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RESUMO

w fffA foito vim estudo sobre deteto-

ressemicondutores, utilizando 3 detetores: germânio intrln

seco, germânio (lltio) e silício (lltio) .-o

•^No estudo da eficiência destes detetores foi da-

da atenção aos escapes de raios X de germânio produzidos

no detetor^

<^A parte principal deste trabalho é a determinação

do fator de Fano no germânio e silício^

""-̂ Foi dada grande atenção ã análise dos resultados

experimentais onde os diferentes critérios para a elimina-

ção da contribuição a largura de uma linha devido a flutua

ções na coleção da carga produzida pela radiação incidente

no detetor levam a valores bem distintos e causam muita con

trovérsia no valor do fator de Fano_o

*•—C>Foram feitas medidas para os 3 detetores, com dî

versas linhas (14.4 kev, 35.4 k'ev, 46.5 kev, 59.5 kev, 81

kev, 88 keV/ 122 kev e 136.5 kev) e os resultados obtidos

levam ao valor de 0.105 ± 0.004 para o germânio e

0.130 ± 0.020 para o silício. ( .\'''C&'_ I



li-

ABSTRACT

A study was made of three different semiconductor

detectors: intrinsic germanium, germanium drifted with li-

thium, and silicon drifted with lithium. In the efficiency

measurements for these detectors, special attention was paid

to the escape of the germanium X-rays produced within the

detector .->

*9 The principal part of this work is the determina-

tion of the Fano factor for germanium and silicon. A great

deal of attention was given to the analysis of experimental

results. Different criteria for eliminating the linewidth

contribution due to charge collection fluctuations lead to

widely different values and have caused great controversy o

ver the value of the Fano factor .ja

'—TCMeasurements were made for the three detectors u-

sing energies of 14.4 kev, 35.4 kev, 46.5 kev, 59.5 kev, 81

kev, 88 kev, 122 kev and 136.5 >kev and the results indicate

a Fano factor of 0.105 ± 0.004 for germanium and

0.130 ± 0.120 for silicon. ( 1M
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CAPITULO I

INTRODUÇÃO

Para o estudo de Física Nuclear e Atômica é im-

portante se ter o conhecimento dos detetores usados. Es-

te trabalho faz um estudo de detetores semicondutores e

sua parte principal ê a determinação de fator de Fano no

germânio e silício.

No capítulo II é feita uma descrição do funcio-

namento de semicondutores como detetores.

No capítulo III é feito um estudo sobre a efiei

ência de detetores. Com diversas fontes radioativas com

intensidades relativas conhecidas i possível determinar a

eficiência relativa dos detetores através do método de pa_

res de pontos. Nos detetores de germânio a curva de efi-

ciência sofre uma importante descontinuidade na energia

correspondente a ionização de elétrons K (11.104 kev).

Raios XK do germânio são produzidos no interior

do detetor e podem escapar deste sem interagir com o mes-

mo. Na seção III-2 é feito um estudo sobre o escape des-

tes raios X.

Na seção III-7 é apresentada uma formula semi-

empirica da eficiência.

Na seção III-5 é feito um ajuste das curvas de

eficiência por curvas contínuas através do método de mini

mos quadrados.

O capítulo IV dedica-se ao estudo do fator de

Fano em semicondutores. A importância deste valor ê a sua

ligação com a resolução de detetores. Existe uma resolu-

ção limite para detetores que ê a que se obtêm quando só

existem flutuações na produção de pares buraco-elêtron em

semicondutores. Estas flutuações estão diretamente rela-

cionadas com o fator de Fano. Na seção IV-1 ê feita uma

apresentação do que ê fator de Fano e uma exposição da re



cante controvérsia na literatura especializada a respeito

do seu valor. Valores cora erros relativos tipicamente da

ordem de 4 a 20% mas diferindo uns dos outros por um fa-

tor dois não são incomuns. Essa diferença está ligada â

análise dos resultados experimentais e prende-se essen-

cialmente ao método utilizado na eliminação da contribui-

ção ã largura dos picos de absorção das flutuações na co-

leção das cargas produzidas no semicondutor pela radiação

ionizante. Na seção IV-2 são apresentados modelos teóri-

cos para a determinação do valor do fator de Fano.

0 capitulo V é dedicado ao estudo mais detalha-

do do problema de ineficiência na coleção das cargas pro-

duzidas. Inicialmente são expostos os principais fatores

responsáveis por esta ineficiência, que é dependente da e

nergia da radiação incidente e da tensão aplicada ao dete

tor. Na seção V-2 são apresentados os efeitos da inèfioi

ência na coleção de carga. Na seção V-3 é feito um estu-

do sobre a dependência da contribuição de flutuações na

coleção de carga â largura total de uma linha com a tensão

aplicada. Ê apresentado um modelo teórico e grande parte

desta seção i dedicada a dependência da velocidade dos

transportadores de carga com a tensão aplicada, que ê on-

de caímos ao querer estudar esta dependência.

O capitulo VI descreve a parte experimental, os

resultados e os métodos para analises destes resultados pa

ra a determinação do fator de Fano. Este foi medido no

germânio e no silício para energias entre 14.4 kev e136.5

kev. Na seção VI-2 hã uma discussão detalhada sobre os

métodos para a obtenção de F e ê proposto que se faça uma

extrapolação da largura total da linha menos a largura e-

letrônica até uma tensão finita onde a eficiência na cole

ção de cargas possa ser considerada total, e não uma ex-

trapolação atê tensões infinitas como é feito em alguns

trabalhos. Para verificarmos se na tensão de trabalho já

atingimos esta tensão crítica estudamos diversos parâme-

tros mensuráveis.



Finalmente, chegamos ã determinação do fator de

Fano no germãnio (F^ ~ 0.105 + ' 0.004) e no silício

= 0.130 ±Si

• G e

0.020).





CAPÍTULO II

Detetores Semi-Condutores

II.1 - Vantagens no uso de Detetores Semi-Condutores

Quando se trabalha era Física Atômica ou Nuclear

e freqüentemente necessário medir transições entre níveis

atômicos ou nucleares. Ê de fundamental importância que

a medida da energia dessas transições seja feita da manei

ra mais acurada possível, isto ê, é preciso trabalhar com.

detetores que permitam unia boa resolução em energia.

Até pouco tempo os detetores mais usados em Fí-

sica Nuclear eram. detetores de cintilação como os deNal(Tl).

No entanto, era tais detetores, a produção de um fotoele-

tron requer uma energia de cerca de 300 eV. Atualmente

são usados detetores semicondutores (germânio e silício) on

de a energia necessária para produzir um fotoeletron ê de

ordem de 3 eV. Como conseqüência, a resolução em tais de_

tetores é bem melhor que nos de cintilação, devido ao nú-

mero maior de eventos primários que contribuem para o fo-

topico, fazendo com que as flutuações estatísticas sejam

bem menos significativas.

Com tais detetores foi possível, inclusive, es-

tudar transições entre as camadas internas de átomos a-

brindo um novo campo'de estudo em Física Atômica.

Existem outras vantagens no uso de detetores de

estado sólido como a linearidade, rapidez nas respostas ,

pequeno volume.

A maior desvantagem de tais detetores é sua bai_

xa eficiência, mas a sua excelente resolução compensa es-

ta desvantagem.

Poder-se-ia peasar em detetores metálicos pois

nuin metal a energia necessária para ionização é bem menor

que num semicondutor. No entanto este não é o único as-

pecto que deve ser considerado para se construir um dete-



tor. Os metais possuem muitos elétrons e buracos livres

que podem ser confundidos com os produzidos pela intera-

ção com um foton incidente, o que prejudica a sua utilida

de.

0 material usado como detetor deve ter as seguin

tes características:

a) a energia média para produção de um par de elétron-bu-

raco deve ser pequena, para que se tenha uma boa reso-

lução. Com isto estão eliminados os isolantes.

b) deve existir um número muito pequeno de transportado-

res livres a fim de que os transportadores existentes

sejam devidos somente ao evento ionizante. Com isto es_

tão eliminados os condutores.

c) o material deve possuir um pequeno número de centros de

armadilhas a fim de que os transportadores de cargas

produzidos sejam coletados. Portanto o material deve

ser um cristal livre de impurezas e/ou defeitos.

d) durante o processo de coleção de cargas não deve exis-

tir recombinação de elétrons e buracos. Na prática re

combinações ocorrem em armadilhas em níveis próximos do

meio do gap das bandas.

e) o tempo de coleção de carga t deve ser bem menor que

o tempo médio para haver recombinação, t , ou que o tem

po médio necessário para que os transportadores caiam

em armadilhas, t .

Isto é t <<t e t
c
< < t

f) ê necessário ter correntes de fuga desprezíveis, o que

torna necessário trabalhar com material de alta resis-

tividade.

Os materiais conhecidos que se adaptam a estas

condições são cristais puros de germânio e silício.

II. 2 - Noções de Semi-Condutores

A noção básica de um material semicondutor ê sua

estrutura de bandas. Entre o nível mais elevado da banda



de Valencia e o mais baixo da banda de condução há uma fai_

xa de energia proibida (gap). A baixas temperaturas a ban

da de Valencia está saturada e a banda de condução está va

zia e assim o sistema ê isolaute, mas aumentando-se a tem-

peratura alguns elétrons absorvem energia suficiente para

quebrar suas ligações, transpor o gap e passar para a ban-

da de condução, deixando em seu lugar, na banda de Valencia,

um buraco. Se for aplicado um campo elétrico sobre o mate

rial os elétrons na banda de condução, por serem livres, po

dem se mover na direção do anodo. Na banda de Valencia tan».

bêm há um movimento de carga pois com a aplicação do campo í

elétrico elétrons passam a se mover ocupando o buraco a seu

lado. Isto é equivalente ao buraco se mover em direção o~

posta. Como isto ocorre em seqüência, o comportamento é o

mesmo que se o buraco fosse uma carga positiva livre se mo

vendo em direção ao catodo (vide figura II-l).

Portanto, o transporte de carga em semicondutores

é* feito tanto por elétrons quanto por buracos.

Chama-se semicondutor intrínseco aquele em que a

condução elétrica 5 feita por pares buraco-elêtron. A con

centração de elétrons (n ) e buracos (n ) ê a mesma e vale:
(3) n = n - ATV2 e-EG/2*T = n

p n .1

onde A é uma constante que depende do material, T é a tem-

peratura absoluta, EQ o gap de energia e k a constante de

Boltzmann.

Num detetor, onde se deseja que os transportado-

res de carga sejam formados devido ã interação da radiação

incidente com o material, é preciso trabalhar a uma tempe- *

ratura baixa (779K) a fim de evitar que, por efeito térmi-

co, sejam formados muitos pares (ruído térmico).

A velocidade de elétrons com mobilidade u em um

campo elétrico e vale:
Vn - ^

Para buracos: V = y e

A densidade de corrente ê dada por



J = q(nnvn + npvp) - q(nnnn + npiip>e = oe

onde a ê a condutividade e q a carga do elétron.

Logo, a resisitividade para um material intrín-

seco (n = n ) vale:

pi *
n±q(yn + jip)

Denomina-se semicondutor extrlnseco aquele onde

a condução ê feita predominantemente por impurezas adicio

nadas ã rede. Dependendo do tipo de impureza a condução

é feita por elétrons ou buracos.

Os átomos de germânio e silício possuem Valencia

4 pois suas formações eletrônicas são:

Ge(Z = 32): ls2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d10 4s2 4p2

Si(Z - 14): ls2 2s2 2p6 3s2 3p2

As ligações são covalentes e não existem elé-

trons livres. Se, no entanto, forem adicionadas impurezas

pertencentes ao grupo V da tabela periódica (P,As,Sb) que

possuem cinco elétrons na última camada serão feitas as li.

gações covalentes e o elétron que sobra estará fracamente

ligado, podendo ser ionizado com facilidade. Isto equivei

le ao aparecimento de níveis de energia um pouco abaixo do

limite inferior da banda de condução onde antes era uma re

gião proibida.

A condução para este tipo de material i feita pre_

dominantemente por elétrons, a impureza é dita doadora e o

semicondutor tipo n. (vide figura 11.2).

Quando a impureza ê de elemento do grupo III da

tabela periódica (B,Al,Ga,In) com somente três elétrons de

Valencia fica faltando um elétron para completar a liga-

ção, o que eqüivale a um buraco; surgem níveis de energia

um pouco acima da banda de Valencia. Estas impurezas são

ditas aceitadoras e o semicondutor tipo P pois a condução

é feita predominantemente por buracos.

Uma importante conseqüência do aparecimento des_



tes níveis na região proibida é que estes níveis vão pro-

vocar armadilhas para os transportadores de carga e perita

tir também sua re comb inação, o que não ã interessante quan

do se quer usar o material como detetor (vide figura II-3).

As armadilhas facilitam a produção de pares ele

tron-buraco assim como sua posterior recorabinaçio. Com a

aplicação de um campo elétrico causam um aumento de cor-

rente de fuga, pois diminuem a resistividade, o que não é

interessante.

fi possível fabricar materiais contendo impure-

zas aceitadoras e doadoras ao mesmo tempo. Já que é mui-

to difícil se obter materiais intrínsecos usa-se a técni-

ca de compensação de impurezas, O que se procura fazer é

o seguinte: quando se adiciona impurezas tipo p a um

condutor intrínseco onde inicialmente n = n = n. alt£

ra-se a concentração de buracos e elétrons mas continua vã

lida a expressão n n = n. , logo se a um material extrín
p n í —

seco tipo p (dopado com gálio, por exemplo) com uma con-

centração N de átomos aceitadores for adicionado material

tipo n, com uma concentração N, = N espera-se que o mate_

rial comporte-se como se fosse intrínseco.

No caso de detetores usa-se como material doa-

dor o lítio pois sua grande mobilidade o permite se apro-

ximar até bem perto do átomo aceitador (Ga) e formar um

par através da interação Coulombiana. A uma pequena dis-

tância destes átomos o efeito do dipolo elétrico resultan

te é desprezível e o comportamento do material ê como se

fosse intrínseco.

Ê importante o estudo de uma junção p-n surgida

quando materiais do tipo p e tipo n são colocados em con-

tato (vide figura II-4). Suponhamos, por exemplo, que a

região n ê mais intensamente dopada. Os ions doadores e

aceitadores estão fixos mas os elétrons e buracos livres

podem se mover. Ha então difusão de buracos para o lado

n e elétrons para o lado p o que cria um campo elétrico na

região. O equilíbrio é atingido quando a corrente de di-
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fusão e migração dos elétrons e buracos se igualam. Se há

maior dopágem na região n a corrente de elétrons em ambos

os sentidos será maior, em modulo, que a de buracos. POÍC

tanto, no equilíbrio hâ uma diferença de potencial (Vfi) en

tre as regiões n e p e entre estas duas surge uma região

de carga espacial (depleçao) (vide figura II-4). Se for a

plicada uma tensão externa V no sentido inverso (negativa

na região p ) , a diferença de potencial entre os extremos

da região de carga espacial fica aumentada para (V + Vo)

e não há passagem de corrente. A espessura W desta re-

gião onde não hã transportadores de carga, de alta resis-
1/2

tividade, e proporcional a (V + V~) ' e inversamente pro

porcional ã diferença de concentração de impurezas doado-
f 21

ras e aceitadoras no caso de material compensado^ '

A s s i r a : w =

2IIqN

onde K ê a constante dielétrica do material.

II.3 - Semicondutores como Detetores

0 funcionamento de semicondutores como deteto-

res é basicamente o seguinte:^deve ser obtida uma região

intrínseca de alta resistividade onde a partícula a ser

detetada interage.' A partícula cede sua energia ao ser to_

talmente freada no material, produ2indo um certo número de

pares elétron-buraco. Esta carga será coletada nos ele-

trodos do detetor e convertida em um pulso proporcional a

ela.

