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E R R A T A

página 14, 49 §, 2a linha - onde se lê "(a 950 -1000°C, com espes-

sura de 300 - 7000A)", leia-se "(a 950 -

1000°C, com espessura de 3000 - 7000A)"

página 24, 1* §, 5? linha - onde se lê "...e a capacidade do dete-

tor em pF/cm2", leia-se "e a capacida-

de do detetor em pF/inlB2"«

a 1/2

página 42, 2Ç §, 3. linha - onde se le "...tão baixo com 3 KeV

de largura total", leia-se "...tão bai_

xo como 3'A KeV de largura total".

pagina 42, 3' §, 1. linha — onde se le "Outras fontes de expan-

são.,.", leia-se "Outras fontes de im-

precisão".

página 49, 4? §, 4? linha - onde se lê "(cf.[A.2](5),b)" leia-se,

"(cf. [A.2] (6).b)".

página 50. Fig. [B.5] - No circuite, onde se lê "Estabilizador

com LM 733", leia-se "Estabilizador

com LM 723".

página 51, 2? §, 2a linha - onde se lê "...item [A,2](5).b", leia-

se "...item [A.2] (6) .b".

página 51, 59 §, 2a linha - onde se lê "...conforme a curva das

Figuras...", leia-se "...conforme as

curvas das Figuras...".

página 56, 4' §, 2a linha - onde se lê "...da ordem de fração de

mV", leia-se "...da ordem de alguns mV"

página 60, 3» §, Ia linha - onde se lê "...(cf.[A.2](5).b)" , leia-

se "...(cf ,[A.Z](6).b)".

página 62, 3» §, 9a linha - onde se lê "(v. item [A.2](5),B)",

leia-se "(v. item [A.2] (6) ,b)fI.



R E S U M O

Ficarão Andrade Terini

0 presente trabalho descreve o projeto, a construção,

os testes de fundem:..•;• ;»w~ . algumas aplicações de um sistema p£

ra espectrometria de partículas a e B, utilizando um detetor

de barreira de superfície.

0 conjunto compõe-se de um detetor do estado sólido

ORTEC-Série F acoplado a um sistema para amplificação de cargas

produzidas pela passagem de uma partícula ionizante no detetor.

0 sistema amplificador, por sua vez, ê composto por um

pre-ampliador sensível ã carga, constituido por um ampliador op£

racional CA 3140, e por um ampliador linear de baixo ruído, que

5 baseado nos atnpliadores operacionais CA 3140 e LM 301.

A impedância de entrada do estágio pré-ampliador é da

ordem de Tíí e produz em sua saída impulsos cuja amplitude ê pr£

porcional ã carga libertada pela passagem da partícula no volume

sensível do detetor. A vantagem fundamental do emprego de sist£

mas sensíveis ã carga ê o de tornar a amplitude dos impulsos in-

dependente da capacidade distribuída do cabo que liga o detetor

ao pré-ampliador, e, portanto, do seu comprimento. A amplifica-

ção total do sistema corresponde a um máximo de SO,000 na região

linear,

Os impulsos são analisados em um sistema multicanal



ORTEC, modelo 6240.

O sistema ampliador ê de fácil construção e baixo cus-

to, utilizando componentes existentes no mercado nacional, e po-

de ser utilizado vantajosamente com detetores como câmara de io-

nização, contador proporcional, contadores de cintilação e dete-

tores semicondutores,

No caso do presente espectrômetro, os resultados de

sua aplicação ã espectromet ria a de fontes de Am21*1 foram compa-

ráveis aos obtidos com sistemas totalmente constituídos por e^tá

gios importados,

É importante salientar que o equipamento construído

não constitui cópia de nenhum equipamento comercial existente no

mercado internacional,



A B S T R A C T

Ricardo Andrade Terini

In this paper the author describes the project, the

construction, the tests and some aplications of a system for

spectrometry of alpha and beta particles, using surface barrier

detector.

The device includes a solid state detector ORTEC - Se-

ries F coupled to a system for amplification of the charges pro-

duced by the passage of an ionizing particle through the detec-

tor.

The amplification system is composed by a charge sensi_

tive preamplifier, which employs an operational amplifier CA

3140, and by a low noise linear amplifier, which is based on the

operational amplifiers CA 3140 e LM301.

The preamplifier stage input impedance is of the or-

der of Tft and it produces output pulses whose heights are pro-

portional to the total charge produced by the passage of the par

tide through the detector sensitive volume.

The main advantage in the use of charge sensitive sys-

tems lies in the obtention of pulse heights independent of the

distributed capacity of the connecting cable between the detec-

tor and the preamplifier. The total system amplification can

reach a maxim of 50.000 in the linear region.



Pulses are analysed in a multichannel system ORTEC, mo

del 6240.

The amplifier system is easily constructed and of low

cost and uses components available in the brasilian market, it

can be employed with advantage with detectors such as ionization

chambers, proportional counters, scintillation counters and send

conductor detectors.

In the case of the present spectrometer, results of

its aplications to alpha spectrometry of Am21*1 source were compa-

rable to systems totaly made with importated stages.

It is important to call atention to the fact that the

device developped doesn't constitute itself copy of either com-

mercial equipment existing a* the international market.



A. P A R T E T E Ó R I C A

A . l , INTRODUÇÃO - BREVE HISTÓRICO DOS DETETORES SEMICONDUTORES

PARA RADIAÇÃO NUCLEAR.

A resolução um tanto pobre dos contadores de cintila-

ção ê devida, em alto grau, ã flutuação estatística no número pe

queno de elétrons ejetados do fotocatodo do fototubo. Nos dete-

tores semicondutores, a conversão da energia da radiação inciden

te num pulso elétrico é realizada de uma maneira mais direta,

pois a energia primaria é distribuída entre muitos portadores,

de forma que a flutuação estatística relativa ê bastante reduzi-

da, e a eficiência é muito maior. A história dos detetores senú

condutores pode ser dividida em 2 fases: a dos detetores homogê-

neos e a dos detetores de junção.

1. OS DETETORES HOMOGÊNEOS

Em 1945, Van Heerden publicou uma tese descrevendo o

uso de cristais simples de cloreto de prata (AgCl) para a detec-

ção de partículas nucleares. Outros subsequentes investigadores



usaram também: diamante, sulfeto de cãdmio, brometo de prata,

brometo de tálio, enxofre, cloreto de sódio e sulfeto de zinco.

0 contador de cristal de Van Heerden consistia de um

pequeno cristal na forma de um paralelepípedo com 2 faces parale

Ias opostas providas com eletrodos. 0 detector foi usado num

circuito similar àquele de uma câmara de ionização de pulsos.

(Fig. A.1)

Na ausência de radiação iohizante, uma corrente despre

zível fluia no circuito externo ao detetor, já que os cristais

eram bons isoladores. Entretanto, quando partículas carregadas

penetravam no cristal, elétrons eram elevados a banda de condu-

ção e ficavam lacunas positivas atrás, na banda de Valencia. A

presença do campo elétrico levava os elétrons e as lacunas a de-

rivarem para os eletrodos positivo e negativo, respectivamente.

Como resultado, eram induzidas cargas no circuito externo, e a

detecção das partículas tornava-se possível, Além do mais, es-

sas cargas, ao serem recolhidas, produziam um pulso de tensão no

circuito; o espectro desses pulsos fornecia, então, a distribui-

ção da radiação incidente quanto ã energia.

Os elétrons e as lacunas que não atingissem os eletro-

dos eram perdidos em trânsito, ou através de recombinação com ou

tros elétrons e lacunas, ou por serem capturados em locais situji

dos em toda a rede cristalina (as "armadilhas" ou "centros de

captura"). A perda das cargas por captura é particularmente in-

desejável, desde que estas capturas produzem uma carga espacial

que reduz a intensidade do campo elétrico no cristal, e também

provoca uma corrente secundária que tende a mascarar o sinal de-

sejado. Assim, ele deixa de ser proporcional à energia da radia

ção incidente, Esse é o único fenômeno que ocorre com o conta-

dor de cristal descrito acima, e que não tem análogo na câmara

de ionização a gás.



Embora o contador de cristal tivesse várias vantagens

em potencial, nenhum uso significativo foi feito dele, nessa fa-

se inicial, principalmente por causa da limitação imposta pela

carga espacial capturada. Outras desvantagens abrangiam a neces_

sidade de resfriamento abaixo da temperatura ambiente e uma gran

de variação de eficiência de contagem entre cristais do mesmo tî

po.

Esses detetores podem ser designados como detetores se_

mioondutore8 homogêneos ou de conãutividade de volume (ou "de

grande condutividade"}.

Verifica-se que os problemas referidos acima para esse

tipo de detetor são devidos ãs imperfeições dos cristais, quer

sejam falhas na rede quer a presença de impurezas químicas. Po-

de-se notar, assim, que o fundamental ê ter-se um cristal o mais

perfeito possíyel.

As limitações dos detetores homogêneos fizeram com que

tivessem desenvolvimento lento no que toca ao seu uso em mecanis_

raos úteis.

0 grande avanço ocorrido nestes últimos anos veio dos

processos de crescimento de cristais [A-3]: do método Cxochrals-

ki ao de refinamento por zona e de crescimento epitaxial. Esses

processos são de grande delicadeza, necessitando de cuidado e

limpeza extremos. Devido â sua complexidade, apenas poucos cen-

tros fabricam cristais. No caso do germânio de alta pureza, te-

mos:

* para consumo interno:

- Lawrence Berkeley Laboratory (University of California,

Berkeley California, 94.720, USA).

- ORTEC.

- Princeton Gamma Tech.



. para venda:

- General Eletric (Silicone Products Division, King of Prussia

Park, P.O. Box 8439, Philadelphia, Penn. 19101, USA).

- Societé Générale des Minerais (representantes da Hobokan-

Overpelt, rue du Marais 31, B-1000, Bruxelles, Bélgica).

0 principal fabricante de silício ê tfacker Chemitronic

(Burghausen, Alemanha).

No Brasil, várias teses de mestrado foram feitas sobre

a fabricação de detetores semicondutores, no período de 1966 a

1975 aproximadamente, por instituições como USP, PUC-RJ e UFRGS.

Mas, por vários problemas, entTe eles a restrição econômica, es-

ses esforços foram cessados, e o que parece atualmente mais viá-

vel, segundo Coelho, L. F. S, (UFRJ), e a instalação de laborató

rios de fabricação e recuperação de detetores semicondutores pa-

ra prestar serviços aos diversos grupos brasileiros de física a-

tômica e nuclear [A-3J.

