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Resumo da Tese apresentada à COPPE/UFRJ como parte dos 

requesitos necessários para a obtenção do grau de Mestre em 

Ciências (M.Sc.). 

DESENVOLVIMENTO DE UM SISTEMA DE ESPECTROMETRIA ALFA 

BASEADO NO DETECTOR BARREIRA DE SUPERFÍCIE 

Marcus Alexandre Vallim de Alencar 

Abril 1994 

Orientadores: Prof. Ricardo Tadeu Lopes 

Prof. Edgar Francisco Oliveira de Jesus 

Programa: Engenharia Nuclear e Planejamento Energético 

Com o objetivo de desenvolver tecnologia própria e 

diminuir custos com equipamentos para espectrometria oc e 

assim permitir uma maior expansão da técnica, foi realizado 

neste trabalho o desenvolvimento de um sistema de 

espectrometira a num módulo NIM, e que inclui a fabricação do 

detector semicondutor barreira de superfície e do sistema de 

amplificação e formatação de pulso. 

Foram fabricados seis detetores barreira de superfície, 

sendo três com cristal de silício tipo n com resistividade de 

3.3 50 G.cm e 270mm 2 de área ativa, e os outros três com 

cristal de silício tipo p com resistividade de 5.850 fl.cm e 

22 0mm2. No detetor tipo n, os metais utilizados como contatos 

ôhmico e retificador foram o Alumínio (Al) e o Ouro (Au) 

respectivamente, enquanto que no detetor tipo p, os contatos 

ôhmico e retificador foram o Au e o Al. Todos os contatos 

metálicos foram feitos por evaporação em alto vácuo (10~2 à 

IO"3 Pa) e com depósito de 40ug/cm 2. 

0 sistema eletrônico é de baixo ruído, sendo constituído 
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por um pré-amplificador sensível à carga, com circuito 

baseado no amplificador operacional LF-356 e entrada à FET, 

tendo o resistor e o capacitor de realimentação os valores de 

100MÍ. e 0,5pF respectivamente, e por um amplificador 

formatador de pulso baseado nos amplificadores operacionais 

LF-356 e LM-310. 

O sistema fornece saída unipolar e bipolar, além da 

possibilidade de inversão do pulso. O pulso unipolar é obtido 

por uma rede ativa CR-(RC) 4 que se aproxima de urna Gaussiana, 

possuindo uma constante de tempo de 3,0us. O pulso bipolar 

utiliza esta mesma rede sendo acrescida de mais um 

diferenciador (rede (CR)2-(RC)4) . 0 primeiro diferenciador 

possui uma rede ativa de cancelamento pólo-zero. 

A resolução dos detectores para partículas a de 2 4 1Am à 

temperatura ambiente variou de 21 a 44 keV, de largura à meia 

altura. 0 ruído eletrônico do sistema é de 7,5 keV para 

capacitancia de entrada nula. A resolução total do sistema à 

temperatura ambiente é de 62 keV, de largura à meia altura. 

Os bons resultados obtidos em resolução, a simplicidade 

dos circuitos eletrônicos e o baixo custo de construção são 

fatores que determinam a aplicabilidade deste sistema em 

espectrometria a, quando o requisito de alta resolução não é 

primordial. 
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Abstract of Thesis presented to COPPE/UFRJ as partial 
fulfillment of regueriments for the degree of Master of 
Science (M.Sc.). 

DEVELOPMENT OF A ALPHA SPECTROMETER SYSTEM 
WITH THE SURFACE BARRIER DETECTOR 

Marcus Alexandre Vallim de Alencar 
April 1994 

Thesis Supervisors: Prof. Ricardo Tadeu Lopes 
Prof. Edgar Francisco Oliveira de Jesus 

Department: Nuclear Engineering and Energy Planning 

The a im of th i s work i s the devel opmen t of an a 
spectrometer of low coast and home made technology. The 
spectrometer is mounted in a double NIM module and includes a 
surface barrier detector and dedicate eletronic system. 

Six barrier surface detectors were made, three of which 
with n type silicon wafer 3350 n.cm, 270mm 2 and three other 
with p type silicon wafer 5850 fl.cm and 220mm 2. The rectifier 
and the ohmic contacts were prepared at high vacuum (10~2 to 
10~3 Pa) evaporation with 40ug/cm 2 of Au and Al respectively 
for the n type detectors, and with Al and Au respectively for 
the p type detectors. 

The eletronic system is composed by a low noise charge 
sensitive preamplifier with the operational amplifier LF-356 
mounted with lOOMfl feedback resistor and a 0.5 pF capacitor. 
The linear amplifier is also based in the LF-3 56 and the 
LM-310 operational amplifier. 

The bipolar output is formated through a (CR) 2-(RC)* 
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shaping network and the unipolar output is obtained through a 
CR-(RC) 4 shaping system which is sufficient to realize a 
almost true Gaussian shaping pulse with a time constant of 
3.0us. This format was chosen because we can expect a low 
counting rate and the gaussian pulse can improve the 
signal/noise ratio. The first CR differentiation has also a 
active pole-zero cancellation network. 

• 241 # 

The resolution of the detectors for Am a particles at 
room temperature (24°C) vary from 21 to 44 keV FWHM. The 
eletronic noise of the system is 7,5 keV FWHM at OpF input 
capacitance. The overall resolution of the spectrometer was 
found to be 62 keV FWHM at room temperature. 

The simplicity of the eletronic system, the low cost of 
the construction and the overall resolution show that this 
alpha spectrometer can be readily used in measurements where 
high resolution is not a premium. 
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CAPÍTULO I 

INTRODUÇÃO 

1.1 - INTRODUÇÃO 

A espectrometria de partículas a consiste na 

determinação da distribuição das partículas a (núcleos de 

hélio/ 2 H e ) i emitidas por fonte radioativa ou produzidas por 

reações nucleares, segundo suas energias. Esta técnica, por 

ser muito precisa, versátil e de grande sensibilidade, 

encontra muitas aplicações nas diversas áreas da energia 

nuclear e em outros campos. 

Com a escolha de um conjunto detector e eletrônica 

adequado e utilizando uma fonte fina com distribuição 

uniforme do material radioativo, é possível determinar os 

constituintes de uma mistura de nuclídeos a-emissores com 

alto grau de precisão, tanto de forma qualitativa quanto 

quantitativa, devido os detectores utilizados nesta técnica 

possuírem eficiência de aproximadamente 100% para detecção de 

partículas a e serem essencialmente livres de radiação de 

fundo. 

Por estas características, a espectrometria a é aplicada 

com grande eficiência em várias áreas como: Física Nuclear, 

na determinação de meia-vida [1] e na identificação de novos 

nuclídeos [2]; Engenharia de Reatores, na análise de 

combustível irradiado e materiais de revestimento [3]; 

Radioquímica, no controle analítico de separação química de 

238 

actmídeos [4] e na determinação da razão de Pu para 
239 240 _ • • 

Pu + Pu [5]; e ainda a Radioproteção e Dosimetria, no 

aspecto de saúde e segurança com análise de materiais 

biológicos [6-7] e amostras de superfícies contaminadas, além 

de medidas ambientais [8]. 

A espectrometria a também pode ser utilizada como 
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técnica complementar junto a outras técnicas como por exemplo 

a espectrometria r, n a determinação da probabilidade de 

emissão, no decaimento de radionuclídeos [9-10]. 

A princípio, a espectrometria a utilizava detectores à 

gás (câmara de ionização e detectores proporcionais) e 

cintiladores, que, com o surgimento e desenvolvimento dos 

detectores semicondutores nas décadas de 50 e 60 (em especial 

do detector barreira de superfície), começaram a ser 

substituídos, de modo que, em pouco tempo, os detectores 

semicondutores tornaram-se os mais utilizados. Atualmente, os 

detectores mais utilizados são os detectores gasosos, como a 

câmara de ionização tipo "Frisch-grid" [11] e o contador 

proporcional, e o detector semicondutor barreira de 

superficie, sendo este o preferido em muitas aplicações 

devido às vantagens que ele apresenta sobre os detectores 

gasosos, como por exemplo o tamanho compacto, melhor 

resolução e alta estabilidade. 

Um sistema simples de espectrometria a. é constituído por 

um detector contido dentro de uma câmara de vácuo junto à 

fonte radioativa a ser analisada, um pré-amplificador, um 

amplificador formatador de pulso, um amplificador de janela e 

um analisador de espectro multicanal. 0 diagrama em blocos 

deste sistema é apresentado na figura 1.1 . 

A L T A T E N S Ã O 

t P R E — A M P L I F I C A D O R 

A M P L I F I C A D O R 

F O R M A T A D O R 

D E P U L S O 

A M P L I F I C A D O R 

D E 

J A N E L A 

B O M B A O E V A C U O 
A N A L I S A D O R 

M U L T I C A N A L 

FIGURA 1.1 - Diagrama em blocos de um sistema simples de 

espectrometria a. 
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1.2 - REVISÃO BIBLIOGRÁFICA 

A partir de 1949, quando pela primeira vez um diodo de 

junção p-n foi utilizado na detecção de partículas a, a 

detecção e espectrometria da radiação ionizante vêm sofrendo 

uma surpreendente revolução graças ao emprego e 

desenvolvimento dos detectores semicondutores, os quais vêm 

substituindo os outros tipos de detectores em muitas áreas 

científicas devido à sua melhor resolução em energia. 

O primeiro detector de uso prático utilizando um cristal 

semicondutor foi descrito por VAN HEERDEN [12] em 1945, e 

consistia num pequeno cristal de cloreto de prata (AgCl) no 

qual dois eletrodos metálicos eram depositados nas faces 

opostas, formando uma câmara de ionização de estado sólido. 0 

uso deste tipo de detector era bem limitado, devido à sérios 

problemas, como a presença excessiva de impurezas que reduz o 

campo elétrico interno, e a acentuada captura de portadores 

que diminui a eficiência da coleta de cargas. 

Estes problemas foram contornados com o aparecimento de 

estruturas semicondutoras, do tipo junção p-n, e dos contatos 

metal-semicondutor, nos quais ocorrem a formação natural de 

um campo elétrico, e uma região denominada de região de 

"depleção". Esta região possui alta resistividade por não 

apresentar portadores de carga livres e pode ser aumentada, 

pela aplicação de uma tensão de polarização reversa. Quando a 

radiação ionizante atravessa esta região, produz pares 

elétrons-lacunas que são rapidamente atraídos aos respectivos 

eletrodos pelo forte campo elétrico, possuindo assim uma 

pequena taxa de recombinação. 

MAC KAY [13], em 1949, foi o primeiro a utilizar um 

diodo semicondutor como detector de radiação ionizante. Ele 

utilizou um diodo de germânio reversamente polarizado para 

210 

detectar partículas a do Po . Além disso, ele estudou a 

variação da altura dos pulsos de sinal, nos eletrodos do 
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detector, como função da tensão de polarização aplicada. 

Um pouco mais tarde, em 1950, ORMAN et al [14] relataram 

resultados similares. 

MAC KAY [15], em 1951, obteve o valor de 3,0 ± 0,4 eV 

para a energia média necessária para a produção de um 

par elétron-lacuna no germânio à 300 K, bem próximo do valor 

utilizado hoje, 2,96 eV à 77 K [16]. 

Em 1955, SIMON [17] observou o aparecimento de pulsos de 

sinal quando partículas a colidiam num diodo barreira de 

superfície Au-Ge (ouro-germânio), que é formado por uma 

camada fina de ouro evaporada sobre a superfície da pastilha 

de germânio tipo n . 

No ano seguinte, 1956, MAYER e GOSSIC [18], utilizando 

um detector barreira de superfície Au-Ge, verificaram que a 

carga produzida dentro da região depletada, isto é, a altura 

do pulso de sinal do detector é proporcional a energia da 

partícula ionizante incidente. Além disso, eles obtiveram uma 

resolução de 12% para partículas a de 8,8 MeV do Po usando 

um detector Au-Ge com 6 mm 2 de área ativa. 

Em 1958, DAVIS [19] preparava o primeiro detector 

barreira de superfície Au-Si (ouro-silício). 

A partir de 1958, as vantagens do uso dos semicondutores 

como detectores de radiação sobre os demais tipos de 

detectores (à gás e cinti 1 adores) já se tornavam plenamente 

conhecidas. Como consequência disto numerosos trabalhos 

começaram a ser publicados. Dentre estas vantagens 

destacam-se: 

- A energia média necessária para produzir um par de 

portadores de carga, elétron-lacuna, no semicondutor é 

de aproximadamente 3 eV , bem menor do que nos demais 
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detectores (30 eV no detector à gás e 300 eV no 

detector cintilador) [20]. Com isso, para uma dada 

energia absorvida, os semicondutores produzirão mais 

portadores de carga acarretando uma menor flutuação 

estatística do sinal que se traduz numa melhor 

resolução em energia; 

- 0 maior poder de freamento, um próton de 12 MeV tem 

aproximadamente 1 mm de penetração no silício enquanto 

que no ar a penetração é aproximadamente 1 m ; 

- Independência do tamanho do pulso de sinal com o 

tempo de percurso da radiação ionizante dentro do 

detector semicondutor; 

- A linearidade na resposta altura de pulso versus 

energia da radiação para uma extensa faixa de energia; 

- Insensibilidade à campos magnéticos; e 

- A possibilidade de se fabricar detectores com 

geometrias especiais. 

No período de 1958 à 1959, DABBS et al [21] descreveram 

a teoria de funcionamento e as técnicas de preparação dos 

detectores barreira de superfície Au-Ge. Eles obtiveram com 

este detector resfriado à 77 K uma resolução de 4% para 

partículas a do 2 3 2U . Simultaneamente, MACKENZIE e 

BROMLEY [22] estudavam os detectores de junção p-n • 

Os detectores a base de germânio vinham demonstrando 

serem de grande aplicação na física de baixa energia, contudo 

eles apresentavam a desvantagem de necessitarem operar 

resfriados para evitar os problemas com corrente de fuga 

proveniente da geração térmica. Com isso, o interesse pelos 

detectores de silício cresceu, pois com uma banda de energia 
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proibida consideravelmente maior que a do germânio (Eg do 

Si- 1 ,115 eV e Eg do Ge- 0 ,665 eV) [ 1 6 ] , o silício oferecia a 

perspectiva de operar à temperatura ambiente. 

No início da década de 60 , os detectores barreira de 

superfície e junção p-n se apresentavam bem desenvolvidos e 

seu emprego na física nuclear consolidado. Entretanto, eles 

se restringiam à detecção de radiação de pouca penetração 

(partículas a e £, prótons, fragmentos de fissão, etc), não 

sendo capazes de detectar raios X e y . Esta restrição era 

decorrente da pequena espessura da região "depletada" que se 

podia obter com estes detectores. Um meio de superar esta 

limitação foi desenvolver um método que compensasse o 

material semicondutor com impurezas de maneira a se obter um 

material de resistividade extremamente alta e de grande 

espessura, denominado tipo i . 

Em 1960, nos laboratórios da GENERAL ELETRIC, PELL [ 2 3 ] 

desenvolveu um método de compensação com arraste de íons de 

litio ("lithium-drift") no semicondutor pela elevação 

moderada da temperatura e pela ação de um campo elétrico. 

Neste método, os íons de lítio agem como impurezas doadoras 

num material do tipo p . Deste modo, PELL contruiu o primeiro 

diodo de silício de junção p-i-n . 

0 trabalho de PELL foi rapidamente utilizado na 

fabricação de detectores de silício, sendo os primeiros 

detectores Si-Li (silício-lítio) construídos em 1961 por 

MAYER [ 2 4 ] , ELLIOTT [ 2 5 ] e MANN [ 2 6 ] . 

O primeiro detector Ge-Li (germânio-lítio) foi 

construído em 1962 por FRECK e WAKEFIELD [ 2 7 ] , alcançando um 

grande desenvolvimento em pouco tempo, uma vez que o germânio 

apresenta maior eficiência na detecção da radiação y, do que 

o silício. Isto ocorre porque, o germânio possui um número 

atômico maior que o silício (Zce= 32 e Zsi=* 14 ) . Entretanto, 

os detectores Ge-Li apresentam a desvantagem de necessitarem 

ser operados e guardados à baixa temperatura, devido à 



7 

corrente de fuga por geração térmica e a grande mobilidade do 

lítio no germânio à temperatura ambiente. 

Com o propósito de aumentar o volume útil de detecção 

dos detectores Ge-Li, MALM et al [28] em 1965, desenvolveu um 

detector Ge-Li com estrutura coaxial. 

No inicio da década de 70, com a possibilidade de se 

produzir cristais de germânio com alta pureza, HALL [29] 

desenvolveu um estudo da utilização do germânio hiperpuro na 

fabricação de detectores (detectores HPGe). Nestes 

detectores, a alta resistividade é obtida pela alta pureza do 

germânio não havendo necessidade de compensação com lítio. 

Com isso, estes detectores podem ser armazenados à 

temperatura ambiente, embora ainda necessitem operar à baixa 

temperatura para minimizar as correntes de fuga por geração 

térmica. 

Nesta mesma década surgiram os detectores com junção e 

contatos formados por implantação de íons [30], os quais 

apresentaram um melhor desempenho que os detectores 

fabricados por barreira de superficie ou difusão. Surgiram 

também estudos para fabricação de detectores utilizando 

outros materiais semicondutores como o Hgl2 [31], CdTe [32] e 

GaAs [33]. 