Vários cuidados devem, então, ser tomados:

a) já que não é fácil produzir uma região pura, sem .trans_

portadores de carga, é necessário fazer uma compensa-

ção de impurezas aceitadoras e doadoras. Usa-se em ge

ral detetores dopados com gálio (tipo p)compensados com

lítio.

b) para que a eficiência seja boa é necessário que a re-
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gião intrínseca tenha uma espessura W não muito peque-

na.

c) o sinal do sistema é determinado pelo sinal de volta-

gem de entrada no prê-amplificador e este ê inversamen

te proporcional a soma das capacitâncias da junção" ~ "e

capacitância de entrada no prê-amplificador. Portanto

estas capacitâncias não devem ser elevadas.

d) deve haver um t?om contato ohmico com os eletrodos.

e) as correntes de fuga na junção devem ser pequenas.'

Estas características serão estudadas agora com

maiores detalhes. ,
' ' - (2)A capacitância da junção p-n e dada.por

C, = 1.1 — (pf)
a 4HW

onde K i a constante dielétricá do material, W a espessu-

ra da região de depleção (cm) e A sua área (cm ). Logo,

seria vantajoso que W fosse grande a fim de tornar C, pe

queno.

Para aumentar W pode-se diminuir a diferença de

concentração N e aumentar V. Se um contato metálico ou

uma região n for usada como contato há o inconveniente de

serem injetados elétrons pelo contato.

Por isso uma região p altamente dopada é intro-

duzida como contato. 0 material é chamado então p-i-n (re.

gião intrínseca entre regiões p e n ) . 0 mais certo ê ser

chamado n pp , que significa uma região p pouco dopada

(que será compensada com lltio) entre regiões n e p alta-

mente dopadas (vide figura II-5). A região "intrínseca"

é que será a região sensível a radiação e deve ser bem ma

ior que as regiões dopadas que funcionarão como zonas mor

tas-

A compensação por lítio é feita da seguinte ma-

neira. O lítio e geralmente evaporado na superfície do nua

terial P onde se difunde por aquecimento criando uma junção
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P~n. Se for aplicada agora a tensão inversa ã junção p-n

os ions de lltio, que carregam carga positiva começam a

se mover do lado n da junção para o lado p onde tende a

compensar os átomos aceitadores. O litio move-se da re-

gião n para produzir uma região intrínseca de espessura W.

Os contatos ohmicos são feitos com ouro. Uma vista de um

detetor compensado com lltio está na figura II-5.

Existem dois tipos de detetores: coaxiais e pia

nares. Os detetores coaxiais são cilindros circulares re

tos com a dopagem de líuio sobre toda superfície cilíndri

ca e com contatos nos dois terminais. A região de migra-

ção (drifted) se estende da superfície cilíndrica até o

centro. Tanto a região compensada quanto a central (tipo

p) são simétricas com a superfície. Estes detetores for-

necem um tempo de subida do pulso pequeno e uniforme e sua

eficiência é maior que para detetores planares de mesmo

volume. Detetores planares são cilindros circulares re-

tos com o lítio difundido em uita das faces circulares que

serve de janela de entrada. A região sensível (compensa-

da) é adjacente a esta face e se cscende sobre toda área

do detetor (vide figura 11-5). Este modelo fornece uma

melhor resolução no tempo e em energia, próprio para tra-

balhos com energias mais baixas. O material tipo p não

compensado pode ser removido e trocado por uma fina super

fície de contato.

II.4 - Resolução elétrica e no tempo

Neste capítxalo sera visto p sistema eletrônico

associado ao detetor (vide figura II-6) e os fatores que

afetam a resolução elétrica e no tempo.

Sejam:

R^ - resistência através da qual ê aplicada a tensão de po

larização do detetor.

Ro - resistência em série do detetor (ruído) devido a con

tatos ohmicos.

iF - corrente de fuga (ruído).
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C_, - capacitancia do detetor.

C - capacitãncia de entrada do prê-amplificador.

C- - capacitancia para sensibilidade ã carga.

Como a resistência Rg e muito pequena podemos

supor Ca paralelo a C,.

A amplitude do pulso será: v =

Esta amplitude é proporcional ã energia da rad:L

ação mas esta dependência § do tipo v = AE + B, onde B é

o ruído originado pelas correntes da fuga. A fim de dimjL

nuir a relação B/v ê interessante que a capacitancia do

detetor seja pequena. Já foi visto que tal capacitãncia

é inversamente proporcional ã espessura da zona sensível

Vi que, portanto, deve ser grande.

A alta voltagem é aplicada através do resistor

RT, que é sempre grande a fim de ter uma amplitude grande

5os pulsos na entrada do prê-aiáplif icador.

Então, supondo Rc << RT, o que torna C parale-

Io a C,, a voltagem na entrada do pré-amplificador será:

(1)

v - SL (e
T

onde R' = —2-±-, c» =
Rs+RT

 T

a L

O tempo de subida do pulso vale t =

R,RL
e o tempo de descida: t, = (C +C,) .

L a

É necessário que o tempo de descida seja peque-

no a fim de evitar o empilhamento do pulso. Como R^ é

grande, as capacitancias C e C, devem ser pequenas.

0 sinal de saída do pré-amplificador não deve de

pender da tensão aplicada ao detetor, isto ê, deve ser in



dependente de C.,. Isto ê conseguido com os chamados prê-

amplificadores sensíveis â carga por meio de uma contra re

ação capacitiva. Assim, colocamos uma capacitância aco-

plada ao prê-amplificador C . Se A é o ganho de amplifi-

caçao do prê e v a amplitude do sinal na entrada do prê a

amplitude de saída devera ser tal que só seja sensível ã

carga Q. Uma capacitância C. e urna tensão v (1+A) eqüivale

a uma capacitância C.(H-A) a uma tensão v. Logo, a ten-

são de saída do pré-amplificador é:

V s , AQ

Se o ganho A for grande e C e C, pequenos esta
"o a a

expressão se reduz a vc = ~-, que independe de C, e- por-

tanto da tensão aplicada ao detetor e é sensível ã carga,

que S proporcional ã energia da radiação incidente.

Depois de passar pelo pré-ampiificador o sinal

entra no amplificadox" onde passa por um filtro seletivo de

freqüência que define a forma do pulso e que rejeita ruí-

do enquanto analisa os sinais.

As fontes de ruído eletrônico são:

a) corrente de fuga do detetor, devido a elétrons e bura-

cos atravessando a zona sensível em conseqüência de ge_

ração térmica de pares elêtron-buracos. 0 uso de det<e

tores de germânio na temperatura de 779K diminui consi_

deravelmente tal efeito.

b) ruído devido âs resistências em série (Rc) e em parale
o —

Io (RT) e ao capacitor C quando se usa um pré sensí-

vel ã carga.

c) ruído de corrente de entrada devido a flutuações na cor

rente no sistema de amplificação, assim como ruído de

voltagem no mesmo sistema.

d) correntes de fuga superficiais.

e) o sinal Q, um pulso de corrente, tem uma duração muito

curta comparado com as constantes de tempo envolvidas
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no sistema, mas este tempo pode afetar a resolução elé

trica. Tal problema ainda será estudado mais adiante,

f) a forma do pulso não é constante pois depende da posi-

ção onde foi produzida a distribuição de carga que afe

ta o tempo de subida.

A forma do pulso devido ã interação da radiação

com o cristal depende da espessura da zona sensível, da

forma do campo no seu interior e da mobilidade dos trans-

portadores de carga. 0 tempo de coleta dos transportado
(2) '

res de carga e dado por '

W(W-xQ) wx0

t = e t =
ynV

 cp ypV

para elétrons e buracos respectivamente, onde x« é "a pos_i

ção onde ocorre a produção do par elétron-buraco medida a

partir da região p (vide figura II-7). Para que este tem

po seja pequeno, a fim de se obter uma boa resolução, ê

necessário que a tensão seja alta ou que a mobilidade o

seja. Não é porém aconselhável se aumentar muito a ten-

são a fim de evitar corrente, de fuga. Quanto ã mobilida-

de, ela varia com a temperatura, decrescendo quando T crês

ce segundo as relações

yn(Si; = 2.1 x IO
9 T~2*3

• yp(Si} = 2.3 x IO
9 T~2'7

Un(Ge) = 4.9 x IO
7 T" 1' 7 -

y (Ge) = 1.1 x IO9 T" 2' 3

2onde.u e dado em cm /volt seg.
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CAPÍTULO III

EFICIÊNCIA DE DETETOJRES

III.1 - Introdução

A variação da eficiência de deteção com a ener-

gia da radiação é um dado fundamental para a utilização em

termos quantitativos dos detetores. Neste capítulo será

feito um estudo sobre eficiência relativa e absoluta em

detetores semicondutores.

Os detetores de germãnio possuem uma eficiência

intrínseca bem maior que os de silício, pois o germãnio

possui número atômico (Z) igual a 32 e o silício tem Z=14.

A eficiência depende fortemente do número atômico do mate

rial do detetor pois a principal interação entre a radia-

ção incidente e o detetor, na faixa de energia de interes

se (menor que 200 kev), é o efeito fotoelêtrico, cuja se-

ção de choque é dada pela expressão

2 7/2 r

(12.)

fotoel. = a (•
hv z~

onde:

hv ê a energia da radiação incidente,

repouso do elétron e a uma constante.

2 -: e a energia de

Os detetores de mais fácil fabricação são os do

pados com lítio, e entre o germãnio e o silício este ült.L

mo possui uma melhor resolução, tornando-os muito úteis

quando se trabalha com raios X de baixa energia.

A eficiência de deteção é altamente dependente

da energia da radiação. Ela depende não apenas da efici-

ência intrínseca do detetor mas de tudo que se interpõe en

tre a fonte e o detetor. De fato, entre a fonte de radia

ção e a região efetiva de deteção existem vários materiais

que podem absorver o foton. Este problema é significati-

vo para fotons de baixa energia (<20 kev), pois para tais

energias a absorção é grande. Fotons com energia nesta

faixa podem ser fortemente absorvidos na janela do detetor.



• jae faz com que seja necessária uma janela de espessura

-.astante pequena (=s25y) e que esta seja feita com material

àe baixo número atômico (usa-se Be, Z = 4).

Além da camada de Be os detetores possuem uma

íina camada de Au (espessura « 10 A) que permite um bom

^ontato elétrico, e uma região no cristal que não ê sensí

vel a radiação e é por isso chamada zona morta do detetor.

Portanto, ê de se esperar que para baixas ener-

gias haja absorção considerável de radiação antes desta

chegar ao detetor e que a eficiência deste cresça ã medi-

ãa que a energia do foton cresce.

A medida que a energia do foton for se tornando

muito grande começa a crescer a probabilidade do foton a-

travessar o detetor sem interagir com este, acarretando u

ma diminuição da seção de choque de interação e consequen

temente da eficiência. Para detetores de germânio de pe-

queno volume, como os usados neste trabalho, a eficiência

cai visivelmente a partir de hv>50 kev, aproximadamente.

III.2 - Escape de raios X do Germânio

Quando um foton interage com um elétron do ger-

mânio através do efeito fotoeletrico ele fornece toda sua

energia a este elétron.

A distribuição de elétrons num átomo de germâ-

aio (Z=32) foi apresentada no capítulo anterior.
- 2 2 ~Os elétrons 4s e 4p estão pouco ligados, isto

é, mesmo com uma energia do foton incidente baixa ê possi^

vel ionizá-los. Mas se a energia do foton for maior que

.i energia de ionização de elétrons das camadas internas

(K, L, M) ê possível e até mesmo mais provável que o efeî

to fotoeletrico seja feito com estes elétrons internos.

É importante, no estudo da eficiência de deteto

ces de germânio, examinar cuidadosamente as descontinuida

cies que surgem nesta curva nas energias correspondentes às

energias de ionização das várias camadas e subcamadas es-

oecialmente na energia de 11.04 kev, correspondente â e-
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nergia de ionização da camada K. Para fotons incidentes

com energia inferior a este valor não ê possível haver io

nização na camada K, mas logo acima deste valor isto já é

possível o que acarreta uma brusca variação na seção de

choque a f o t Q e l >.

No processo fotoelétrico na camada K a energia

do foton ê parcialmente comsumida no processo de ioniza-

ção (ER) e parcialmente transmitida ao elétron (T), isto

ê, E = T + ER.

A energia transmitida ao elétron (T) é direta-

mente convertida em pares elêtron-buraco.

A energia de ionização E K pode ser recuperada

pois a vacância em K será preenchida pelos elétrons prove

nientes das camadas mais altas ou mesmo do contínuo com a

conseqüente emissão de raios X .

Há portanto a criação de raios X, com uma ener-

gia máxima de E,,, dentro do próprio cristal de germânio .

Estes raios X interagem com o detetor da mesma forma que

os fotons primários e podem acabar totalmente absorvidos

no material. Neste caso há a absorção total da energia

E = E + T no cristal e o pulso correspondente a coleção

de todas as cargas produzidas é o chamado fotopico. Pode

ocorrer também que os raios XR produzidos consigam sair

do cristal antes de interagir com este, e, consequentemen

te, surgem picos secundários chamados picos de escape cor

respondentes ãs energias E - E X K onde a energia E X R ê

uma.das diferentes energias dos possíveis raios X.

Em detetores de germânio a resolução do sistema

só permite a observação de dois grupos de picos, um com e

nergia E - E,, e outro com energia E - Evo onde no pri

meiro estão as transições LTT-*K e LTTT-*-K e no segundo as

transições correspondentes a M •*• K, N -»• K, até o limite

da série, E R (vide figura III-l).

A probabilidade de ocorrência do escape do raio

X do germânio diminui ã medida que a energia da radiação

incidente aumenta, pois ela ê proporcional a exp(-yGe<x>)
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onde u_ é o coeficiente de absorção através do efeito fo

toelêtrico no germânio dos raios XR do próprio germânio e

<x> é a posição média do átomo onde foi produzido o raio

X, medida a partir da superfície. Este valor <x> ê o in

verso do coeficiente de absorção da radiação incidente no

germânio, isto ê, ê possível dizer que a probabilidade de

escape do raio X do germânio ê proporcional a:

exp (- -)

Logo, quanto maior a energia do foton incidente,

menor a probabilidade de escape.

Também são produzidos no cristal raios X do ger_

mãnio devido ao preenchimento de vacâncias nas camadas L

e M, mas as energias destes raios X são muito baixas,sen

do praticamente todos eles absorvidos no próprio detetor.

Utilizando fontes de Co57, Am241, Cd109, Ce 1 4 4 e Sb 1 2 5 foi

possível estudar a variação da razão entre as áreas dos pj.

cos de escape e fotopico numa faixa de energia compreendi

da entre 13.85 kev e 59.54 kev (vide tabela III-l e figu-

ra III-2).

Se ao invés de obter a eficiência do detetor a-

travês das áreas dos diversos fotopicos esta for obtida

somando-se as áreas do fotopico e dos dois picos de esca-

pe a descontinuidade deve desaparecer, e assim, a curva

de eficiência de detetores de germânio passa a ser contí-

nua (vide figura II1-4).

Quando se trabalha com detetores de silício não

é tão importante o estudo da descontinuidade da curva de

eficiência na frente de absorção K pois a energia de ionjL

zação de um elétron K no silício é 1,834 key, que é abai-

xo da faixa de interesse de conhecimento da curva de efi-

ciência, pois fotons com energia inferior a este valor são

praticamente absorvidos antes de chegar ã região sensível

do detetor.
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Tabela III-l .

Razão escape/fotopico

Detetor Ge(Li)

E (kev)

13.89

14.40

17.75

22.10

25.10

27.38

35.86

59.54

Fonte

Am

Co

Am241

Cd109

Cd109

Sb 1 2 5

Ce 1 4 4

Am241

Escape/fotopico(%)

13.66

12.50

8.52

7.28

6.23

4.62

1.99

0.54

III.3 - Eficiência Relativa - Método Obtenção

O método usado para determinação da curva de e-

ficiência relativa dos detetores foi o dos pares de pon-

tos. Este método consiste em utilizar fontes padrão com

linhas de raios y e X com intensidades relativas bem

conhecidas. Cada fonte padrão consiste pelo .menos de 2

linhas ou grupamento de linhas não resolvidas.