Como vimos, o cristal deve ser o mais perfeito possí-

vel. Além disso, após a compra do cristal, choques mecânicos

produzem falhas na rede cristalina; sujeiras orgânicas ou inorgâ

nicas produzem camadas mortas e canais de superfície; e a inci-

dência de luz produz fotoelétrons no cristal que alteram a condu

tividade elétrica da superfície. Somente produtos químicos de

pureza analítica (ou ainda melhor) devem seT usados na sua linpeza.

Por causa de todas essas dificuldades, desde o início,

um tipo de detetor usado de maneira mais ampla foi o que depende

das propriedades da camada de depleção presente num diodo semi-

condutor operado com polarização reversa. A história desses úl-

timos dispositivos, designados como detetores de junção, é discu

tida sinteticamente a seguir:



2. OS DETETORES DE JUNÇÃO

Mckay (1949) foi o primeiro a usar um dispositivo de

junção para detecção de partículas nucleares, Ele demonstrou

que:

. a junção p-n no gerroânio poderia ser usada para detetar par-

tículas alfa;

. o tempo de coleção de cargas, nesse caso, era bastante pequeno;

. a energia requeTida para produzir um par elétron - lacuna no

Ge não era maior do que aproximadamente 3 eV, enquanto que,

num gás, essa energia era de aproximadamente 30 eV, o que

eqüivale à formação de MO vezes mais pares de tons no Ge do

que no gás.

Em 1950, Orma-i e outros noticiaram resultados simila-

res. Em 1955, Simon, na Universidade de Purdue (Lafayette), in-

formou, em sua tese de Ph.D., o uso de barreiras de Au-Ge e co-

mo contadores de partículas alfa. Mayer e Gossick (1956) verifi

caram que a amplitude dos pulsos de tais contadores é porporcio-

nal à energia das alfas e obtiveram uma resolução de 12) para

partículas alfa num detetor com uma área ativa de 6 mm2,

0 primeiro uso mais amplo dos detetores de junção na

pesquisa nuclear foi feito por Walter, Dabbs, Roberts e Wright,

do Laboratório Nacional de Oak Ridge, em 1958. Estes experimen-

tadores utilizaram dispositivos de junção de Ge para medir a

emissão de partículas alfa e os produtos de fissão de núcleos

orientados a baixas temperaturas,

Em 1959, vários grupos estavam ativamente engajados no

desenvolvimento de detetores de radiação nuclear do tipo semicon

dutor. McKenzie e Bromley, em Chalk River, demonstraram a utiH



dnde deste tipo de detetor para os estudos e a espectroscopia

das reações nucleares, e também que detetores operãveis à tempe-

ratura ambiente deveriam ser construídos de silício.

Outros centros importantes nesse desenvolvimento, no

início foram:

. o O.R.N.L. (Laboratório Nacional de Oak Ridge);

. o Estabelecimento para Pesquisas sobre a Energia Atômica (Har-

well);

. os Laboratórios da Bell Telephone, em conjunto com os Laborató

rios Nacionais de Brookhaven e a Cia. Hughes de Aeronaves.

Os resultados dos esforços combinados entre esses vá-

rios grupos representaram um progresso muito grande, num tempo

muito curto. Após esse período inicial, um grande número de con

tribuições importantes foram feitas, e o desenvolvimento dos de-

tetores de junção foi bastante rápido.

Nas seções seguintes, procuraremos ater nossa atenção

sobre os detetores semicondutores de junção, em particular os de

barreira de superfície, analisando suas características, vanta-

gens e funcionamento.

A.2, OS DETETORES SEMICONDUTORES DE JUNÇÃO

1. A JUNÇÃO pn

Quando uma junção metalúrgica (abrupta) de materiais

p e n e formada, as lacunas do material p e os elétrons do ma

terial n difundem-se através da junção para igualar as dcnsida-



des de elétrons livres e de lacunas em todo o cristal. Esse flu

xo é chamado corrente de difusão ou direta (I_). Em conseqüên-

cia, aumenta a recombinação em ambos os lados, nas vizinhanças

da junção, reduzindo o número de elétrons livres e lacunas nesta

região. As cargas ligadas ã estrutura (nos átomos da impureza

usada na dopagem) não são mais, então, neutralizadas pelos porta_

dores livres, e vão formar uma região com um grande número de

íons, positivos no lado n e negativos no lado p, configurando

a camada de carga espacial (v. Fig. A,2~).

0 campo elétrico que se estabelece entre esses dois

grupos de átomos carregados imóveis reduz a difusão dos portado-

res majoritários através da junção. Por conter poucos portado-

res de corrente, essa região é também chamada de camada de deple^

ção ou de esgotamento, e tem baixa condutividade. Fora dessa r£

gião, entretanto, tem-se muitos portadores livres e a condutivi-

dade é alta.

Devido ao campo criado entre as cargas fixas, os porta

dores minoritários são imediatamente impelidos para o outro lado

da junção: elétrons para o lado n e lacunas para o lado p. Tal

fluxo de portadores minoritários pela junção constitui uma cor-

rente de deriva ou de saturação inversa (Ig),

Com o aumento contínuo da diferença de potencial (bar-

reirai entre os lados pen, devido ao aumento do número de

cargas espaciais, chega-se a ura ponto em que as correntes de di-

fusão e de deriva se igualam: é então estabelecido um equilíbrio

com corrente liquida nula no cristal (v. Fig. A,2),

2. A JUNÇÃO pn POLARIZADA

Com a formação da carga espacial, estabelece-se, como
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vimos, uma diferença de potencial, a barreira de potencial, cujo

valor f'e eq ilíbrio V~ está relacionado â densidade relativa de

lacunas, no? dois laòos da junção, pela expressão

n

onde: kT= energia térmica,

e = carga eletrônica e

P e P «concentração de lacunas nos materiais tipo p e

n, respectivamente.

Sob condições normais, sem polarização externa, essa

tensão é de aproximadamente 0,3 V para o Ge e 0,7 V para o Si.

Quando se aplica uma tensão Vp reversa (uma polariza-

ção reversa) na junção pn em equilíbrio, a barreira de poten-

cial na junção aumenta para Vn+ VR (v. Fig. A.3). Nessa condi-

ção, a corrente direta é reduzida e a inversa levemente aumenta-

da, bastando alguns décimos de volt para tornar Ip praticamente

nula.

Se polarizarmos um cristal pn diretamente, a altura

da barreira passará para VQ - Vp, pois o campo criado pela pola-

rização se oporá ao campo interno da junção. Nesse caso, aumen-

tará a corrente direta dos majoritários, enquanto que a inversa

permanecerá praticamente constante (pois o número de portadores

minoritários é função da temperatura). Essa é uma condição que

não interessa aos detetores.

Podemos imaginar, então, a camada de depleção semellian

te a um capacitor com duas placas paralelas opostamentc carrega-

das, tendo como dielétrico o próprio material semicondutor. Nes_

sa condição, mostra-se que a profundidade dessa camada em cada

lado da junção será função da tensão aplicada e do nível de do-
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Figura [A.3 ] Diagrama de energia de una junção PN:
(a)em ausência ; (b)en presença de um
potencial de polarização V* aplicado.

(a)

(b)
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pagem:

2"cr'eO"VT

T N e WN [II]

sendo: e .CQI constante dielétrica do material semicondutor,

NA, Nj.: concentração de impurezas aceitadoras e doadoras,

respectivamente,

VT = Vaplicado + V0 : t e n s i o t o t a l n a Barreira.

Assim, vemos que:

l9. Quanto menor for a concentração de impurezas num

determinado lado da junção, maior será a pro fund î

dade da camada de depleção desse lado;

29. A largura da camada de depleção aumenta com /T2,

isto é, cresce com a tensão reversa aplicada.

3. OS DETETORES DE JUNÇÃO pn

Sob um potencial nulo ou reverso, existe uma concentra

ção muito menor de portadores de carga na interface entre a re-

gião n e a região p do que em qualquer dos materiais da junção,

tomados isoladamente. A região de depleção, assim, tem uma re-

sistividade muito alta, desde que os portadores de carga, normal̂

mente presentes, foram removidos. Foi a exploração das proprie-

dades dessa região, nas junções de potencial reverso, que torna-

ram possíveis os rápidos avanços nos detetores semicondutores.

Os trabalhos iniciais com detetores de junção utiliza-

vam o germânio, que, devido ao seu pequeno "gap" dc encTgia,
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tinha de operar a baixas temperaturas. Após 1959, iniciou-se a

fabricação de bons detetores feitos com silício, os quais podiam

tTahalhar à temperatura ambiente, com excelentes resultados.

0 detetor, então, é formado por um material de dopagem

baixa (p ou n) no qual são criadas uma ou duas regiões de dopa-

ge» alta (p+ e/ou n+) ; temos, por exemplo, detetores p*-« (de

barreira de superfície), p - n+ (GcfLxJ), p -n-n* e p* -p -n*

{HP Ge\. Quando há duas regiões (p e u ) , uma delas faz a jun

ção (devendo ser oposta ã dopagem do material) e um contato ôhmi^

co, enquanto a outra reforça o outro contato ôhmico.

4. TIPOS OE DETETORES DE JUNÇÃO

Os detctoTes podem ser classificados segundo o semicon

autor usado, a geometria ou as técnicas de fabricação.

Apesar de vários materiais semicondutores terem sido

estudados (CdTe, GaAs, diamante, etc.) os mais usados como dete-

tores de radiações ionizantes são o Si e o Ge. Valem aqui obsejr

vações semelhantes is feitas para os detetores homogêneos. As

considerações físicas para a escolha de um destes materiais são:

o espaçamento de bandas, a resistividade, o poder de freamento

para as diversas radiações, a vida média de um portador minorit£

•rio e a mobilidade dos portadores. Quanto maior o espaçamento,

menor o número de cargas intrínsecas (átomos ionizados termica-

mente) e portanto a corrente reversa é menor. Por outro lado,

se o espaçamento é grande, poucos pares elétron-lacuna são forirui

dos por uma radiação incidente, o que piora a resolução. A re-

sistividade deve ser alta para permitir um campo elétrico alto,

com uma coleta rápida dos pares elétron-lacuna, além de uma cor-



rente reversa baixa. O poder de freamento depende do tipo de r;i

diação (para fótons, o freamento através de interação fotoelétri_

ca varia com Z s). A vida media dos portadores minoritários, as_

sim como a mobilidade dos portadores, afetam a coleta dos pares

elétron-lacuna e a duração do pulso provocado pela carga coleta-

da.

