porque é máis sensíble á radiación de forma continua e que o fondo debe 
enfriarse a unha temperatura baixa (xeralmente tan fría coma o xeo seco). O vapor de alcohol é 
empregado polas súas diferentes temperaturas de transición de fase.  
 

Materiais e métodos 
Os materiais que empregamos foron os seguintes: Placas peltier TEC1-12706 12V, placas peltier TEC - 
12709  12V, disipador de calor de ordenador, pasta conductiva, fonte de alimentación, caixa de plástico, 
pintura negra, cables, metacrilato, pegamento, alcol isopropílico, estaño, termómetro infravermello, leds 
e esponxa. 
 
O procedemento foi o seguinte: 
 
1- Montaxe de duas placas Peltier TEC1-12706 sobre a placa disipadora. A unión entre elas foi utilizando 
pasta conductiva para optimizar a conductividade entre elas. 
 
2- Unión de duas placas Peltier TEC1-12706 sobre as anteriores poñendo en contacto as parte que se 
quenta da superior en contacto ca parte que se enfria da inferior. A finalidade da montaxe é conseguir a 
mínima temperatura posible na superficie da segunda placa. A unión tamén é con pasta conductiva. 
 
3- Unha vez comprobada que a temperatura baixa, soldamos as dúas placas entre sí en paralelo para 
conectalas de forma permanente a nosa fonte de alimentación. 
 
4- O seguinte paso foi constuir a caixa que é propiamente a cámara de néboa. Esta parte foi complexa 
porque é moi dificil determinar os materias e o tamaño óptimo. Finalmente optamos por unha caixa de 
plástico decorativa que perforamos para engadir a fiestra desde a que observamos a radiación. A base é 
de zinc pola súa capacidade de conducción da calor.  
 
5- Unha vez construida, incorporamos no seu interior, na parte superior, dúas pequenas zonas de 
esponxa. Son o elemento que se molla en alcol isopropílico. 
 
6- O último foi engadir luz led para facilitar a observación das radiacións ionizantes. 
 
7- Para as probas, mollamos con alcol as bandas e acendimos o dispositivo. Deste xeito xérase un 
gradiente térmico moi forte entre a parte superior e a inferior, o que provoca a nebulización do alcol e 
permite a visualización dos gases. 
 
8- E desde ese momento iniciamos as probas. Utilizamos como fonte radioactiva un mineral chamado 
autinita, que contén uranio e é levemente radioactivo (aínda que non é perigoso). 
 

Para a realización deste proxecto, empregamos diversos prototipos: 
 

 
No primeiro deles, o recipiente no cal colocábamos o 
isopropanol estaba feito de plástico e coa base pintada con 
spray negro para que permitira distinguir a néboa 
producida. 
A esponxa colocada na tapa superior, permitía que o 
isopropanol entrara no recipiente, aínda que este 
mecanismo non tiña moita efectividade, polo que 
decidimos cambialo. 



 
 
No segundo prototipo, empregamos un recipiente máis hermético que 
favorecera a creación da néboa no seu interior. A base estaba formada por 
zinc (que favorece a condución térmica) e se atopaba unida con silicona. 
O cambio de algúns materiais permitiu mellorar o funcionamento do noso 
proxecto, que comezou a dar mellores resultados. 
 
 
 

 

No terceiro e último prototipo cambiamos 
tamén os materiais  do recipiente. 
Comezamos a usar metacrilato e mantivemos 
a base de zinc con pasta térmica. 
Iste é o modelo que presentamos e co que 
vimos os mellores resultados na formación da 
néboa. 
 
 
 

Resultados/Conclusións 
Despois de diferentes probas nas que analizamos o funcionamento de diferentes sistemas de arrefriado 
e deseñamos diferentes cámaras herméticas, conseguimos ter un prototipo funcional a un custe moi 
axustado (inferior aos 60€). Ademais, puidemos diferenciar diversos fenómenos empregando  autunita 
(un mineral que contén uranio) como fonte radioactiva.  
 
Unha vez finalizadas as probas e a construción do noso prototipo, as nosas conclusións son que se 
confirma a nosa hipótese. É posible crear unha cámara de néboa funcional a un prezo baixo e con 
materiais cotidiáns. 
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