Com diversas fontes obtém-se as intensidades re_

lativas entre diversos pontos e através de uma normaliza-

ção, interpolando-se entre os mesmos a fim de tornar a cur

va continua, consegue-se a curva de eficiência do detetor.

Para ligar os pontos abaixo e acima da desconti

nuidade, para o caso do germânio, utilizam-se fontes que
57possuam linhas em ambas regiões. Por exemplo, Co emite

raios Y com 14.4 kev e raios X., do Fe, com 6.4 kev (K ) e

7.06. kev (Ko). Também bombardeando com protons um- alvo

de As, com conseqüente emissão de raios X obtém-se pontos

abaixo (raio Xv de 10.5 kev) e acima (raio Xva de 11.8
KGt Kp

I
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kev) da descontinuidade.

As fontes usadas na determinação das curvas de

eficiência foram as seguintes:
7rr,57 an,241 ct,125 0*109 D=231 M 54 ,65 O J L 4 4Co , Am , Sb , Cd , Pa , Mn , Zn , Ce

Também foram irradiadas por feixes de protons

provenientes de um acelerador Van der Graaff alvos de Se,

As, Cu, Zn, com os quais foi possível obter as linhas de

raios XK e XKg destes elementos.

Para um estudo da eficiência perto da região da

descontinuidade existem poucos elementos que possuam raio

Xv nesta região. No entanto, para elementos pesados (en
is. —

tre Ta e Bi) os raios X- e XLg estão nesta faixa de e-

nergia. 0 que dificulta o uso destes pares de pontos é o

desconhecimento das intensidades relativas entre eles pa-

ra uma energia arbitrária do feixe de protons incidente.

Este problema pode ser contornado com o uso de um detetor

de Si(Li) auxiliar. Como a curva de eficiência de um de-

tetor de Si(Li) não possui descontinuidade é possível, a-

põs a construção desta, e medindo a relação L /LR para o

mesmo detetor, conseguir as intensidades relativas entre

estas duas linhas. Com isso os pares de pontos L e Lo

a p

para esses elementos podem ser usados na curva de eficiên

cia de um detetor de germânio quando ambos os detetores ob

servam os raios XT produzidos por protons de igual ener-
Xj

gia. Tal análise foi feita em um trabalho de Rosner e

Gur<7>.

Existem alguns trabalhos onde se estudam esta

descontinuidade à energia de 11.104 k-ev e o escape de ra

ios Xdo germânio(4,7,9,10,11)#

III.4 - Características dos Detetores usados

Foram usados três detetores neste trabalho: um

de germânio intrínseco, um de germânio dopado com lítio e
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um de silício dopado com lltio.

Suas características são:

Marca

Modelo

Série

Pré-ampl. aco

piado

Diâmetro ativo

Espessura da

zona sensível

Espessura da

janela de Be

Espessura da

janela de Au

Ge(Intrínseco)

Princeton

IG 105

82

340-PGT

5/6 mm

5,0 mm

0,025 mm

• 200 A

Ge(Li)

Ortec

803-06280

Gx-61

4 52-Ortec

6,00 mm

3,01 mm

0,13 mm

200 £

Si(Li)

Ortec

7416-04180

1-326

117-Ortec

4,00 mm

i
i

4,55 mm

0,025 mm
í

j

200 A

r
i
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Zona morta

Tensão de po

Iari2ação

Ge(Intrínseco)

- 1500 V

Ge(Li)

- 1200 V

Si(Li)

-0.10 ym

- 1500 V

III.5 - Ajuste da Curva de Eficiência

Pelo método dos pares de pontos obtem-se a cur-

va de eficiência de detetores de forma discreta. É inte-

ressante, no entanto, possuir a curva contínua, descrita

analiticamente, que permita a interpolação da eficiência

para qualquer energia.

Usualmente curvas de eficiência são apresenta-

das em escalas log-log. Foi tentado um ajuste dos pontos

da curva por meio de parábolas, através do método dos mí-

nimos quadrados. Então, o objetivo é achar os coeficien-
2

tes Aj, A2, e A_ na expressão Y = A, + A~X + A3X onde

Y representa logarítmo da eficiência e X representa loga-

rítmo da energia.

Não é possível, no entanto, usar uma ünica para

bola em toda faixa de energia estudada, principalmente nos

detetores de germânio onde existe uma descontinuidade.

O que foi feito foi a divisão da curva em 3 re-

giões, distintas no caso cios detetores de germânio.

a) E < 11.104 kev (pontos de baixa energia)

b) 11.104 kev < E < 60 kev (pontos de média energia)

c) E > 60 kev (pontos de alta energia)
Para cada região foi tentada uma parábola dife-

rente, havendo uma faixa de energia comum a duas parábo-
las consecutivas. Para o detetor de Ge (Li) onde foi med_i
da a razão escape/fotopico também foi tentada uma ünica
parábola abrangendo as regiões a e b , sendo nesta ülti-
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ma acrescentados os picos de escape ao fotopico de modo a

fazer desaparecer a descontinuidade.

Para o detetor de Si(Li) foram tentadas apenas

duas parábolas, devido a não haver o problema da desconti

nuidade na região de energia considerada.

III.6 - Resultados

A seguir estão os resultados obtidos para os 3

detetores usados, usando as intensidades relativas apre-

sentadas no apêndice I.

a) Detetor de Germânio Intrínseco

Energia

5.895

6.400

6.492

7.059

8.60

9.50

10.87

12.65

13.89

14.40

15.72

17.75

18.41
1

20.80

22.10

25.10

26.35

27,38

29.94

Eficiência Absoluta *

| (xlO~5)

i 3.72

i 4.19

! ' 4.38

4.86

6.00

6.38

7.24

6.10

6.48

6.57

6.86

7.43

8.-39

8.48

8.77

9.15

10.20

10.00

10.39
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Energia

30.94

35.9

38.2

44.2

46.4

52.7

59.54

89.0

122.1

133.5

136.5

i
i

Eficiência Absoluta *

(xlO~5)

10.58

10.77

10.77

11.43

10.86

11.82

12.01

9.91

5.15

3.91

3.53

A eficiência absoluta foi obtida usando uma fon
109

te de Cd calibrada, sendo levado em conta o angulo so-

lido.

Para esta curva de eficiência foram ajustadas pa

rábolas em 3 faixas de energia através do método de míni-

mos quadrados.

È

14

E

< 11.104

.04<E<60

> 52 kev

kev

kev

A

- 1

- 0

-15

1

.64

,891

.30

4
2

18

A2

.22

.18

.2

A

- 1

- 0

- 5

3

.75

.607

.03

Na figura III-3 estão os pontos experimentais e

a curva ajustada.

b) Detetor de Germânio (Lítio)
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l Energia

6.40

7.06

8.04

8.60

8.90

9.60

10.50

11.20

11.80

12.50

13.89

14.40

17.75

20.80

22.10

25.04

26.345

35.860

59.54

80.10

89.0

122.1 :

135.5

136.5

! Eficiência Relativa

0.62

0.74

: 0.82

0.86

! 0.88

0.93

0.99

0.84

0.88

0.92

0.99

1.00

1.12

1.20

1.25

1.30

1.32

1.50

• 1 . 5 4

0.98

0.86

0.423

0.350

0.287

Também para este detetor foram ajustadas parâbo

Ias em 3 faixas de energia (ver figura III-4).
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E

11

E

< 11

.104

< 36

.104

< E

kev

kev

< 60 kev

A

- 2

- 1

- 8

1

. 7 3

.34

. 3 8

! 4 .

i 1-

I 10

A2.

91

72

.4

A 3

- 2 . 2 0

- 0 .479

- 3 .14

Para este detetor foi também medida a relação

entre os picos de escape e o fotopico para a faixa de e-

nergia entre 13.89 kev e 59.5 kev. Como já foi dito ante

riormente se a curva de eficiência for feita não somente

levando em conta a área sob um fotopico mas se além desta

forem somadas as áreas correspondentes aos escapes de ra-

ios Xv e X«Q/ esta deve ser contínua.

Com esta correção a eficiência do detetor na fai

xa entre 11.104 kev e 59.5 kev passou a ser a da tabela a

baixo:

Energia (kev)

13.89

14.40

17.75

22.10

25.04

38.86

59.54

Eficiência relativa
(só fotopico)

0.99

1.00

1.12

1.25

1.30

1.50

1.54

Eficiência relativa
(fotopico + escape)

1.25

1.25

1.30

1.34

1.38

1.53

1.55

Foi tentado então ajustar uma parábola na re-

gião de energia menor que 60 kev, que justamente com1a pa

rábola obtida para E > 60 kev (onde a relação escape/

fotopico é desprezível) fornece a curva de eficiência con
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tínua (vide figura III-4).

Os parâmetros obtidos para tal parábola foram:

- 1.26

c) Detetor de Silício (Lítio)

1.80 A3 = - 0.564

Energia (kev)

5.895

6.400

6.492

7.06

8.60

9.60

10.5

11.8

13.85

14.40

17.75

20.8

22.1

-. 25.05

26.35

27.38

30.9

31.6

59.54

Eficiência relativa

2.38

3.12

3.28

| 3.59

4.35

4.78

5.05

5.42

5.70

5.75

5.86

6.05

6.05

5.31

4.70

4.62

3.72

3.60

. 0.368

Para está curva de eficiência foi colocado um

absorvente de Alumínio de 32,6ymde espessura, com a fina-

lidade de absorver radiações de energia muito baixa.

Foram tentadas 2 parábolas para esta curva. Os

resultados obtidos foram:
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1

E <

E :

c 1 8

> 1 8

kev

kev

A

- 2

- 7

1

. 0 3

. 7 1

A

4 .

1 3 .

2

72

2

A

- 1

- 5

3

. 9 9

. 1 2

A comparação com os resultados experimentais es

tã na figura III-5.

III.7 - Eficiência Absoluta - Fórmula Semi-Empírica

Para determinação da eficiência absoluta de de-

tetores é preciso possuir fontes calibradas. Dispomos de

fontes calibradas fornecidas pelo U.S. Department of Com

merce-National Bureau of Standards.

De posse da curva de eficiência relativa, para

se obter a absoluta basta normalizá-la, isto é, conhecer

a eficiência absoluta num único ponto.

Existem fórmulas semi-empíricas para determinar

a eficiência absoluta em detetores semicondutores* ' ' ' .

e = a exp [-

X MJ)

onde:

i) a: fator de normalização, dependente da geometria mas

independente da energia, nele está incluido o ân-

gulo sólido segundo o qual a fonte vê o detetor,

ii) exp(-y X ) ê a absorção no ar, entre a fonte e o

detetor,

iii) exP(~VAuXA } é a absorção na janela de ouro.
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iv) exp(-yR XR ) é a absorção na janela de Berílio.

v) exp(-uB X ) é a absorção na camada morta do dete-

tor.

vi) (y' + by" e~cE) ê a probabilidade de que fotons que

y_ interagem no detetor através de E-

feito Compton contribuam para o fo

tópico.

vii) (1 - exp(-y-, X )) é proporcional ao numero de fotons

que interagem na zona sensível do

cristal.

Através de tabelas * 'podemos obter os coefici-

entes de absorção total de fotons no ar (y ) ,berílio (y- ),

ouro (y,. ) e germanio (y^^) ou silício (yo.)- Também são
AU bc fc>X

conhecidos os coeficientes de absorção para efeito foto-

elétrico (yAe) e Compton (MQS) no germanio (ou silício).

X ê mensurável e xn (espessura da janela de berilio) e
XAu (esPessura da camada de ouro) são fornecidos pelos fa

bricantes.

Sobram então 5 parâmetros: a espessura da cama-

da morta do detetor (X ), a espessura da zona sensível do

detetor (X ) e os parâmetros a, b e c.

Para fotons com energia alta as janelas praticai

mente não absorvem a radiação. A expressão para a efi-

ciência fica reduzidfi a:

Para fotons com energia muito baixa praticamen-

te é igual a l a probabilidade de, tendo havido um efeito

Compton na zona sensível do detetor, o foton espalhado se

ja absorvido no detetor, o que significa que toda intera-

ção tipo Compton contribuirá para o fotopico. Além disso

o termo (1 - exp(-yX )) ê bem próximo de 1 pois radiações
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de baixa energia que cheguem ao detetor são quase totalmen

te absorvidas no mesmo. A forma da expressão da eficiên-

cia fica do tipo:

e « a exP - [v^x^ + ü B ex B e+v A u* A u +"ii6excm)]

O termo exp(-yG X ) não aparece quando se tra

ta de detetores coaxiais.
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CAPÍTULO. IV

FATOR DE FANO

IV.1 -Definição - Generalidades

Quando partículas incidem num determinado mate-

rial podem ceder toda ou parte de sua energia ao intera-

gir com os átomos do material, podendo ionizá-los.

Logo, como resultado de interações com a partí-

cula incidente, ê produzido um certo número de pares ele

tron-buraco no material. Sendo E a energia de uma partí-

cula incidente totalmente freada no material e e a ener-

gia necessária para produzir um par elétron-buraco, então

o número de pares criados por tal partícula é, em um mode

Io ultra simplificado em gue o único processo possível se

ja a formação de pares e a energia gasta em tal processo

seja sempre a mesma, N = E/e.

No entanto, o proces'so de produção de pares ele

tronrburaco é um processo estatístico e, como tal, sujei-

to a flutuações. Sendo e agora a energia média necessá-

ria para a produção de um par, N = E/E será o número mé

dio de pares formados quando uma partícula de energia E ê

totalmente freada no material através de processos de for

mação de pares. A energia e é característica do material

e*. como ficará claro.adiante, é mais interessante defini-

la não como a energia necessária para, em média, ser for-

mado um par mas como a energia média gasta por cada par e

lêtron-buraco formado.

: Se o processo de produção de pares fosse tal que

os eventos de ionização fossem independentes e a distribui-

ção resultante fosse do tipo Poisson, as conseqüentes flu

tuações estatísticas seriam dadas por:

.'•;'. AN = (-s-)1/2 = w1/2

P e

Caso não seja do tipo Poisson (como se. observa



36

não ser) as flutuações serão menores. 0 fator de redução

F, conhecido como fator de Fano, ê definido como:

F = (fi-)2 •'• (AN)2 = F N com O<F<1

Foi Fano quem, em 1947, primeiro estudou este

problema, investigando ionizações causadas por elétrons em

um gãs (1>.

Neste trabalho serã determinado o fator de Fano

em semicondutores, mais especificamente, em germânio e si

llcio. A importância de se saber este fator para semi-

condutores prende-se ao uso destes como detetores uma vez

que é o fator de Fano que determina a resolução intrínse-

ca dos detetores.

Evidências para um fator de Fano F <1 em semi-

condutores foram apresentadas inicialmente em 1964 por
(2) •

Blankenship e Mruk x ' que obtiveram F < 0,5 com um dete-

tor de silício exposto aos elétrons de conversão interna
137do Cs . Mais ou menos na mesma ocasião estavam sendo

desenvolvidos detetores semicondutores para radiação ele-

tromagnética e Ewan e Tavendale observaram com deteto

res de Ge(Li) valores de F da mesma ordem. Em 1966, Ant-

man, Landis e Pehl * ' obtiveram valores ainda inferiores

para o germânio. A partir dessa ocasião determinações ma

is precisas de F passaram a levar a valores ainda menores.