De acordo com as técnicas usadas para fazer a junção

pn, usando Ge ou Si, temos os seguintes tipos de detetores:

a. Si(Li)/Ge(Li) (detetores de junção difundida):

(v. Fig. A.4 (a))

A partir de Si ou Ge tipo p com dopagem alta, difunde

se lítio ou fósforo numa profundidade rasa (0,2 a 0,5 pm, por

aquecimento a cerca de 900°C) com uma tripla finalidade: formar

uma junção pn, formar um contato ôhmico n e (através da migr:»

ção do Li) compensar os aceitadores (para reduzir a concentração

destes). A região p remanescente pode ser coberta com um filme

metálico para melhorar o contato p. 0 detetor assim obtido tem

uma junção n*-p. De uma maneira análoga, um detetor de junção

difundida p - n pode ser construído; nesse caso, difunde-se gá-

lio ou boro no germânio ou no silício tipo-n de alta resistivi-

dade.

Como a camada n* (ou p+) ê altamente dopada, sua es-

pessura ê pequena, sendo usada como a janela do detetor. Deverá

assim ser a mais delgada possível para que as partículas per-

cam nela uma energia desprezível, de forma que não seja afetada

sensivelmente a linearidade da resposta. A espessura dessa cama

da pode Teduzir-se a cerca de 0,S a 0,8 mieras, o que correspon-

de, para radiações o de SMeV, a uma perda de energia inferior

a 75 KcV.
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Na detecção de raios X ou YI como o St possui um nú-

mero atômico mais baixo que o Ce, a probabilidade de efeito foto

elétrico é menor para detetores Si(Li), o que os torna utilizá-

veis apenas para radiações de energia baixa (2 - 20 KeV), enquan-

to os detetores GvCLi) podem ser usados coro fótons de até alguns

MeV.

As necessidades dos materiais para junção difusa, os di_

fusantes comumente empregados e as características do detetor

são dados na Tabela (1),

b. Detetores de íons implantados:

Esta técnica oferece as vantagens de controle preciso

da distribuição de profundidade das impurezas dopantes e proces-

samento a menor temperatura. Na Fig. A,4 (b), que mostra um de-

tetor feito em Si tipo p com contactos de íons implantados, o

diõxido de silício, assim como, no caso dos detetores de junção

difundida, forma uma máscara e apassiva a superfície em torno da

junção retificadora.

O processamento normal envolve o crescimento do dióxi-
Q

do de Si (a 950 -1000°C, com espessura de 300 - 7000A), como no

caso citado, seguido pela implantação dos contatos n e p (com

um fluxo de 2 a 5.10" íons/cm2, e energia de 10 a 30 KeV). 0 da

no de radiação produzido pela implantação é então fundido (a

•700 - 800°C). Os contatos de íons implantados têm espessura da
o

ordem de 300 a 1000A, As impurezas dopantes são introduzidas a

temperatura ambiente ou menor com controle muito preciso, 0 uso

da implantação de íons tem resultado em dispositivos que são ro-

bustos, apesar de terem contatos de entrada finos.

Os dopantes comuns, as necessidades e características

do material desses dispositivos são também apresentados na
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Tabela (1).

c. Detetores compensados com íons de lítio

Para superar a limitação de espessura da zona de depl£

ção (sensível) que, nos detetores citados, ultrapassa pouco o \á

lor de 1 mm (mesmo com materiais muito puros), pensou-se em com-

pensar as impurezas residuais do material com concentrações aná-

logas de impurezas de tipo oposto. (Fig. A.4 (o))

0 lítio é usado como impureza compensadora por vários

motivos: por um lado, por ser ura rico doador de elétrons; por ou

tro, por se difundir facilmente no silício, devido ao seu peque-
o

no raio iônico (̂ 0

A difusão dos íons de Li é feita através da aplicação

de um campo elétrico no material,

Assim, a resistividade do silício obtido por esse pro-

cesso resulta da ordem de 10iíl,em e a espessura da região de de-

pleção chega a mais de 1 cm.

Uma zona útil de deteção de 1,0 cm de espessura corres_

ponde ao alcance de protons de 45MeV ou de elétrons de 4,S MeV.

Esses detetores, por outro lado, são mais lentos do que os que

apresentam estreita região de depleção, devido ao fato do tempo

de coleção das cargas liberadas ser maior.

O emprego desses detetores 5 particularmente indicado

para o estudo de partículas pesadas muito energéticas (protons,

partículas alfa), assim como para elétrons. Seu poder de resolu

ção vem limitado pelo ruído do sistema eletrônico, e pode SCT bas-

tante reduzido trabalhando-se ã temperatura do nitrogênio líqui-

dOf Para radiação y, a eficiência dos detetores feitos de Ge c

bem maior do que para os feitos de Si, pelo motivo descrito antes.
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: ETsquemas dos tipos principais de

detetores semicondutores de junção

Dióxido de silício

Difusão cfe fósforo
1

(a)Detetor de junção difundida

-*• Contado jnetálico
ou difusão de Boro

• Região de depleçao

-+ Silício tipo P

-» Dióxido de silício

—* Implantação de P

-» Contato metálico ou
implantação de B

-• Begiao de depleçao

Silício tipo P

(b)Petetor de íons implantados

Contato de Li di-
fundido (~25mg/cm*)

Região de depleçao
Si(LÍ)

* Contato bloqueador
de Au

Silício tipo P

(c)Detetor compensado com íons de LÍtio

Contato de Ali/mí-
nio( -20/wg/cm2)

• Anel de cerâmica

Epoxi

• Silício tipo P

Região de depleçao

Contato de ouro

(d)Detetor de barreira de superfície



^s>-^^ Detetor
^ - ^ t i p o

Par âmetros ̂ ^ ^ ^ ^

Resistividade(T2.cm)

Tempo de vida(yus)
(portadores)

Tipo de lona flutuante

Contato n*

Contato p*
Espessura do contato

Espessura da zona de
depleção(/*m)

Area (cá)

Barreira

de

Superfície

50.50.000

>100

n,p

AI

Au,Pt,Pd,Cr,Ni

~20-4Q

5-1.000

30

Junção

Difundiria

50-50.000

>100

n,p

P,As

B

-100-150

5-1.000

20

íons

Implantados

50-50.000

>100

n,p

P,As

B

- 60-80

5-1.000

30

Compensado com

íons de Litio

1.000 - 3.000

>500

P

Li

Au,Pt,Pd,Cr,Ni

p*_*. «20 - 40
n*-* «200- 3.10*

500-S.GOO

40

1 Tabela (l) : Características dos detetores de junção j



As características principais desses instrumentos es-

tão também na Tabela (1).

d. HP Ge (detetores de Ge de alta pureza)

A partir de Ge de alta pureza (p ou n), o qual não ne-

cessita compensação de impurezas com lítio, implantam-se os con-

tatos p+ e n+, geralmente com boro e fósforo. Esse tipo de de-

tetor pode ser usado cora fotons de até alguns MeV ou com partícu

Ias leves até 100 -200 MeV.

e. S i - ep i taxia 1

Pastilhas de silício podem ser crescidas era forma cris^

talina pela técnica do feixe molecular epitaxial (M.B.E.) junto

com os dopantes. Os dopantes e o silício são evaporados direcio

nalmente sobTe um substrato cristalino, podendo a partilha atin-

gir cerca de 1 mm de espessura, Também usado para detetar partjí

cuias.

f. Detetores de barreira de superfície

A Fig, A,4 Cd) mostra um esquema de um detetor de bar-

reira de superfície (SBD) e seu suporte.

0 wafer de Si tipo-n de alta resistividade (ãs vezes

chamado de silício tipo-v), é uniformizado por polimento com óxî

do de alumínio ou pó de diamante sub-micrometrico, e limpo por

gravação química ("etching") num solvente tal como CP*, em vá-

rias etapas. Por oxidação expontânea, permite-se a formação de

eotadoe de ouperfioie. Esses estados induzem uma alta densidade

de lacunas e formam, efetivamente, uma camada p (ou, mais prcci_



samente, uma camada p ) na superfície. Em seguida, o wafer as-

sim preparado c encapsulado ("potted") em epoxy misturada recen-

temente, a qual foi pintada sobre um anel de montagem. As epo-

xys empregadas são ambas do tipo n (aminas alifáticas) ou do ti

po p (catalíticas) em seus efeitos sobre as superfícies do Si.

Depois da preparação da epoxy a 50 -60°C, os contatos
o

metálicos (com 100 a 200A de espessura) são evaporados sobre as

superfícies do epoxy e do silício. No dispositivo mostrado na

Fig.A.4(â), o Al forma o contato "retificador" sobre o Si tipo p,

enquanto o Au forma o contato não-injetor ou "bloqueador". Com

barreiras de superfície tipo-n, a ordem desses metais é inverti-

da. Deve-se cuidar para que as superfícies de Si não sejam ex-

postas a ambientes oxidantes, de forma a evitar que os contatos

metálicos de barreira Schottky fiquem danificados e tenham suas

propriedades alteradas,

0 Si usado na fabricação desses detetores ê extremamen

te puro (em comparação com o usado industrialmente). Para o Si,

a largura da região de depleção, Ws-, de acordo com a equação

[II], será dada por:

WSi()im) =3,59 xl0"
3.(^)1/2 [III]

- 3,
onde N e a concentração liquida de impurezas (cm ) e V e a

tensão aplicada (Volts). A Fig. A.5 mostra a largura da região

de depleção com polarização de 100 V como uma função da concen-

tração líquida de impurezas.

Cristais de Si de alta qualidade, como 5 o caso, tipj_

camente exibem tempos de vida dos portadores minoritários

T > 500 vie. Desde que a fabricação do detetor de barreira de su-

perfície não envolve qualquer etapa de processamento a alta tem-

peratura, que poderia degradar o tempo de vida, o T do detetor
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final deve ser aquele do cristal inicial.

As necessidades que os materiais para SBU's devem pre-

encher estão tabuladas na Tabela (1). Os SBD's são fabricados

rapidamente e com contatos excepcionalmente finos, sendo usados

normalmente para a deteção de partículas.

Outros tipos de detetores semicondutores foram tenta-

dos, mas sem bons resultados: de compensação dos defeitos com ir

radiação (em vez de difusão de lítio) e dopagem com ouro. Na

medida em que a qualidade dos cristais melhorava, estes proces-

sos não eram mais necessários pois produziam materiais quase in-

trínsecos ã custa da criação de armadilhas e da subsequente res£

lução baixa.

As geometrias típicas de detetores Ge (Id) , HP Ge e

Si(Li) são as coaxiai» e as planas, indicadas na Fig. A.6.

5. 0 FUNCIONAMENTO DOS DETETORES DE JUNÇÃO pn

Procuraremos nos ater mais aos princípios do funciona-

mento de um SBD, que foi o tipo de dispositivo utilizado neste

trabalho.

Após o equilíbrio, a situação da junção pn pode ser vji

sualizada na Fig. Á.7, que representa a estrutura de bandas do

cristal, como uma função de posição através de um SBD (p - « ) ,

Desde que a densidade de doadores na região n é muito menor do

que a de aceitadores na região p+, a região de carga espacial

extende-se muito além na região n que na região p .