A obtenção de silício de alta pureza e o desenvolvimento 

da microeletrônica no decorrer da década de 80, permitiram a 

fabricação de detectores utilizando o "processo planar", o 

qual permite a construção de detectores com baixíssima 

corrente de fuga e área sensível de detecção de dezenas de 

micra. Este método de fabricação foi descrito por KEMMER [34] 

e consiste na combinação das técnicas de passivação da 

superfície do cristal com S i 0 2 (óxido de silício), 

implantação de íons e fotolitografía. 

Atualmente, diversos conceitos diferentes de detectores 

de silício vêm sendo desenvolvidos. Dentre eles temos o 
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"silicon drift chamber", proposto por GATTI e REHAK [35], que 

consiste na idéia de que uma estrutura plana p-n-p pode ser 

depletada ao longo de seu comprimento a partir de um pequeno 

contato ohmico n+, localizado numa das extremidades e 

polarizado positivamente em relação aos contatos p + - Suas 

vantagens são baixa capacitancia e pequena tensão de 

polarização para "depletar" o detector completamente. 

Outro conceito é o do detector tipo "silicon 

microstrip" , que consiste num detector sensível a posição de 

alta precisão, utilizado em experimentos de física de alta 

energia [36-37] . 

0 rápido desenvolvimento dos detectores semicondutores e 

o crescimento de suas aplicações estão relacionados também, 

com o progresso feito na área de instrumentação eletrônica 

associada. 

Desde o final da década de 20, quando os pesquisadores 

acharam possível obter informações sobre a energia da 

radiação ionizante através da altura dos pulsos de tensão 

produzidos pelos seus detectores, pré-amplificadores e 

amplificadores de pulso têm se tornado parte integrante dos 

equipamentos nos centros de pesquisa nuclear. 

A função básica destes instrumentos hoje é a mesma dada 

por GREINACHER em 1926 [38], o qual publicou o primeiro 

trabalho sobre o emprego de um amplificador valvulado na 

amplificação dos pulsos de uma câmara de ionização, que é a 

de transformar os pulsos de sinal de baixíssimo nível, vindos 

do detector, em pulsos de saída mais apropriados para medição 

e análise, através da amplificação e formatação dos pulsos. 

Durante a década de 30, o desenvolvimento da 

instrumentação nuclear foi muito pequeno, destacando-se 

somente o reconhecimento da necessidade de melhor escolha das 

válvulas para o estágio de entrada e a aplicação da 

realimentação negativa para estabilização do ganho dos 
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amplificadores [39]. 

A partir dos anos 40 em diante (principalmente durante a 

2- Guerra Mundial), surgiram grandes concentrações de 

esforços na área da eletrônica de instrumentação nuclear, que 

resultou numa nova era no desenvolvimento dos amplificadores 

de pulso. Nesta década, vários projetos de pré-amplificadores 

foram feitos, principalmente pela introdução da câmara de 

ionização "Frisch grid" . Válvulas termo-iônicas eram então 

utilizadas nos estágios de entrada, sendo que as limitações 

do ruído destes pré-amplif icadores só começaram a ser 

entendidos em 1947. 

Ainda nesta época, os amplificadores de pulso, também 

valvulados, passaram a possuir circuitos de formatação de 

pulsos que consistiam inicialmente num circuito CR-RC 

(diferenciador/integrador). Além disso, em 1947, foi lançado 

o primeiro amplificador de uso geral, o amplificador Al, por 

JORDAN e BELL [40] da OAK RIDGE NATIONAL LABORATORY, sendo 

largamente utilizado na maioria dos laboratórios de pesquisa 

nuclear. 

Com o advento dos transistores, nos anos 50, foi 

possível a construção de amplificadores de pequeno tamanho, 

menor consumo de potência e altíssimo ganho com boa 

estabilidade e performance. Nesta época, através da análise 

detalhada feita por GILLESPIE [41] em 1953, já se conseguia 

compreender os processos de contribuição dos pré-

amplif icadores e amplificadores no ruído do sistema de 

detecção. 

Com o grande aumento da utilização dos detectores 

semicondutores na década seguinte, os projetos de 

pré-amplificadores sofreram uma importante mudança. Os 

circuitos, que anteriormente possuíam a configuração sensível 

a tensão, passaram a ter a configuração sensível a carga, a 

qual faz com que o sinal de saída do pré-amplificador seja 
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insensível às variações de capacitancia na entrada do pré-

amplif icador. 

O início do uso do FET (FIELD EFFECT TRANSISTOR) como 

elemento de entrada nos pré-amplificadores, em meados da 

década de 60, permitiu a produção de pré-amplificadores de 

baixo ruído, melhorando a resolução dos sistemas de 

espectrometria, principalmente quando utilizados a baixa 

temperatura. 

Para melhorar a relação sinal/ruído dos pré-

amplif icadores, para utilização em espectrometria nuclear de 

alta resolução, GOULDING et al [42] propuseram em 1969 um 

método de realimentação utilizando opto-eletrônica em 

substituição a tradicional realimentação resistiva, a qual 

tende a degradar a performance do sistema devido ao resistor 

de alto valor que funciona como uma fonte de ruído (ruído 

térmico), além de acarretar outros problemas [42]. 

A formatação de pulso, durante as décadas de 50 e 60, 

recebeu considerável atenção estimulada pelo desenvolvimento 

dos detectores cintiladores e semicondutores, de modo que, 

técnicas de formatação de pulso desenvolvidas naquela época 

são ainda largamente utilizadas, como por exemplo, o uso de 

um pulso de saída aproximadamente na forma de uma Gaussiana, 

que apresenta uma boa relação sinal/ruído e é facilmente 

implementada com circuitos simples. 

Nesta época foi demonstrado por GILLESPIE [41] que os 

valores das constantes de tempo para os circuitos CR-RC 

deveriam ser iguais, para se obter uma melhor relação 

sinal/ruído. Também foram feitos estudos sobre os efeitos de 

"Pile-up" e flutuação da linha de base, sendo propostos 

diversos projetos de circuitos restauradores de linha de 

base, como o de ROBINSON [43] em 1961, os quais tiveram sua 

performance melhorada com a introdução da técnica de 

cancelamento pólo-zero por BLANKENSHIP e NOWLIN em 1965 [44]. 
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Nos anos 70, os esforços foram voltados para se obter 

transistores FET de baixo ruído e baixa capacitancia, neste 

período já era possível se obter FET's que permitiam casar 

detectores com capacitancia de 1 pF a 30 pF com um mínimo de 

ruido [45], sendo a corrente de fuga do "gate" destes FET's 

desprezível comparado com a corrente de fuga dos detectores. 

Apesar de, durante esta década, terem surgido 

amplificadores de alto ganho e baixa potência na forma de 

circuitos integrados monolíticos, seu uso na espectrometria 

nuclear foi um pouco limitado. Isto ocorreu pelo fato de que, 

concomitantemente ao desenvolvimento das técnicas de 

integração em larga escala (LSI/LARGE SCALE INTEGRATIOÑ), 

houve também um importante progresso no desempenho dos 

detectores semicondutores, de tal maneira que os 

requerimentos de baixo ruído, banda de passagem, velocidade, 

alto ganho e estabilidade eram mais severos que os possíveis 

de se obter com os circuitos integrados monolíticos desta 

época. Como resultado, os pré-amplificadores e amplificadores 

para espectrometria de alta resolução continuavam utilizando 

circuitos transistorizados discretos ou circuitos de 

integração híbrida, utilizando a tecnologia "thick film 

hybrid" [46], os quais tiveram sua aplicação bastante 

desenvolvida na instrumentação nuclear durante os anos 80 

[47-48]. Entretanto, em pequenas demandas de aplicação, era 

possível usar circuitos integrados monolíticos tais como 

amplificadores operacionais [49]. 

Com o desenvolvimento da tecnologia de integração 

monolítica (tecnologia VLSI/VERY LARGE SCALE INTEGRATION) 

durante a década de 80 e no começo desta década, vislumbrou-

se a possibilidade de se ter todas as unidades de 

processamento de sinal num único Cl (circuito integrado), 

isto é, integrar a eletrônica "front-end" utilizada num único 

Cl [50]. 

A tecnologia CMOS (COMPLEMENTARY METAL-OXIDE 

SEMICONDUCTOR TECHNOLOGY) é a que tem se mostrado mais 
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atrativa para esta integração, devido às suas características 

de baixa potência, alta imunidade ao ruído, alta velocidade e 

alta funcionabilidade tanto para circuitos analógicos quanto 

digitais [51-52]. Estes CI's têm sido desenvolvidos 

principalmente para o uso em física de partículas de alta 

energia [53-54]. 

Como consequência do conceito de integrar a eletrônica 

de detecção num único Cl, surge o conceito de integração de 

todo o sistema de detecção, incluindo o próprio detector, no 

caso dos detectores semicondutores. Para tanto, existem 

atualmente duas linhas de pesquisa, a primeira é tentar 

compatibilizar a tecnologia CMOS com a tecnologia dos 

detectores semicondutores, visto que estas duas tecnologias 

apresentam certas características diferentes [52]. Na 

tabela 1.1 pode ser visto algumas das principais diferenças 

entre as tecnologias dos detectores e CMOS. 

TECNOLOGIA DOS DETECTORES 
SEMICONDUTORES 

TECNOLOGIA 
CMOS 

Si COM PEQUENA CONCENTRAÇÃO 

DE DOPANTE (<10 1 4 cuf3) 

(ALTA RESISTIVIDADE) 

Si COM GRANDE CONCENTRAÇÃO 

DE DOPANTE (>10 1 S cm"3) 

(BAIXA RESISTIVIDADE) 

PROCESSO DE FABRICAÇÃO USANDO 
BAIXAS TEMPERATURAS 

PROCESSO DE FABRICAÇÃO USANDO 
ALTAS TEMPERATURAS 

ALTAS TENSÕES DE OPERAÇÃO 
(NORMALMENTE DE 30 À 100V) 

BAIXAS TENSÕES DE OPERAÇÃO 
(TENSÃO MÁXIMA DE =15V) 

ORIENTAÇÃO DO CRISTAL DE Si 
MAIS UTILIZADA <111> 

ORIENTAÇÃO DO CRISTAL DE Si 
UTILIIZADO <100> 

TABELA 1.1 - DIFERENÇAS ENTRE AS TECNOLOGIAS DOS DETECTORES 

SEMICONDUTORES E CMOS. 

A outra linha, consiste no desenvolvimento de uma 

tecnologia de integração de transistores e consequentemente 

de circuitos eletrônicos inteiros, tais como pré-

amplificadores, amplificadores, multiplexadores e etc, no 
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mesmo substrato de silicio de alta resistividade utilizado na 

fabricação dos detectores de radiação e que tenha os vários 

passos do processo de fabricação compatíveis com a tecnologia 

dos detectores [55-57]. 

Com o progresso destas duas linhas de pesquisa, 

espera-se em breve conseguir não só um único detector 

integrado como também conjuntos de detectores integrados com 

suas eletrônicas associadas num único Cl, permitindo não só a 

diminuição do tamanho físico dos sistemas de detecção e 

espectrometria como também a solução de problemas tais como: 

a capacitancia entre detector e pré-amplificador, quantidade 

e comprimento dos cabos de ligação dentre outros. 

Usando estas tecnologias desenvolvidas na área dos 

detectores semicondutores e da eletrônica associada é 

possível construir instrumentos de alta resolução e 

baixíssimo ruído para o uso em espectrometria a , como pré-

amplif icador discreto à FET construido por CHATTERJEE e 

BHATTACHARYA em 1983 [58], ou pré-amplif icador integrado 

realizado por BASSINI et al em 1991 [59] utilizando a 

tecnologia "thick film hybrid" , ou ainda o conjunto detector 

barreira de superfície de grande área e o pré-amplificador 

associado como o realizado por TAKAMI et al em 1989 [60]. Há 

também, a possibilidade de se construir sistemas completos de 

espectrometria oc, como o sistema miniaturizado desenvolvido 

por BLY, COYNE e PAULUS em 1981 [61], que utiliza a 

eletrônica associada integrada pela técnica de "thick film 

hybrid" montado no mesmo invólucro do detector barreira de 

superfície. 

No Brasil, alguns trabalhos foram feitos com o objetivo 

de se construir instrumental para a espectrometria de 

partículas carregadas e em especial de partículas a, tais 

como: a fabricação de detectores semicondutores pelas 

técnicas de barreira de superfície e de implantação de ions 

realizado por JESUS [62] em 1989, e a construção de um 

espectrómetro de partículas a utilizando detector barreira de 
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superfície por TERINI [63] em 1986. Entretanto, a grande 

maioria dos equipamentos utilizados no Brasil são ainda 

importados e, portanto, de alto custo e de difícil aquisição. 

Com o objetivo de desenvolver uma tecnologia própria e 

diminuir os custos com os equipamentos para a. espectrometria 

a , evitando a importação, e assim permitir uma maior 

expansão da aplicação da técnica de espectrometria ce no Pais, 

foi realizado este trabalho, que consiste no desenvolvimento 

e construção de um sistema de espectrometria de partículas a 

em um módulo NIM (NUCLEAR INSTRUMENT MODULE). Este trabalho 

inclui a fabricação de seis detectores semicondutores 

barreira de superfície, onde três dos detectores são feitos 

com silício do tipo n e os outros três com silício tipo p, e 

do sistema eletrônico de amplificação e formatação de pulso 

de baixo ruído. Este espectrômetro é de grande simplicidade e 

baixo custo, pois o detector foi desenvolvido neste trabalho, 

e os circuitos eletrônicos são simples, utilizando 

amplificadores operacionais integrados, além de todos os 

componentes eletrônicos utilizados serem de fácil obtenção no 

mercado nacional. 

No capítulo II são apresentados alguns aspectos da 

espectrometria de partículas a , da teoria de funcionamento e 

da técnica de fabricação dos detectores barreira de 

superfície, além dos princípios básicos da eletrônica 

associada. 

No capítulo III são descritos os processos de fabricação 

dos detectores e do sistema eletrônico. 

No capítulo IV são apresentados os resultados obtidos 

com os detectores, sistema eletrônico e o sistema de 

espectrometria como um todo. 

No capitulo V são apresentados os comentários e 

conclusões sobre os resultados obtidos, sendo apresentadas 

também algumas sugestões para trabalhos posteriores. 
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No anexo A são discutidos o processo de formação e as 

principais características de uma região de "depleção" para 

uma junção p-n. 

Nos anexos B e C são apresentados os esquemas dos 

circuitos do pré^amplificador e do amplificador formatador de 

pulso, respectivamente. 
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CAPÍTULO II 

CONCEITOS BÁSICOS 

II.1 - ESPECTROMETRIA DE PARTÍCULAS ALFA 

II.1.1 - INTRODUÇÃO 

Núcleos pesados, como os actinideos (Z > 82), são 

energeticamente instáveis, emitindo espontaneamente 

partículas a (núcleos de hélio/ 2 H e ) n a faixa de energia de 

2,5 à 9 MeV, cuja probabilidade de emissão é regida pelo 

mecanismo de "Penetração de Barreira" [64], e o processo de 

decaimento é esquematizado como: 

Av A-4v/ . 4 
2 * "> Z-2 Y + 2« 

onde X e Y são as espécies nucleares inicial e final, 

respectivamente. 

A espectrometria a é a técnica utilizada para analisar 

amostras destes a-emissores com o objetivo de se obter 

informações qualitativas e quantitativas. 

Os problemas fundamentais que surgem na utilização da 

técnica são a determinação da energia das partículas a e a 

exatidão dos resultados obtidos. Deve-se considerar também a 

eficiência de detecção e a possibilidade de medir transições 

de baixa intensidade na presença de radiação de fundo. 

Finalmente, em alguns casos, é necessário que o sistema de 

espectrometria a seja capaz de realizar experimentos de 

coincidência rápida de maneira a elucidar esquemas de 

decaimento nuclear. 
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Para se obter medições de boa qualidade é necessário 

observar alguns aspectos como: escolha do detector mais 

apropriado para uma dada aplicação, resolução em energia do 

detector, processo de preparação e a espessura das amostras, 

a eletrônica de baixo ruído, analisador multicanal de 

excelente estabilidade e linearidade, uso de fontes para 

calibração em energia, redução da radiação de fundo, etc. 

II.1.2 - TIPO DE DETECTORES PARA ESPECTROMETRIA a 

A escolha do detector deve satisfazer certas condições 

como por exemplo: possuir o pulso de saída diretamente 

proporcional à energia depositada pelas partículas, a 

quantidade de energia da partícula transferida ao meio para 

formar os portadores de carga deve permanecer constante ao 

longo de todo o percurso da partícula no meio, e a eficiência 

de detecção deve permanecer constante na faixa de energia 

considerada (2,5 à 8,8 MeV) . É desejável, também, que o 

detector possua alto poder de resolução, excelente 

estabilidade durante as medições, alta eficiência de detecção 

para medições de baixa atividade, baixa radiação de fundo, 

insensibilidade à radiação de fundo £ e y, ser capaz de 

realizar contagens rápidas em aplicações de alta atividade, 

ter baixo custo, fácil construção e operação. 

Dentre os detectores que satisfazem estas condições, os 

mais utilizados são os contadores proporcionais, detectores 

cintiladores, as câmaras de ionização "Frisch-grid" e os 

detectores semicondutores, em especial o detector barreira de 

superfície, além do espectrómetro magnético. 

Detectores cintiladores são limitados por terem 

resolução em energia de 5 à 10% , e por isso têm um campo 

bastante restrito de aplicação. 

Contadores proporcionais de pequena geometria têm 

resolução da ordem de 2 à 3% e em uma faixa restrita de 
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energia podem ser utilizados em medidas de alta atividade. 