Por exemplo, usando fotons monocromáticos de 0,12 a 4,8

MeV, Bilger * ' com um detetor Ge(Li), a 779K obteve

F = 0,129 ± 0,003. Medidas mais recentes são as de Palms

et ai.* ', Sher e Pate' ' e Auler et ai. . que obtiveram

respectivamente, F = 0,130 ± 0,005; F * 0,132 ± 0,008 e

F = 0,111 ± 0,004. No primeiro caso a energia dos fotons

ia de 6,4 a 1836 keV, no segundo de 122 a 1333 keV e no

último de 5,9 a 122 keV. Uma ligeira depedência de F com

a energia dos fotons incidentes foi sugerida por Palms et

ai. ' que, ao analisarem em detalhe seus resultados, nota

ram que para o conjunto de dados referentes a E > 500 keV
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o valor de F subia para 0,143 ± 0,003. Os próprios auto-

res porém não dão muita ênfase a essa probabilidade procu

rando justificar essa variação como sendo devida a erros

em não considerar o problema de coleção de carga, que são

maiores em altas energias. A diminuição progressiva nos
f 91valores medidos para F levou Zulliger e Aitken a um in

teressante artigo onde os métodos experimentais usados na

determinação de F eram revistos criticamente chamando-se

a atenção para a importância de ser considerada a flutua-

ção introduzida pela coleção de cargas. Após os trabalhos

de Zulliger e Aitken(9), Strokan, Adjacic e Lalovic(10) ob

tiveram um valor de F no Ge igual a 0,058 ± 0,011 com fo-

tons no intervalo de 583 a 1592 MeV. Este valor estava

de acordo com os propostos por Zulliger e Aitken quer a-

través de suas próprias medidas quer através de uma re-a

nálise de resultados anteriores. A medida de Auler et ai.
f 8) -

ê posterior a esses fatos e leva a um valor de F duas

vezes maior que esse. Neste trabalho procuramos examinar

cuidadosamente, do ponto de vista experimental, a irtfluên

cia da coleção de cargas na forma do pico fotoelétrico a

fim de procurar decidir entre os dois conjuntos de valo-

res propostos.

No caso do silício os resultados experimentais

não são tão extensos. Zulliger obteve o valor de

0.154 0.020* ' e em um trabalho posterior ' obteve va

lores entre 0.073 e 0.137. Esees resultados são sistema-

ticamente maiores que os obtidos pelos mesmos autores pa-

ra o germânio.

Ao incidir sobre o cristal, fotons com energia

E interagem com o mesmo através dos efeitos fotoelétrico,

Compton ou de criação de pares elétron-positron. Este üjL

timo efeito só ocorre se a energia do foton for maior que

o dobro da energia de repouso do elétron; será ignorado no

que se segue pois só cuidaremos da detéção de fotòns cuja

energia não exceda uma poucas dezenas de kev.

Um foton, através do efeito fotoelétrico, cede
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toda sua energia a um elétron. Este, por sua vez, perde a

energia cinética que adquire em colisões com outros elé-

trons ou em interações com a rede cristalina. Como conse-

qüência disto, para cada foton que sofre o efeito fotoelé-

trico, é criado um determinado número de pares elétron-bu-

raco no cristal. Estas cargas são coletadas, a corrente

transformada num pulso e dai, através de amplificação che-

ga ao analisador multicanal.

Devido a flutuações estatísticas,para vários fo-

tons com mesma energia E podem ser formados diferentes nú-

meros de pares elêtron-buraco.

Então: <(N - N)2> = F N

onde N ê o número médio de pares produzidos por um foton

com energia E e N ê o número de pares produzidos por um de

terminado foton.

Assim, N = E/e onde e e a energia média associa-

da ã produção de um par.

Se o número de fotons é suficientemente grande

obtem-se uma distribuição em energia cuja largura média qua

drática a é definida como:

(-JL.)2 = <(N - N)
2>

2
ou a = e F E

Assim, as flutuações no número de pares èlétron-

buraco produzidos por uma radiação monocinêtica são uma Li

mitação fundamental na resolução dos detetores baseados na

medida da ionização produzida pela partícula incidente.

Se a distribuição for Gaussiana, isto ê, se for

da forma

_ - I E-EQ 2.
N(E) - N exp [- ~ (——•) }

onde N(E) ê o número de contagens com energia E e N ê o nú

I
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mero de contagens com energia E n, então

N i E-EQ 2
ln (NTÊT)

2

_ Se o interesse ê pela largura ã meia altura, en

" 2 S A E = 2(El/2 " E0>

(FWHM = full width at half maximum)

l n 2 - 2

AEFWHM =

4

AEFWHM
5,546 EE

AEFWHM3. wnt i

a2

i 2) eF;

Assim, para determinar F ê~preciso conhecer a

largura ã meia altura do pico correspondente a uma deter-

minada radiação incidente E. 0 valor de e ê conhecido com

razoável precisão (e - 2,98 ± 0,01 para o germanio e e =

3,86 ±0,02 para o silício)í9)

Como F e e são características do material que

não devem, em princípio, depender da energia da radiação,

vê-se que AE p W H M a(B) 1 / 2

i
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Para achar F é necessário, então, determinar
2 ~ ~

AE o que, no entanto, não é simples', pois esta não é

^ largura da linha obtida no analisador multicanal. Esta

largura está ligada não somente às flutuações estatísti-

cas na produção de pares elêtron-buraco, mas quando se ob-

serva um espectro através de um analisador multicanal a

largura de cada linha observada é acrescida por, pelo me-

nos, mais dois fatores, principalmente a contribuição ele

trônica para a largura e problemas com a coleção de car-

ga. Desde que as cargas (elétrons e buracos) começam a

se mover ate chegarem aos eletrodos ocorre um certo inte£

valo de tempo no qual elas podem recombinar ou cair em ar

nadilhas, implicando em que nem toda a carga produzida se

ja coletada. Como conseqüência disto, independentemente

ilas flutuações na produção de pares, surgem flutuações na

coleção de cargas, aumentando a largura da linha. Uma ca

racterística de um espectro quando a coleção de cargas i

_ ncompleta ê o aparecimento de uma cauda na parte esquer-

f!a de cada linha (parte de energia mais baixa), quebrando

a simetria da mesma (figura IV.1).

Para minimizar tal efeito ê preciso minimizar o

tempo de trânsito aplicando-se campos intensos no detetor,

ou usando detetores de pequeno comprimento a fim de redu-

zir o caminho a ser percorrido pela carga em movimento.

A carga coletada é transformada em um pulso de

determinada voltagem que lhe ê proporcional. Este pulso

passa por um sistema eletrônico de amplificação até che-

gar ao analisador.• Neste trajeto também surge o problema

de flutuações na amplificação e análise dos pulsos, o que

acarreta uma contribuição adicional para a largura da li-

nha. Para minimizar tal efeito é preciso procurar cons-

tantes de tempo que melhor se ajustem ao sistema, mas não

e possível reduzir a contribuição eletrônica para a largu

ra da linha a zero. Isto no entanto não é muito drástico

pois se for colocado um gerador de pulso na entrada do

prê-amplificador de tal forma que pulsos provenientes de-
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le passem pelo mesmo trajeto eletrônico que os resultan-

tes da interação de fotons com o cristal semicondutor, e

se medir a largura desta linha, pode-se estimar a contri-

buição eletrônica para a largura total da linha (figura

IV.2).

Em cada um destes três processos principais rejs

ponsáveis pela largura total da linha a distribuição ê

gaussiana ou difere pouco desta (~ 5%}. Portanto, é poss^

vel dizer que:

AET " AEpp + AECC + AEe

A 4 * AEe = A Ep P
 + AECC

onde AET ê a largura total da linha, AE é a contribui-

ção ã largura da linha devido a produção de pares buraco-

elétron, AECC ê a contribuição devido a coleção de cargas

e AE ê a contribuição eletrônica.

0 fator de Fano está ligado somente a AE (que

e o mesmo que AE.pWHM definido anteriormente) .

Ê possível medir AE_ - AE . Caso não houvesse

problema com a coleção de cargas o valor de F seria fácil

mente determinado. Mas tal efeito não é desprezível nem

mensurável da maneira direta.
2 «•

Para se determinar AE existem dois métodos
PP

principais:
~ 2 2 ~

1) Extrapolação de AE__ + AE para uma tensão infinita a
KX, pp 2

plicada ao detetor. Com isto, supondo lim AEnn = 0obtem-se AE que independe da tensão aplicada. Este

método possui o inconveniente de não se saber o compor
2 ~

tamento de AE ., para tensões muito altas, correndo o

* risco de extrapolar-se de forma que não corresponda ã

realidade.

2) Certificar-se que a linha ê simétrica para tensões a-

plicadas ao detetor suficientemente altas de tal manei



ra a poder supor que nião haja problema significativo

de coleção de carga . N'o-m se-.npre estas condições sao sa

tisfatórias nas condieõer, de trabalho. Tal método, por

tanto, fornece um limite superior para o valor do fator

de Fano.

Devido a nenhum oca métodos acima ser muito jus_

- licãvel não se tem, 3 té hcno.- um valor beir aceito para

Também não existe ntrnh.m trabalho teórico que determi

o.? de forma satisfatória c. /.=ilor de F eu a dependência de

' v.' _f, com a tensão aplicado ao detetor.

; •*. 2 -• Modelos teóricos po;^ determinação do fator de Pa-

no em semicondutores.

Não existem muitos modelos que permitam calcu-

lar teoricamente o valer d.-:, fator de Fano para semicondu-

'-ores, Para determinar tal valor e preciso fazer um estu

do sobre transições em semicondutores e conhecer suas es-

truturas de bandas, bem como ]evar em conta a produção de

for.ons no cristal.

0 modelo mais simples é o proposto por Bilger1

e que fornece limites superiores e inferiores para o va-

lor de F. íQeste modelo é considerada desprezível a con-

tribuição da produção de fonons para as flutuações esta-

tísticas na produção dos pares elétron-buraco. Outras sim

plificações foram feitas:

1) Os níveis da energia nas bandas de Valencia e condução

sâo igualmente espaçados, ou seja, a densidade de ní-

veis ê independente da energia dentro das bandas.

2) As seções de choque de todas as transições possíveis

são iguais, independente da energia da transição.

A figura IV-3 mostra um esquema do modelo.

FN = <(N - N)2>

onde N =» E/e é o número médio de pares produzidos por um

foton com energia E e e é a energia média necessária para

produzir um par.



43

Sendo e. . a energia da transição i •* j (Figu

ra IV-3) em uma colisão k:

<(N - -) > = < E (1
£ k=l

Se os impactos são independentes esta expressão

x reduz a

N < (1 - p =

onde m+I

onde E Q ê a largura em energia da banda proibida (gap) e

a Er e B Ep são, respectivamente, as larguras das bandas

de condução e Valencia. Supõe-se que a banda de Valencia

possui n níveis de energia, e a banda de condução, m ní-

veis. Depois serão tomados os limites m-*» e n-*<», que

correspondem a considerar as bandas como um contínuo de e

3iergia.

£ =
m n

L=0 j=0

= E,.

E,

= EG

E,

(m+1) (n+1) î Q j
? § (1+ *• n

Tm+IT

n m 3l + ** g j-
(n+1) (m+l)Z iSo~ (n+1)2 3=

+

1 + £

n m
2 (m+1)

n

a 2 (n+1) B

2 (m+l n+1

Para e n->®

(1)
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ogo: F = i <(e - e i ; . )
2>

c.

E 2

2 . 2 Q 2 . 2 »

2 , . ^ 2(m+1)* (n+1) (m+1) (n+1)

E 2

p o - S j ( i ( a - g ) 2 - I ( a - g ) 2 +

a2 1 in 2
+ a , ± (n+1) ,Z i^ +

(m+l)"1 (m+1) (n+1) 1 = 0

1 n 2
(m+1) E j -
(m1) E

(m+1) (n+1) j - 0

m n
ij)

(m+1) (n+1) (m+1) (n+1) i=0 J=0

| I * * - Í L J . I ) 1

(m+1)2 (n+1)2 1=0 j=0

F = ^ ( (a - B) + * £
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- n (n+1) (2n+l) - 2gg nm(n-H) (m+1)

(m+1)2 (n+1)2

Para n->» e m-*»

"T2
2 +

12

F = (a2 +
3 (a + $ + 2)'

E.
Substituindo a = BC

-ss:

F -±

r 2 -j o

lG_i.«__±_O
12

E
e 0 = BV

Er
2(a + & + 2 ) 2

Oi

nesta expressão, tem-

3 (EBV + E B C

(2)

A expressão (1) mostra que a transição média é a-

quela realizada entre os níveis situados nos centros rias

bandas de Valencia e condução. A expressão (2) mostra que

o valor do fator de Fano depende da energia do gap e das lar

guras das bandas.de Valencia e de condução.

0 limite inferior de F é obtido para E B V •*• 0 e

E-^, -»• 0. Neste caso, F -> 0. O limite superior ê obtido

quando E _ v -> » ou E B C •*• •», e quando F •*• 1/3.

Logo, para este modelo

0 < F < 0,33

Os limites inferior e superior independem da ener

gia do gap e são, portanto, iguais para qualquer semicondu-
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tor.

A maior limitação do modelo de Bilger ê ignorar

a competição entre a geração de fonons na rede cristalina

e a criação de pares elétron-buraco. Esta competição, de

natureza estatística, ê uma fonte importante de flutua-

ções no número de pares produzidos por uma radiação mono-

energêtica.

0 primeiro a considerar a importância dos fo-

nons foi W. van Roosbroek ' que mostrou como eles con-

trolam o grau de correlação entre os eventos ionizantes.

No modelo de van Roosbroek o fator de Fano ê considerável^

mente menor que a unidade quando a fração da energia inci

dente dissipada em fonons fica muito pequena. 0 modelo

anvolve uma grandeza chamada "energia limiar de ionizaçãdj

Ej, que ê a energia mínima que um transportador (elétron

ou buraco) deve ter para produzir um evento ionizante-. Es;

tabelece-se então uma relação entre E e E^ com a hipóte-

se adicional de não distinguir os elétrons dos buracos.Se

um transportador acaba com uma energia inferior a E_ ele

certamente só pode dissipar sua energia através da excita_

ção de fonons mas, mesmo que sua energia seja superior a

Ej ele pode produzir fonons. Através de uma técnica mate

mãtica conhecida como "crazy carpentry", van Roosbroek che_

ga a resultados numéricos para F que são no entanto maio-

res que os valores experimentais. No caso do Ge o valor

de F só cai a 0.121 quando o número de fonons ê nulo, su-

bindo rapidamente com o aumento do número de fonons e ten

dendo para 1 quando esse número fica infinitamente grande
, rev
,(13)

~ (12)
A situação foi revista por Klein seguindo ajL

gumas idéias de Shockley

A transferência da energia incidente para o se

micondutor tem lugar através de uma complexa seqüência de

eventos que ocorrem em duas etapas consecutivas. Inicia],

mente a energia liberada cria uma distribuição de nãp-e-

quilíbrio de transportadores devido ã promoção de elétrons

da banda de Valencia para a de condução.
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Estes pares formados podem possuir energia ciné

tica suficiente para causar novas ionizações. Enquanto a

energia cinética destes transportadores for maior que uma

certa energia limiar de ionização, eles geram novos trans»

portadores ou geram fonons. Esta etapa ê quase instantâ-

nea.

Quando a energia cinética dos transportadores

não for mais suficiente para produzir novas ionizações, is_

to ê, quando ela for menor que certa energia limiar de io

nização, estes transportadores a transferem para a rede.

Esta segunda etapa ê chamada termalização e ê bem mais len

ta que a primeira.

A figura IV mostra um esquema do processo de per_

da de energia. A primeira etapa termina com a produção

de transportadores quentes, que cederão a sua energia ci-

nética residual na segunda etapa (termalização).

A quantidade de energia que em média, é dissipa

da por cada par elétron-buraco, formado e que chamamos de

e, pode ser expressa como a soma da energia de gap Efi ma-

is dois termos de perda ÉL e Ê v. O primeiro termo

E R = r(htO está ligado diretamente à geração de fonons

de energia hw_ sendo r o número médio de fonons excita-

dos por cada par formado durante a primeira etapa (a eta-

pa de não-equilíbrio). O segundo termo de perda, ÊL, es-

ta ligado ao fato de alguns transportadores acabam por ter

energia insuficiente para induzir novas ionizações e essa

energia ê então transferida para a rede (etapa de termali

zação).