A região de depleção pode ser considerada como a re-

gião sensível do detetor, sendo a porção na qual os pares
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Profundidade de
depl eção (Uio )

10*

10
10 10 10

l&

10 10 10

Concentração líquida
de impurezas(N) (átomos/cní

lá 10 id 10 10
Rcsistividade do material

tipo N(<v.cm)

10 10* 10* 10* 10
Resistividade do material

tipo P(.n..cm)

Figura [~A*O : Largura de depl eção {jm) com polarização

reversa de 100V como uma função das concentrações líqui^

das de impurezas(átomos/cá).Também são mostradas as re-

Bistividades dos cristais tipo-N e tipo-P corresponden-

tes as concentrações de impurezas.

N

radiação
ínclâêniê"

(a) (b)

N

P

(d) (e) (f)

Figura [1A.6"J: geometria dos detetores: (a)piano de entra

da frontal(contato P fino);(b)plano ds entrada lateral}

(c),(d) coaxial falso ; (e)f(f) coaxial verdadeiro.
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el ó t rnn-1 acvna , produzidos pela radiação ionizante, podem ser co

letados (caso seja aplicada uma d.d.p. reversa no detetor) c as-

sim contribuir para o sinal de saída.

Praticamente, toda a tensão reversa externa aplicada

aparece nessa zona (já que o resto do cristal contendo portado-

res de carga livres apresenta uma condutividade relativamente

elevada), de forma que, com tensões reduzidas, se consegue nela

campos elétricos relativamente intensos para a coleção dos portíi

dores de carga produzidos.

0 campo elétrico E na zona de carga espacial vem a

ser praticamente uniforme e seu valor será, pois,

1 [IV]

onde W é a largura da região de depleção do detetor, dado pela

equação [li]. Essa espessura pode variar, para os detetores or-

dinários, entre algumas dezenas de mievas e um ou dois milíme-

tros, para tensões inversas que podem alcançar a várias centenas

de volts, sendo, por outro lado, tanto maior quanto mais puro

for o material. Resultam nessa zona campos elétricos relativa-

mente intensos, de vários milhares de valts/cm, sob cuja ação

são muito rapidamente coletadas as cargas criadas por cada partí̂

cuia nuclear carregada incidente, conseguindo-se tempos de cole-

ção de poucos nanosegundos,

Note-se como o detetor, constituido em essência por

uma zona de carga espacial de resistividade elevada (relativamen

te isolante) situada entre duas zonas com portadores livres de

carga (relativamente condutora), vem a constituir utn condenoa-

dor> Entretanto, tal condensador não se comporta como elemento

linear ou de capacidade constante, já que a espessura y da zona

de depleção varia com a tensão de polarização aplicada, segundo



indica a equação [II]- Pode-se demonstrar que essa capacidade

do detetor, quando ff << N , é dada por:

[V]

sendo S a superfície *otal da junção.

Para o caso mais corrente na pratica, onde a = i, se

dá na Fig. A.8 um nomograma que proporciona, num detetor de Si

com ND« N (ou com N << JV ), em função de N (ou N , respect^

vãmente) e da tensão inversa aplicada V, a profundidade da bar-

reira em pm e a capacidade do detetor em pF/cm2.

No mesmo nomograma estão incluidos os alcances no Si

de protons e partículas alfa era função de sua energia.

Essa propriedade dos detetores de junção permite, por

exemplo, selecionar particular de diferentes alcances no Si,

ajustando a tensão externa para um valor adequado em que a espe:s

sura da região de depleção seja próxima ao alcance das partícu-

las que se deseja analisar.

6. CARACTERÍSTICAS DOS DETETORES DE JUNÇÃO

a. Forma dos impulsos

Como já se explicou, se uma partícula ionizante atra-

vessa a zona sensível do detetor, os pares elétron-lacuna cria-

dos se põem imediatamente em movimento sob a ação do campo elé-

trico existente. 0 movimento destes portadores motiva a apari-

ção de cargas induzidas nos eletrodos, o que constitui a parte

ascendente do impulso de saída. {Fio, A,9)
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Figura : Foxma dos impulsos de corrente e de tensão
de um detetor de junção quando:(a)a partícu-
la consome toda a sua energia na zona de car
ga espacial;(b)a partícula prolonga sua tra-
jetória fora da zona de carga espacial.
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A forma do impulso resultante c distinta se a partícu

la perde toda sua energia na zona sensível {Fig. A.9 (a)), ou

se, depois de atravessá-la totalmente, segue criando elétrons e

lacunas no resto do semicondutor (Fig. A.9 (b)) . Estes últimos

portadores se formam em uma região onde o campo é muito fraco e

se movem inicialmente por difusão até a zona de campo elétrico

intenso, dando lugar a uma componente lenta na formação do impul_

so.

Na Fig. A.9 Ca), a subida inicial do impulso de tensão

resulta da integração ou acumulação do impulso de corrente na ca_

pacidade associada ao eletrodo coletor. Se a zona de depleção é

estreita, o impulso de corrente é muito breve e a subida do im-

pulso de tensão muito rápida. Em ambos os casos, a rapidez de

queda do impulso de tensão vem determinada exteriormente pela

constante de tempo associada ao eletrodo coletor.

Assim, essa diferença no tempo de subida dos impulsos

provocados por partículas que perdem ou não toda sua energia na

zona de carga espacial, para um mesmo detetor, permite seleciona

los, depois, eletronicamente, como se deseja.

As experiências mostraram que, para sistemas com dete-

tores de junção, os tempos de subida dos impulsos podem variar

entre 10 ne e 1 ]ic [l] .

b. Pré-amp1ificadores para detetores de junção

Os impulsos de tensão ou corrente produzidos quando da

passagem de partículas ionizantes num detetor de junção são mui-

to pequenos, necessitando assim de uma ampliação conveniente pa-

ra poderem ser analisados. Tomemos um exemplo: a carga liberada

por uma partícula que perde 1 MeV de energia na zona de carga e£

pacial de um detetor de junção de Si, vale aproximadamente
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S.10~ C; se o detetor tem uma capacidade associada C« de lOOpF,

o impulso de tensão Tesultante será:

5*10-;;
100.10"

Para conseguir uma estabilidade de 1% na resposta do

detetor se precisa, entre outras condições, que a sua capacidade

vaTia em menos de lpF. Mas já vimos como ela varia apreciavel-

mente com a tensão de polarização aplicada, o que afeta a linea-

ridade do detetor.

Se elimina esta dependência fazendo com que o amplia-

doT correpondente seja sensível, não ã amplitude da tensão de en

trada, como classicamente é feito na maioria dos sistemas de de-

teção, mas diretamente ã carga elétrica total fornecida pelo de-

tetor em cada impulso, a qual é proporcional à energia consumida

na zona de carga espacial. Isso se consegue acumulando ou inte-

grando a corrente resultante de cada impulso, não na capacidade

associada ao eletrodo coletor, mas através de um circuito inte-

grador mais elaborado, constituido por um amplificador com reaH

mentação por capacidade da saída ã entrada.

Na Tig. A.10 está representado esquematicamente o cir-

cuito clássico de amplificação empregado com detetores de ioniza

ção gasosa e de cintilação, quando se quer detetar cada um dos

impulsos em separado, com amplitude de saída conveniente,

0 conjunto constitui o chamado pré-amplificador sensí-

vel a impulsos de tensão,

Por outro lado, a Fig, A. 11 representa, de maneira aná

loga, a disposição que convem empregar com detetores semiconduto

res. 0 conjunto constitui o chamado prè-amplificaâov sensível a

impulsos de carga,
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representação
do detetor pre-

amplificador

Co Rk

FiguraQA.10J :Esquema de um pré-amplificador clássico

sensível a impulsos de tensão*

representação
do detetor

p—---- pre-
J amplificador

Figura

Co
r

.li] : Esquema de um pré-amplificador

sensível a impulsos de carga.
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No dispositivo sensível ã tensão, para conseguir esta-

bilidade e linearidade aceitáveis, se introduz, como se sabe,

uma forte realimentaçao negativa que, no caso, se consegue me-

diante o divisor de resistências constituído por R, e R, (em ge-

ral, /?»>>flfc), com o que o ganho em tensão do conjunto será

Rx + Rv RfV
e o sinal de saída AV virá dado por

? 1C •
0 Kk

tudo isso supondo que a constante de tempo R ,Cn ê muito maior

que o tempo total de coleção das cargas liberadas no processo de

detecção. A amplitude do impulso resulta, assim, dependente da

capacidade CQ associada ao detetor. A constante RQ'C0 deterini

na, como é sabido, o tempo de queda do impulso na entrada do ara-

plificador.

Já a realimentaçao negativa no amplificado? sensível a

cargas ê feita através do condensador de integração C_ e da re-

sistência de alto valor R-, disposta em paralelo com aquele pa-

ra que se descarregue entre impulso e impulso, Mostra-se [6]

que, dessa forma, se criará um terra virtual na entrada do amplî

ficador (ou seja, o potencr.ül na entrada será praticamente o da

terra), pelo que nem Cfí nem RQ intervêem significativamente na

forma ou na amplitude do impulso formado,

Assim, pelos principios da realimentaçao negativa, ee

o ganho A do amplificador, sem realimentaçao, for suficientemen

te grande com relação à unidade e Cn<< Cf(l + \A\) , demonstra-se

[6 - cap. 8] que o sinal de saída do mesmo será, muito aproximada

mente:
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|AY I « 9 — |Al==>|AV I S^L [vin]
<* C0+Cf(l*|A|)

 q Lf

dependendo, poTtanto, do condensado? C- de realiment ação e não

da capacidade parasita C_ na saída do detetor. Pelas mesmas

aproximações, pode-se deduzir que a constante de tempo T de qu£

da do impulso será dada por

T»Cf.Rf, [IX]

independente também da capacidade e resistência reais na saída

do detetor.

Estes resultados são válidos qualquer que seja o tipo

de detetor usado. Empregando o dispositivo sensível a cargas da

Fig. A.11 pode-se variar, por exemplo, a capacidade do cabo de lig<a

ção entre o detetor e o pré-ampliador sem que se altere a cali-

bração em energias da resposta, desde que se satisfaçam as apro-

ximações citadas. Também, com esta montagem, a tensão de polarji

zação aplicada não irá influir na amplitude nem na forma dos im-

pulsos resultantes da detecção,

Para obter um impulso de saída de amplitude apreciável,

o condensador C- deve ser de capacidade muito reduzida e fixa.

Valores correntemente adotados são os de Cj,= £>pP e R. = 100 Mil,

com o que o impulso produzido por uma partícula que perde 1 MeV

de energia na zona sensível de um detetor de S. terá uma ampli-

tude total de saída de valor

5.IO"12
. io «v,

com uma constante de tempo de queda T = R,.Cf= 10
e,5.10" 2=0,5ms.