0 espectrómetro magnético é o que possui a melhor 

resolução em energia. Entretanto, além do alto custo de 

aquisição e dificuldade de operação, ele apresenta as 

desvantagens, em relação à câmara de ionização "Frisch-grid" 

e ao detector barreira de superfície, por possuir velocidade 

de acúmulo de dados muito menor, eficiência geométrica de 

contagem também menor, e de não poder realizar o estudo 

simultâneo de todo o espectro de emissão a de um 

radionuclídeo. 

Os detectores que melhor conseguem satisfazer os 

requisitos acima, são a câmara de ionização "Frisch-grid" e o 

detector barreira de superficie. O detector barreira de 

superfície é mais vantajoso devido as suas características de 

melhor resolução em energia, facilidade de construção e 

operação, tamanho compacto, e alta estabilidade durante a 

realização das medidas, sendo, atualmente, o detector mais 

utilizado em espectrometria a. 

Em vista disto, toda a discussão que se segue a respeito 

dos demais aspectos da espectrometria a será feita baseada no 

uso do detector barreira de superfície. 

II.1.3 - RESOLUÇÃO EM ESPECTROMETRIA a 

À resolução de um sistema, que representa a habilidade 

de separar partículas emitidas com energias próximas, é 

medida em termos de LARGURA À MEIA ALTURA (FWHM/FULL-WIDTH AT 

HALF-MAXIMUN) de um espectro de partículas oc monoenergéticas, 

e pode ser afetada por diferentes causas, onde as principais 

são: 

- Resolução em energia do detector; 

- Tipo de radionuclídeo a ser investigado; 
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- Perdas por "energy straggling", influenciada tanto 

pela espessura e tamanho da fonte, quanto pela 

espessura da janela de entrada do detector; 

— Ruído eletrônico. 

II. 1.3.1 - RESOLUÇÃO EM ENERGIA DO DETECTOR 

A resolução de um sistema depende principalmente da 

resolução do detector utilizado, de maneira que quanto melhor 

for a resolução do detector melhor será a resolução do 

sistema. Desta forma, qualquer fator que venha a influenciar 

a resolução do detector, em especial do detector barreira de 

superfície, também influenciará a resolução do sistema de 

espectrometria. Na tabela II. 1 pode-se ver as melhores 

resoluções obtidas experimentalmente para cada um dos 

detectores utilizados na técnica de espectrometria a. 

DETECTOR 
ENERGIA DAS 
PARTÍCULAS a 

(MeV) 

RESOLUÇÃO FWHM 

(keV) 

CARACTERÍSTICAS 
DO 

DETECTOR 

BARREIRA DE 

SUPERFÍCIE 

5,486 11,0 ÁREA ATIVA: 7mm 2 

TEMP. : -30°C 

CÂMARA 
FRIS CH-GRID 

5,651 14,0 Ar + 0,8% C2H2 

ESPECTRÓMETRO 
MAGNÉTICO 

6,110 3,5 INSTRUMENTO DE 
DUPLO FOCO 

CINTILADOR 5,305 95,0 CsI(Tl) 
DIÂMETRO: 0,5" 
ESPESSURA: 0,38mm 

TABELA II. 1 - MELHORES RESOLUÇÕES OBTIDAS COM OS DIVERSOS 

DETECTORES UTILIZADOS EM ESPECTROMETRIA a [16]. 
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A resolução em energia de um detector barreira de 

superfície é influenciada por três fatores: 

1 - A flutuação estatística na formação dos pares de 

portadores de carga (elétrons-lacunas), que é devido ao 

fato de que parte da energia depositada pela partícula 

no detector é utilizada em processos que não geram 

portadores de carga. Esta fração de energia não é sempre 

a mesma de evento para evento, existindo, portanto, uma 

flutuação na quantidade de energia utilizada para a 

formaçãodos portadores de carga. 

2 - Deficiência na coleta das cargas produzidas no 

detector, este efeito é devido à presença de centros de 

armadilha ou de recombinação. Os centros de armadilha 

capturam os portadores de carga e os mantém presos por 

um intervalo de tempo suficiente para impedi-los de 

participarem da formação do pulso de sinal. Os centros 

de recombinação capturam os portadores de carga 

recombinado-os. 

3 - Ruído do detector, que é devido à sua corrente de 

fuga, e sofre a influência de três fatores: 

- Flutuação da corrente de fuga volumétrica, que 

pode ser reduzida pelo uso do detector resfirado 

(temperatura de -30°C) . 

- Flutuação da corrente de fuga superficial, que 

depende, principalmente, do método de fabricação do 

detector. 

- Resitencia parasita em série ou contato elétrico 

ruim com o detector. 
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Para detectores barreira de superfície a resolução tende 

a deteriorar com o aumento do tamanho do detector devido ao 

aumento da capacitancia, por isso as melhores resoluções são 

obtidas com os detectores de menor tamanho. 

II.1.3.2 - ATENUAÇÃO DA ENERGIA 

Quando um feixe monoenergético de partículas a atravessa 

um meio de espessura x, onde x é menor que o alcance da 

partícula a neste meio, o feixe emergirá com uma distribuição 

de energia. Esta distribuição de energia do feixe é devida à 

flutuações estatísticas dos processos de perda de energia, ou 

seja, a partícula a incidente sofre um grande número de 

colisões enquanto atravessa a distância x, perdendo uma certa 

fração de sua energia em cada colisão. Entretanto, nem o 

número de colisões e nem a perda de energia por colisão são 

constantes para cada partícula, resultando assim, numa 

distribuição de energia denominada de "energy straggling" 

(desvio de energia), a qual varia com a distância ao longo do 

percurso da partícula a. 

De modo a evitar perdas significativas de energia por 

"energy straggling", as partículas a. devem encontrar um 

mínimo de massa ao sairem da fonte para o detector. Para 

tanto, faz-se a espessura da fonte e a janela do detector tão 

finas quanto possível, além de se realizar todas as medições 

numa câmara de vácuo para evitar as perdas de energia no ar. 

A auto-absorção na fonte de radiação por "energy 

straggling" produz deformações e alargamento dos picos de 

partículas oc, que tendem a prejudicar a detecção das 

partículas a de menor energia contidas no espectro de emissão 

da fonte. 

Para se evitar este problema é necessário utilizar 

fontes finas com depósitos de espessura uniforme. Junto a 

isso pode se minimizar o efeito da auto-absorção pelo uso de 
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colimadores para eliminar partículas emitidas a grandes 

ângulos. 

Os detectores barreira de superfície possuem uma janela 

de entrada formada pelo contato metálico do retificador com 
2 « 

espessura usual de 40 ug/cm de Au, equivalendo à 

aproximadamente 0,02 um (200 Â) [16], a qual tende a atenuar 

a energia das partículas a incidentes pelo mesmo processo de 

"energy straggling". Para os detectores barreira de 

superfície comumentes utilizados, este alargamento é da ordem 

de 5 à 7 keV. 

A pressão na câmara de vácuo também afeta a resolução, 

porém para pressões menores que 10 Pa (10 1 mbar) e com uma 

distância da ordem de milímetros entre a fonte e o detector, 

este efeito pode ser desprezado. 

II.1.3.3 - RUÍDO DEVIDO À ELETRÔNICA ASSOCIADA 

0 ruído devido ao pré-amplificador e amplificador exerce 

uma grande influência para a limitação da resolução em 

energia dos sistemas de espectrometria a. Entretanto, 

utilizando-se um pré-amplificador sensível à carga de baixo 

ruído com estágio de entrada à FET, e um amplificador, também 

de baixo ruído, com um formato de pulso otimizado para 

fornecer uma boa relação sinal/ruído e capaz de efetuar 

contagens rápidas sem distorções (quando utilizados em 

aplicações de alta atividade) , pode se fazer esta 

contribuição do ruído aceitável comparada com outras causas. 

II.1.4 - PREPARAÇÃO DE FONTES PARA MEDIDAS E CALIBRAÇÃO 

A preparação de uma fonte a-emissora para ser medida é 

tão importante, para que um sistema de espectrometria a 

consiga bons resultados em resolução, quanto a escolha do 
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detector e da eletrônica. O principal fator levado em 

consideração na preparação de uma fonte a-emissora é a sua 

espessura, devido à perdas por "energy straggling". 

As fontes podem ser fabricadas por diversos métodos, 

sendo que os dois mais utilizados comercialmente são: o 

método por eletro-deposição [65], e o método de evaporação em 

vácuo [66], que produz fontes extremamente finas para medidas 

de alta resolução, sendo considerado o melhor método 

atualmente praticado. 

A escolha de um radionuclídeo a-emissor para ser 

utilizado como fonte de calibração em energia, é feita 

considerando-se dois fatores: a sua meia vida (prefere-se 

radionuclideos com meia vida longa) ; e a presença de outro 

radionuclídeo emissor de radiação interferente (partículas a, 

£, fragmentos de fissão, etc) na sua cadeia de decaimento. Um 

dos radionuclideos mais utilizados para calibração é o 2 4 1Am 

, uma vez que sua • meia-vida é de 485 anos e o outro único 

emissor de radiação em sua cadeia de decaimento é o 2 3 7Np que 

é emissor de raio X. Outros radionuclideos frequentemente 

utilizados em calibração são: 2 1 0Po, 2 7 6Ra, 2 5 2Cf. 

II.1.5 - RADIAÇÃO DE FUNDO 

A radiação de fundo nos detectores barreira de 

superfície é baixa, da ordem de 0,3.IO - 5 à 2.10"5 s"1 [67], 

devido à pequena dimensão da região de "depleção", o que 

acarreta uma pequena probabilidade de interação da radiação y 

ambiental. 

Os detectores, devido ao seu uso, tendem a se 

contaminarem com elementos a-emissores, que criam picos 

satélites. Este problema ocorre, por exemplo, com fontes de 

210_ _ t i i - 224_ 

Po, por evaporação, ou por núcleos de recuo como o Ra 

do decaimento do Th, gue se fixam na superfície do 

detector. 
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II. 2 - DETECTORES BARREIRA DE SUPERFÍCIE 

II.2.1 - INTRODUÇÃO 

O funcionamento de um detector semicondutor se baseia na 

formação de uma região livre de cargas espaciais denominada 

de região de "depleção", que permite a coleta dos pares de 

portadores de carga produzidos pela interação da radiação com 

esta região do detector. A região de "depleção" pode ser 

obtida por dois meios, o primeiro é pela formação de uma 

junção p-n (feita através dos processos de difusão térmica ou 

implantação de íons) , e o segundo é pela produção de um 

contato metal-semicondutor (feito através da evaporação de um 

filme metálico). O processo de formação e as principais 

características de uma região de "depleção" são discutidos no 

anexo A, utilizando uma junção p-n como exemplo. 

O detector barreira de superfície utiliza o princípio do 

contato metal-semicondutor para produzir a região de 

"depleção". Consiste de uma pastilha de semicondutor (do tipo 

n ou p) com metais diferentes depositados em suas faces, 

sendo uma das faces o contato retificador (formador da região 

de "depleção"), e a outra o contato ôhmico (figura II.1). 

FIGURA II.1 - Representação esquemática de um detector 

barreira de superfície. 
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As características do processo de fabricação, que tornanw* 

seu uso mais vantajoso na espectrometria de partículas 

carregadas, do que o detector de junção p-n, são as 

seguintes: 

- O cristal não sofre nenhum tratamento térmico, que 

tende a degradar o tempo de vida dos portadores de 

carga; 

- É possível obter regiões de "depleção" mais 

uniformes, com menores tensões de polarização 

(regiões de "depleção" de até 5 mm); 

- Baixo custo; e 

- Menores espessuras de janela de entrada. 

Atualmente, resoluções de 14 keV, para partículas a de 5 

MeV emitidas por fontes finas, são comumente obtidas pelos 

detectores barreira de superfície, podendo alcançar 

resoluções menores que 11 keV, utilizando-se detectores de 

séries especiais operando sob condições ótimas de baixa 

pressão e temperatura. 

0 sinal de saída deste detector é aproximadamente 10 

vezes maior que o da câmara de ionização "Frisch-grid" para 

uma dada energia de partícula a, isto porque a quantidade de 

energia requerida para produzir um par elétron-lacuna nos 

detectores de silício barreira de superfície é da ordem de 

3,5 eV, enquanto para produzir um par elétron-íon no argônio 

(Ar) da câmara de ionização são necessários 28,2 eV. 

O tamanho compacto do detector barreira de superfície e 

a polarização com baixas tensões (30 à 100 V) , permitem que 

câmaras de detectores possam ser facilmente projetadas para 

cobrir uma ampla faixa de aplicações, além de permitir que os 

fabricantes ofereçam sistemas de espectrometria ot compactos, 

num único módulo NIM. 



26 

O detector barreira de superfície apresenta ainda baixa 

sensibilidade a radiação y, o que permite medidas de 

espectros de partículas a livres de interferência de raios y, 

que possam ser emitidos pelos radionuclídeos em estudo. 

As principais desvantagens deste detector são: a sua 

resolução ser inversamente proporcional a área da superfície 

ativa, o que acarreta uma pior resolução dos detectores de 

grande área; ser sensível a luz; e ter seu tempo de vida útil 

limitado por danos de radiação, principalmente quando 

operando com íons pesados. 

O detector é também sensível à umidade, óleo, graxa e 

poeira, presentes na atmosfera, devendo ser estocado em local 

seco e limpo. 

Este detector é operado em vácuo e o sistema deve manter 

uma pressão menor que 10 Pa (IO 1 mbar) durante as medições. 

A distância usual entre a fonte e o detector, para medições 

em espectrometria a, é uma vez e meia o diâmetro ativo do 

detector (1,5 0) [68]. 

II.2.2 - PROCESSO DE PRODUÇÃO DO EFEITO RETIFICADOR 

Apesar do efeito retificador no contato metal-

semicondutor ser conhecido desde 1874, só em 1938, com a 

teoria formulada por SCHOTTKY [69] explicando a formação de 

uma barreira de potencial, é que se começou a compreender 

este processo. Contudo, ainda hoje, ele não é completamente 

entendido, e diversas explicações tem sido dadas na tentativa 

de torná-lo mais claro [16, 70]. 

Segundo a teoria de SCHOTTKY, quando um metal é colocado 

em contato com um semicondutor, que vamos supor seja do tipo 

n (a função trabalho do metal <pm maior que a função trabalho 

do semicondutor <ps) , ocorre a formação de uma barreira de 
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potencial que, juntamente com a migração para o metal dos 

elétrons da banda de condução do semicondutor na proximidade 

do contato, cria uma região livre de portadores de carga no 

semicondutor, região de "depleção", similar a da junção p-n, 

além dos níveis de FERMI do metal (E") e do semicondutor (Ep1) 

serem forçados a coincidirem (figura II.2). 

FIGURA II.2 - Formação da barreira de potencial e da região 

de "depleção" entre um metal e um semicondutor: (a) metal e 

semicondutor separados, (b) metal e semicondutor em perfeito 

contato. 

O contato metal-semicondutor que provoca este efeito é 

denominado de contato retificador, caso contrário o contato é 

denominado de contato ôhmico. 0 contato ôhmico deve possuir 

uma resistividade relativamente baixa, de modo a permitir que 

a corrente que flue através dele seja determinada unicamente 

pela resistência característica do semicondutor, funcionando 

apenas como uma conexão de saída do sinal. 

Para SCHOTTKY, a barreira de potencial, que representa a 

energia necessária para um elétron sair do nível de FERMI do 

metal e entrar na banda de condução do semicondutor, é 

formada devido a diferença entre a função trabalho do metal e 
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a afinidade eletrônica do semicondutor, sendo o seu valor 

dado por: 

<PBP = <Pm " Xs (II-1) 

onde: <pBP - altura da barreira de potencial; 

(pm - função trabalho do metal; 

Xs - afinidade eletrônica do semicondutor. 

Entretanto, muitos valores obtidos experimentalmente 

para a barreira de potencial de diversas combinações de 

metais e semicondutores têm demonstrado que, dependendo da 

forma de tratamento dado à superfície do semicondutor, a 

altura da barreira de potencial pode ser independente da 

função trabalho do metal. 

Esta contradição entre os valores experimentais, e a 

teoria de SCHOTTKY pode ser explicada pelo fato de existir 

uma grande densidade de estados superficiais no semicondutor, 

além da formação de uma camada de óxido (da ordem de 10 à 
o 

20 A ) , quando a superficie do semicondutor é tratada 

quimicamente que age como uma interface entre o metal e o 

semicondutor, as quais não foram consideradas por SCHOTTKY em 

seu modelo. Esta grande densidade de estados de superfície 

interfere na formação da barreira de potencial, tornando-a 

menos dependente da função trabalho do metal [70]. 

Devido a isto, foi proposta uma nova teoria [70], na 

qual a presença desta grande densidade de estados 

superficiais e a camada de interface são consideradas, 

obtendo resultados mais de acordo com os valores 

experimentais. A altura da barreira de potencial é então 

expressa como [70]: 
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<PBP
 8 3 *(*>« - xs) + (i-y)(Eg - *y (II.2) 

onde: Eg - banda proibida do semicondutor; 

(f>0 - energia máxima, a qual os estados superficiais 

estão completamente preenchidos; 

y - fator de dependência da barreira de potencial 

com os estados superficiais e com a espessura 

da camada de interface. 

Sendo o fator y dado por: 

y - _ (II.3) 
c{ + q.S.Ds 

onde: e £ - constante dielétrica da camada de interface; 

q - carga do elétron; 

ô - espessura da camada de interface; 

D s - densidade de estados superficiais. 

Das equações (II.2) e (II.3) pode-se chegar às seguintes 

conclusões: 

- Se y > 0, existe uma grande densidade de estados 

superficiais e a altura da barreira de potencial é 

independente da função trabalho do metal. 