É importante deixar claro que no esquema da fi-

gura IV-4 já é suposto que a energia cinética residual dos

transportadores ê menor que a energia limiar de ionização.

O número r ê expresso como uma razão entre se-

çÕes de choque médias para excitação de fonons (cL) e pa-

ra ionização (õj) sendo que para esta última existe um va

lor limite inferior da energia (E_) abaixo do qual a se-

ção de choque aT ê nula.
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O segundo termo depende do espectro de energia

dos transportadores de carga produzidos na primeira etapa

e ê escrito como Ê = 2LE onde L ê um fator numérico
K -L

associado ao tipo de espectro.

0 valor de E, é maior que EG, e o valor conside

rado mais apropriado ê ^ E T ~ Ü E G ' P a r a u m a distribui.
(13) 3çao uniforme no espaço do momentum , e L = •?.

Logo, a energia média associada ã produção de um

par elêtron-buraco pode ser expressa como uma função li-

near de E_, fato que parece razoavelmente confirmado pe-

los .resultados experimentais.

e = E & + 2LE

e = E, 3LE

2.80 E
R

A energia E,, parece estar entre 0,5 e 1,0 eV o

que implica, no Ge, um número r de fonons superior a uma

dezena.

O fator de Fano pode ser expresso em termos de

eventos individuais.

Fn =

onde n é o número de pares produzidos numa colisão onde é

gasta uma energia E e e é a energia gasta, em média, para

cada par elêtron-buraco produzido.

Se o evento for tal que resulte na criação de

um par elêtron-buraco (n = 1) a energia consumida vale

E = E G + ER. Se o evento for tal que resulte na emissão

de um fonon ótico (n = 0) a energia consumida vale E- = hu).

Sendo a a seção de choque total para a produ

ção de fonons óticos, a seção de choque para a cria

K ^ M M ^
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ção de ura par com energia cinética residual entre E v e

E« + dEL* e o_ = da., a seção de choque total para a

criação de um par, é possível escrever:

F»=F-fe- < V T ) 2 + f(1- <—>> 2«°i)
•RI e

P = r (—) 2 + -^ < (ER + (EK - EK))
 2>

(ER>

(_R)2 (i + i) + 1 <(i - EK)
2>

e r £
z & &

• )

0 primeiro termo a direita é a contribuição de

fonons óticos ãs flutuações estatísticas. 0 segundo ter

mo ê a contribuição devido a flutuações na energia cinéti

ca residual. Supondo uma distribuição uniforme na zona

de Brillouin e bandas esféricas simples, este termo pode
(12)

ser escrito como

E r -
0.315 (—)*

e

Logo: P = (-£) * (1 + i) + 0.315 •(-±)'i

e r e

Se não houvessem perdas em fonons (ÜL = 0) o va

lor de F ficaria reduzido a

E
F = 0.315 (—)2

Como e = 2.80 E R + Ê R, F = • • ~ = 0.04. Este é por-
ü R (2.80)2
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tanto o limite inferior para F, por este modelo.

Na tabela IV encontram-se os' valores aceitos dos

parâmetros necessários para se determinar F para o germâ-

nio e o silicio{12).

EQ(ev)

IR(ev)

e (ev)

r

hu(ev)

F

Ge (779K)

0.735

0.926

2.975

25

0.037

0.120

Si (3009K)

1.102

0.526

3.66

10

0.052

0.05

Este modelo prevê, portanto valores para o fator

de Fano de 0.12 para o germânio e 0.05 para o silício.

Como resultado mais geral o modelo prevê que F

decresce â medida que EQ cresce. Como o comportamento de

c ê o oposto, isto é, s cresce à medida que E Q cresce, o

produto.Fe passa por um mínimo em função de EQ. Assim, a

resolução intrínsseca dos detetores semicondutores tem o

seu melhor valor para um certo valor de E Q que parece si-

tuar-se nas vizinhanças do valor 1,1 eV do silício.

Embora mais complexo que o modelo de Bilger, es-

te modelo também não leva em conta as estruturas das ban-

das de Valencia e condução e densidades de estado não uni-

formes entre .os diferentes valores.
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CAPITULO V

COLEÇÃO DE CARGA

V.1 - Aspectos Gerais

O principal problema para a determinação experi-

mental do fator de Fano ê o desconhecimento de detalhes do

processo de coleção dos transportadores de carga. A con-

tribuição de flutuações devidas ã coleção de carga para a

largura total de um pico não pode ser medida diretamente e

seu estudo teórico ainda não possui um modelo satisfató-

rio.

O tipo de dependência de AE^_ com a tensão apli-
CG

cada ao detetor está bastante ligado à maneira como a efi-

ciência na coleção de cargas varia com a tensão. Definin-

do como n, a eficiência de coleção de carga, que nada mais

é que a relação entre a carga coletada e a carga produzida

pela absorção de radiação incidente, temos

AEcc a < n 2 > " < n > 2

Para se derivar uma fórmula para eficiência de

coleção de carga é necessário fazer várias suposições que

nem sempre ocorrem. Além disso o estudo só tem validade

para uma determinada faixa de tensão aplicada ao detetor

não podendo ser estendido para tensões muito baixas ou, co

mo ê de interesse, tensões elevadas onde ê possível o apa-

recimento de fenômenos de avalanche.

A eficiência na coleção de cargas deve depender

de diversos' fatores como a tensão aplicada ao detetor, e-

nergia do foton incidente, mobilidade dos transportadores,

tamanho do detetor e propriedades intrínsecas do cristal.

Conhecer a eficiência de coleção de carga como função des-

tes parâmetros ê extremamente complicado.

As flutuações na coleção de carga são devidas

principalmente a dois fatores: fator geométrico e fator li.
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gado aos fenômenos de armadilhas e recombinações.

O fator geométrico possui este nome devido ao

fato que os pares de transportadores podem ser formados

em qualquer ponto do cristal e assim eles percorrem dis-

tâncias diferentes dentro do detetor. A eficiência na co

leção de cargas depende da eficiência na coleção dos dois

tipos de transportadores. Definindo como TI» a eficiência

total podemos escrever

<r»T
> * <ne

 + nb >

onde T), e T\ são, respectivamente, as eficiências de co-

leção de carga de buracos e elétrons. Essas eficiências

parciais podem ser muito diferentes. Para fotons de alta

energia, isto é, para comprimento de interação grande com

parado com as dimensões do cristal, os pares de transpor-

tadores são formados através de todo o volume do cristal

de forma aproximadamente homogênea e as flutuações na efi

ciência dos dois tipos de transportadores são grandes pois

os mesmos percorrem distâncias bem diferentes até chega-

rem aos eletrodos, dependendo da posição em que são cria-

dos. Para fotons de baixa energia, quase todas as intera

ções ocorrem nas proximidades da superfície do detetor fa

zendo com que só haja um tipo de transportador a se loco-

mover no cristal, já que o outro tipo praticamente é cria

do junto ao eletrodo que o atrai. Com isso as flutuações

na eficiência devido ao fator geométrico se reduzem bas-

tante pois um determinado tipo de transportador percorre

distâncias aproximadamente iguais.

No detetor de germânio, por exemplo, para uma <s

nergia de 80 kev ô comprimento de interação l/y = lmtnícom

priménto de interação ê a distância necessária para redu-

zir por um fator e a intensidade da radiação eletromagné-

tica incidente), Este comprimento diminui até aproximadamen

te 1,3 x 10 mm no limite de descoritinuidade K quando en

tão subitamente volta a crescer por um fator 7, voltando

ao valor incial a cerca dè 7 kév. No detetor de silicio
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os comprimentos de interação são bem maiores. A 11 kev,

por exemplo ê cerca de 10 vezes maior que no germânio e

este fator é ainda maior para altas energias.

O segundo fator está ligado a fenômenos de re-

combinações e armadilhas. Para radiações incidentes com

energias muito baixas o fator geométrico é pequeno mas es_

te fator devido a armadilhas e recombinações é grande pois

os transportadores formados próximos a superfície do det£

tor têm uma grande distância a percorrer até chegarem aos

eletrodos. Portanto, para energias muito baixas este de-

ve ser o fator preponderante.

Também inomogeneidades na região intrínseca, que

podem alterar localmente o valor do campo elétrico, podem

contribuir para as flutuações.

Vemos portanto que a eficiência na coleção de

carga depende também da energia da radiação incidente.

V.2 - Efeitos de ineficiência'na coleção de carga

Uma coleção ineficiente de cargas manifesta-se

através de vários fenômenos que podem ser facilmente veri

ficados:

a) Não linearidade

A carga produzida é proporcional ã energia da

radiação pois ela ê proporcional ao numero de pares forma

dos e este ê proporcional S relação E/e. Admitindo-se

que e, energia média associada â produção de um par, não

dependa de E como parecem indicar os. resultados experimen

tais, tem-se que Q a E. No entanto a altura do pulso re

sultante da absorção de radiação e que vai ser analisado

é proporcional não ã carga produzida, Q , mas â carga co-

letada Q . Se a eficiência de coleção n = Q_/Q_ fosse

c c p

independente de E teríamos que a altura do pulso seria tam

bem proporcional a E. No entanto o pulso tem altura pro-

porcional ã ri(E)Q ou n(E)E e o fato de n depender de

E gera respostas não lineares.
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b) Variação da posição do fotopico com a tensão aplicada

A eficiência além de ser função da energia E, é

função da tensão aplicada ao detetor V. Assim sendo,quan

do observamos em um analisador multicanal o canal em que

ocorre o máximo do pico correspondente a absorção total

de radiação incidente podemos constatar que a posição do

máximo varia com a tensão aplicada.

A função n(E,V) para E fixo é complicada. Exis

tem alguns trabalhos que tentam saber o tipo de dependên-

cia entre ri e V mas, como veremos na próxima seção deste

capítulo, em cada um destes trabalhos são feitas certas su

posições que podem ser válidas somente em casos muito es-
•«• -1 -1/2

pecxficos. Chega-se a dependências do tipo V , V ' e

outras mais suaves.

Uma boa maneira de se saber o tipo de função que

se aplica na região de tensões em que se trabalha ê examjl

nar como varia a posição de um dado fotopico com a tensão

aplicada.

c) Variação no tempo de subida dos pulsos

0 fato dos transportadores não chegarem aos ele

trodos todos no mesmo tempo pois percorrem distâncias di-

ferentes e alguns podem encontrar obstáculos (armadilhas,

inomogeneidades, etc) no percurso faz com que os pulsos te

nham um tempo de subida finito e que, além disso,haja flu

tuações neste tempo que diferem portanto de pulso para pul

so. Isto pode ser observado em um osciloscõpio e repre-

senta uma severa limitação ao uso desses detetores em cir_

cuitos de tempo (coincidência, por exemplo).

d) Aparecimento de cauda

Uma coleção de cargas insuficiente produz uma

cauda na região de baixas energias do fotopico conforme po

de ser observado no multicanal. Quanto maior a ineficiên

cia, maior probabilidade de, para uma energia dada, termos
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pulsos de altura menor que a maxima e portanto uma cauda

mais acentuada. Como a eficiência é uma função de tensão

aplicada, para uma dada energia, podemos variar o efeito

de cauda variando a tensão aplicada.

e) Alargamento do fotopico

As flutuações da eficiência provocam, como já

vimos, uma degradação na resolução do sistema, sendo res-

ponsável por um alargamento do fotopico.

V.3 - Dependência de AE com a tensão aplicada e energia

do foton incidente.

Existem alguns trabalhos onde se procura deter-

minar a dependência de AE com a tensão aplicada ao dete

tor e a energia da radiação incidente. No entanto, como

já foi mencionado estes trabalhos somente se aplicam a cer

tas condições onde certas suposições simplificadoras pos-

sam ser aplicadas.

Day (4) Zulliger e Aitken ' ' propuzeram que

esta dependência fosse do tipo AE a V-1 Em seus traba

lhos, no entanto, foram feitas várias suposições, algumas

das quais raramente ocorrem no detetor. Segundo tal mode_

Io foi suposto que:

i) o detetor ê planar

ii) o campo é constante no detetor

üi) a distribuição de armadilhas (trapps) é homogê-

nea

iv) o mecanismo de "trapping-detrapping" é desprezí-

vel

v) o produto da mobilidade pelo tempo de vida dos

transportadores de carga ê constante

vi) a distribuição de AE ê aproximadamente gaussia
C C •"*"

na

vii) os fatores de trapping são iguais para elétrons e

buracos
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viii) flutuações estatísticas no número de transporta-

dores caídos em armadilhas e desprezível

Quando é produzida uma certa distribuição de car

ga por unidade de comprimento, N(y) na posição y do dete-

tor (vide figuraH-7), a carga de elétrons produzida ê

Qp(e) -= e N(y)dy

onde d ê a espessura da zona sensível do detetor. Esta tam

bém é a carga de buracos produzidos. No entanto nem todas

as cargas produzidas são coletadas. A carga de elétrons co

letada é

,d

Qcol(e>
e_
V

N(y) K exp (- âx
veTe

) dx

x

dy

onde V e a tensão aplicada ao detetor, £ o campo elétrico,

v a velocidade dos elétrons e T o tempo de vida.

Supondo o campo elétrico constante no detetor pia

nar, assim como o produto v x , tem-se:

col - fl
,d

N(y) exp(- dy

onde A = v T é chamado "comprimento de trapping" para elee e e —
trons.

Logo, Q
Col

( e ) = e N(y)ne(y) dy

* Na figura II-7 a espessura d é chamada W e a posição y, Xf
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onde ne(y) - f

é chamada eficiência de coleção de carga para os elétrons.

Analogamente para os buracos tem-se:

,d

Qcol(P) - • N(y) np(y) dy

onde nb(y) = ^ (1

Portanto a eficiência de coleção de carga dos

transportadores de carga depende da posição onde é forma-

da a distribuição inicial de carga, e, consequentemente ,

da energia do foton incidente.

Usando como distribuição inicial de carga a ex-

pressão
y'Nj-j exp(-y'z)

N(y) =
(1 - exp(-y'd))

onde NQ é o número de fotons incidentes e p
1 o coeficien-

te de absorção total no material, e definindo os parâme-

tros L , = ^ como fator de trapping e M(E) = dvi (E)
e' D Ae,b

como fator de atenuação, obtém-se para o caso de

L e L. << 1 e M

coleção de carga;

L e L. << 1 e M •+• 0 o valor para eficiência total de

" X " | (L V

Portanto a perda de carga (1 - n t o t •<) é pro-

porcional ao fator de trapping L.

Como L = d/X = d/vr, saber a dependência" de

AE com a tensão aplicada ê o mesmo que saber a dependên

cia das velocidades dos transportadores com a mesma.
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Na região ohmica temos simplesmente v = yÇ = -~r,

onde y ê a mobilidade. Neste caso a perda de carga ê in-
2 -2

versamente proporcional a V e A E _ a. V
(3)

Esta foi a dependência proposta por Zulliger ,

que no entanto não encontrou esta dependência experimen-

talmente devido principalmente ao fato de que o comprimen-

to de trapping não ser constante principalmente a baixas e

nergias.

A validade da lei de Ohm não se estende a campos

muito elevados. Ê preciso estudar a velocidade dos tran£

portadores com o campo elétrico . Com a aplicação de

um campo elétrico ao cristal os transportadores ganham e-

nergia cinêtica pois são acelerados. Isto faz com que a

situação de equilíbrio existente sem a presença do campo

não mais exista. No entanto a energia dos transportadores

não cresce indefinidamente pois quando a energia media dos

transportadores fica maior que a da rede estes começam a

perder energia em colisões com a mesma. Devido a capacida

de calorífica da rede ser maior que dos transportadores a

temperatura da rede torna-se menor que a dos transportado-

res. Para carapos não muito elevados esta diferença de tem

peratura pode ser desprezada.