Este impulso, c claro, necessitará de uma ulterior amplificação.
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Nos pré-amplificadores sensíveis a tensão obtém-se um

impulso de elevação muito mais rápida que nos pré-amplificadores

sensíveis a carga. Por conseguinte, quando se pretende aprovei-

tar ao máximo toda a rapidez possível de operação do detetor, pa

ra contar, por exemplo, um elevado número de impulsos por segun-

do, mas sem pretender realizar análises espectrométricas, convém

empregar um pré-amplificador sensível a tensão. Por outro lado,

e era virtude do que foi dito, para levar a cabo medidas espectro^

métricas precisas da energia da radiação que alcança o detetor,

convém trabalhar a ritmos mais lentos e empregar um pré-amplifi-

cador sensível a cargas.

c. Instrumentação eletrônica para detetores semicondutores

As grandes possibilidades dos detetores de semicondu-

tor sõ podem ser plenamente aproveitadas se eles forem usados em

condições experimentais convenientes e se suas informações forem

aproveitadas com o uso de uma instrumentação eletrônica adequa-

da. Além dos pré-amplificadores sensíveis à carga, há outras

exigências que não se apresentam, por exemplo, com detetores ga-

sosos ou de cintilação. Os detetores semicondutores melhoram

dia a dia suas características e se empregam em novos usos e

aplicações, que estimularam o projeto e a construção de equipa-

mentos eletrônicos de alta estabilidade, grande velocidade de

operação e baixo ruído.

Mediante o uso de analisadores multicanais de amplitu-

des de impulsos se pode, cora um detetor comum de semicondutor,

analisar o espectro energético de um feixe de partículas carrega

das num intervalo de energias de 6 MeV, com um poder de resolu-

ção tal que, para que uma linha do espectro possa abarcar mais

de 3 cannis do nnnlisador de amplitude, se precisa que este pos-
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sua mais de 3.000 canais. Se o analisador multicanal tiver núnic

ro inferior de canais, pode-se utilizar um amplificador com um

estágio polarizado, que suprima uma parte inferior do espectro e

estenda a região de interesse sobre todos os canais do analisa-

dor. Nesse caso, as exigências de estabilidade para a tensão de

polarização e para o ganho do amplificador que segue ao estágio

polarizado tornam-se, então, muito severas.

A Fig. A.12 mostra o esquema de dois sistemas: um para

a contagem e outro para espectrometria de partículas carregadas

com um detetor de semicondutor,

A finalidade do gerador rápido de impulsos é a de ajus_

te do equipamento e para poder comprovar em todo momento sua co£

reta calibração. Normalmente, ele deverá ser suficiente para

fornecer impulsos cuja amplitude cubra a faixa dos impulsos de

partículas carregadas que perderam entre 0 e 10 MeV de energia

na zona de carga espacial do detetor.

Também convém dispor, em algum ponto, de um medidor de

ruído ou voltímetro eletrônico que meça o valor eficaz da tensão

de entrada (independentemente da forma de onda), que será muito

útil para comprovar o correto funcionamento do equipamento. Uma

tensão de polarização ligeiramente excessiva aplicada ao detetor

motiva um incremento muito notável da indicação deste instrumen-

to.

Finalmente, se se quer obter o maior poder de resolu-

ção possível, além da grande estabilidade e do baixo ruído nece.s

sãrios para o equipamento eletrônico, convém, na espectrometria

de partículas pesadas, evitar a autoabsorção da amostra, assim

como a perda de energia na camada de ar interposta entre ela e o

detetor, Para esse fim, se prepara uma camada muito fina da

amostra emissora, geralmente por deponição elctrolttica e se pro

duz vácuo entre cia c o detetor.
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Figura £ A.12J : Esquema de sistemas usando detetores
semicondutores para:(a)contagem de par
ti cuias ̂ carregadas j (b)espectro»netria
de partículas carregadas.



d. Espessura da janela

Em geral, uma partícula nuclear que entre num detetor

de semicondutor, ainda de fora, passa através de uma região in-

sensível, a camada morta ou janela, antes de atingir a região

sensível (camada de depleção). Ao passar através desta camada

morta, uma certa quantidade de carga e" produzida sem ser poste-

riormente coletada; isso significa que essa carga perdida não

contribui para o sinal produzido pela partícula no detetor. A

espessura da janela é a espessura do material que causa a degra-

dação de energia que corresponde a carga perdida.

Na pratica, podem ser produzidas janelas negligenciavel-

mente finas, para a maioria das aplicações. Dearnaley mediu es-

pessuras de janelas equivalentes a 0t05 ynn de Si para os deteto-

res de barreira de superfície que ele produziu, Essas janelas

são, na essência, a espessura do filme de ouro requerida para

produzir o contato elétrico, e este pode ser muito fino. Desde

que 1 \im de Si tem apenas 0,22 mg/cm2 , é claro que, para muitas

aplicações, os detetores que têm janela dessa profundidade podem

ser considerados, na essência, como desprovidos de janela.

Os valores de perda de energia específica para protons

da Tabela (2) permitem estimar se a espessura da janela pode ser

considerada negligenciãvel ou não para as energias e os mate-

riais detetores incluídos,

e. Area do detetor

Uma outra propriedade geométrica importante do detetor

é a área da região sensível, A área, claro, 5 de importância do

ponto de vista do ângulo sólido da porção da radiação intercept^

da pelo detetor. Entretanto, cm muitos cisos, c mais imporliinle



considerar o efeito da cav-rente de escape >:a raso l-ução do uvtr-

Loi1, a qual está ligada a área do mesmo: uma área maior pode

acarretar uma corrente de escape maior e, como resultado, uma ôi^

minuição no poder de resolução. Assim, em algumas aplicações po

de ser necessário um compromisso da área do detetor para otimi-

zar a operação. Trabalhando dentro dessa restrição, podera-se

construir bons detetores com áreas sensíveis variando desde al-

guns milímetros até alguns centímetros quadrados.

Detetores de vários centímetros quadrados de área são

bastante cares, por causa da necessidade de cortar o detetor de

um lingote grande e uniforme. Uma aproximação alternativa de um

detetor de grande área é preparar um mosaico de detetores meno-

res .

f. Correntes de escape (ou de fuga)

A corrente que flui através do detetor, mesmo na ausên

cia de radiação ionizante, ê denominada corrente de fuga (ou es-

cape], 0 conhecimento sobre o controle da corrente de fuga tor-

na-se importante em função de seus efeitos sobre a razão sinal-

ruído, a qual vai influenciar na resolução do detetor,

A corrente de fuga consiste de duas componentes: a cor_

rente que flui sobre a superfície do dispositivo e a corrente

que flui no volume do detetor. A intensidade da primeira c basi_

•camente determinada pelo método de construção, pelo tratamento

da superfície, pela natureza das possíveis contaminações, pelas

condições ambientais tais como a mistura e a pressão, entre ou-

tros fatores semelhantes. A corrente interna ou de volume 6 de-

terminada fortemente pelas propriedades do material do volume.

Sah, Noyes e Shockley [l] mostraram que a corrente vo-

lumotrica de escape contém uma componente devido ã difunnn de



portadoras na região de depleção c uma outra devida a geração de

portadores nos centros do captura na região de depleção propria-

mente.

A primeira componente c devida à difusão de portadores

minoritários. Os elétrons da região p da junção, por exemplo,

podem difundir-se ali sem fazer qualquer contribuição significa-

tiva as propriedades do detetor; mas se um deles se perder na r£

gião de depleção, será arrastado pelo campo elétrico e contribui^

rã para a corrente de fuga, Essa corrente é proporcional 5 den-

sidade de minoritários n. e, portanto, a n ?, bem corno à área A
tf Z"

da junção, ou se j a ,

C-8700/T)
i j a .A.e [X]

duplicada a cada acréscimo de 7K quando T-ZOOK.

A segunda componente é a chamada corrente de recombina_

ção e c causada pelas impurezas na região de carga espacial, as

quais capturam elétrons das bandas de Valencia e condução e, lo-

go, os libertam. Essa componente é proporcional ao volume V da

região de depleção e ã concentração de minoritários n., e inver

samente proporcional ã vida média T do portador antes da sua

captura por uma impureza:

v (-4350/-0 r n

i2 a 1 . e T [XI]

A corrente de recombinaçao aumenta com os danos causa-

dos por irradiação do cristal ou por impurezas que migrem para

dentro deste. No caso do Gc(Li) e do Gi(Li) esta componente au-

menta com a perda da compensação efetuada pelo lítio.o que ocojr

rc em temperaturas acima díi operacional. Os átomos do material

semicondutor também geram elétrons e lacunas nn rcp/ino de car-

ga espacial, mas esse efeito é dnnpmr.-ivcl cm tempera l uras opera



cionais.

A componente superficial é* muito mais difícil de predi

zer. Só metade das ligações dos átomos superficiais está" reali-

zada. Estes átomos são então excepcionalmente reativos (mesmo

num vácuo de 10 mm Hg em cerca de três horas ja se formou uma

monocamada de oxido e seus níveis energéticos são diferentes dos

estados volumeLricos. Dependendo do material absorvido c da es-

pessura da sua camada superficial, os estados superficiais podem

estar ou não no meio da banda proibida, produzindo uma superfí-

cie p, n ou intrínseca. A maneira de eliminar estes estados su

perficiais é através da oxidação da superfície. Caso não seja

corretamente feita, resulta numa junção p-n espúria, com corren

te de recombinação alta, alem da carga superficial que diminui a

distância entre os lados p e n, aumentando a corrente de difu-

são. Nestes casos, a componente superficial pode vir a ser a

mais importante.

0 resfriamento é bastante efetivo na redução da corren

te de fuga, principalmente com detetores de Ge, e um grande níini£

ro de aplicações de alta resolução inclui o resfriamento. Pode-

se obter redução da corrente de fuga por fatores de IO3 a 1O'J

com quedas de temperatura facilmente conseguidas, bem acima da

temperatura do nitrogênio líquido.

g. Resolução

Entre as várias propriedades que tornam os detetores

de radiação semicondutores tão úteis está a resolução muito boa

de energia que eles possuem, Para muitas aplicações, nenhum ou-

tro sistema de detecção, exceto o espectrômetro magnético, pode

igualar o sistema semicondutor era resolução; porem, no caso do

cspcctrômctro m.-igncti co, o custo 5 muito maior, a eficiência geo



métrica dc contagem c tipicamente menor, c a velocidade de acumu

lação de dados e muito menor que no:', sistemas semicondutores de

detecção.