- Se y » 1, a altura da barreira de potencial é 

independente dos estados superficiais e a teoria de SCHOTTKY 

se torna válida. 

Apesar destes esforços, ainda não se consegue definir de 

modo preciso o processo de formação da barreira de potencial. 

Contudo, na prática, os contatos metal-semicondutor 

apresentam características retificadoras ou ôhmicas de acordo 
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com o tipo de metal e de semicondutor, obedecendo a seguinte 

relação entre as suas funções trabalho: 

- Para semicondutores do tipo n: 

V» > <P9 ~ contato retificador 

<Pm < <Ps " contato ôhmico 

- Para semicondutores do tipo p: 

Ps > Vm " contato retificador 

<Ps < <Pm " contato ôhmico 

Como a região de "depleção" obtida pelo contato metal-

semicondutor tem comportamento igual à obtida pela junção p-

n, toda a discussão sobre o efeito de polarização reversa, o 

processo de detecção, a espessura e a capacitância da região 

de "depleção" e a corrente de fuga, feita no anexo A para o 

detector de junção p-n é válida para o detector barreira de 

superfície. 

II.2.3 - PROCESSO DE FABRICAÇÃO DO DETECTOR 

O processo de fabricação do detector barreira de 

superfície é um dos mais simples entre os detectores 

semicondutores, pois não requer nenhuma técnica sofisticada, 

além de não seguir um processo rígido, permitindo uma série 

de variações de procedimentos dependendo do fabricante. 

0 semicondutor mais utilizado é o silício, pois 

apresenta melhor condição de uso à temperatura ambiente, 

podendo ser tanto do tipo n, quanto do tipo p. O cristal de 

silício utilizado deve ser de alta resistividade, devido aos 

motivos anteriormente mencionados, como a largura da região 

de "depleção", relação sinal/ruído, e t c O cristal deve ser 
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cortado em pastilhas seguindo a orientação dos eixos do plano 

cristalográfico dos espaços interatômicos (normalmente o eixo 

<111>) que minimizam o problema de tunelamento, que tende a 

reduzir a eficiência de detecção [16]. Além disso, é 

preferível trabalhar com pastilhas de pequena área para 

minimizar o problema da capacitancia. 

O primeiro passo no processo de fabricação consiste no 

polimento mecânico das faces da pastilha de silício, com o 

propósito de remover os danos provocados pelo corte da 

pastilha e de reduzir a espessura ao valor desejado. 

Após o polimento mecânico, é realizado um polimento 

químico (ataque químico) das superfícies da pastilha de 

silício. A função principal deste ataque químico é a de 

tornar a superfície da pastilha a mais limpa possível, 

eliminando impurezas e contaminações, de modo a evitar a 

formação de estados superficiais no cristal e assim obter um 

bom contato retificador e baixa corrente de fuga superficial. 

Além disso, o ataque químico serve também como forma de 

acabamento da superfície, removendo os danos remanescentes do 

polimento mecânico. 

O ataque químico é realizado em geral por uma mistura de 

ácidos denominada de CP4 [71], que é composta pelos ácidos 

fluorídrico (HF), nítrico (HN03) e acético glacial 

(H2C2(0H)2) . O ácido nítrico age como um oxidante, enquanto o 

ácido fluorídrico dissolve parcialmente o óxido formado. A 

função do ácido acético é a de controlar a taxa de reação da 

mistura. Este ataque químico pode ser efetuado à temperatura 

ambiente ou à 0°C [16]. 

O processo mais utilizado para se produzir os contatos 

metálicos (retificador e ôhmico) nos semicondutores é o da 

evaporação de filmes finos em sistemas de alto vácuo, com 

pressão da ordem de ICf3 à IO"4 Pa (10~5 à 10~6 mbar) . 
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Para a formação do contato retificador no semicondutor 

tipo n, o principal metal utilizado é o ouro (Au), com 

espessura de 40 à 50 /ig/cm2, enguanto que o contato ôhmico é 

feito geralmente com alumínio de espessura da ordem de 

40 ug/cm 2 [16]. 

Para o semicondutor tipo p os metais que fornecem os 

melhores resultados para os contatos retificador e ôhmico são 

o Al e o Au respectivamente, sendo ambos evaporados com 

espessura de 40 ug/cm 2 [72]. 

Outro meio de se produzir o contato ôhmico em ambos os 

tipos de semicondutor (n e p) é através da deposição 

eletroquímica do níquel (Ni) à aproximadamente 90°C [71, 73]. 

A maior desvantagem do detector barreira de superfície é 

a degradação dos seus parâmetros com o tempo, que se traduz 

por variações na sua corrente de fuga e/ou no ruído do 

detector. Este problema é provocado pela formação de estados 

superficiais devido à adsorção, com o tempo, de impurezas e 

contaminações (por exemplo umidade) pelas bordas da pastilha. 

Uma solução para este problema tem sido o uso de resinas 

epoxi como proteção das bordas da pastilha permitindo assim 

que se obtenha detectores mais estáveis [16]. 

Outro fator que leva à instabilidade do detector 

barreira de superfície é a absorção deficiente, ou não 

uniforme do oxigênio na superficie da pastilha [74]. 

Entretanto, tem-se observado que o uso de óxidos, por exemplo 

o óxido de tungsténio, como material passivador no detector 

barreira de superfície, possibilita a obtenção de detectores 

com baixa corrente de fuga e grande estabilidade com o 

tempo [75]. 
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II.3 - PRINCÍPIOS BÁSICOS DA ELETRÔNICA ASSOCIADA 

II.3.1 - INTRODUÇÃO 

Para realizar a análise do sinal proveniente de um 

evento, num detector de radiação, é necessário que este sinal 

sofra um processamento eletrônico, como amplificação e 

conformação, a fim de que se torne mais apropriado para 

medição e análise. 

Os elementos básicos de um sistema de processamento 

eletrônico dos sinais de um detector, podem ser vistos na 

figura II.3. 

P R E - A U P U F I C A O W ? 

O F E H E N O A D O R 
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R E S T A U R A D O R 
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; D E 

M E O O A 

E S T A G I O 
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A U P U F 1 C A D 0 R 

F O R M A T A D O S 

oe P U L S O 

FIGURA II. 3 - Elementos de um sistema de processamento de 

sinal de um sistema de espectrometria a. 

Um detector semicondutor reversamente polarizado detecta 

a radiação ionizante produzindo pulsos de corrente (carga) 

com largura igual ao tempo de coleta do detector, e que são 

integrados pelo pré-amplificador com configuração sensível à 

carga. O pré-amplificador fornece em sua saída pulsos de 

tensão que vão para o amplificador formatador de pulso, 

também chamado de amplificador principal, onde ocorre 

primeiramente a formatação e depois a amplificação destes 

pulsos. 
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Em sistemas simples de espectrometria, os pulsos de 

saída do amplificador vão para um analisador multicanal, onde 

é determinado o espectro diferencial do sinal, que é direta e 

linearmente relacionado com a energia absorvida pelo detector 

em cada evento. Desta forma, os efeitos do ruído na amplitude 

dos pulsos aparecem como degradação da resolução em energia 

nós sistemas de espectrometria. 

Em alguns casos, pode ser necessário restaurar os pulsos 

que saem do amplificador formatador em relação ao nível de 

linha de base de referência, o que é feito através de um 

circuito restaurador de linha de base. 

Além desses elementos, o sistema de processamento de 

sinal pode necessitar de outros componentes, como os 

rejeitadores de empilhamento ("pile-up"), para remover os 

pulsos que interferem uns nos outros por superposição, ou 

ainda de amplificadores de janela (GATED BIAS AMPLIFIER) que 

são usados quando se quer examinar uma região do espectro com 

grande detalhe. 

II.3.2 - PRÉ-AMPLIFICADOR 

Muitos tipos de detectores de radiação ionizante 

fornecem pulsos de saída de pequena amplitude, necessitando 

de um imediato grau de amplificação para serem processados. 

Desta forma se faz necessário o uso de um pré-amplificador de 

baixo ruído o mais próximo da saída do detector, uma vez que 

a carga capacitiva introduzida por cabos longos reduz a 

relação sinal/ruído. 

O pré-amplificador tem, também, a finalidade de 

minimizar as fontes de ruído e casar as impedâncias entre o 

detector e o resto do sistema. 

Como os detectores semicondutores são os que fornecem a 

melhor resolução em energia, as propriedades de nível de 
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ruído no pré-amplificador são muito mais críticas que para os 

demais tipos de detectores, por isso, a discussão que se 

segue será voltada para pré-amplificador utilizado com estes 

detectores. 

II. 3.2.1 - TIPOS DE ACOPLAMENTO DETECTOR - PRÉ-AMPLIFICADOR 

Existem dois métodos comumente usados para conectar o 

detector à entrada do pré-amplificador, os acoplamentos AC e 

DC, os quais podem ser vistos na figura II.4. 

ACOPLAMENTO AC 

C m 

-Ih— 

DETECTOR 

T 

A A A r 

DETECTOR ACOPLAMENTO DC 

1 -v W-. 

FIGURA II. 4 - Formas de acoplamento (AC e DC) utilizados 

entre detector e pré-amplificador. 

O acoplamento AC é comumente utilizado em espectrometria 

de partículas carregadas com detectores à temperatura 

ambiente. Este método utiliza um resistor de polarização R L 

para o detector e um capacitor de acoplamento C l n , que 

tendem a contribuir para a redução da relação sinal/ruído, 

pois o resistor de polarização funciona como uma fonte de 

ruído térmico e o capacitor de acoplamento incrementa a 

capacitancia de entrada, degradando a resolução era energia. 

Além disso, ocorre a criação de um diferenciador adicional no 

cicuito de entrada, causando uma perda de resolução em 

sistemas que operam com altas taxas de contagem. 
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Em sistemas de detecção de partículas carregadas de 

altas energias, o acoplamento AC é utilizado 

satisfatoriamente uma vez que fatores como o feixe de 

radiação e a resolução dos detectores tendem a ter maior 

influência na resolução total do sistema do que o ruído 

introduzido por este tipo de acoplamento. 

O acoplamento DC é utilizado em aplicações de alta 

resolução com detectores à baixa temperatura. Por não haver 

nenhum elemento de acoplamento, este método minimiza a 

capacitancia de entrada melhorando a relação sinal/ruído do 

sistema. Além disso, ele também elimina os problemas de danos 

no FET do estágio de entrada do pré-amplificador resultantes 

da tensão de ruptura do capacitor de acoplamento. 

Uma desvantagem do acoplamento DC, é que a corrente de 

fuga do detector ao passar pelo resistor de realimentação do 

pré-amplificador, provoca o surgimento de uma tensão de 

deslocamento ("off-set") na. saída do pré-amplificador. Este 

problema é normalmente desprezado em aplicações com detector 

resfriado, podendo esta tensão de deslocamento, em outros 

casos, ser utilizada como medida de corrente de fuga do 

detector• 

Outro problema é a dificuldade de montagem do detector 

no sistema, devido ao fato de nenhum dos contatos do detector 

serem aterrados. Entretanto, esta dificuldade é compensada 

pelas vantagens apresentadas pelo uso deste tipo de 

acoplamento. 

II. 3.2.2 - PRÉ-AMPLIFICADOR COM CONFIGURAÇÃO SENSÍVEL À 

CARGA 

Antes do surgimento dos detectores semicondutores, a 

configuração utilizada para os pré-amplificadores era a 

configuração sensível à tensão, onde se utilizava uma forte 

realimentação negativa para se obter uma maior linearidade e 
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estabilidade. Esta realiroentação é feita mediante o emprego 

de um divisor resistivo constituído por Rf e R (normalmente 

R f » R ) , que pode ser visto na figura II.5. 

T 
I' 

Q / C o V R 
o o V W 

v 
vout 

j DETECTOR 

FIGURA II.5 - Pré-amplificador com configuração sensível à 

tensão. 

O ganho do pré-amplificador nesta configuração é dada 

por [76]: 

o u t 

in 

- R f A v 

Rf + R f l + A y ) 

(II.4) 

onde: Ay - ganho do pré-amplificador em malha aberta. 

Assumindo que e R(l+A v)»R f , o ganho será dado 

por: 

V ° u t s " R f (II.5) 

V l n R 
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Dado o sinal de entrada V i n= Q/C 0, vindo do detector, o 

sinal de saída do pré-amplificador será dado por: 

V o u t = Z R f . Q (II-6) 
R C 0 

onde: Q - carga formada no detector,e 

C 0 - capacitancia de entrada associada ao detector. 

Desta forma, o sinal de saída do pré-amplificador é 

dependente da capacitancia C 0 de entrada. 

Os pré-amplificadores com configuração sensível à carga 

foram primeiramente desenvolvidos para serem utilizados com 

os detectores semicondutores, uma vez que, eles são 

insensíveis às variações de capacitancia destes detectores, 

que tendem a degradar a relação sinal/ruído e 

consequentemente a resolução em energia do sistema. 

A configuração sensível à carga (figura II.6) é obtida 

pela colocação do capacitor de integração C r em paralelo a um 

resistor Rf , formando uma rede de realimentação negativa da 

saída, para a entrada do pré-amplificador. Com isso, ocorre a 

formação de um terra virtual na entrada do pré-amplificador, 

isto é, o potencial na entrada do pré-amplificador será 

praticamente o da terra (nulo), que tende a tornar 

desprezível a influência da capacitancia C 0 do detector, na 

amplitude e na forma do pulso de saída do pré-amplificador 

[77]. 

0 resistor de realimentação R f, utilizado em paralelo ao 

capacitor de realimentação, possui dois propósitos: o 

primeiro é providenciar uma realimentação DC para a 

estabilização do pré-amplif icador, e o segundo é o de agir 

como caminho para descarga do capacitor C f evitando a sua 
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saturação. Este resistor é utilizado com altos valores, da 

ordem de IO 7 à IO 9 ohms, para minimizar a contribuição do 

ruído térmico [78]. 

DETECTOR 

FIGURA II. 6 - Pré-amplificador com configuração sensível à 

carga. 

Pelo princípio da realimentação negativa, tem-se que o 

ganho dó pré-amplif icador sensível à" carga é dado por [76]: 

V 0ut - K C 0 (II.7) 

onde: C 0 - capacitancia do detector, 

C f - capacitancia de realimentação 

Se hy»! e C f f l + A J » ^ , a equação (II.7) se reduz à: 

v —o 
o u t = 0 (II.8) 
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Se o sinal de entrada, vindo do detector, for 

V l r i= Q/C 0 , tem-se, que o sinal de saída do pré-amplificador 

sensível à carga será: 

V0ut = "
 Q (II.9) 

c f 

O sinal de saída é função somente da capacitancia C f de 

realimentação. Devido a este fato, os pré-amplificadores 

sensíveis à carga se tornaram os mais utilizados nos sistemas 

atuais de espectrometria. 

Dos resultados acima pode se verificar que para obter um 

sinal de saída com amplitude apreciável e estável, é 

necessário que o capacitor de realimentação C f seja de baixa 

capacitancia e de precisão, com valores da ordem de poucos 

picofarads. 

Pelas mesmas aproximações, pode se deduzir que a 

constante de tempo de decaimento do pulso de saída do 

pré-amplificador é dada por: 

T = Cf.Rf (11.10) 

sendo também, independente da capacitancia C 0 e da 

resistência RQ do detector. 

O emprego do capacitor de realimentação tende a aumentar 

a capacitancia de entrada provocando uma degradação da 

relação sinal/ruído, entretanto, como o valor do capacitor é 

muito pequeno, o seu efeito pode ser considerado desprezível. 

Esta configuração de pré-amplif icador permite que se 

aplique facilmente um sinal de teste de um gerador de pulso 
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na entrada do sis tenia, via um capacitor C t e s t de baixo valor 

(alguns picofarads) no ponto de terra virtual na entrada do 

pre-amplificador (figura II.7). 

FIGURA II.7 - Esquema da entrada do sinal de teste utilizado 

no pré-amplificador sensível à carga. 

II. 3.2.3 - USO DO FET COMO ELEMENTO DE ENTRADA 

O FET (FIELD EFFECT TRANSISTOR) [76] é o dispositivo 

eletrônico universalmente utilizado como elemento de 

amplificação, no estágio de entrada dos pré-amplifiacadores 

sensíveis à carga devido, ao fato de possuir uma altíssima 

impedância de entrada, baixa corrente de polarização, uma 

grande largura de banda, produzir baixo ruído e fornecer uma 

maior estabilidade que um transistor bipolar. 

O FET possui uma grande importância na obtenção de uma 

excelente resolução em energia nos sistemas de espectrometria 

com detector semicondutor. Sob condições normais de operação, 

o FET permite alto ganho no estágio de entrada com um mínimo 

de ruído, que t o m a desprezível a influência na relação 

sinal/ruído das fontes de ruído dos estágios posteriores. 
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No FET, a principal fonte de ruído é de origem térmica, 

devido a flutuação da corrente do canal de condução [16], com 

isso, a medida que se diminui a temperatura em que o FET 

opera, menor será a produção de ruido. Sistemas de alta 

resolução tendem a utilizar o FET resfriado à temperatura de 

100 à 130°K, que é a faixa de temperatura onde se obtém os 

mais baixos níveis de ruído [79]. 

Para que o FET ofereça o melhor desempenho em resolução 

é necessário que ele possua uma alta relação gm/C, onde gm e 

C são respectivamente a transcondutância e a capacitancia de 

entrada do FET. Assim, é possível minimizar a sua resistência 

equivalente de ruído série (que é proporcional à 1/gm) e 

diminuir a contribuição de sua capacitancia de entrada na 

capacitancia de entrada total do pré-amplificador [16]. Além 

disso, é necessário também que a capacitancia de entrada do 

FET seja da mesma ordem de grandeza da capacitancia do 

detector. 