Como conseqüência deste aumento de temperatura

dos transportadores a corrente não cresce linearmente com

a tensão aplicada, isto ê, a lei de Ohm deixa de valer pa-

ra campos elevados. Isto implica em que a velocidade crês

ce não linearmente com o campo e a mobilidade não é mais

constante.

O tipo de dependência da velocidade dos transpor_

tadores com o campo elétrico depende dos tipos de proces-
sa1) ~

sos de colisões. Haugv ' faz um estudo sobre a variação

da corrente com o campo supondo que o tipo de espalhamento

ê por vibrações acústicas longitudinais da rede, encontran
1/2 ~

do uma dependência do tipo I = y£ para campos elevados.

Neste estudo também ê suposto que as bandas de energia são

superfícies esféricas, o que na realidade ê uma simplifica
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çao não verificada em semicondutores. Ê importante notar

que embora espalhamentos por fonons acústicos sejam predo

minantes para determinados valores de campo elétrico, pa-

ra campos muito elevados a predominância passa a ser de

espalhamentos por fonons óticos. Então, dependendo do va

lor do campo a corrente pode ser proporcional a Ç onde

v /• 1/2.

As características encontradas experimentalmen-

te ' ' > i p a r a a velocidade dos transportadores (ou cor

rente) em função do campo elétrico para germânio e silí-

cio são:

V A

Na região de campos fracos (região 1) vale a lei

do Ohm I = oQÇ onde aQ é independente do campo. Com o

crescimento do campo (região 2) surgem aumentos de-desvi-

os áesta lei e um termo em terceira ordem no campo elétri^

co passa a ser considerável e a corrente pode ser expres-
2

s.i por I = cft\ (1 + BÇ ) onde 6 e uma constante negativa

í;î 0). Esta região é chamada de elétrons mornos. Para va

lore's de. campo mais elevados (região 3, de elétrons quen-

tos) a dependência da corrente com ó" campo passa a ser da

forma-. Çv com v ~ 1/2 e este valor de v vai decr.esceri

ç%> ,forá o campo até que tende a zero, isto é, chega-se a

^ÍW região (região 4) onde parece haver uma saturação da
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corrente, ou seja, a velocidade dos transportadores satura

-se, ficando independente do campo.

Em termos de energia dos elétrons podemos defi-

nir as regiões comparando a energia E,., que os elétrons ad-

quirem no campo com a energia térmica destes.

região 1: Ej

região 2: E,

região 3: Ef

região 4: E_

B,

lei de Ohm I = a_Ç

elétrons mornos I = OQÍ; (1+eç
2) 6<0

E™ : elétrons quentes I = y£v v = 1/2

elétrons quentes-saturação I « cte'T*

Na região de elétrons quentes o comportamento da
corrente depende muito do tipo de espalhamento e a expres-
~ 1/2

sao I = y£ ' so e valida para espalhamento por fonons a

cústicos. Este ê, como jã foi mencionado, uma fonte de dî

vergência entre este estudo teórico e os valores experimen

tais pois para campos muito altos o espalhamento por fo-

nons óticos ô predominante, fazendo com que se encontre u-onde v -varia de 1/2 até o valor ze-
üm estudo feito por Nag ' considerando espalhamento

ma dependência em l
ro. Um estudo feito por Nag ' considerando
por fonons óticos chega a expressão válida somente para cam
pos altos.

I =
(a

que realmente leva a valores constantes para campos muito

elevados.

Strokan e Adjacic usam a dependência de v
1/2 2

com Ç para propor uma proporcionalidade entre AE
-1 "

com V .

Não se pode, no entanto, estabelecer qual a de-

pendência da velocidade dos transportadores com o campo e-

lêtrico sem analisar a região de campo elétrico que existe

no detetor utilizado.

Podemos sugerir uma expressão geral de v em fun-

ção de Ç:
v = v fl - e"aÇ)
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que parece se ajustar razoavelmente aos resultados experi-

mentais de Ryder e Zulliger (vide figura V-l).

O parâmetro a ê obtido para baixos valores de cam

po elétrico onde a expansão em série de potências fornece,

em primeira aproximação, v = vM a Ç e assim WQ = vma deve

ser o valor da mobilidade para campos fracos. A velocida-

de de saturação V M parece independer do tipo de transpor

tador e também parece ser igual para o germânio e silício.

Seu valor numérico é da ordem de 10 cm/s. Utilizando va

lores de u a 77ÇK e para campos fracos ' temos:

7 —3
elétrons em germânio: v^(Ge) - 10 {1 - exp(-3,62x10 Ç)}

7 "*3

buracos em germânio: v, (Ge) = 10 {1 - exp(-4,22x10 £)}

elétrons em silício: v (Si) = 10 {1 - exp(-4,04xlO Ç)}

buracos em silício: vb(Si) = 10
7{l - exp(-l,85xio7 £)>

Se estas expressões par?, as velocidades dos trans_

portadores forem corretas, para- £ >, 5a , onde chamamos
Ç o "campo crítico", já estaremos em plena região de sa-c
turação. Além disso ê importante saber se lidamos com elis

trons, buracos ou ambos, e isso, como já vimos, depende da

energia pois, por exemplo, se os transportadores forem pro

duzidos junto ao contato n+ então só devemos nos preocu-

par com os buracos.

Os carapos críticos para os 4 casos são:

elétrons em germânio: £ = 1,4 kV/cm

buracos em germânio: Ç = 1,2 kV/cm

elétrons em silício: Ç = 1,25 kV/cm

buracos em silício: Ç = 2,7 kV/cm

Com respeito ao comportamento da quantidade-
2 2 ~
* - AE^ em função da energia E da radiação incidente,2

algumas informações sobre a maneira como a largura AE va
2

ria com E podem também ser retiradas. Como AE varia li-

nearmente com E desvios da linearidade da curva
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2 2 ~ ~
(AE_ - AE ) x E dao a informação desejada. A seguinte re

i e (Q) ~~

laçao e porposta por Strokan et al. * * :

AE£ - AE* = 0 \ + Y Eonde 3 é um fator (suposto independente de E e V) ligado

âs perdas de carga e efeitos de inomogeneidade e y é aquan

tidade que envolve e e F (supostos também independentes de

E). Para tensões muito baixas espera-se que a contribui-

ção do primeiro termo â direita (AE__) seja significativa

(qualquer que seja a dependência com V). Para fotons de

baixa energia como os usados neste trabalho (E £ 136 kev)

não é esperado um desvio significativo do comportamento li

near mesmo a baixas tensões.
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CAPITULO VI

DETERMINAÇÃO EXPERIMENTAL DO FATOR DE FANO

VI.1 - Introdução

Foi medido o fator de Fano para o germânio para

2 detetores diferentes: um de germânio intrínseco e outro

dopado com lítio. Para tal foram analisadas diversas li-

nhas simples de radiação y provenientes de fontes radioa-

tivas.

Também foi determinado o valor do fator de Fano

para o silício com um detetor Si (Li), mas este somente com

duas linhas (14.4 kev do Co57 e 35.4 kev do Sb 1 2 5), devi-

do ã baixa eficiência deste detetor para energias mais al̂

tas e ã indisponibilidade de linhas monoenergéticas a baî

xas energias.

A aparelhagem usada, além dos detetores e fontes

radioativas consistiu de preamglificadores, amplificadores

ORTEC, linear gate ORTEC M-426, geradores de pulsos (ORTEC

M-419 e Intertechnique G-26) e analisadores multicanais

com 4096 canais Hewlett Packard com ADC de 200 MHz e In-

tertechnique com ADC de 100 MHz.

O esquema da experiência está na figura VI-1.

A maior parte das medidas foi feita com o analjl

sador Hewlett Packard e para cada detetor foi escolhido o

amplificador que melhor se adaptasse ao mesmo, com cons-

tantes de tempo que fornecessem melhor resolução dos pul-

sos.

As linhas a serem estudadas devem ser simples e

para tal devem corresponder a radiações y pois os • picos

correspondentes a raios X são complexos, o que aumenta su

as larguras e, consequentemente seria obtido um fator de

Fano maior que o real, pois parte da largura seria devida

â' complexidade da linha.

As fontes usadas, com as respectivas linhas fo-

ram:



68

Fonte

Co57

Am 2 4 1

Sb 1 2 5

Ba 1 3 3

linhar

14.4 kev

122.1 kev
136.5 kev
59.5 kev

35.4 kev

81.0 kev

Para cada linha foi variada a tensão aplicada ao

detetor em intervalos de 100V, entre 300 e 1500V para os

detetores de germânio intrínseco e silício (lltio) e entre

300 e 1200V para o germânio (lltio).

Quase todas as medidas foram feitas mais de' uma

vez (algumas delas quatro vezes) e como resultado foram to

madas as médias entre elas.

Cada pico possui, em geral, um número de conta-
3 4gens entre 10 e 3 x 10 no canal central, a fim de que se

tenha uma estatística boa para bem defini-lo.

Foi tomado cuidado para evitar o empilhamento no

detetor 6 tempo morto no analisador, com o que a resolução

seria prejudicada. Também foi mantida constante a geome-

tria entre a fonte e o detetor em cada série de medidas a

fim de evitar alguma possível variação na resolução.

As fontes de erro nas medidas provêm das seguin-

tes fontes:

a) erro estatístico

b) imprecisão no traçado do contorno do pico,, e consequen-

temente imprecisão para achar o número de canais â meia

altura do pico.

Como esta última fonte de erro supera a primeira

foi tomado como erro em cada linha a imprecisão em canais

na meia altura do pico. O valor deste erro foi estimado.
2 2 1/2Para achar o erro em cada valor de (AET - AE •) '
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foi usada a propagação de erro:

± o T )
2 = AE2, ±

AE2 ±(AE

(AET ± a T )
£ - (AET ± a j *

= (AE2 - AE2) ± 2(aTAET +

2 2 1/2 -
O erro para cada linha (AE* - AE*) ' e, então,

2(0mAE_ + cr AE

JT — e '

1
2 IAV^ — AT? >

Logo, para cada linha o valor encontrado é o seguinte:

_ A E
- AE

2,l/2+

2
- AE2)

Os erros obtidos ficam na faixa de 2 a 15%, de-

pendendo da linha. A linha de 136.5 kev do Co no dete-

tor de Ge (intrínseco) foi a que apresentou maiores erros

(10 a 15%) devido a uma estatística mais pobre que nas ou

trás linhas.

Foi observado que a largura da linha provenien-

te do gerador de pulsos não varia com a energia. Mesmo as_

sim esta linha foi colocada perto da'energia da radiação

Y a ser estudada (vide figura IV-2), isto ê, a altura; do

pulso do gerador foi escolhida o mais próximo possível da

altura do pulso correspondente â absorção total do fotpn

considerado. . . • • - . . . . • • . •• ,

VI,2 - Métodos para determinação do fator de Fano

O ponto fundamental na analise dos resultados
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experimentais para a obtenção do valor do fator de Fano é,

como já foi discutido, o critério usado na eliminação da

contribuição associada a flutuações na coleção de carga.
~ 2

Para utilizarmos a relação F = AE /5.546 eE deve

mos estar seguros que AE é a largura intrínseca da linha,

isto ê, aquela devida somente â flutuação estatística na

produção de pares (AE ). Para isso devemos estar certos

de que eliminamos todos os efeitos adicionais responsáveis

pelo alargamento da linha. Além disso, para usarmos esta

expressão somos obrigados a admitir que a linha intrínseca

é uma gaussiana.

0 primeiro passo para se obter a largura da li-

nha intrínseca ê medirmos a contribuição eletrônica para o

alargamento da linha. Precisamos tomar cuidados no descon

to desta parcela pois o valor de AE depende da tensão a-

plicada ao detetor, onde,principalmente para pequenos valo

res do campo elétrico aplicado a capacitância do detetor,

e portanto o ruído do préamplificador, depende da tensão a_

plicada. Mesmo quando usamos preamplificadores sensíveis

ã carga, descritos no capítulo II, é uma precaução indis-

pensável determinar AEe para cada diferente valor de ten-

são. Por outro lado, quando a tensão cresce demasiadamen-

te as correntes de fuga aumentam provocando total deterio-

ração da resolução do detetor.

Descontada a contribuição eletrônica resta o pro

blema de eliminar AE . As flutuações na coleção de carga

além de produzirem um alargamento na linha são responsá-

veis por uma assimetria da mesma, o que, aliás de certo mo

do invalida a soma em quadratura usada -para definir a lar-

gura total.Se pudermos garantir que a coleção de carga é com
2 2 2 ~~

pleta então áEÍ - AE = AE e podemos obter o valor do
fator de Fano diretamente para cada valor de energia E . ou

2 2então, representando AEm - AE_ contra E, obter uma reta eu
jo coeficiente angular permite a determinação de um valor

médio de F válido no intervalo de energia considerado. Es
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te último método sô ê válido na hipótese de que e e F in-

dependem de E.

0 critério usado, em geral, para assegurar que

o efeito de flutuações no processo de coleção de cargas

foi eliminado ê extrapolar (AE2 - AE2)1/'2 para V-*». Al

guns autores sugerem que se meça esta grandeza para vá-

rios valores de V desde tensões muito baixas até a tensão

de trabalho (uma tensão muito baixa, aqui, é considerada

20 a 30% da tensão de trabalho) e então,representá-la gra

ficamente contra V~a e finalmente extrapolar tal curva pa

ra V a-> 0. Assim a ê um coeficiente positivo que para a!L

guns autores vale 1 e para outros vale 1/2.

Como já vimos no capitulo anterior este valor

deve depender da região de campo elétrico em que se esta

trabalhando pois a velocidade dos transportadores de car-

ga ê proporcional a Ç ou E, ' ou mesmo independente* de Ç

dependendo desta região.

Portanto, o ponto importante não ê tanto saber

quanto vale a ou qual a teoria que pode justificar um cer

to valor de a mas que, dentro desta metodologia, AE é

obtida extrapolando-se linearmente para V-*». O que nao e

aceito aqui ê justamente a validade desta extrapolação li

near. •

Fazendo esta extrapolação linear alguns autores

' chegaram recentemente a valores extremamente redu-

zidos para o fator de Fano no caso do germânio.

Ora, se a dependência da velocidade dos trans-

portadores de carga com o campo elétrico varia com o va-

lor do campo, tendendo a uma velocidade de saturação não ê

de se esperar que a função (AE2 - AE") ' deva ter de-

pendência linear com V para tensões cujo valor varia

desde 20% da tensão de trabalho até infinito.

O que deve ocorrer é que dependendo do valor do
2 2 1/2

campo o comportamento de (AET - AEe) ' deve se modifi-

car. Para tensões muito baixas esperamos uma dependência

em V . Para valores intermediários esperamos uma depen-



* Na figura II-7 a espessura d é chamada W e a posição y, X
0'
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dência do tipo V a onde a deve ser próximo de 1/2. A par

tir de uma certa tensão crítica deve haver uma estabilida
2 2 1/2de, isto e>. (AET - AE ) ' deve, praticamente, independer

da tensão aplicada. Estas transições podem ser suaves ou

bruscas, conforme o detetor. Vamos continuar usando a de

signação de tensão critica embora sô em alguns casos esse

nome possa realmente ser justificado. A situação que de-

ve existir é a seguinte:

ivT

VT = TENSÃO
DE

TRABALHO

Ê de fundamental importância sabermos em que fâ L

xa de tensão estamos trabalhando a fim de termos uma idéia

do qúe deva ser feito para determinar o valor de F.

Em alguns casos (vide figura VI-2) já estamos na

região de estabilidade correspondente a uma reta muito pou

co inclinada (ou horizontal) mesmo para tensões bem infe-

riores a tensão de trabalho. Neste caso uma extrapolação

linear para V-w» leva a um valor de AE relativamente cor
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reto. Em outros casos (vide figura VI-5) nos encontramos

ainda na região de campo menor que o campo crítico, e uma

extrapolação para V-»-» conduz a valores muito pequenos pa-

ra F.