Há três tipos de efeitos que contribuem para deterio-

rar a resolução destes detetores, ou seja, para expandir a largu

ra das linhas dos espectros de energia obtidos: a estatística ãc

formação ãc parec clctron-laeuna, o ruído do detetor e do ampli-

ficaãor, e outros efeitos diversos.

A largura de linha W, expressa em termos da largura

total ã meia altura (FWIIM) , pode ser dada por

[XII]

onde W. representa a contribuição de cada um dos três tipos de

efeitos citados para a expansão da largura da linha do espectro

considerada.

A contribuição da estatística de formação de. elétrons

e lacunas, expressa em termos de energia, ê

W i =2,36 . o E , [XIII]

onde o c o desvio padrão na quantidade de energia dissipada no

detetor por uma partícula monoenergetica,

Como essa quantidade de energia pode ser indicada como

E -N.c (f c o número de pares de íons formados cm media por cada

partícula e e 5 a energia média, em cV, necessária para produ-

zir um par elétron-lacuna) e ov= (N) .c(se se considera o fator

Fano unitário , suposição adequada para detetores semicondutores),

a equação QxIII] pode também ser expressa como

IV. - 2 , 3d (K) ]/?- . c = 2 , 3f> f li. c) ̂  . [X I V |
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A equação [XIV] mostra um fato importante: como o va-

lor de e é pequeno para os semicondutores, esse tipo de deteto-

res tem uma grande vantagem na resolução em relação aos deteto-

res gasosos ou de cintilação. Para uma câmara de ionização a

gás, por exemplo, em torno de SO eV são necessários para produ-

zir um par de Ions, enquanto ro sistema de detecção de cintila-

ções necessita-se de aproximadamente 500 eV para produzir uma fo

toelétron no fotocatodo do sistema,

Entretanto, uma parte dessa vantagem dos detetores se-

micondutores é perdida por causa da degradação da resolução devi_

da ao ruído ão detetor, que é um efeito não - significatiA'o nos

outros detetores. Quando se estuda o efeito da corrente áe fuga

do detetor sobre sua resolução, verifica-se que cm geral, tanto

o detetor como o amplificador contribuem para o ruído. Mostra-se

que os componentes predominantes desse ruído são o ruído do car-

ga (shot) do estágio de entrada do amplificador c o ruído de es-

coamento do detetor. A contribuição do ruído de carga do ampli-

ficador varia inversamente com a sua constante de tempo i , c o

ruído de escoamento do detetor aumenta coin T; desse modo, deve

existir um valor ótimo para T, A Fig. A,13 mostra a variação do

ruído com i para dois valores da capacidade de entrada Cn c p£

ra uma ampla faixa de corrente de fuga do detetor I , para um
jj

dado valor de g , a condutância mútua de entrada do amplifica-

dor.

Quando o valor otirao de t é escolhido, o quadrado mé-

dio do ruído, expresso em KeV2 , 6

o, 11 . c . i -i ) [xv]

sendo esse valor ótimo da constante de tempo do nmplificador da-

do , CMII iis, por



Tabela (2) : Perda de energia especifica de protons

em «na-teriais detetores selecionados.

[dE/dx] = KeV/(mg).(cm)*2

Energia do
~roton

Material
"fcoró

Alumínio

0,5 RleV

JSAD_
256

WeV

440
176

2 ItleV

Z3J
109

RleV

JLZl
68

30

Silício 24? 170 105 66
Ouro 89 64,5 31,5

(U.S.Atonic Energy Commission,1960 Nuclear Data Tables,Part 3)

[1]

Figura [A.133 : Ruído resultante da combinação rtetetor-

araplificador como uma função da constante

de tempo do amplificador , com a corrente

de fuga do detetor I. e a capacidade de

entrada do pré - amplificador como paxâme

tios. [[1] : pg.25o]
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onde Cfí está em pF, g em mA/v , , e I. está em nA. Assim

como no 1° caso, esta contribuição a expansão da linha espectral,

expressa em termos da largura total â meia-altura é

Wi =2,36 . xE =2, 36 [(Rui do)
2] /z . [XVI l]

Verifica-se, assim, que as contribuições do ruído devj_

do ã corrente de fuga do detetor e do amplificador são tão impo_r

tantes quanto as devidas â estatística, para a resolução. Em

muitos casos, o ruído do detetor pode ser a maior contribuição

ao ruído total, ao invés do ruído de carga do tube; isso ocorre,

por exemplo, no uso de detetores com grandes espessuras e gran-

des áreas de região de depleção, já que a corrente volumétrica

de fuga é proporcional ao volume dessa região.

Price [l] afirma, através dos resultados de suas medi-

das, que pode-se obter um ruído para o amplificador tão baixo co

mo 3 n KeV de largura total ã meia altura usando uma capacidade

de entrada de 20 pF.

Outras fontes de expansão da amplitude dos pulsos são:

as inomogeneidad.es no detetor, que aumentam os centros de captura

e prejudicam a coleção das cargas; as variações na espessura da

camada de depleção do detetor; as variações nos ângulos com que

as partículas entram nos detetores e as variações na espessura

da janela,

A Fig. A.14 dá os resultados da performance de alta r£

solução que foi obtida com detetores de barreira de superfície

com propriedades particulares, incluindo pequena corrente de fu-

ga, por Blankenship e Borkowski [l]. A figura inclui o espectro de

umn linha-alfn de 5,801 KeV com largura total Ti mciíi altura de npenns 15 KeV.
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Figura : Ilustração da alta resolução obtida em

aplicação de espectrometria alfa. Obtida

com um detetor de barreira de superfície

de area 25mm 2, operando a temperatura am

biente. [ Cl] : pg.252 ]
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B , P A R T E E X P E R I M E N T A L

B . I . SISTEMA DESENVOLVIDO

O sistema de medição por nos desenvolvido e utilizado

pode ser representado pelo diagrama de blocos da Fig. B.I.

As partes constituintes do sistema, de acordo com a nu

meração que consta na Fig. B.I são as seguintes:

1) Detector de Barreira de Superfície ORTEC, modelo

BR-019-150-100, cujas características seguem abaixo, conforme es_

pecificações do certificado de garantia (medidas reais):

Caracter is t icas

Area ativa (nominal)

Resolução para alfas

Largura de ruído

Corrente reversa

Temperatura

Espessura sensível

Resistividade nominal

Espessura dos eletrodos:

Oet.

150 mm2

18,5 KeV

10,0 KeV

0,23 uA

23° C

>100 um

(n? 15-

FWHM

FWHM

(100 V)

2. 500 SI cm

ÍAu—• 40,

(Al—*50,

1 Pg/cm2

1 pg/cm2

*»72 F)

obs. (b)

obs . (c)

Üb&.: a) Esses detetoTes apresentam uma camada morta na superf£

cie frontal cuja espessura corresponde à perda £ 20KeV
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Figura C ^ ' 0 : Diagrama de blocos do sistema utilizado
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de energia de uma partícula alfa de 5,5 MeV.

b) A resolução para alfas c medida com base na largura in

teira â meia altura (FWIIM) do pico correpondente a uma

linha espectral de 5,5 MeV de uma fonte alfa fina de

Am2l<1, medida com detetor e fonte em vácuo, com alta

tensão estabilizada, e incluindo a contribuição para o

ruído de um Sistema Ampliador ORTEC.

c) A largura de ruído é" a medida F1VFIM de uma linha espec-

tral de um gerador preciso de pulsos ORTEC, com o det£

tor conectado a uma fonte de ruído na entrada de um

Sistema Ampliador ORTEC, e a uma fonte de tensão esta-

bilizada de polarização ORTEC.

Os detetores ORTEC utilizados foram adquiridos em 1974

e ê de se esperar que suas características atuais sejam bem infe

riores em razão de danos de radiação, difusão de íons na barrei-

ra e alteração da camada de ouro superficial por contaminação.

Não tivemos oportunidade de analisar a eventual existência des-

ses efeitos em razão da inexistência no laboratório de aparelhos

adequados para esse fim,

2) Fonte radioativa fina, depositada numa placa cuja

distância ao detetor podia ser variada por uma base mõvel, con-

forme esquema da Fig. B.2.

A fonte utilizada nas medidas foi o Am2l>i, fabricada

•por deposição eletrolítica na UFPE, de Recife, por gentileza da

Profa. Dra. Helen Jamil Khoury,

Essa fonte havia sido previamente analisada na UFPE

com um detetor ORTEC idêntido ao usado, acoplado a um sistema

ORTEC de amplificação e análise de impulsos, tendo-se obtido uma

resolução de 1,4* (WVIIM) , que pode ser considerado como um índi-

ce da espessura dn fonte. Utilizamos também nas nossas medidas
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as fontes de Am2"11 i,úmeros 41,003 c 41,004, fornecidos gentilmen-

te pelo IPliN, e cujas atividades, determinadas por a((iicla insti-

tuição com um erro de 2%, foram de 1,09 yCi c 1,21 u C i , respect j_

vãmente, na data de 26.10.19S3. Observou-se que a resolução des

sas fontes era pior do que as obtidas com a fonte da UFPE.

3) Câmara de vácuo, construída no CCMFT da PUC-SP,

constituída de um recipiente cilíndrico de latão de raio interno

6>02 cm e espessura 3,3 mm, cora tampa removível (onde são acopla,

dos o detetor e 3 hastes metálicas] e uma saída de gás. A ved£

ção foi feita com um "o-ring" colocado no sulco do encaixe da

tampa, onde se passou vaselina para aumentar a aderência; assim,

ao se fazer vácuo, o anel era comprimido, vedando a entrada de

ar pela tampa.

Todas as demais soldas e juntas foram vedadas com ver-

niz Glyptal para vácuo (Fig. B.3). Na tampa, além do conector BNC

da saída do detetor, havia um terminal de contato com o medidor

de pressão, instalado com cola especial para vácuo, visando a mje

dição da pressão interna da câmara,

4) Sistema de vácuo, composto por uma bomba rotativa

SARGENT-WELCH, Duo Seal de dois estágios, modelo 1402, capaz de

produzir vácuo até uma pressão de aproximadamente IO"* Torr de

ar com uma velocidade média de sucção de 100 í/min., associada a

uma bomba de difusão VARIAN HS-2, de alta velocidade de bombea-

mento (em média 125 S,/s) , acoplada a componentes que permitem

produzir um vácuo bastante limpo, com pressão normal de 2.10 Torr

a <10~i Torr. 0 sistema de vácuo permanecia ligado o tempo todo

durante as medições, mantendo a pressão da câmara sempre <10~

Tory.

5) Medidor de pressão, VARIAN NRC 836, com fundo de

escala 10 Tovv, pnra medir a pressão interna dn câina)".') de vácuo.