II.3.2.4 - FONTES DE RUÍDO EM PRÉ-AMPLIFICADORES 

Nos sistemas de amplificação, somente o primeiro 

estágio, que neste caso é o pré-amplif icador, fornece uma 

contribuição significativa ao ruído, isto porque o ruído 

gerado nos estágios seguintes não é totalmente amplificado. 

Devido a este fato, a análise do ruído é voltada para as 

fontes de ruído presentes no pré-amplif icador e em seu 

circuito de entrada. 

A análise convencional das fontes de ruído é feita no 

domínio da frequência, e as fontes de ruído na entrada de um 

pré-amplificador podem ser divididas em dois tipos distintos, 

que estão representados na figura II.8. 

0 primeiro tipo é denominado de RUÍDO PARALELO (Np), 

sendo representado por um gerador de corrente (Ip) em 
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paralelo com a capacitancia de entrada C. É devido às 

correntes que fluem para a entrada do pré-amplificador do 

mesmo modo que o sinal de corrente do detector, sendo 

adicionado ao sinal. As fontes deste ruído são o ruído 

térmico dos resistores de carga e de realimentação, a 

corrente de fuga do detector e a corrente de "gate" do FET. 

v. 

•O-

T 
I ut 

I S - GERADOR DC CORRENTE ( R U I D O PARALELO) 

V * - GERADOR DE TENSÃO ( R U I D O SERIE) 

C - CA PACI TA N a A DE ENTRADA 

A * - G A N H O DO P R E - A M P U F 1 C A D O R 

FIGURA II.8 - Representação das fontes de ruído presentes no 

sistema eletrônico de amplificação. 

A corrente média quadrada do ruído paralelo é expressa 

por [79]: 

=2 _ 4.K.T.Af , _ 
Ip = + 2.q.Id.Af (11.11) 

onde: K - constante de Boltzmann, 

T - temperatura (°K), 

Af - intervalo de frequência de interesse, 

q - carga do elétron, 

I d - corrente de fuga do detector, 

R - resistencia equivalente dos resistores de carga 

e realimentaçâo em paralelo corn a entrada. 
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O primeiro termo representa a contribuição do ruido 

térmico dos resistores de carga e realimentação, podendo ser 

desprezado em função dos altos valores utilizados para estes 

resistores (da ordem de IO 8 fi) . 0 segundo termo representa a 

contribuição da corrente de fuga do detector, que no caso dos 

detectores semicondutores exerce grande influência. 

O outro tipo de ruído é denominado de RUÍDO SÉRIE (Ns) e 

consiste em uma tensão gerada pelo fluxo de corrente através 

do pré-amplificador. Este ruído é representado por um gerador 

de tensão (Vs) em série com a capacitancia de entrada do pré-

amplificador (figura II.8). A principal fonte deste ruído é a 

geração térmica devido a flutuação de corrente através do 

canal de condução do FET. A tensão média quadrada de ruído 

série é expressa por [79]: 

= 4 . K.T.R e q. Af (11.12) 

onde: R e q é a resistência equivalente, que no caso do FET é 

igual a 0,7/gm [79], sendo gm a transcondutância do FET. 

Apesar destes ruídos serem brancos, isto é, possuem uma 

distribuição uniforme para qualquer frequência do espectro de 

banda, quando o detector é conectado na entrada do pré-

amplif icador, sua capacitancia pode afetar o ruído total de 

entrada tornando-o dependente da frequência. 

II.3.3 - AMPLIFICADOR FORMATADOR DE PULSO 

O amplificador formatador de pulso, ou simplesmente 

amplificador de pulso, possui duas funções principais: a 

primeira delas é fornecer um ganho de amplitude no sinal 

vindo do pré-amplificador; a outra consiste em formatar o 

sinal vindo do pré-amplif icador de modo a otimizar a 

performance do sistema de espectrometria, no que se refere a 
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relação sinal/ruído, tempo de resolução, precisão e 

linearidade da resposta do sistema. 

Para que haja conservação da informação de energia 

durante os processos de amplificação e formatação dos pulsos, 

é necessário que o amplificador de pulso satisfaça alguns 

requisitos: 

- A altura do pulso de saída deve ser monotonicamente 

função da altura do pulso de entrada, isto é, o 

amplificador deve ser altamente linear; 

- O ganho do amplificador deve ser altamente estável com 

o tempo e não variar com a temperatura de operação; 

- O ruído deve ser baixo, bem menor que a contribuição 

do detector e do pré-amplificador, e o formato do 

pulso selecionado deve resultar em uma ótima relação 

sinal/ruído? 

- A banda passante deve ser larga e invariante com 

amplitude do pulso; 

- Os efeitos soma, tais como empilhamento ("pile-up"), 

devem permanecer baixos, ainda que se opere com altas 

taxas de contagem; 

- O amplificador de pulso deve também ser capaz de 

amplificar corretamente pulsos de pequena amplitude 

ainda que na presença de sobrecarga dos pulsos de 

grande amplitude. 

II.3.3.1 - PROCESSOS DE AMPLIFICAÇÃO 

0 estágio de ganho do amplificador de pulso pode ser 

realizado utilizando circuitos com componentes discretos, 

como transistores, ou integrados, como os amplificadores 
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operacionais, sendo que em ambos os casos é utilizada a 

técnica de realimentação negativa, que tende a melhorar a 

estabilidade do amplificador [76]. 

Na maioria das aplicações, o ganho do amplificador 

precisa ser variável. Este ganho variável pode ser obtido 

através de dois métodos. O primeiro método consiste em variar 

o ganho do estágio de amplificação através de chaveamento de 

redes de atenuadores resistivos de baixa impedância, 

colocadas na entrada deste estágio. 

Este método, apesar de sua simplicidade e facilidade de 

implementação, apresenta a desvantagem de que o atenuador 

reduz o sinal de entrada vindo do pré-amplificador enquanto 

deixa o ruído do estágio de amplificação inalterado. Desta 

forma, este ruído pode sobrepujar o sinal de entrada, quando 

o ganho for colocado no seu valor mínimo. 

A fim de se evitar este problema, tornou-se comum a 

distribuição do ganho do amplificador de pulso, e 

consequentemente dos atenuadores, por vários estágios do 

amplificador. Desta forma, os efeitos de sobrecarga são 

minimizados enquanto as contribuições das fontes de ruído são 

mantidos a baixos níveis. 

Um exemplo de rede de atenuação dos mais utilizados 

consiste do atenuador resistivo tipo T de impedância 

constante, o qual pode ser visto na figura II.9. Os valores 

dos resistores são dados por: 

R i Z 
K - 1 (11.13) 

K + 1 

R2 
2.Z.K (11.14) 

K 2 - 1 

onde Z = R L e K = Vj/VQ . 



47 

V, ^ R, R, v 

FIGURA II.9 - Atenuador resistivo tipo T. 

O segundo método consiste em variar a relação de 

realimentação do amplificador, onde o valor do ganho é 

controlado ao invés de ser atenuado. A principal vantagem 

deste método é que o ruido de entrada do estágio de 

amplificação e o sinal de entrada vindo do pré -amplificador 

são ambos afetados com a variação do ganho, resultando que a 

contribuição relativa do ruido permanece a mesma. A sua 

desvantagem consiste na complexidade de implementação do 

método. 

II.3.3.2 - PROCESSOS DE FORMATAÇÃO DE PULSOS 

Para a obtenção de um pulso com o formato adequado as 

necessidades de um sistema de espectrometria, é preciso 

estabelecer um compromisso entre: 

- Alcançar a melhor relação sinal/ruído possível; 

- Obter pulsos estreitos que permitam trabalhar com 

altas taxas de contagem sem haver degradação na 

resolução; 
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- Fazer a amplitude de saída insensível a flutuação do 

tempo de subida ("rise time") do sinal vindo do 

detector; 

- Permitir a melhor performance possível para o circuito 

conversor analógico - digital (ADC/ANALOG-TO-DIGITAL 

CONVERTER) do analisador multicanal. 

Os principais formatos de pulso utilizados, podem ser 

sintetizados utilizando circuitos diferenciadores e 

integradores os quais podem ser obtidos com redes CR e linhas 

de retardo DL ("DÉLAY LINE"), para os diferenciadores, e 

redes RC, para os integradores [79, 80]. 

A combinação destas redes (diferenciadores e 

integradores) funciona como um limitador de ruído de baixa 

frequência (diferenciador) e de alta frequência (integrador), 

além de limitar a duração do pulso fornecendo pulsos 

estreitos que permitem operar com altas taxas sem o efeito 

empilhamento. 

Existem dirversos formatos de pulsos utilizados em 

espectrometria de radiações ionizantes, como por exemplo o 

pulso "cusp", o triangular (DL2- RC) , a rede DL-RC, a 

Gaussiana e outros [16, 79-81], sendo que o mais utilizado é 

a forma Gaussiana (pulso unipolar), que apesar de não 

fornecer a melhor relação sinal/ruído, é de fácil 

implementação e permite um ótimo desempenho do circuito ADC 

do analisador multicanal [16, 81]. 

A forma Gaussiana possui uma relação sinal/ruído somente 

12% pior que a melhor relação sinal/ruído obtida 

teoricamente, que é a do pulso "cusp" que não é realizável 

fisicamente, e apenas 4% inferior que a do melhor pulso 

possível de ser sintetizado (pulso triangular). 
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Apesar de seu bom desempenho, pulsos exatamente na forma 

Gaussiana não são possíveis de se obter com redes fisicamente 

realizáveis. Entretanto, é possível sintetizar pulsos que 

tenham a forma aproximada de uma Gaussiana (semi-Gaussiana) 

através de redes simples contendo um circuito diferenciador e 

"n" circuitos integradores, rede CR-(RC) n, onde a medida que 

n aumentar mais o formato do pulso se aproximará de uma 

Gaussiana. A função de transferência desta rede é dada por: 

G = S . 1 (11.15) 

s + 1/RC (s + l/RC) n 

onde o primeiro termo representa o diferenciador e o segundo 

termo representa os n integradores. 

Uma boa aproximação para o pulso Gaussiano é obtido 

utilizando 4 integradores (n=4) na rede formatadora, rede 

CR-(RC) 4, ondé a diferença na relação sinal/ruído entre o 

pulso produzido por esta rede e o pulso Gaussiano verdadeiro 

é menor que 4% . 

A função de transferência da rede CR-(RC) 4 pode ser 

vista a seguir: 

s 1/(RC) 4 

G = 
s + l/RC s 4 + 4s 3/RC + 6s 2/(RC) 2 + 4s/(RC) 3 + 1/(RC) 

. 1 / ( R C > 4 (11.16) 

s + 1/RC (S + 1/RC) 4 

Os circuitos que implementam a rede CR-(RC) 4 são de 

grande simplicidade podendo ser passivos, quando se empregam 

somente capacitores e resistores, ou ativos, quando se 

utiliza também componentes ativos como os amplificadores 

operacionais. 
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O uso dos amplificadores operacionais, na implementação 

das redes de formatação, é mais vantajoso, uma vez que, eles 

permitem, facilmente, a realização de pólos arbitrários na 

metade esquerda do plano complexo, além de fornecerem pulsos 

com formato mais simétricos [82]. 

Em aplicações que envolvem altas taxas de contagem, 

costuma-se utilizar o pulso bipolar no lugar do pulso 

unipolar (Gaussiano). Isto ocorre porque, o pulso bipolar 

minimiza os problemas de deslocamento de linha de base, além 

de sua obtenção ser de grande facilidade, bastando 

acrescentar um segundo diferenciador à rede de formatação do 

pulso unipolar. 

Contudo, o pulso bipolar apresenta uma relação 

sinal/ruído inferior a do pulso unipolar, por causa disto, 

utiliza-se o pulso unipolar em aplicações com baixas taxas de 

contagem , onde o efeito de deslocamento de linha de base é 

bem menos crítico. 

II.3.3.3 - TÉCNICA DE CANCELAMENTO PÓLO-ZERO 

A passagem de um degrau de tensão por um diferenciador 

provoca o surgimento de uma cauda de polaridade inversa no 

sinal de saída (figura 11.10), denominada de "undershoot" 

[79, 80]. Este efeito também ocorre, quando o pulso vindo do 

pré-amplificador passa pelo diferenciador do formatador de 

pulso do amplificador, onde este "undershoot" é devido a 

inclinação intrínseca do pulso de tensão de saída do pré-

amplificador resultante da integração do pulso de corrente do 

detector. O "undershoot" é um efeito indesejável sob diversos 

aspectos [79], principalmente por acarretar um deslocamento 

no nível de base do pulso. 

Desta forma é necessário eliminar o "undershoot" no 

sinal, que é obtido através da técnica de cancelamento pólo-

zero [44], cujo o princípio é simples, podendo ser visto a 

seguir: 
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A transformada de LAPLACE da função de entrada 
— T / R C • • 

V 0.e ' .H(t) do diferenciador correspondendo ao sinal 

vindo do pré-amplificador é dada por: 

VIN(S) = Vo — * (11.17) 

s + 1/RC 

e a função de transferência do diferenciador é dada por: 

F(s) - s (11.18) 
s + l/x d l f 

Portanto, a transformada de LAPLACE do sinal de saída é: 

VOUT(S) = V I N ( S ) . F ( S ) « Vo L (11.19) 
(s + 1/RC) (s + 1/T d l f) 

Por causa dos dois pólos no denominador, essa função não 

corresponde a uma função exponencial simples. Entretanto, se 

a função de transferência do diferenciador for da seguinte 

forma: 

F(s) s + 1/RC 

S + l/T dif 

(11.20) 

Teremos que a transformada de LAPLACE do sinal de saída 

será dada por: 

* * 1 
VOOT(S) = VIH(S).F(S) = Vo — ± — 

s + l/x d l f 

(11.21) 
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desde que os termos (s + 1/RC) do. numerador e denominador se 

cancelem mutuamente, temos que o sinal de saida VouT(t)- será 

uma função exponencial simples com constante t d l f e sem 

"undershoot". 

v 

undershoot 

FIGURA 11.10 - Pulso na saida do diferenciador apresentando o 

efeito de "undershoot". 

Uma rede que sintetiza esta função de transferencia pode 

ser vista na figura 11.11, 

C 

V 

A A / V 
V OUT 

R, 

FIGURA 11.11 - Rede passiva de cancelamento pólo-zero, 

e cuja função de transferência é dada por: 
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F(s) - s + V R l C l (11.22) 
S + l/Req.Ci 

Desde que x d i f<RC e onde R1C1 = RC, R e qCi = x d i f e 

R e q ~ R lR2/Rl+R2. 

II. 3.3.4 - PROBLEMAS DE EMPILHAMENTO ("PILE-ÜP") 

Devido a natureza randômica dos eventos nucleares, 

existe sempre uma possibilidade finita de tais eventos 

ocorrerem numa sucessão rápida. Existe, portanto, a 

possibilidade de um pulso ocorrer antes que o anterior tenha 

terminado, acarretando uma superposição (empilhamento) deste 

pulso com o anterior. Com isso, o analisador de altura de 

pulso (multicanal) não poderá identificar a altura verdadeira 

do último pulso, o que provoca a ocorrência de dois 

fenômenos: o aparecimento de um pico nas altas energias 

devido a soma das amplitudes dos dois pulsos, ou o 

alargamento do pico de energia da partícula monoenergética, 

que pode ser pelo lado de alta energia, quando os pulsos 

tiverem um longo decaimento ou pode ser pelo lado de baixa 

energia quando os pulsos tiverem "undershoot". 

Além disso, o efeito de empilhamento também pode 

provocar sobrecarga no amplificador do sistema de 

espectrometria. Consequentemente estes efeitos provocam perda 

na resolução em energia do sistema. 

Como se pode verificar, o efeito de empilhamento é mais 

crítico quando se trabalha em altas taxas de contagem, devido 

ao pequeno intervalo de tempo entre um pulso e outro. Sendo 

assim, os sistemas de espectrometria que operam com altas 

taxas de contagem devem ter os pulsos com curta duração e 

retornando rapidamente a linha de base, havendo necessidade, 

em alguns casos, da utilização de circuitos rejeitadores de 
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empilhamento [80], que bloqueiam a medição da altura dos 

pulsos se dois pulsos ocorrerem num tempo menor que um 

intervalo de tempo pré-determinadò. 
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CAPÍTULO III 

MATERIAIS E MÉTODOS 

III.1 - INTRODUÇÃO 

Neste trabalho foi desenvolvido um espectrómetro de 

partículas et que consiste de detectores de silício barreira 

de superfície, tanto do tipo n quanto do tipo p, e de um 

módulo NIM duplo contendo a câmara de vácuo e o sistema 

eletrônico de amplificação e formatação do sinal vindo do 

detector. 

Junto a este espectrómetro, foram utilizados os 

seguintes equipamentos, de modo a montar um sistema de 

espectrometria a: 

- Fonte de alta tensão, ORTEC, modelo 428; 

- Gerador de pulso de precisão, ORTEC, modelo 419; 

- Bomba de vácuo, EDWARDS, modelo ES-50; e 

- Analisador multicanal, ORTEC, modelo 100-T. 

0 sistema completo utilizado pode ser visto na 

figura III.1 . 

A montagem do espectrómetro foi constituída de três 

etapas: na primeira, fabricou-se os detectores barreira de 

superfície, na segunda desenvolveu-se o sistema eletrônico de 

amplificação, e na terceira construiu-se o módulo NIM duplo 

contendo a câmara de vácuo e os circuitos pré-amplificador e 

amplificador. A seguir será visto detalhadamente cada uma 

destas etapas. 
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FIGURA III.l - Fotografia do sistema de espectrometria a, 

onde pode se ver o módulo NIM do espectrómetro desenvolvido 

neste trabalho. 