A nossa interpretação é a seguinte: a partir de

um determinado valor de campo elétrico a coleção de car-

gas é praticamente integral e, assim, muito antes de V-»-»
2 2 1/2

a largura (AE* - AE~) ja e praticamente igual a AE .
i e PP

Se a tensão de trabalho e razoavelmente superior a uma ten

são crítica acima da qual AE é praticamente nula, então
cc

podemos apreciar perfeitamente a curvatura que aparece na
~ 2 2 1/2 —arepresentação do grafico de (AE* - AE ) ' contra V edex e —

vemos nos utilizar para efeito de extrapolação apenas os

pontos correspondentes a V razoavelmente maiores que a ten

são critica. Estes pontos definem uma reta de coeficien-

te angular quase nulo e ê mais ou menos irrelevante extrai

polar linearmente para V-+«> essa reta ou simplesmente usar

valor médio para os pontos que aparecem nesta região. Se,

no entanto, a tensão de trabalho é inferior ã tensão cri-

tica e não podemos apreciar a mudança na inclinação da re
2 2 1/2 ~"

ta com a estabilização dos valores de (AE^ - AE ) ' a ex
trapolação não deve ser feita para V-»-» mas para V tenden-

2 2 1/2
do a este valor crítico, pois a partir dele (AET - AEe) '
não continua mais a diminuir indefinidamente. Nestes ca-

sos ê preciso ter uma idéia da tensão crítica para poder-

mos extrapolar até este valor e então considerar que.
2 2 1/2

(AET - AE ) ' para esta tensão é o valor de saturação o

que fornece, se. não o valor exato de AE , pelo menos um

limite superior do qual AE não deve diferir muito.

Para determinarmos a tensão crítica podemos ex-

plorar um outro aspecto do fenômeno da coleção de cargas

que é a assimetria associada â coleção incompleta. Para

isso procuramos um parâmetro que, no caso de simetria, te

nha um valor bem definido para o qual tenda assintotica-

mente quando se varia a tensão aplicada. Um gráfico re-
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presentando esse parâmetro contra V permite então determi.

nar o valor da tensão critica quando es.se parâmetro atin-

ge seu valor limite indicando que a linha é suficientemen

te simétrica para que possamos considerar que a coleção de

cargas ê integral e AE , ê desprezível.

Veremos, a seguir, qual o parâmetro escolhido e

qual os critérios usados para definir a simetria do pico

fòtoelétrico.

Se a linha tivesse uma forma gaussiana seria re-

presentada pela expressão
v •"• X 2

N(X) = N(X0) exp{- -| (—5—2} )0)

onde N(X) é o número de contagens na coordenada (canal) X

e N(XQ) é o numero de contagens no máximo (coordenada X=X-A

Sejam X_, X.- e X.Q as coordenadas (canais) dos pontos â

esquerda de X. onde o valor de N(X) vale, respectivamente

1/2, 1/5 e 1/10 de seu valor máximo e X2, X- e X,Q as co-

ordenadas dos pontos â direita de XQ definidos de modo a-

nãlogo. Assim, as larguras totais a 1/2, 1/5 e 1/10 da

altura valem, respectivamente, X2 - xj, X,- - X_ e

X10 ~ X10'

No caso de fotopicos observa-se que mesmo para

tensões muito inferiores à tensão normal de trabalho ele

ainda pode ser descrito por uma gaussiana na região situa

da acima da meia altura. Ajustamos assim aos pontos expe_

rimentais situados entre xZ e X2 uma gaussiana que serve

para definir Xfl. Definindo XQ podemos determinar os par£

metros C^ = XQ - X± e cT = X^ "'XQ com i = 2, 5, 10.Se

o pico ainda ê gaussiano em i = 10 então C. = C. = C. e

podemos definir as seguintes relações: R. = C./Co e
+ • + ••
R. = C./C- que sao iguais,no caso de uma gaussiana, a

• - +•

1,524 para i = 5 e 1,823 para i = 10. Os parâmetros R. e

R. são os escolhidos para medir o quão um pico fotoelétrí

co é gaussiano. O pico pode ser gaussiano à direita, sem

o ser ã esquerda e neste caso é obvio que há assimetria.

Medimos o desvio de simetria a um i-avos da ai-
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tura pela razão A. = C./C. que, no caso de um pico simé-

trico vale obviamente 1 para qualquer valor de i. Escolhe

para estudar a assimetriamos o parâmetro A10 - cio/cio

de

por ser este o parâmetro mais sensível.

Estudamos a variação com a tensão aplicada

Rg, R£o e A . Nos dois primeiros casos temos uma indica

ção de quão gaussiano é o pico â direita e ã esquerda do

máximo e no último caso podemos ver a partir de que valor

de V podemos admitir que a coleção de cargas é completa.

Com a expansão usada, freqüentemente de ordem de

20 a 30 ev/canal, o erro em cada um dos cinco parâmetros

acima é da ordem de 2 a 3%. Desvios superiores a 6 ou 8%

em relação aos valores de referência podem ser considera-

dos significativos.

Existem outros aspectos colaterais do problema

de coleção de carga que podem ser usados para nos tíertifi

carmos se a partir de certa tensão atingimos uma situação

de coleção quase integral.

Para saber se na tensão de trabalho tal situa-
~ 2 2

çao ja foi atingida podemos fazer uma curva de (AE_ - AE )
contra E para esta tensão. Caso o valor de AE

cc
seja des_

pois

va-

então não devemos encontrar uma reta em tal

prezlvel devemos obter uma reta (vide figura VI-2)

AE =* (5.546 eF)E. Caso ainda seja significativo o

lor de AEcc

gráfico (vide figura VI-8).

Outra maneira de observarmos se ainda ocorre i-

neficiência na coleção de cargas é examinarmos a posição

do máximo, XQ, em função da tensão aplicada. O valor de

XQ cresce com a tensão até alcançar um valor máximo limi-

te que chamaremos X_ que não mais se modifica quando cres_

ce a tensão,

gem)

X =

Definimos o parâmetro (expresso em percenta

x;
1 - (- x 100

que representado contra V deve exibir um comportamento t.i
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po assintótico mas atingindo um valor praticamente igual a

100% para tensões acima da tensão critica. O erro em x é

tipicamente de ordem de 0.1% podendo ser ainda menor se o

ganho do sistema de amplificação for bastante grande. Se a

tensão de trabalho for menor que a tensão crítica não pode

remos determinar Xfl e consequentemente x
 mas xim gráfico de

r ,,o*
X1 = x 100

,0' -
onde XQ é a posição do máximo na tensão de trabalho, con-

tra a tensão aplicada nos permite verificar que a estabili

zação ainda não foi atingida.

VI.3 - Análise dos Resultados Experimentais

Foi medido o fator de Fano no germânio e si-llcio

usando 3 detetores diferentes: Ge intrínseco, Ge(Li) e

Si(Li). Devido ãs diferentes características de
2 2 1/2

(AET - AE ) para os três casos, eles serão analisados

separadamente.

a} Detetor de Germânio intrínseco

Para este detetor foram usadas cinco linhas:14.4

kev, 35.4 kev, 59.5 kev, 122.1 kev e 136.5kev. A tabela
2 2 1/2Vl-1 mostra os valores de (AE,,, - AE ) para diversas ten
JL e —

soes e para todas as cinco linhas:

TABELA VI-1

2 2 1/2
(AET - AE ) ' x V para detetor germânio (intrínseco)

Voltagem

(V)

1500

1400

(AE^ - AE^) 1 / 2 (ev)

14.4 kev

144 ± 14

35.4 kev

232 ± 12

239 ± 13

59.5 kev

319 ± 10

316 ± 8

122.1 kev

457 + 14

462 ± 35

136.5 kev

510 + 33

532 ± 70
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Voltagem

(V)

1300

1200

1100

1000

900

800

700

600

500

400

300

14.

150

145

149

161

166

145

161

4 kev

± 20

-

± 26

-

± 20

-

± 15

-

± 19

± 28

+ 25

35.4 kev

250 ± 12

269 ± 11

• 253 ± 14

240 ± 10

260 ± 9

251 ± 12

268 ± 14

-

293 ± 11
-

—

- A E 2 ) V 2

59.5 kev

320 ± 8

331 ± 8

328 ± 9

322 ± 8

328 ± 8

319 ± 8

330 ± 10

-

354 ± 10
-

—

(ev)

122.

469

448

463

448

467

469

444

421

469

510

472

1 kev

± 20

± 32

± 35

± 15

± 20

± 12

± 22

± 27

± 32

± 25

± 25

136

508

493

535

518

555

485

500

553

475

. 5

+

+

±
+

±
±
±
-
±

+

—

kev

73

50

64

85

60

58

74

70

75

A figura VI-1 mostra que um gráfico de
2 2 1/2

T - AE ) ' contra l/V fornece uma reta horizontal (ou

quase) significando que nesta faixa de tensão aplicada @00

a 150.0 V) a eficiência na coleção de carga é praticamente

completa.

Como já foi discutido anteriormente não há gran

de diferença no valor do fator de Fano se tomarmos um va-

lor médio entre os valores de (AET - AE ) ou se extra-

polarmos linearmente a curva até l/V+0. Desta forma os

valores obtidos para o fator de Pano no germãnio para di-

versas energias foram:

TABELA VI-2

energia (kev)

14.4
35.4
59.5

122.1
136.5

fator

0.095
0.118
0.108
0.105
0.119

d e

±

+

+

±
+

0

0

0

0

0

Fano

.007

.012

.005.

.007

.018
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Verificamos que o valor de F independe da ener-
1/2gia radiação incidente, confirmando á relação AE a E ' .

O outro método para determinar o valor de F ê, jã verifi-

cado que ele é independente de E, plotar a curva
2 2

(AET - AE ) x E, que deve resultar numa reta cujo coefiĉ L

ente angular é igual a 5,546 eF, pela própria definição

de F. Esta reta, assim como todas as outras deste traba-

lho foram obtidas através do método de mínimos quadrados.

A figura VT-2 mostra esta curva com a tensão de

operação (1500 V). Nela aparecem os pontos correspondsn-
o i n

tes âs energias de 46 kev ( raio y do Pb ), 81 kev (ra-

io Y do Ba ) e 89 kev ( raio y do Cd ) além das cinco

linhas jã mencionadas, pois parece óbvio que o comporta-
2 2 1/2

mento de (AET - AE ) ' x l/V para estas energias e seme-

lhante às outras, o que fez com que só nos preocupássemos

com o seu valor para a tensão de operação.

0 fator de Fano no germânio foi medido e seu va

lor é F = 0.105 ± 0.004, que está de acordo com o que foi
(d \ ' <.

obtido por Auler et ai. . Este valor nada mais e do

que um valor médio entre os valores da tabela VI-2.

Como jã foi discutida na seção anterior existem

outras maneiras de verificarmos se a coleção de carga já

ê total na região em que trabalhamos. A tabela VI-3 mos-

tra os valores obtidos no estudo da simetria do fotopico

e sua comparação com uma curva gaussiana. Este estudo foi

feito com todas as linhas estudadas e a tabela só mostra

os valores para a linha de 59.5 kev pois os resultados fo

ram todos semelhantes. TABELA VI-3

A10

4

1500 V

1.034

1.547

1400 V

1.004

1.535

1200 V

1.061

1.524

900 V

1.008

1.523

700 V

1.052

1.500

500 V

1.043

1.523
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R10

R5
RIo

1500 V

1

1

1.

.841

519

832

1400 V

1

1

1.

850

559

858

1200 V

1

1

1

.817

534

827

900 V

1

1

1.

828

551

858

700 V

1.

1.

1.

797

531

861

500 V

1

1.

1.

836

554

885

Isto mostra que os fotopicos além de simétricos

correspondem a uma curva gaussiana dentro de um erro de 2%,

o que, confirma a hipótese de que não existem problemas com

coleção de carga para este detetor nesta faixa de tensão a

plicada.

A figura VI-4 mostra a variação da posição do má

ximo do fotopico com a tensão aplicada. Entre 500 e 1500V

para a linha de 122 kev (tomada como exemplo) esta' posição

varia 0,2% o que é praticamente desprezível.

O campo aplicado ao detetor nas condições de tra

balho é de 3 kV/cm que é maior que 1,4 kV/cm que é o cam

po crítico para se atingir a saturação da velocidade dos

transportadores, segundo os valores do capítulo anterior.

Portanto parece não haver problemas quanto a de-

terminação do fator de Fano no germânio com o uso deste d£

te tor.

b) Detetor de germânio (lítio)

Para este detetor foram usadas cinco linhas:35.4

kev, 59.5 kev, 81 kev, 122.1 kev e 136.5 kev. A tensão de

operação deste detetor é de 1200 V e' a faixa em que a ten-

são foi variada foi entre 400 e 1200 V. A tabela VI-4 mos
2 2 1/2tra os valores obtidos para (AE™ - AE ) ' x V.
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T3&BEIA VT-4

x V para detetor de Ge (Li)

Voltagem

(V)

1200

1100

1000

900

800

700

600

500

400

35.

307

296
310

354

349
360

480

4 kev

± 14

± 15

± 10

± 10

± 21

± 15

-

± 29

59.

352

360

375

379

460

580

657

810

(AE^

5 kev

± 22

± 25

± 26

± 35

± 35

± 32

± 44

± 50

81 kev

450 ± 33

442 ± 21

490 ± 33

488 ± 31

516 ± 44

670 ± 62

760 ± 60

859 ± 70

1080 ± 59

(ev)

122

586

570
580

626

720

1240

kev

± 17

± 18
± 20

-

± 17

-

± 13

-

± 24

136 kev

603

593
611

649

770

1275

± 20

± 30

± 50

-

± 20

-

± 39

± 22

As figuras VI-5 e VI-6 mostram como varia
2 2 1/2 -

(AE_ - AE ) ' com l/V. Para tensões muito baixas, ate cer

ca de 8.00 V, há uma dependência linear, mas quando a ten-

são se aproxima da tensão de trabalho começa a aparecer u

ma certa estabilização, mas ainda não ê possível determi-

nar qual seria a tensão onde a coleção de cargas seria com

pleta. Este ê o aspecto de curvas que aparecem em diver-

sos trabalhos anteriores' ' ' 'e as diferentes maneiras de

analisá-las ê que conduz a diferentes-valores do fator de

Fano. Uma maneira ê supor que já há coleção total na ten

são de trabalho e o valor de AE é suposto ser uma média

entre os valores mais próximos da tensão de trabalho. Eis

te método conduz a um valor do fator de Fano elevado, que

nós chamaremos aqui de F., que é um limite superior para

F. Outra maneira de achar o fator de Fano ê extrapolar

linearmente (AE2 - AE?) 1 / / 2 contra l/V até V -»• « tomando
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somente os pontos onde parece passar uma reta de menor in-

clinação, isto ê, desprezando os pontos correspondentes âs

tensões muito baixas. Este método conduz a um valor do fa

tor de Fano (F2) menor que F, pois como já foi discutido an

teriormente não tem sentido esta extrapolação para V-*». Ê

preciso descobrir a tensão crítica para a qual á coleção de

cargas seja total e extrapolar a curva para este valor fi-

nito da tensão.

Para descobrir esta tensão critica fazemos uma a

nãlise da assimetria dos fotopicos, que já foi discutida

anteriormente. A tabela VI-5 mostra os resultados obtidos

para uma das cinco linhas (59.5 kev), pois nas outras as

conclusões sãò semelhantes.

TABELA VI-5

A10
' +

Río
*T
RIo

1200 V

1.194

1.500

1.793

1.610

2.074

1000 V

1.470

1.494

1.760

1.744

2.500

800 V

1.776

1.489

1.773

1.750

2.663

600 V

1.931

1.468

1.725

1.921

2.593

Uma análise desta tabela mostra que mesmo para a

tensão de operação de 1200 V ainda há problemas na coleção

de carga e este problema se agrava para tensões muito bai-

xas quando o pico vai se tornando mais assimétrico. Ê vijs

to também que a contribuição ã largura total!devido a flu-

tuações na coleção de carga não é gaussiana mesmo na re-

gião de energias mais altas (direita do máximo).