Figora [_9.3 J : Esquema da câmara de vácuo (interior) .
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6) Fonte de tensão para polarização reversa do dete-

tor, modelo 428 da ORTHC, com duas saídas, faixa de tensão de 0

a 1000 V, positiva ou negativa, e impedância de saíde de ^1,3MÜ.

No caso do detetor usado, a polarização empregada era negativa.

Essa fonte era acoplada ao detetor através de uma resistência to

tal de 3(7 MQ e cora o auxílio de um capacitor de polyester de

0,022 pF colocado na linha de entrada do pré-amplificador, adap-

tado dentro da sua própria caixa metálica. (Fig. B.4)

7) Fonte de tensão estabilizada para a polarização da

fonte ORTEC, descrita acima. Essa fonte foi construída durante

os trabalhos de tese e fornece tensão simétrica e estabilizada

(entre 0,01 e 0,2% (max.) da tensão de saída) de valores -24V M O

O H + 24 V, que são os requeridos para o funcionamento da fonte

ORTEC. Seu circuito é o que aparece na Fig. B.5.

A flutuação que ocorre no valor das tensões de saída

dessa fonte está ligado diretamente ã estabilidade de resposta

do C.I. LM 723, que, de acordo com o catálogo National de C.I.'s

lineares, varia entre 0,01 e 0,2ç» da tensão de saída. A tensão

da fonte ORTEC de polarização do detetor apresenta estabilidade

de linha diretamente proporcional ã estabilidade da sua fonte de

alimentação, conforme catálogo da ORTEC; dessa forma, a tensão

típica de 100 V usada no detetor variaria numa faixa de ±200 mV

max., o que acarretaria uma pequena flutuação na profundidade da

camada de depleção e consequentemente na capacidade do detetor.

No caso, porém, essa flutuação pode ser desprezada

pois o pré-amplificador usado é sensível â carga, sendo a ampli-

tude dos impulsos na sua saída independente da tensão de polari-

zação (cf ,[A.2](5).b).

8) Conjunto pré-amplificador/ampliador cm 3 estágios,

segundo o esquema da Yig, ft.G.



Figura LB.4 J : Circuito de acoplamento do detetor

com sua fonte de polarização.
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Figura [ B . 5 J : Esquema da fonte de tensão estabili-

zada para polarização da fonte ORTEX.
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f! de sc notar que cs estágios foram t.emlo acrescidos

gradualmente, conforme se fazia necessário.

0 primeiro estágio é um pré-ampliador sensível a carga

e que, por isso mesmo (vide Parte Teórica, item [A.2j(5).b) tem

a vantagem de produzir pulsos cuja amplitude 5 independente da

tensão aplicada ao detetor, e que variam somente com a carga li-

berada pela passagem de cada partícula na zona de deplcção do

mesmo. Alem disso, seu ganho torna-se independente do comprimen

to do cabo de ligação do detetor com o pré-amplificador, Na sâ í

da deste estagio, os pulsos são invertidos,

0 segundo estágio c um amplificador operacional basea-

do no mesmo C.I. usado no pre-amplificador, que mantém a fase do

pulso de entrada.

0 terceiro estágio faz uma nova ampliação dos impulsos

e os inverte novamente, de forma a terem fase e amplitude adequa

das ao registro no analisador multicanal.

0 ganho do conjunto chega a aproximadamente 50.000 c c

linear (dentro de %) até aproximadamente 16 V, conforme a cur

va das Figs. B.7(a) e B,7(b),

9) Fonte de tensão simétrica de -15 Vi—i Oi—I + 15Y pa-

ra alimentação dos três estágios de pré-amplificação c amplifica

ção, cujo circuito consta da Fig, B,8, O ruído dessa fonte é

baixo e atinge cerca de 1,0 TOV.

10) Processador de sinais ORTKC, modelo 4671, que fun-

ciona como um discriminador integral (selecionando os impulsos

que tenham amplitudes acima de um certo nível, que pode ser fix£

do de +0,1 a +1 V) e que gera pulsos, na saída, que têm a ampH

tude do maior sinal que entra no circuito durante um "intervalo

de inspeção" (M )is) ; tais pulsos tem a vantagem de ter sua suhi

da muito mais rápida que ÍI do:; impulsos originais.



11) Analisado»- MuUicanal ORTHC, modelo (>MD, de 102-1

ema is, usado na construção dos cspcct os de energia desejados,

a partir dos impulsos fornecidos pelo Processador de sinais.

B.2, TESTES REALIZADOS COM A APARELHAGEM

1. TESTE DE LINEARIDADE DOS ESTÁGIOS DE PRÉ-AMPLIAÇÃO E AMPLIA-

ÇÃO

Os testes foram feitos usando um formador de impulsos

construído no próprio laboratório. A sua menor faixa de amplitu

des de impulsos na saída abrange de 0 a 20 mV. Para obter impul_

sos de décimos de mV (amplitude dos impulsos produzidos no de-

tetor semicondutor usado), adaptou-se ã saída do formador de im-

pulsos um potenciômctro linear como divisor de tensão (helipot).

As curvas de linearidade obtidas para os dois primeiros estágios

e para o terceiro seguem na Fig. B.7, já mencionado. Os impul-

sos de menor amplitude tiveram sua leitura muito prejudicada de-

vido aos limites de precisão de leitura do osciloscõpio disponível.

2. TESTES EM RELAÇÃO AOS IMPULSOS OBSERVADOS COM 0 OSCILOSCÕPIO

Foram feitos inicialmente dois testes para verificar

se os impulsos observados eram realmente devidos a partículas ai

fa ou a descargas ou ruídos. Verificou-se que:

a) retirando c fonte radioativa, os impulsos somem,

permanecendo só o ruído da linha;

b) afastando a fonte radioativa do detetor a uma dis-

t â n c i a d e /; ,'m, c o m p r e s s ã o a t m o s f é r i c a n o r m a l n o i n t e r i o r d a c n

mar;i, nan há inpu I ;•<<:: nl>r.c.r'>uu!o;i (coin o s e r i n d e s e e s p e r a r ) p o i s



FiguraLB.6J : Esquema geral do conjunto

pre-amplificador/amplificador.
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as partículas perdem toda sua energia no ai (de acordo com

[/;..r/], o alcance no ar cm CNTP para partículas alfa de energia

5,5 McV 5 muito aproximadamente 4,1 cm, de forma que a uma dis-

tância de 5 cm da fonte radioativa já todas as alfas emitidas t£

rão sido absorvidas pelo ar); ã medida em que se fez vácuo, en-

tretanto, começaram a reaparecer os impulsos.

Assim, concluímos que os impulsos maiores são mesmo

provenientes das partículas alfa da fonte radioativa e são inde-

pendentes do ruído, pois este se mantém mesmo sem a fonte, com

amplitude de 3,6Ç» do sinal das alfas.

B.3, PROBLEMAS ENFRENTADOS NA CONSTRUÇÃO DO SISTEMA

Os problemas enfrentados na construção do sistema des-

crito anteriormente ocorreram basicamente devido a 2 fatores: as

limitações de aparelhagem dos laboratórios de Física Nuclear da

PUC-SP e a interferência constante de ruído de radiofreqüência

na linha de zero, por causa da proximidade da emissora de rádio

do 4Ç Distrito de Polícia de São Paulo.

1) 0 esquema inicial do sistema incluia dois circui-

tos diferentes dos apresentados como prc-ainplificador e amplia-

dor.

0 primeiro estágio (pre-ampliador) era baseado no BUF-

FER LII0033 CG, que funcionav? como ampliador de corrente - sua

corrente de entrada era de alguns nA c na saída fornecia um má-

ximo de 260 mk - c seguidor de tensão, tendo ganho unitário de

tensão numa faixa testada que vai desde -10 V até +700 mV. .Seu

circuito c o que aparece esquematizndo na Fig. B.9.



O segundo estágio (ainpli ficador) era baseado no Cl ;JA

733 DC, cum ganhu de tensão regulável em 3 valores, sendo seu

circuito inicialmente o mostrado na Fig. B.10.

No início dos testes de linearidade deste ainpli ador,

já se começou a notar a presença de ruído na linha de saída, in-

dependente do sinal injetado. Durante alguns meses foram testa-

das várias modificações: alterações de valor de resistores e ca-

pacitores, mudanças no esquema do circuito, e t c . Apesar disso,

os pulsos de saída ainda permaneceram relativamente pequenos e

cora distorções, apesar de mais "limpos" de ruído.

Tentou-se adaptar filtros capacitivos entre a fonte sî

métrica de tensão e o amplificador, tentando eliminar o ruído

que viesse eventualmente dessa fonte, mas isso também não resol-

veu .

Como os impulsos na saída do pré-ampl.i ficador seriam

da ordem de fração de mV com o detetor de barreira de superfí-

cie, era necessário que o ampliador tivesse um alto ganho e um

baixo ruído, já que o trabalho com o analisador multicanal seria

mais produtivo e preciso com impulsos na faixa de 6 a 10 V.

Depois de várias tentativas, verificou-se que o ganho

ainda continuava insuficiente e que os impulsos de saída do 29

estagio saturavam com amplitudes em torno de 4 V. Tentou-se en-

tão adaptar um 39 estágio ao conjunto, conforme o esquema da Fig.

B.U.

0 ganho desse novo estágio estava, cm princípio, cm

torno do valor sete. Mas aqui ocorria um fato interessante: mcs_

mo quando o pulso de saída do 2 9 estágio (com o C.I. 733) saturn_

va, o pulso de saída do 39 estágio (com o C.I, 301) continuava a

crescer. Verificou-se, então, que o problema era devido ao elev

rate do I,M 301 que 5 pequeno em relação ;io parâmetro equivalente
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Figura [B.ô] : Circuito da fonte de tensão simétrica
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do yA733 (ou seja, a subida dos impulsos de saída do LM 301 ê

mais lenta que a do pA733), de forma que so mesmo com a perma-

nência da saturação dos pulsos de saída do 733 é que os proveni-

entes do 301 tinham tempo de subir.

Assim concluiu-se que seria necessário montar um 39 es_

tãgio com outro yA 733 ou similar, que fosse tão rápido quanto o

outro na subida dos impulsos. Foi tentada a idéia de injetar os

sinais do 29 estagio em "contra-fase" no 39, de forma a que o

próprio ruído se concelasse e, após vários ajustes, montou-so o

circuito da Fig. B.12.

O ganho deste circuito estava bastante maior, mas ocor

reu um outro problema: não era possível testar a linearidade do

circuito por dois motivos:

19. os pulsos de entrada muito pequenos (da ordem de

2 mV ou menos), fornecidos por um gerador de impulsos,

confundiam-se com o ruído da aparelhagem que, embora

menor, ainda ocorria, ao serem observados num oscilos-

cópio;

29. o osciloscópio disponível nos laboratórios de Fí-

sica Nuclear da Põs-Graduação da PUC-SP só distingue

pulsos que chegam com freqüência de no máximo 10 MHz;

como o uA733 é bastante rápido, não se conseguia dcfi_

nir o impulso de saída na tela, mesmo com máxima inten

:-idade luminosa.