III.2 - FABRICAÇÃO DOS DETECTORES BARREIRA DE SUPERFÍCIE 

Neste trabalho realizou-se a fabricação de seis 

detectores barreira de superficie (figura III.2), a partir de 

pastilhas circulares de silicio importadas, fabricadas pela 

TOPSIL SEMICONDUCTOR MATERIALS A/S, sendo três pastilhas do 

tipo n e as outras três do tipo p. As pastilhas do tipo n com 

resistividade nominal de 3350 Q.cm, diâmetro de 30,6 mm e 

espessura de 1000 ± 25 um. As pastilhas do tipo p possuem 

resistividade nominal de 5850 Q.cm, diâmetro de 23,15 mm e 

espessura de 500 ± 25 um. Ambos os tipos de pastilhas 

apresentam a orientação <111> e chegaram no estado de corte, 

sem qualquer forma de tratamento da superficie. 



FIGURA III.2 - Detectores barreira de superfície fabricados. 

A esquerda estão os detectores tipo n e a direita estão os 

detectores tipo p. 

Para fabricação dos detectores, eles foram divididos em 

dois grupos de três detectores, conforme o tipo de silício 

utilizado, sendo identificados pelas seguintes siglas: 

SBN-1, SBN-2 e SBN-3 - Para os detectores fabricados com 

Si do tipo n. 

SBP-1, SBP-2 e SBP-3 - Para os detectores fabricados com 

Si do tipo p. 

O processo de fabricação dos detectores foi o mesmo para 

os dois tipos de pastilha e consiste nos processos de: 
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polimento, limpeza, ataque quimico, fixação em suportes 

isolantes, produção dos contatos metálicos retificador e 

ôhmico por evaporação, e encapsulamento. As únicas diferenças 

que ocorreram foram no processo de fixação das pastilhas nos 

suportes isolantes, quanto ao tipo de resina epoxi utilizada, 

e no processo de evaporação dos contatos metálicos, quanto a 

ordem das faces das pastilhas do tipo n e p, que foram 

evaporadas com Au e Al. 

III.2.1 - PROCESSO DE POLIMENTO 

0 processo de polimento consiste na "rodagem11 de ambas 

as superfícies da pastilha sobre placas de vidro grossas e 

planas utilizando pó CARBURUNDÜM de diferentes granulações, 

umidecido em água destilada, começando pelo grão mais grosso 

e terminando com o grão mais fino. Este processo é 

constituído dos seguintes passos: 

1 - Polimento de ambas as faces da pastilha com pó 

CARBURUNDÜM-600; 

2 - Limpeza da pastilha em água destilada com aparelho de 

ultra-som por 15 minutos, com troca da água destilada 

a cada 5 minutos; 

3 - Polimento de ambas as faces da pastilha com pó 

CARBURUNDÜM-1000 ; 

4 - Limpeza como no passo 2; 

5 - Polimento de ambas as faces da pastilha com pó 

CARBURUNDÜM-3000; 

6 - Limpeza como no passo 2; 

7 - Secagem com jato de gás argônio. 
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O processo de polimento é avaliado através de inspeção 

visual da pastilha, por meio de uma lupa, sendo o processo de 

polimento repetido até a obtenção de superfícies uniformes e 

sem marcas. 

111.2.2 - PROCESSO DE LIMPEZA 

O processo de limpeza é constituído pelo seguintes 

passos: 

1 - Limpeza da pastilha com banho de água destilada, para 

remoção de restos de pó do polimento ou qualquer 

outra impureza, sendo depois utilizado o aparelho de 

ultra-som com água destilada por 5 minutos; 

2 - Limpeza da pastilha com banho de metanol (CH30H) , 

para remoção da umidade, sendo depois utilizado o 

aparelho de ultra-som com metanol por 5 minutos; 

3 - Limpeza da pastilha com banho de tricloroetileno 

(C2HCI3), para retirada da gordura das faces da 

pastilha, sendo depois utilizado o aparelho de 

ultra-som com tricloroetileno por 5 minutos; 

4 - Repetição do passo 2; 

5 - Secagem com jato de gás argônio. 

Após este processo de limpeza, a pastilha está pronta 

para o ataque químico. 

111.2.3 - PROCESSO DE ATAQUE QUÍMICO 

O ataque químico nas pastilhas foi realizado, utilizando 

uma mistura de ácidos, composta pelos ácidos nítrico (HNO3), 

fluorídrico (HF) e acético glacial (H2C2(0H )2) , na proporção 
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de 3:1:1, sendo mantida uma temperatura de aproximadamente 

0°C durante todo o ataque, por um banho de água e gelo. 

Foram realizados quatro ataques químicos seguidos, com 

duração de 4 minutos cada, para cada uma das pastilhas. A 

interrupção do processo é feita com água destilada, sendo a 

pastilha banhada em água destilada corrente por 

aproximadamente 15 minutos. Em seguida, a pastilha é secada 

com papel filtro absorvente e com jato de gás argônio. 

Terminado o processo de ataque químico, as pastilhas 

estão prontas para serem montadas nos suportes isolantes. 

III.2.4 - PROCESSO DE MONTAGEM DA PASTILHA NOS SUPORTES 

As pastilhas foram montadas em suportes isolantes feitos 

de teflon (detectores SBN's e SBP-3) ou resina epoxi ARALDITE 

de secagem normal (detectores SBP-1 e SBP-2), como mostrado 

na figura III.3. Todas as pastilhas foram fixadas nos 

suportes com resina epoxi marca ARALDITE de secagem normal, 

com exceção dos detectores SBN-2 e SBP-1, que utilizaram 

resina epoxi ARALDITE do tipo transparente de secagem ultra-

rápida. 

— S U P O R T E D O D E T E C T O R 
( R E S I N A EPOXI O U T B O O N ) 

FIGURA III.3 - Vista em corte da pastilha de silício fixada 

em seu suporte isolante. 

ISOLANTES 

R E S I N A E P O X I 

( A R A L D I T E ) 
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Ambos os tipos de ARALDITE foram preparados na proporção 

de uma parte em volume de adesivo para uma parte de 

endurecedor, sendo ambos levados para uma câmara de vácuo com 

o propósito de remover bolhas de gases que tendem a 

prejudicar o isolamento da superfície da pastilha. 

Além de exercer o papel de fixador, a resina epoxi foi 

utilizada como proteção das bordas das pastilhas contra 

contaminações por impurezas. 

II 1.2.5 - PROCESSO DE EVAPORAÇÃO DOS CONTATOS METÁLICOS 

Os contatos metálicos foram produzidos pela evaporação 

de Au e Al em alto vácuo, sendo a evaporação realizada num 

equipamento da EDWARDS, modelo E306A, do Instituto de Física 

da UFRJ. 

Antes do processo de evaporação, todas as pastilhas, com 

excessão dos detectores SBN-2 e SBP-1, sofreram um ataque 

químico, com duração de 1 minuto para os detectores SBN-1 e 

SBN-3, e 30 segundos para os detectores SBP-2 e SBP-3. Tanto 

a interrupção do ataque químico quanto o banho em água 

corrente, foram feitos com água deionizada de resistividade 

igual à 17 MQ. 

A evaporação de Au foi feita na face do contato 

retificador dos detectores SBN e na face do contato ôhmico 

dos detectores SBP, simultaneamente, sob uma pressão inferior 

à 1,5.1o*"2 Pa ( < 1,5.10~4 mbar), e com espessura de depósito 

de aproximadamente 40 ug/cm 2. 

Já a evaporação de Al, foi feita de uma única vez, sobre 

as faces de contato ôhmico dos detectores SBN e do contato 

retificador dos detectores SBP. A espessura da deposição de 

Al também foi de aproximadamente 40 ug/cm 2, sendo realizada 

sob uma pressão de 2,0.10~3 Pa (2,0.10"s mbar) . 
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As áreas ativas obtidas para estes detectores, após os 

processos de montagem nos suportes e evaporação dos contatos 

metálicos, são de aproximadamente 270 mm 2 para os detectores 

SBN e 220 mm 2 para os detectores SBP. 

III.2.6 - ENCAPSULAMENTO DOS DETECTORES 

Após a evaporação, todos os detectores foram 

encapsulados em invólucros de aluminio (figura III.4), onde 

os conectores utilizados em todos os invólucros são do tipo 

"microdot", confeccionados em latão com isolamento de teflon. 

FIGURA III.4 - Vista em corte do detector barreira de 

superfície, terminado e encapsulado em seu invólucro de 

alumínio. 

III. 3 - SISTEMA ELETRÔNICO DE AMPLIFICAÇÃO 

O sistema amplificador, desenvolvido neste trabalho, 

consiste de um pré-amplificador sensível à carga, baseado no 

amplificador operacional LF-356 com entrada à FET, e de um 

amplificador formatador de pulso, que fornece um pulso de 

saída semi-gaussiano sintetizado por uma rede ativa CR-(RC) , 

baseado nos amplificadores operacionais LF-356 e LM-310, onde 
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o circuito diferenciador possui uma rede de cancelamento 

pólo-zero incorporada. 

0 amplificador fornece também, um pulso bipolar como 

saída, o qual é obtido pelo acréscimo de mais um 
2 4 

diferenciador à rede anterior formando uma rede (CR) - (RC) . 

Além disso, o amplificador possui um inversor de sinal que 

permite trabalhar tanto com sinais de entrada positivos 

quanto negativos. 

A seguir, será discutido mais detalhadamente o 

desenvolvimento dos circuitos do pré-amplificador e 

amplificador forraatador de pulso. 

III.3.1 - PRÉ-AMPLIFICADOR 

O pré-amplificador desenvolvido neste trabalho possui a 

configuração sensível à carga, sendo o seu circuito baseado 

no circuito de um amplificador de carga à amplificador 

operacional [82] (figura III.5), e cujo sinal de saída é dado 

pela equação 11.10. 0 circuito à base de amplificador 

operacional foi escolhido em função de sua simplicidade, 

baixo custo e de seu caráter compacto. 

O tipo de acoplamento usado entre o detector e o 

pré-amplif icador foi o acoplamento AC, onde o resistor de 

carga R L e o capacitor de acoplamento C l n utilizados têm os 

valores de 100 MÍ2 e 150 pF, respectivamente. 

O LF-356 foi escolhido, após ser testado com outros três 

amplificadores operacionais, o LF-357, o OPA-111 e o CA-3041 

(todos com entrada à FET) , por ser o que apresenta o melhor 

desempenho do conjunto relação sinal/ruído, taxa de variação 

de saída ("slew rate"), estabilidade e largura de banda para 

esta configuração de circuito. 
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FIGURA III.5 - Esquema do circuito do amplificador de 

carga à base de amplificador operacional, utilizado no 

pré-amplificador sensível à carga. 

Na rede de realimentação do pré-amplificador usou-se 

para a resistência de realimentação (Rf), um resistor de 

vidro de precisão e baixo ruído, no valor de 100 MQ ± 1%, 

fabricado pela VICTOREEN INC., enquanto que o valor da 

capacitancia de realimentação foi de 0,5 pF, obtido pelo uso 

de dois capacitores de precisão no valor de 1,0 pF cada, 

colocados em série. Estes valores foram obtidos empiricamente 

de maneira à atender os requerimentos descritos no 

Capítulo II e fornecer o melhor desempenho em amplitude 

(ganho), relação sinal/ruído e largura de pulso. 

Para estes valores a equação 11.10 fornece um tempo de 

decaimento de pulso para o pré-amplificador da ordem de 

50 us, que vem a ser um valor típico encontrado em diversas 

literaturas [11, 78, 83]. 

Com o propósito de fornecer um meio simples de verificar 

o funcionamento do sistema e medir o seu ruído eletrônico, 

foi introduzido uma entrada de teste no pré-amplificador, 

conforme apresentado no Capítulo II, onde o valor do 

capacitor C t e s t é de 2,2 pF. 
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O esquema final do circuito do pré-amplificador pode ser 

visto no Anexo B, sendo este circuito implementado em uma 

placa de circuito impresso de dupla face. 

.111.3.2 -... AMPLIFICADOR FORMATADOR DE PULSO 

O amplificador formatador de pulso foi desenvolvido 

utilizando os amplificadores operacionais LF-356 e LM-310, e 

é constituído pelos estágios diferenciador com rede de 

cancelamento pólo-zero, integrador, inversor, de ganho, e 

mais um segundo estágio diferenciador simples, para fornecer 

o pulso bipolar. 

O pulso de saída pode ser escolhido entre unipolar ou 

bipolar, onde o pulso unipolar é aproximado à forma 

Gaussiana, com constante de tempo da ordem de 3,0 us e o 

pulso bipolar possui o cruzamento da linha de base 

("crossover") à 2,0 us. 

A forma Gaussiana do pulso de saída é obtida pelo uso de 

um diferenciador e quatro integradores implementados por 

circuitos ativos à base de amplificador operacional, devido 

as razões apresentadas no Capítulo II. 

0 esquema do circuito que realiza o diferenciador e a 

rede de cancelamento pólo-zero pode ser visto na 

figura III.6, onde a sua função de transferência é dada por: 

H(s) = - _E • s + vrc (IH .D 
C d l f

 s + VRdifCdif 

onde RC é a constante de decaimento do pulso vindo do pré-

amplif icador e RdifCdif r d i f , constante de tempo do 

diferenciador. 
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FIGURA III.6 - Esquema do circuito que implementa o 

diferenciador com a rede de cancelamento pólo-zero. 

Como pode ser visto, a equação (III. 1) está em 

concordância com a equação (11.20), a menos do sinal negativo 

e do fator de ganho C/C d l f , sendo, portanto, possível 

realizar o cancelamento pólo-zero com este circuito. O uso 

deste circuito apresenta vantagens em relação ao circuito 

passivo do Capítulo II, não só pelo emprego do amplificador 

operacional, mas também por permitir que os valores dos 

resistores e capacitores de cada constante de tempo sejam 

alterados independentemente. 

Neste circuito, o amplificador operacional foi o LF-356 

e a constante de tempo do diferenciador foi feita igual à 

2,7 us, sendo obtida, fazendo R d l f e C d l f iguais à 10 3cQ e 

270 pF respectivamente. 

Com o propósito de melhor ajustar o valor de RC com a 

constante de decaimento do pré-amplificador para se obter um 

perfeito cancelamento pólo-zero, foi colocado um resistor 

variável de 10 kíí em série ao resistor R, cujo valor foi 

feito igual à 8,2 kQ, que juntamente com o capacitor C de 

4,7 nF, fornecem uma faixa entre 38,5 à 85,5 us para o 

perfeito ajuste de RC. 
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Para o estágio integrador, os quatro integradores foram 

realizados pela colocação em cascata de dois blocos do 

circuito visto na figura III.7, o qual implementa um duplo 

integrador, sendo sua função de transferência dada por: 

H(s) = 
1/(RC) 2 

(s + l/RC) 2 

(III.2) 

FIGURA III.7 - Esquema do circuito do duplo integrador. 

Com a colocação em cascata de mais um bloco deste 

circuito, tem-se que a função de transferência do conjunto 

será: 

= v t M > a . v g í ! =

 X /< R C > 4 cm.3) 
(s + l/RC) 2 (s + l/RC) 2 (s + l/RC) 4 

Esta equação, corresponde ao termo referente aos quatro 

integradores da equação 11.16. 

A constante de tempo dos integradores é dada por RC, a 

qual é feita igual a constante de tempo do diferenciador, e 

onde os valores utilizados para R e C são de 10 kfí e 270 pF 

respectivamente. 
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O amplificador operacional indicado para este tipo de 

circuito é o seguidor de tensão LM-310 [84], sendo por isso 

mesmo utilizado neste trabalho. 

Com o propósito de permitir o uso de ambos os tipos de 

detectores (tipo n e p ) , os quais fornecem pulsos de 

polaridades opostas, foi introduzido um estágio inversor 

neste amplificador. Este estágio inversor é obtido utilizando 

simplesmente o amplificador operacional LF-356 na 

configuração inversora com ganho unitário, sendo a inversão 

do sinal selecionada por meio de uma chave. 

0 ganho deste amplificador varia de um valor mínimo de 

32 à um valor máximo de 1200, distribuidos entre um módulo de 

ganho grosso e um módulo de ganho fino. 

0 módulo de ganho grosso foi realizado através do 

amplificador operacional LF-356, na configuração não 

inversora com um ganho de 32 vezes, sendo a variação do seu 

ganho feita pelo método de chaveamento de redes atenuadoras 

descrito no Capítulo II, utilizando quatro atenuadores 

resistivos do tipo T com atenuação de 2, 4, 8 e 16 vezes e 

cujos os valores dos resistores foram obtidos pelas equações 

11.13 e 11.14. 

Para o módulo de ganho fino também foi utilizado o 

LF-356, na configuração não inversora, sendo o ajuste de 

ganho feito no resistor de realimentação. 

Por último, tem-se o segundo estágio diferenciador que 

também utiliza o LF-356 com uma constante de tempo igual à do 

outro diferenciador e integradores, sendo obtida por um 

resistor de 10 3cQ e um capacitor de 270 pF. A seleção do 

pulso bipolar é feita por chave. 

0 cicuito do amplificador formatador de pulso foi 

implementado em uma placa de circuito impresso de dupla face, 

e o seu esquema completo pode ser visto no Anexo C 
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II 1.4 - CONSTRUÇÃO DO MÓDULO NIM 

Com o propósito de diminuir a distância detector 

pré-amplificador e de integrar a instrumentação do sistema de 

espectrometria, de forma a torná-la compacta, além de 

padronizá-la, é que se montou um módulo NIM, contendo todas 

as partes do sistema de espectrometria a desenvolvidas neste 

trabalho. 