Fazendo um gráfico de A.o x V,isto é, estudando a
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variação de assimetria com a tensão aplicada foi possível

extrapolar esta curva atê A1Q->- 1, e isto ocorreu para a

tensão de 1400 V para as diversas linhas medidas (vide fî

gura VI-7). Portanto foi suposto V =1400V como a tensão

critica onde a coleção de carga deva ser total.

A tabela VI-6 mostra os valores obtidos para o

fator de Pano no gerntânio usando este detetor (F) e tam-

bém os valores F, e F~ já descritos, a titulo de compara-

ção.

TABELA VI-6

E (kev)

35.4

59.5

81.0

122.1

136.5

0.155

0.140

0.148

0.165

0.163

F

+

±

+

±

±

1

0.010

0.015

0.020

0.013

0.024

0.142

0.124

0.135

0.154

0.149

F

+

+

±

±

0.

0.

0.

0.

0.

015

015

030

022

012

0.071

0.074

0.067

0.111

0.109

F

+

+

+

±

±

2

0.015

0.015

0.030

0.022

0.012

Embora o valor médio de F (0.141 ± 0.012) seja

maior que no caso do germânio intrínseco (0.105 ± 0.004),

isto não implica numa contradição pois este método não ê
2 2 1/2

realmente muito preciso pois a função (AET - AE ) deve

tender assintoticamente para um valor a uma tensão finita

e os pontos usados para determinar a reta são de escolha

pessoal como já foi mencionado. O método no entanto mos-

tra que os valores de F. e F_ são ainda menos significati

vos.

Existem outras maneiras de verificar que mesmo

â tensão de trabalho a coleção de cargas ainda não é to-

tal. A figura VI-8 mostra (AE^ - AE^) x V para V=12Q0 V.

Não foi obtida nenhuma reta como seria o caso se AE fos_

se igual a zero; A posição do pico varia de 0,8% entre
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500 V e 1200 V (vide figura VI-9) o que também é considera

vel e não parece se estabilizar na tensão de 1200 V.

O campo crítico para haver completa coleção de

cargas no germânio deve ser de 1,4 kv/cm como já foi men-

cionado. Ora, trabalhamos com um campo de 2,6 kv/cm e ain

da não foi atingido tal saturação. Uma possível fonte de

erros é a mobilidade na região compensada não ser igual ã

mobilidade no cristal de germânio intrínseco. Neste caso

o valor de a e consequentemente de £ mudaria. Se as mo-
c

bilidades de elétrons e buracos neste caso forem menores

que no germânio intrínseco então os campos críticos pode-

rão ser bastante mais elevados, e precisaremos de tensões

superiores às aplicadas para entrarmos na região de satura_

ção.

c) Detetor de silício (lítio)

Foram usadas somente duas linhas (14.4 kev e 35.4

kev) para determinar o fator de Fano no silício. Os resul^

tados das medidas estão na tabela Vl-7.

TABELA VI-7

AE^) 1 / 2 x V para detetor de silício

Voltagem (V)
•

Í50Ò

1400

1300

1200

1100

1000

900

14.4

237 ±

224 ±

238 ±

256 ±

243 ±

275 ±

-

kev

7
17

7

6

35

14

35.4

334 ±

352 ±

352 +

354 +

-

356 ±

383 ±

kev

15

16

.15

13

12

14
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Voltagem (V)

800

700

600

500

400

14.

290

306

339

396

401

«4 -1
4 kev

± 16

± 39

± 12

± 13

± 25

\ E 2 ) 1 / 2

35 .

384

398

431

4 kev

-

± 14

-

± 15

* 25

A figura VI-10 mostra o aspecto das curvas

- AB ) ' x l/V. são obtidas retas em ambos os casos
J. e

sem que haja uma mudança de inclinação como no caso do ger

mânic (lítio). Da mesma forma gue neste caso é possível

determinar os valores F.. e F~ supondo AE = 0 na tensão

de trabalho ou extrapolando a reta para l/V->0. No entanto

é preciso estudar a assimetria do fotopico como nos casos

anteriores (vide tabela Vl-8, no caso da linha de 14.4

TABELA VI-8

A 10

*5

4o
R~5

R"l0

1500 V

1.210

1.520

1.809

1.588

2; 018

1300.V

1.254

1.520

1.809

1.635

2.029

1200 V

1.250

1.503

1.809

1.638

2.040

1000 V

1.333

1.536

1.807

1.678

2.072

700 V

1.688

1.494

1.770

1.777

2.408

400 V

2.435

1.466

1.725

1.986

2.776

Podemos observar também que não há simetria mes-

mo para a tensão de trabalho. Extrapolando A,Q X V até

A 1 0 •* 1 obtivemos os valores para a tensão crítica de 2500V
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e 4000 V para o 14.4 kev e 35.4 kev, respectivamente. A

diferença de valores talvez: se explique pelo fato de que

quanto maior a energia da radiação incidente mais superfi

ai é a interação com o detetor o que implica em que quan-

to maior a energia maior deva ser a tensão crítica.

A tabela VI-9 mostra os valores do fator de Fa-

no obtidos para as duas energias usadas e os valores de

P1 e F2. • . •

TABELA VI-9

E (kev)

14.4

35.4

P l

0.174 ± 0.018

0.164 ± 0.014

F

0.132 ± 0.026

0.129 ± 0.016

F 2

0.084 ± 0.026

0.114'± 0.016

Novamente os valores F.. e F, são limites supe-

riores e inferiores para o fator de Fano e o valor de F

proposto para o silício ê F = 0.130 ± 0.020.

Também para o caso do silício era esperado que

para b campo de trabalho, 5 kV/cm, fosse superior ao cam-

po crítico de 2,7 kV/cm, segundo os dados do capítulo an

terior. Ê óbvio que isto não ocorreu na prática onde es-

tamos ainda, segundo a curva obtida, na região onde é vali.

da a lei de Ohm.
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CAPÍTULO VII

CONCLUSÕES

Toda controvérsia existente quanto ao valor do

fator de Fano ê devida a não ser possível medir a grande-

za AE que é a contribuição das flutuações estatísti-

cas ã largura total de uma linha e, consequentemente, ter

que descobrir um método de eliminã-la ou assegurar-se que

ela é nula para uma determinada tensão aplicada ao dete-

tor.

Os estudos teóricos não nos conduzem a resulta-

dos satisfatórios pois são obtidos para condições que nem

sempre são as encontradas no detetor.- Devido a dependên-

cia da velocidade dos transportadores de carga com o cam-

po elétrico aplicado depender do valor deste campo, indo

desde uma relação linear (lei de Ohm) para campos baixos,
1/2passando para algo do tipo v .= y K para campos altos

até chegar a uma velocidade de saturação para campos ain-

da mais altos, não se pode pensar numa dependência de AE__

com o campo para uma grande região de campos. Não tem,
-1 ~

portanto, sentido dizermos que ÀE a V como propõe
fl) -2

Zulligér e Aitken ou AE a V . como propõe Strokan
(2)

et ál. . Temos que verificar em que região nos encon-

trámos para saber a dependência nesta região em particu-

lar. Pelo que pudemos observar também não podemos prever

em que região estamos antes de realizarmos a experiência

pois usando valores da mobilidade de elétrons e buracos

em cristais puros de germânio e no silício chegaríamos a

conclusão de que jã estaríamos numa região de saturação

quando esta ainda não foi atingida na verdade, devido pro

vavelmente ã diferença entre os valores da mobilidade de

transportadores em cristais puros e dopados (isto foi ve-

rificado com os dois detetores dopados com lítio que uti-

lizamos neste trabalho).

Vemos então què para determinar o fator de Pano
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é preciso saberrcoe tsva qoc região nos encontramos nas con-

dições de trabalho & qua não podemos «extrapolar linearmen

te até tensões tendendo a infinito uma determinada curva
2 2 1/2 '? 7 1/2 —v

(AE-, - AE ) ' - (áE,;..( + AE ) ' x V pois esta depen-

dência só deve ser válida para esta região onde foram ob-

tidos os pontos experimentais. Portanto, os trabalhos '

que determinam o valor do fator de Pano extrapolando li-

nearmente atê 1/V+O chegam a resultados menores dos que

devem ser» devido ao fato de que esta extrapolação não ê

válida atê l/V-»-0 quando, inclusive, já existe o fenôme-

no de avalanche.

Propomos neste trabalho que a extrapolação seja

feita aáé uma tensão crítica finita onde já tenhamos cer-

teza de que o problema de coleção de carga ê desprezível,

e esta tensão pode ser determinada com a extrapolação de

um parâmetro ligado a assimetria do fotopico {A,0)a4:ê que

ele valha o correspondente a uma curva simétrica.

Para a determinação do fator de Fano no germâ-

nio utilizamos dois detetores, um intrínseco e um dopado.

O primeiro forneceu resultados altamente satisfatórios

pois são obtidos cora uma margem de erro muito pequena e

dispõe de vários argumentos para demonstrar sua validade.
2 2 1/2

As curvas (AE* - AE ) ' x l/V sao retas praticamente ho-
JL 6

rizontais levancio-ncs a conclusões que para tensões entre

1500 V e 300 v, que foi a região por nós utilizada, não e

xistem mais problíuias co..n a coleção de cargas. Isto ê re
2 2

forçado pelo fato de (ÜE^ - AEe) x E ser uma reta, a po
sição do fotopico praticamente não variar com a tensão (va

ria 0,2% entre 3Oi V e 1500 V) e os fotopicos serem gaus-

sianos e simétricos com um erro menor que 2%. Com os re-

sultados obtidos deí-Qrminamos o valor de P= 0.105 ± 0,004

no germânio, sendo este valor independente da energia da

radiação incidente.

Quando utilizamos o detetor de germânio dopado

com litio não obtivenos o mesmo comportamento. Para a

tensão de trabalho a coleção de cargas ainda não é total
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e o comportamento de (AE? - AE ) ̂  x l/V varia com o va-

lor de tensão. 0 aspecto da curva é p mesmo que o obtido

em outros trabalhos* * ' f ' e sua interpretação nos le

va a valores bastante distintos para F, como já foi discu

tido. Se supomos AE__ = 0 para tensões próximas a de tra
CG mm

balho encontramos F = 0,154 ± 0.009 enquanto que se extra

polarmos até infinito uma reta já de menor inclinação, i£

to ê, desprezando os pontos para tensões muito baixas en-

contramos F s 0.086 ± 0.020. Segundo o nosso método ex-

trapolando para tensões finitas o valor obtido ê

F = 0.141 i 0.012. Este resultado não está de acordo com

o obtido com o detetor de germânio intrínseco pois o meto

do, apesar de ter maior validade que os outros dois cita-

dos não determina com exatidão o valor de F pois o número

de pontos utilizados na reta é um critério pessoal. Colo

cando-se mais ou menos um ponto a reta obtida seria ou-

tra, alterando o valor de F.

Concluimos que o valor do fator de Fano no ger-

mânio é F = 0.105 ± 0.004, entendemos as dificuldades na

sua determinação em trabalhos anteriores devido aos con-

juntos de pontos experimentais obtidos em tais trabalhos

e propomos o método de extrapolação para a tensão critica

finita como o que conduz a resultados mais próximos do ver

dadeirór para casos como este,onde a tensão critica é maior

que a tensão de trabalho, e o único que tem significado f£

sico.

Com o detetor de silício dopado com lltio obti-

vemos uma reta só em todo o conjunto de pontos medidos ve

rificando estar na região de validade da lei de Ohm, isto

é, bem distante da tensão crítica de saturação. Espera-

ríamos então que uma extrapolação desta curva contra a ten

são até o parâmetro A, Q tender a unidade fornecesse valo-

res para a tensão crítica acima de 1400 V que foi achada

para o detetor de germânio-litio. Isto foi verificado pois

obtivemos 2500 V e 4000 V para as duas linhas estudadas.

Usando o método de extrapolação para estas tensões fini-
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taa obtivemos F = 0.130 ± 0.020 como o valor do fator de

Fano no silício.
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APÊNDICE I
Energias e Intensidades Relativas de Raios e Raios X

usados para determinar as curvas de eficiência

! Ponte
i

Co 5 7

i

Am 2 4 1

í
j

Ce 1 4 4

Fe 5 5

Sb 1 2 5

Linha

Fe K

FeK 3

Y

Y

Y

Np \

NP Le

Np LY

Y

Y

Pr K

Y

Y

M n K a

MnKfj

Te Ka

T e KBl

T e K $ 2

Energia
< (kev)

6.400

7.059

14.4

122.1

136.5

13.89

17.75

20.80,

26.345

59.54

35.86

80.12

133.53

5.895

6.492

27.378

30.944

31.698

Intensidade Rei.

41.15

5.85

9.26 (1)

578.8

81.8

37.60 .

55.71

13.93 (2)

6.69

100.00

7.24

1.54 (3)

10.8

100
(4)

13.61

153.6

28.7 • (5)

6.0
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' Fonte
i

Cd109

1

I

I

Pa 2 3 1

!

í

!

i
i

I

-

2n

Se

As

i

Linha

Ka2

Y

i

| Ac Le

AC La

Ac Lg

Ac Ly

Y

Y

Y

Y

Y

Y

K3

Ka

Ka

h

Energia (kev)

; 21.988

i 22.162

i 24.94

< 25.45

89.0

1

I 10.868

12.652

1 15.715

18.409

• 27.36

29.94

38.20'

44.16

46.37

52.74

8.6

9.5

11.2

12.5

10.5

11.8

Intensidade Rei.

153.0

33.0 (2)

| 6.64

141

2200

2200

493

1000

10.0 (6)

14.6

5.8

18.9

7.5

1
(7)

0.137

1
(7)

0.153

1
C7)

0.144
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Fonte

Cu

Linha

a

K8

Energia (kev)

8.04

8.9

Intensidade Rei.

1
(7)

0.135
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Movimento de um buraco em um campo elétrico
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Aspectos da junção p-n
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a) Corte de um cristal de germânio dopado com lítio

b) Polarização reversa aplicada ao semicondutor

c) Região intrínseca que e a zona sensível do detetor
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Esquema eletrônico de um detetor
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Produção de um par elêtron-buraco na zona sensível do
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Aspectos de .picos correspondentes a escape de raios
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Razão escape/fotopico x energia com o detetor de Ge(Li)
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Curva de eficiência absoluta do detetor

de germânio intrínseco
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Curva de eficiência relativa do detetor de germanio (lítio).

A linha pontilhada é a soma do fotopico com o escape-
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Curva de Eficiência Relativa do detetor de Si(Li)
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Assimetria de um pico com baixa tensão aplicada (500 V)
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Fotopico e pico proveniente de um gerador de pulsos
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Transição do estado j da banda de Valencia para o

estado i da banda de condução (modelo de Bilger).
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Esquema de perda de energia em um semicondutor
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Resultados experimentais da velocidade de arrastamento

de elétrons em silício, em função do campo aplicado com

parados com a curva v = v^d - exp(-aÇ)).
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Esquema da experiência
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(AET - AEQ) / x l/V para diversas energias,

com detetor de germânio intrínseco.
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(AE™ - AE ) x E com o detetor de germanio

intrínseco (ã tensão de trabalho).



X

100

99.8

99.0

98.0

97.5

-

i

-

*

Ge (puro) 722 kev

• •
«

-

O 1OO 3OO 5 0 0 700 900 1100 1300 1500

Figura VI-4

Variação da posição do fotopico com a tensão

aplicada (detetor de germanio intrínseco).
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- AE^)1//2 x l/V com o detetor de Ge (Li)
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- AEg)1/'2 x 1/V com o detetor de Ge (Li)
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Variação da assimetria do fotopico com a

tensão aplicada (detetor de Ga{Li).
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(a tensão de trabalho).
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Variação de posição do fotopico com a tensão

aplicada, com o detetor de Ge(Li).
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