Não sendo possível confiar na sua linearidade, o cir-

cuito baseado no yA 733 foi abandonado,

2) Após uma pesquisa em torno de outros C.I'.s, optou

se pelo CA 3140, que, além de ser mais lento, apresenta ganho

muito alto c impedãncia de entrada da ordem de Tí2. Assim, cie

pode ser usado como pre-amp]iador e ampliador ao mesmo tempo.
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Coin dois estágios usando esse C.I., jã o ganho atingia, de iní-

cio, a casa dos 1000, Verificou-se que, com um gerador de jmpul_

sos na entrada, os impulsos gerados apareciam limpos de ruído,

tanto na entrada quanto na saída dos amplificadores.

Em princípio, o circuito ampliador, linear e sensível

a impulsos de tensão, foi o que está esquematizado na Fig. B.13.

Com todo o sistema montado, jã com o detetor e a fonte

radioativa de Am21*1, obteve-se pulsos de tensão negativos da or-

dem de SOO mV, para impulsos de entrada de aproximadamente 0}í>mV.

Entretanto, essa amplitude ainda era insuficiente para o seu re-

gistro no analisador multicanal, mesmo com polarização de 100 V

no detetor.

Por outro lado (cf.[A.2](5). i>), restava ainda a depen-

dência da amplitude dos impulsos com a capacitância do detetor,

cuja influência contribuía para deteriorar a resolução do espec-

tro de energias obtido.

Optamos, então, por transformar o l9 estágio num am-

pliador sensível ã carga, cujas amplitudes de impulsos variam,

como vimos, somente com a carga liberada pela passagem da partí-

cula na zona de depleção do detetor. 0 circuito, então, ficou

como está no esquema dos dois primeiros estágios da Fig. B.6.

Com isso, obtivemos algumas vantagens:

a) o ganho chegou a cerca de 3000 com a fonte e o si£

tema completo (houve também um aumento no ganho do

29 estágio, com a colocação de um capacitor de

maior valor na sua entrada inversora);

b) o ruído ficou menor, continuando a diminuir com o

aumento da tensão de polarização;

c) a amplitude dos impulsos devidos ã radiação medida
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não varia com a tensão de polarização aplicada; c^

ta só interfere no ruído. Os testes descritos no

item B,2,(l) foram realizados nesse momento dos

trabalhos.

d) o comprimento do cabo de ligação do detetor para o

prc-amplificador passa a não influir na amplitude

dos impulsos, já que a capacidade de entrada não é

mais relevante nesse aspecto,

3). Com os dois primeiros estágios funcionando satisfy

toriamente, faltavam ainda aumentar o ganho âo amplifioador por

um fator da ordem de ^ 10 (para fazer com que as amplitudes dos

impulsos ficassem na parte final do intervalo de 0 a 10 V da es-

cala do multianalisador, aumentando a precisão de sua análise),

e inverter a polaridade dos mesmos, Para isso foram testados al_

guns circuitos lineares, dos quais aquele que se mostrou mais

conveniente baseava-se no C l . LM 301.

Após muitas variações, o esquema final desse 3° está-

gio ficou como mostra a Fig. B.6, Note-se que o valor do "slew-

rate" dos CI's 3140 e 301 é aproximadamente o mesmo, ambos sendo

mais lentos que o 733. 0 fato de se empregar no ampl if icador fî

nal CI's com slew-rates maiores que o tempo de subida dos impul-

sos no detetor ORTEC permite obter uma integração total da carga

e portanto uma maior precisão das medidas das amplitudes dos im-

pulsos, já que estes devem ser proporcionais à carga liberada,

(v. item [A.2](6)B1

Além disso, a fiação interna de entrada e saída do con

junto do 1* e 2» estágios foi melhor blindada. Instalou-se

também um transformador de isolação (115V/115V), com 600 Mil de

impedância, entre a rede elétrica c a alimentação do sistema,

com a finalidade de diminuir o ruído na linha, tendo sido bast.in
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te atenuada a oscilação de radiofreqüência que se superpunha na

parte descendente dos impulsos.

Com o circuito final {Fig. B.6) foi possível construir

os espectros de algumas amostras radioativas no multianalisador,

conforme seguem:

B A MEDIDAS REALIZADAS E CONCLUSÕES

Segundo [5], as energias e a intensidade das partícu-

las alfa emitidas pelo AmM são as seguintes:

E (KeV)

AE = 97 KeV- 5443

^5389

5543

5511

Intensidade (% do total)

861

12,7V

1,3*

0,27*

0,34!

AE =43 KeV

Assim, a diferença de energia entre as duas alfas mais

intensas 5 de 43 KeV. Como suas energias situam-se na faixa dos

5,5 MeV, para diferenciá-las é necessária uma resolução da ordem

de 0,5% a meia largura e meia altura dos picos do espectro de

energias.

1. ESPECTROS OBTIDOS

Como se depreende da discussão anterior (capítulo R-Par-

te Experimental), foram medidos mais de uma dezena de espectros

com a aparelhagem construída no laboratório. Citaremos nesse



capítulo apenas os resultados mais significativos obtidos coin o

circuito final, baseado no C.I. 3140, descrito no item 3.2 (2).

Em todos os espectros citados a seguir a tensão de po-

larização aplicada no detetor era de 100 V e o analisador multi-

canal foi usado com 1024 canais. A fonte é de Am2**, obtida por

elctrodeposiçao sobre um disco metálico na UFPE.

19) Com a fonte a 1,0 cm do detetor, foi feita uma m£

dida durante 2,978 s. Obteve-se um pico no espec

tro, no canal 874 (cor. 1330 contagens no pico) ,

cuja resolução â meia altura e meia largura, medi^

da em sua queda, foi de 1,5%. {Fig.B.14)

29) Colocando-se a fonte a uma distância menor do que

1,0 cm em relação ao detetor, realizou-se nova me-

dida durante 12.653 s, obtendo-se um pico no es-

pectro, no canal 771 (com 11.827 contagens no pi-

co, tendo sido alterado o ganho do amplificador) .

A resolução desse pico, nas mesmas condições ant£

riores , foi de 1,7%. {Fig.B.15)

39). Com novo ajuste de ganho e mantendo-se a fonte de

Am21*1 a uma distância menor do que 1,0 cm, foi fej^

ta outra medida durante 17.218 s, O único pico,

obtido agora no canal 850 (com 5,422 contagens),

apresentava resolução de 1,9%, {Fig,B.16)

Dessa forma, nas condições utilizadas, não foi possí-

vel obter-se lesolução suficiente com a aparelhagem para se dis-

tinguir todos os picos das partículas alfa da fonte de Am2"1, que

ficaram mascarados pelo pico correspondente à alfa emitida mais

intensamente (.5.486 KeV - 861) ,

Na Fig, B.16 observa-se que a curva ascendente de con-

tagem apresenta uma meia largura maior na sua parte inferior do
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Figura [B.16J: Espectro do Am
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que na curva descendente, sendo essa assimetria devido ã presen-

ça dos picos de S. 443 KeV (12,7%) e 5. 389 KeV (lt 3%) do Ams<>1.

Não foi possível decompor a curva em suas três compo-

nentes principais. Para que isso pudesse ser feito com uma pre-

cisão razoável, teria sido necessário prolongar-se as medidas du

rante vários meses.

2. ANALISE DOS RESULTADOS

a) Da discussão do primeiro espectro apresentado no item

anterior, verifica-se que os melhores resultados experimentais

obtidos apresentam uma largura total do pico de 5,486 MeV de 3%

a meia altura, o que corresponde a uma resolução inferior por um

fator 2 H obtida com aparelhagem ORTEC com a mesma fonte na

UFPE, Essa discrepância nos resultados pode ser atribuída a vá-

rias causas, que vão ser analisadas a seguir.

A influência de maior Televância foi, sem dúvida, a do

ruído de radiofreqüência da estação transmissora do 49 Distrito

de Polícia de São Paulo, situado a cerca de 100 m do laboratório.

A amplitude desse ruído, cuja freqüência é de cerca de 20 MHz,

corresponde a aproximadamente 34 da amplitude do sinal, como foi

visto. Essa amplitude se soma ã do sinal analisado, produzindo

um aumento da sua largura intrínseca,

A fim de verificarmos se esse fator era o mais impor-

tante da discrepância entre a resolução esperada e a medida, re-

solvemos utilizar um sinal padrão de um gerador de sinais llcwl-

lett Packard modelo 8012 B.

Utilizando-se o sinal direto do gerador no multianali-

sador ORTEC, com uma amplitude correspondente à mesma região de

memória em que se observava o máximo dos impulsos do Am21*1 atra-
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vês do sistema de amplificação, observou-se que o sinal padrão

correspondia ã largura de um canal (resolução < 0,01%). Em se-

guida, utilizando-se um atenuador de 100 ü (impcdancia caracterís_

tica da linha de saída do gerador), injetamos através do amplia-

dor um sinal da mesma amplitude que o produzido pelo detetor

ORTEC, tendo-se obtido uma resolução de 1,8% (FWIIM) {Fig. B.17).

Como esse sinal era sujeito à mesma fonte de interferência que

pertubava nossas medidas, podemos concluir que a maior parte da

discrepância entre o resultado por nós obtido no espectro do

Am"*1 e os esperados deve ser atribuída a essa fonte de ruído.

Levando-se em conta a influência desse fator nos

tados descritos no item anterior podemos concluir que a resolu-

ção do nosso sistema (em ausência dessa fonte perturbadora de

ruído) seria comparável â resolução obtida na UFPE com a aparelha_

gem importada. A impossibilidade do transporte de toda a nossa

aparelhagem e do sistema de vácuo para outro local impediu a ve-

rificação final.

Estão em andamento trabalhos destinados a introduzir

um filtro ativo passa-alto ("high pass") destinado a suprimir do

amplificador (neste caso, ura circuito mais rápido que o usado

nestes trabalhos) todas as freqüências abaixo de 50 MHz,

í>) A simplicidade da construção do equipamento,

aliada ã facilidade da obtenção de seus componentes, mostram que

é possível trabalhar com detetores de estado sólido utilizando a

tecnologia por nós desenvolvida, a qual não c copia e não se ba-

seia em nenhum protótipo importado.

E* provável que, com a eliminação dessa fonte de ruído

de radiofreqüência e com a utilização de fontes de largura in-

trínseca menor do que a utilizada por nós, seja possível obter-

se resoluções .linda melhores,
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