0 módulo NIM desenvolvido é duplo, e contém a câmara de 

vácuo (onde se alojam a fonte oc-emissora, o detector e o 

circuito do pré-amplificador), a serpentina do sistema de 

resfriamento do detector envolvendo a câmara de vácuo, e a 

placa do amplificador formatador de pulso. Na figura III. 8 

pode se ver o interior do módulo com todos os seus 

componentes. 

FIGURA III.8 - Interior do módulo do espectrômetro de 

partícula a. 
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Este módulo permite o uso independente do amplificador 

formatador de pulso ou do pré-amplificador, pois o seu painel 

traseiro possui conectores de saída do pré-amplificador e de 

entrada e saída do amplificador. No painel dianteiro estão os 

controles de ganho grosso e fino, as chaves de seleção da 

polaridade e do tipo de pulso de saída (unipolar ou bipolar), 

e a entrada da câmara de vácuo. Nas figuras III.9 e III.10 

pode-se ver os painéis dianteiro e traseiro, respectivamente. 

FIGURA III.9 - Painel dianteiro do módulo do espectròmetro. 

A câmara de vácuo consiste 

ferro, com diâmetro de 57,6 mm 

de um tubo cilíndrico de 

e comprimento de 240 mm. 
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O circuito do pré-amplificador foi colocado no interior da 

câmara de vácuo por dois motivos: o primeiro consiste em 

colocar o pré-amplificador o mais perto possível do detector 

para diminuir o tamanho do cabo de ligação e assim minimizar 

a capacitancia associada a este cabo, e o segundo motivo 

consiste em resfriar o amplificador operacional, em especial 

o FET de entrada, reduzindo o seu ruído. A distância 

fonte-detector é de 40 mm (= 1,5 0 do detector tipo n) . A 

figura III.11 mostra o esquema em corte da câmara de vácuo. 

FIGURA III.10 - Painel traseiro do módulo do espectrómetro. 
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Com o propósito de resfriar o detector diminuindo o seu 

ruído por geração térmica, projetou-se um sistema de 

resfriamento que consiste de uma serpentina de cobre 

envolvendo a câmara de vácuo (figura III.8), por onde passa 

água resfriada, próxima de 0°C, impulsionada por uma bomba 

elétrica. Com este sistema, esperava-se resfriar o detector 

até uma temperatura de 10°C, entretanto, surgiram problemas 

durante a sua implantação que tornaram a sua conclusão 

inviável, e por isso esta idéia foi abandonada. 

FIGURA III. 11 - Esquema em corte da câmara de vácuo onde se 

pode ver a localização da fonte a-emissora, do detector e do 

circuito pré-amplificador. 

III.5 - AVALIAÇÃO DO DESEMPENHO DO ESPECTRÓMETRO 

A avaliação do espectrómetro foi efetuada em três 

partes: na primeira, testou-se somente os detectores barreira 

de superfície, na segunda, avaliou-se apenas o sistema de 

amplificação e formatação de pulso, e na terceira fez-se a 

avaliação global do espectrómetro, isto é, utilizando os 

detectores e o sistema de amplificação juntos. 
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A avaliação dos detectores foi realizada utilizando 

outros equipamentos para comparação: 

- Pré-amplificador, ORTEC, modelo 109-A; 

- Amplificador linear, ORTEC, modelo 485? e 

- Medidor de capacitancia, desenvolvido pelo 

LIN-COPPE/UFRJ. 

Além destes, utilizou-se também uma fonte de 2 4 1Ám não 

selada de 3,43 kBq (92,82 nci) de atividade, fabricada pela 

ORTEC e uma campânula, ORTEC, modelo 805, ligada a uma bomba 

de vácuo, EDWARDS, modelo ES-50. 

Com este sistema, foram levantados, para cada detector, 

a curva da variação da capacitancia com a tensão de 

polarização e a curva IxV para polarização reversa e direta, 

além da obtenção dos espectros das partículas a do 2 4 1Am, com 

o propósito de verificar a resolução em energia destes 

detectores. Todas as medições foram realizadas à uma 

temperatura de 24°C e sob uma pressão de aproximadamente 

10 Pa (IO - 1 mbar). 

Na avaliação do sistema amplificador utilizou-se um 

detector barreira de superfície Au*-S i da ORTEC, modelo 

BA-014-100-100, que apresenta uma resolução FWHM de 14 keV 

para a partícula a de 5,486 MeV do 2 4 iAm, e um gerador de 

pulso de precisão ORTEC modelo 419, da fonte de alta tensão, 

do analisador multicanal e do osciloscópio utilizados nas 

medições com os detectores. 

Para o sistema amplificador foram feitas medições do 

ruido eletrônico com a variação da capacitancia de entrada, 

do ruído eletrônico utilizando o detector na entrada do 
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pré-amplificador e da linearidade do sistema, além da 

241 

obtenção do espectro da fonte de Am • 

A avaliação final do espectrómetro consistiu na obtenção 

do espectro da fonte de 2 4 1Am utilizando os detectores que 

apresentavam a melhor resolução em energia, de cada tipo, com 

o propósito de se medir a resolução total do espectrómetro. 

Para estas medições, utilizou-se os mesmos equipamentos da 

avaliação do sistema de amplificação, com excessão do 

detector ORTEC e do gerador de pulso, na mesmas condições de 

temperatura e pressão. 
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CAPÍTULO IV 

RESULTADOS OBTIDOS ,.- • ... 

i 

IV. 1 - DETECTORES BARREIRA, DE SUPERFÍCIE 

As curvas características IxV para as correntes de 

polarização direta e reversa, obtidas à temperatura ambiente 

(24°C) , para cada um dos detectores (figuras IV. 1 e IV.2), 

demonstram a presença de característica retificadora em todos 

os detectores, sendo esta mais" evidenciada nos detectores 

SBP-1 e SBP-2. 

Através destas mesmas curvas, é possível verificar que 

os valores das correntes de polarização reversa obtidos para 

os detectores SBN foram elevados, da ordem de 1 /xA, não 

variando muito de detector para detector. 0 mesmo não 

acontece para ps detectores SBP, pois o detector' SBP-1 

apresenta uma corrente reversa baixa, da ordem de -350 nA, 

enquanto que os detectores SBP-2 e SBP-3 apresentam correntes 

reversas altas, da ordem de -2 jxAe -1,5 /iA respectivamente. 

DETECTORES 

-a- S B N - 1 — S B N - 2 " * - S B N - 3 

FIGURA IV.1 - Curvas características das correntes de 

polarização•direta e reversa para os detectores SBN-1, SBN-2 

e SBN-3, à temperatura ambiente (24°C). 
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DETECTORES TIPO P 

"-UÕ - Í 2 0 - l ' O O - f e o - ¿ O -40 - 2 0 

DETECTORES 

• S B P - I — I — S B P - 2 • S B P - 3 

2 0 AQ 
Vbias (V) 

FIGURA IV.2 - Curvas características das correntes de 

polarização direta e reversa para os detectores SBP-1, SBP-2 

e SBP-3, à temperatura ambiente (24°C) . 

Todos os detectores se mostraram sensíveis a presença de 

radiação de partículas a, fornecendo um sinal de saída 

estável. Desta forma, foi possível obter o espectro das 

partículas a do 2 4 1Am, à temperatura ambiente (24°C) , para 

cada um dos detectores (figuras IV.3 à IV.8). 

FIGURA IV. 3 - Espectro de partículas a do 2 4 1Am obtido com o 

.detector SBN-1. , •. 
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CONTAGEM 

1 5 . 4 8 6 MeV DETECTOR S B N - 2 

FIGURA IV. 4 - Espectro de partículas a do 2 4 1Am obtido com o 
detector SBN-2. 

FIGURA IV. 5 - Espectro, de partículas a do 2 4 íAm obtido com o • 
detector SBN-3. -
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2 5 0 

2 0 0 

150 

100 

CONTAGEM 

5 0 H 

5 , 4 8 6 MeV 

DETECTOR S B P - 1 

TENSAQ - 5 0 V 

PRESSÃO 10Pa 

FWHM 2 1 keV 

5 . 4 3 3 

2 8 0 0 2 8 5 0 2 9 0 0 2 9 5 0 3 0 0 0 3 0 5 0 31 -1AL 

FIGURA IV. 6 - Espectro de partículas ce do 2 4 1Am obtido com o 

detector SBP-1. 

T 

FIGURA IV. 7 - Espectro de partículas a do Am obtido com o 

detector SBP-2. 
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3 5 0 

3 0 0 -

2 5 0 

2 0 0 

150 

1 0 0 -

5 0 

CONTAGEM 
5,486 MeV DETECTOR S B P - 3 

TENSÃO - 4 0 V 

PRESSÃO 10Pa 

FWHM 26 keV 

2 7 5 0 2 8 0 0 2 8 5 0 2 9 0 0 2 9 5 0 3 0 0 0 

~ 241 

FIGURA IV. 8 - Espectro de partículas a do Am obtido com o 

detector SBP-3. 

As resoluções de largura a meia altura obtidas, para a 

partícula a de 5,486 MeV do 2 4 1Am, com estes detectores podem 

ser vistas na tabela IV.1, onde as tensões de operação 

utilizadas foram escolhidas de maneira a se obter a melhor 

resolução em energia para esta partícula. 

DETECTORES RESOLUÇÃO 
(keV) 

TENSÃO DE OPERAÇÃO 
(V) 

SBN-1 44,0 40 

SBN-2 49,0 50 

SBN-3 84,0 10 

SBP-1 21,0 -50 

SBP-2 88,0 -50 

SBP-3 26,0 -40 

TABELA IV. 1 - RESOLUÇÃO A MEIA ALTURA E TENSÃO 

DE OPERAÇÃO DOS DETECTORES TIPO N E P. 

Dentre os detectores SBN, o que forneceu o melhor 

resultado para a partícula a de 5,486 MeV do 2 4 1Am foi o 

detector SBN-1, sendo que a sua resolução não permite separar 
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completamente os picos referentes as partículas a de 5,486 

MeV (86%) e 5,443 Mev (12,7%) do 2 4 1Am. Entretanto, é 

possível distinguir a presença das partículas a de 5,443 Mev 

por volta do canal 2 03 0 no espectro obtido com este detector 

(figura IV.3). 

Para os detectores SBP, o detector que forneceu a melhor 

resolução, foi o SBP-1, sendo inclusive o melhor resultado 

obtido dentre todos os detectores (SBN e SBP). Com isso, foi 

possível distinguir os picos das partículas a de 5,486 MeV e 

5,443 MeV, os quais podem ser visto no espectro obtido por 

este detector (figura IV.6). Para o SBP-3, também foi 

possível distinguir os picos referentes as partículas <x de 

5,486 MeV e 5,443 MeV. 

0 uso de uma tensão de operação baixa para o detector 

SBN-3, foi devido a este detector se apresentar extremamente 

ruidoso para tensões maiores. 0 mesmo ocorreu para o detector 

SBP-2 para tensões maiores que -50V. 

Os valores das capacitancias fornecidas pelos detectores 

nas tensões de operação foram extremamente altos, podendo ser 

vistos na tabela IV.2. Nas figuras IV. 9 e IV. 10 estão as 

curvas de variação da capacitancia dos detectores SBN e SBP, 

respectivamente, em função da tensão de polarização reversa. 

DETECTORES CAPACITANCIA 
(PF) 

TENSÃO DE OPERAÇÃO 
(V) 

SBN-1 234 40 

SBN-2 223 50 

SBN-3 553 10 

SBP-1 197 -50 

SBP-2 290 -50 

SBP-3 305 -40 

TABELA IV.2 - CAPACITANCIA FORNECIDA PELOS 

DETECTORES TIPO N E P NAS TENSÕES DE OPERAÇÃO. 
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4o 6'0 8'0 1ÒO 
• 

DETECTORES 

- O - S B N - I - + - > S B N - 2 -- * - S B N - 3 

FIGURA IV. 9 - Curvas de variação da capacitancia dos 

detectores SBN-1, SBN-2 e SBN-3, em função da tensão de 

polarização reversa. 

FIGURA IV.10 - Curvas de variação da, capacitancia dos 

detectores SBP-1, SBP-2 e SBP-3, em função da tensão de 

polarização reversa. 
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Dois meses após a evaporação dos contatos metálicos, 

foram feitas novas medições da corrente reversa e da 

resolução dos detectores, não tendo sido observada qualquer 

alteração. Seis meses após a evaporação, constatou-se que os 

detectores SBN-2, SBP-2 e SBP-3 apresentaram alterações de 20 

à 40% nos valores de corrente reversa e resolução 

(tabela IV.3), enquanto que nos detectores SBN-1, SBN-3 e 

SBP-1 não foram observadas alterações significativas. 

Para permitir uma melhor avaliação do desempenho obtido 

com os detectores, é apresentado na tabela IV. 3 os valores 

dos parâmetros dos detectores medidos após a sua fabricação e 

6 meses depois, bem como as diferenças existentes no processo 

de fabricação. 

IV.2 - SISTEMA DE AMPLIFICAÇÃO 

Da observação do sinal unipolar na saída do sistema de 

amplificação (figura IV.11), pode-se confirmar que o formato 

do pulso é bem próximo de uma Gaussiana, e que ocorre uma 

quase perfeita eliminação de "undershoot" do sinal por parte 

da rede ativa de cancelamento de pólo-zero. Entretanto, 

observou-se que o sinal possui um lento retorno à linha de 

base, causando uma superposição dos pulsos de saída. 

FIGURA IV.11 - Pulso de saída do sistema de amplificação. 
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O nível de ruído eletrônico fornecido pelo sistema dé 

amplificação em função da capacitancia de entrada pode ser 

visto na figura IV.12, onde este ruído eletrônico é expresso 

em termos da resolução de largura a meia altura, em keV, para 

o silício. Para uma capacitancia, de- entrada de zero Faraci, o 

sistema de amplificação fornece um ruído da ordem de 7,5 keV. 

Em comparação a um detector de fabricação ORTEC, modelo 

BA-014-100-100 (com uma capacitancia de 70 pF. para o tensão 

de operação, na entrada do pré-amplificador), a contribuição 

do ruído eletrônico é da ordem de 28 keV. 

RES0LUQA0 (keV) 
1 0 0 0 q 

2óo 40Õ 6Í5ã soo, íSw T3oo 
CAPACITANCIA DE ENTRADA (pF ) 

© 

FIGURA IV.12 - Curva do ruído eletrônico, em termos da 

resolução de largura a meia altura em keV para o silício, em 

função da capacitancia de entrada. 

Com relação à linearidade do sistema, foram obtidas duas 

curvas da tensão de saída em função da tensão de entrada, uma 

para o ganho mínimo de 32 . vezes e outra para um ganho 

intermediário de 100 vezes (figuras IV.13 e IV.14), as quais 

forneceram coeficientes de correlação de 0,9998 e 0,9999 

respectivamente. 
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FIGURA IV.13 - Curva de linearidade do sistema de 

amplificação para um ganho de 32 vezes. 

3 
FIGURA IV.14 - Curva de linearidade . do sistema de 

amplificação para um ganho de 100 vezes. 
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Na figura IV. 15 pode-se ver o espectro das partículas a 
241 

do Am, obtido pelo sistema de amplificação utilizando o 

detector ORTEC, a temperatura ambiente. (24°C) , e que forneceu 

uma resolução de largura a meia altura de 42 keV, a qual 

permitiu distinguir a presença da partícula ,a .de 5,443 Mev, 

por volta do canal 1370. 

1 0 0 0 i 

8 0 0 -

6 0 0 

CONTAGEM 

2 0 0 -

D E T E C T O R O R T E C B A - O I 4 - 1 0 0 - 1 0 0 

5 . 4 8 6 MeV 

FWHM 4 2 keV 

1 2 8 0 ¡300 l & O I 3 ' 4 0 1 ̂ 68ANAL^ S O ^ 6 0 

FIGURA IV.15 - Espectro obtido-pelo sistema de amplificação 

com o detector ORTEC. 

Na figura IV.16 é mostrado o espectro obtido com o 

detector ORTEC usando um sistema de amplificação ORTEC, com o 

propósito de comparar o desempenho do sistema de amplificação 

desenvolvido neste trabalho com um sistema comercial. 

© 

2 0 0 

1 5 0 

CONTAGEM 

5 0 

D E T E C T O R O R T E C B A - 0 1 4 - 1 0 0 - 1 0 0 

5 , 4 8 6 MeV 

FWHM 1 6 keV 

2 0 5 0 2 1 0 0 C M 2 2 0 0 2 2 5 0 

FIGURA IV.16 - Espectro obtido pelo sistema de amplificação 

ORTEC com o detector ORTEC. . 
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IV. 3 - ESPECTRÓMETRO 

Nas figuras IV.17 e IV.18 podem ser vistos os espectros 

do 2 4 1Am, . obtidos com o sistema de espectrometria utilizando,, 

os detectores SBP-1 e SBN-1 respectivamente, ã temperatura 

ambiente (24°C). 

Este sistema fornece uma resolução (largura a meia 

altura) de 62 keV utilizando o detector SBP-1 e 83 keV 

utilizando o detector SBN-1, demonstrando que o sistema de 

amplificação e formatação de pulso é o maior responsável pelo 

ruído do sistema de espectrometria. 

250 

2 0 0 

1 5 0 -

100 

5 0 

CONTAGEM 

' " • - -5 .436 MeV 

FWHM 62 keV 

DETECTOR S B P - 1 

TENSÃO - 5 0 V 

PRESSÃO lOPa 

2 7 0 0 2 7 5 0 2 8 0 0 iSÜÕ ÜSÕ 2 9 5 0 ^ S J A L 

FIGURA IV. 17 - Espectro do 2 4 1Am obtido pelo espectrómetro 

com o detector SBP-1. 

Com o propósito de se verificar qual o fator, entre o 

retorno lento à linha de base do sinal de saída e a 

capacitancia do detector, que exerce maior influência na 

resolução final do espectrómetro, rèsolveu-se levantar um 

espectro com este sistema, utilizando um detector com 

resolução semelhante a do detector SBP-1, mas com área ativa 
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2 5 0 -r 

2 0 0 -

1 5 0 -

100 -

5 0 

CONTAGEM 

5 , 4 8 6 MeV 

FWHM 8 3 keV 

DETECTOR S B N - t 

TENSÃO 4 0 V 

PRESSÃO tOPa 

3 2 0 0 ' • "32'50 . " "3300 " ' 3 3 5 0 3 4 b Õ 3 4 5 0 RAL 

241, 
FIGURA IV.18 - Espectro do Am obtido pelo espectrómetro 

com o detector SBN-1. 

DETECTOR ORTEC A - 0 2 5 - 1 5 0 - 3 0 0 

5 , 4 8 6 MeV 

FIGURA IV. 19 - Espectro do 2 4 1 Am obtido pelo espectrómetro 

utilizando o detector ORTEC (modelo A-025-150-300), á 

temperatura ambiente (24PC) . 

menor (menor capacitancia). Para tanto, utilizou-se ura 

detector ORTEC, modelo A-025-150-300, com resolução de 

largura a meia altura de 25 keV para a partícula a de 5,486 

MeV e uma área ativa de 150 mm 2 que fornece uma capacitancia 

de 93 pF na tensão de operação. Este espectro pode ser visto 

na figura IV.19. 
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A resolução de largura a meia altura obtida, neste 

espectro, é de 51 keV, sendo menor que à obtida com o 

detector SBP-1. Desta forma, pode-se verificar que, o fator 

de maior influencia é a capacitancia do detector. 
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CAPÍTULO V 

COMENTÁRIOS E CONCLUSÃO 

V.l - DETECTORES BARREIRA DE SUPERFÍCIE . 

Dentre os detectores desenvolvidos, os detectores SBP-1 

e SBP-3 apresentam, respectivamente, resoluções de 21 keV e 
241 

26 keV para as partículas a de 5,486 MeV do Am. Estas 

resoluções são adequadas para que estes detectores sejam 

utilizados na espectrometria a. 

As resoluções obtidas paras os detectores SBN-1 e SBN-2 

(44 e 49 keV) podem ser considerados como sendo um resultado 

razoável, uma vez que não foram utilizados nem resinas 

especiais para proteção de bordas e nem anéis de guarda na 

fabricação destes detectores. 

Apesar da pequena estatística, os resultados obtidos com 

estes detectores demonstram que a resolução dos detectores dó 

tipo p e do tipo n, fabricados por este processo, tendem à 

valores da ordem de 20 keV e 40 keV respectivamente. 

O ruído elevado apresentado pelos detectores SBN-3 e 

SBP-2, e que se reflete nas baixas resoluções obtidas (84 keV 

e 88 keV respectivamente), pode ser explicado pela ocorrência 

de falhas alheias ao processo de fabricação, como por 

exemplo: a contaminação por impurezas da região próxima às 

extremidades dos contatos (onde o gradiente de campo elétrico 

é maior), ou por defeitos na estrutura cristalina da pastilha 

de silício. Por isso, estes detectores não devem ser 

considerados como representativos de seus grupos (n e p ) . 

Vale ressaltar que a ocorrência de perdas na fabricação 

de detectores barreira de superfície (como no caso dos 
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detectores SBN-3 e SBP-2) é um fato comum em diversos 

laboratórios, uma vez que, por ser este um processo 

artesanal, podem ocorrer falhas aleatórias durante o processo 

de fabircação. 

Entre os dois tipos de detectores (n e p) , os que 

apresentaram melhor desempenho em resolução foram os do 

tipo p. Isto pode ser devido a maior resistividade do silício 

tipo p e a maior adesão que o alumínio tem ao silício, do que 

o ouro, permitindo-se assim uma melhor formação da 

característica retificadora. 

O melhor desempenho dos detectores tipo p tende a 

demonstrar que o uso de ARALDITE (independente de ser de 

secagem normal ou ultra-rápida) na proteção das bordas é mais 

indicado para este tipo de detector. Uma explicação para este 

fato seria que o ARALDITE apresentaria uma condutividade 

superficial negativa (acúmulo de cargas superficiais 

negativas), e que, em contato com o silício tipo n, 

provocaria a formação de uma camada de inversão cujo 

comportamento seria similar ao de um material do tipo p. 

Desta forma, haveria um aumento da espessura da região de 

"depleção" na proximidade da superfície, que promoveria o 

aumento da corrente de fuga superficial e a redução do campo 

no detector. 

A elevada capacitancia obtida para os detectores, é 

devido a grande área ativa apresentada por eles. 

Outro fato que pode ser mencionado, é que, fazendo-se 

uma análise da tabela IV.3, pode-se observar que as 

diferenças existentes no processo de fabricação dos 

detectores (como o tipo de ARALDITE, o tipo de suporte e o 

tempo de ataque químico antes da evaporação dos contatos 

metálicos) não exerceram qualquer influência no desempenho 

dos detectores. 
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V.2 - SISTEMA DE AMPLIFICAÇÃO E ESPECTRÓMETRO 

Apesar da resolução de 62 keV para a partícula a de 

5,486 MeV obtida pelo espectrómetro ser um valor abaixo das 

resoluções obtidas em espectrómetros à base de componentes 

eletrônicos discretos [58], esta resolução pode ser 

considerada um resultado razoável, uma vez que, este valor é 

62% menor que a resolução de 164 keV obtida, em trabalho 

anterior [63], por um espectrómetro utilizando os mesmos 

amplificadores operacionais integrados. 

O principal fator limitante da resolução neste 

espectrómetro é a grande dependência que o nível de ruído do 

sistema de amplificação (pré-amplificador) possui em relação 

a capacitancia de entrada, o que é comprovado pela comparação 

entre as resoluções obtidas pelo espectrómetro utilizando os 

detectores SBP-1 (62 keV) e ORTEC A-025-150-300 (51 keV). 

Desta forma, os detectores mais apropriados para este 

espectrómetro são os de pequena área ativa (pequena 

capacitancia). 

A ocorrência do problema de retorno à linha de base no 

sinal de saída do espectrómetro é devido à pouca rapidez dos 

amplificadores operacionais utilizados, onde a taxa de 

variação de tensão de saída ("slew rate") do LF-356 e do 

LM-310 são respectivamente de 12 V/us e 30 V//is. 

O circuito ativo de formatação de pulso empregado se 

mostrou eficaz em sintetizar um pulso com formato próximo ao 

de uma Gaussiana. 0 mesmo ocorreu com a rede ativa de 

cancelamento de pólo-zero, onde a presença de "undershoot" no 

sinal de saída foi bastante minimizada. 

Os valores dos coeficientes de correlação obtidos para 

as curvas de linearidade do sistema de amplificação 

demonstram que o sistema possui um excelente desempenho em 

linearidade. 
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V.3 - CONCLUSÃO 

Pode-se afirmar que os objetivos iniciais do trabalho 

foram alcançados, e a melhor resolução obtida com os 

detectores, é comparável com a resolução típica para este 

tipo de detector, demonstrando a viabilidade de se construir 

detectores de silício de boa qualidade no LIN. 

O resultado razoável obtido em resolução (desde que se 

utilize detectores de pequena área ativa, pequena 

capacitancia), a simplicidade dos circuitos eletrônicos e o 

baixo custo de construção, determinam a boa aplicabilidade 

deste sistema na espectrometria de partículas a, quando o 

requisito de alta resolução não for primordial. 

V.4 - SUGESTÕES 

Com o proposito de melhorar a qualidade dos detectores e 

a performance do espectrómetro, são feitas algumas sugestões: 

- A construção de uma "sala limpa", preparada para o trabalho 

com detectores. 

- O uso de água de ionizada em todas as etapas do processo de 

fabricação dos detectores. 

- O uso de passivação com óxido nos detectores. 

- O uso de pastilhas de silício com dimensões menores para se 

obter detectores com capacitancias pequenas. 

- O estudo de um tipo de aditivo para a resina ARALDITE, que 

altere a sua condutividade superficial e torne o seu uso 

apropriado aos detectores tipo n. 

- O uso de um transistor FET como estágio de entrada do 
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pré-amplificador seguido então de um estágio de ganho por 

meio de um amplificador operacional, com o propósito de 

melhorar a relação sinal/ruido e diminuir sua dependência com 

a capacitancia de entrada. 

- 0 uso de amplificadores operacionais mais rápidos em todos 

os estágios do sistema de amplificação. 

- O uso de circuitos restauradores de linha de base. 
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ANEXO A 

PRINCÍPIOS DE FUNCIONAMENTO DOS DETECTORES SEMICONDUTORES 

A.l - INTRODUÇÃO 

A estrutura cristalina dos semicondutores estabelece 

níveis de energia onde os elétrons podem permanecer ligados 

ao núcleo ou livres no material. A banda de valência é a 

faixa de energia mais alta permitida aos elétrons, que se 

encontram ligados ao átomo da estrutura cristalina do 

material. A faixa de energia seguinte é a banda de condução, 

estando as duas separadas por uma diferença de energia Eg = 

Ec - Ev, denominada de banda proibida (figura A.l). 

BANDA DE CONDUÇÃO 

BANDA PROIBIDA 

BANDA DE VALENCIA j B T 

FIGURA A.l - Bandas de energia em um cristal semicondutor. 

O valor da banda proibida varia com o material 

semicondutor e, para cada material, com a temperatura. No 

silício a energia da banda proibida é Eg s l- 1,115 eV e para o 

germânio é Eg G e= 0,665 eV à 300°K e pressão atmosférica [16]. 

Um semicondutor intrínseco, isto é, sem impurezas, à 

temperatura de 0°K, possui todos os seus elétrons na banda de 

valência. À medida que se eleva a temperatura, parte da 

Eff 
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energia térmica é transferida aos elétrons, que desta forma 

podem ultrapassar a banda proibida e atingir a banda de 

condução, tornando-se elétrons livres, portadores de carga 

que podem se mover sob a influência de um campo elétrico. 

O elétron ao sair da sua posição na banda de valência, 

deixa um vazio na ligação covalente, o qual é denominado de 

lacuna. Esta lacuna tende a se comportar como um portador 

livre com carga positiva, que sob a influência de um campo 

elétrico se move na direção contrária à do elétron. 

Desta forma há a formação de um par de portadores de 

carga elétron-lacuna, que contribue para a condutividade do 

material semicondutor. Sendo assim, o número de elétrons na 

banda de condução (ni) é igual ao número de lacunas na banda 

de valência (pi), onde estes números são dados pela seguinte 

expressão [16]: 

m = pi = C T ^ . e - ^ (A.l) 

onde: T - temperatura absoluta, 

C - constante de proporcionalidade, 

Eg - energia da banda proibida, 

K - constante de Boltzmann. 

Através da equação (A.l), e com base nas medidas 

experimentais da condutividade, foi calculado que a 

resistividade dò silicio intrínseco à temperatura de 300°K é 

de 2,3.10 s Q. cm, correspondendo a uma concentração de 

10 —3 

portadores de 1 , 5.10 cm [16]. 

Contudo, a obtenção de cristais semicondutores 

intrínsecos não é possível na prática, desta forma os 

materiais semicondutores possuem impurezas substitutivas e 

interticiais, além de defeitos em sua estrutura cristalina, 

que alteram as propriedades dos semicondutores intrínsecos. 

Estes materiais com impurezas são denominados de extrínsecos. 



107 

e estas impurezas tendem a criar níveis de energia 

intermediários na banda proibida, onde elas podem funcionar 

tanto como doadoras de elétrons na banda de condução, quanto 

aceitadoras (absorvedoras) de elétrons na banda de valência. 

As impurezas doadoras criam níveis de energia próximos a 

banda de condução, transferindo seus elétrons para esta 

banda, sem que ocorra a saída de elétrons da banda de 

valência, quando ionizados. Com isso, a condutividade do 

material semicondutor passa a ser dominada quase 

exclusivamente por elétrons na banda de condução. Neste caso, 

os elétrons são chamados de portadores majoritários e as 

lacunas de portadores minoritários. Materiais semicondutores 

com este tipo de impureza são denominados do tipo n. 

As impurezas aceitadoras de elétrons criam níveis de 

energia próximos da banda de valência, absorvendo os elétrons 

dessa região. Com isso, é criado uma grande concentração de 

lacunas na banda de valência sem que ocorra um aumento 

correspondente de elétrons na banda de condução, sendo a 

condutividade do material semicondutor dominada quase 

exclusivamente pelas lacunas na banda de valência. Neste 

caso, as lacunas são chamadas de portadores majoritários e os 

elétrons de portadores minoritários. Materiais semicondutores 

com tipo de impureza aceitadoras são denominados do tipo p. 

Em ambos os casos, o aumento do número de portadores em 

apenas uma das bandas tende a aumentar o número de 

recombinações entre elétrons e lacunas, de modo que o 

equilíbrio elétrico é atingido, mantendo-se a mesma proporção 

de um material intrínseco, isto é: 

n.p = ni.pi (A.2) 

onde: n - concentração de elétrons, 

p - concentração de lacunas. 
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Em muitos casos, quantidades controladas de impurezas 

são introduzidas propôsitalmente por um processo denominado 

de dopagem, que incrementa a condutividade do material e 

consequentemente reduz a sua resistividade. Para criar 

materiais do tipo p, dopa-se o semicondutor com elementos 

trivalentes como o boro (B) e o gálio (Ga) , enquanto que para 

os do tipo n utiliza-se elementos pentavalentes como o 

fósforo (P) e o arsénio (As) (figura A.2). 

TIPO P 

FIGURA A.2 - Dopagem do semicondutor para produção de 

cristais do tipo n e do tipo p. 

Se a proporção de impurezas do tipo n e dô tipo p forem 

iguais, em um mesmo material semicodutor, este material 

torna-se eletricamente compensado e passa a funcionar como um 

semicondutor intrínseco. 

Materiais semicondutores com resistividade entre 50 e 

100 kfl.cm podem ser obtidos a partir da solidificação de fase 

gasosa de monosilana. Entretanto, comercialmente, só é 

possível encontrar materiais com resistividade máxima da 

ordem de 20 kQ.cm, os quais são fabricados pelo processo de 

purificação zonal ("floating-zone"/FZ) que, apesar de 

fornecer materiais de elevada pureza, não permite obter-se 

boa homogeneidade, uma vez que podem ser encontradas 

flutuações de 10 à 20% na resistividade em função do diâmetro 

do material [85]. 
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A. 2 - FORMAÇÃO DA REGIÃO DE "DEPLEÇÃO" EM UMA JUNÇÃO P-N 

Considerando-se uma pastilha de semicondutor (Si ou Ge) 

do tipo pf com concentração N a de impurezas aceitadoras, 

tendo uma das faces dopada com impurezas do tipo n, com 

concentração N d de impurezas doadoras, de modo a formar uma 

junção abrupta, sendo as dopagens homogêneas e N a » N d , 

teremos a formação de uma junção p-n. Com isso, as lacunas do 

lado p e os elétrons do lado n começam difundir-se através da 

junção de modo a igualar a densidades de elétrons livres e de 

lacunas em todo o semicondutor, sendo este fluxo chamado de 

corrente de difusão. Como consequência tem-se o aumento das 

recombinações nas vizinhanças de ambos os lados da junção, o 

que provoca a redução do número de elétrons livres e de 

lacunas nestas regiões. 

Com a saida dos elétrons do lado n e das lacunas do lado 

p, começa a surgir, em torno da junção, uma região com um 

grande número de íons, positivos do lado n e negativos do 

lado p, os quais são fixos na rede cristalina e configuram 

uma camada de carga espacial que estabelece um campo elétrico 

sobre esta região. Este campo elétrico tende a agir sobre os 

portadores majoritários de modo a reduzir sua difusão através 

da junção até que a corrente de difusão se torne nula. A 

região que fica sob a ação deste campo elétrico é denominada 

de região de "depleção", pois está livre de cargas espaciais, 

isto é, não possui portadores de carga livres (figura A . 3 ) . 

A região de "depleção" se estende para ambos os lados da 

junção com profundidades inversamente proporcionais às 

concentrações de impurezas de cada região, possuindo alta 

resistividade devido a ausência de portadores livres. Para 

fora da região de "depleção" tem-se muitos portadores livres 

e por isso a condutividade é alta no restante do material. 

Devido ao campo entre as cargas fixas, os portadores 

minoritários são imediatamente impelidos para o outro lado da 

junção, elétrons para o lado n e lacunas para o lado p. 
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criando uma corrente de portadores minoritários que tende a 

um equilíbrio com a corrente de difusão, estabelecendo assim 

uma corrente líquida nula no semicondutor. 

J U N Ç Ã O p-n 

0 * 0 * 0 O © 0 0 0 

0 0 © © 0 0 

0 0 0 0 
HHÜIAÜ üfc 

© © 
DüPLKCAÜ 

0 0 

E 

FIGURA A.3 - Formação da região de "depleção" com a presença 

do campo elétrico. 

Quando uma radiação ionizante atravessa a região de 

"depleção", ela cria pares elétrons-lacunas ao longo de sua 

trajetória por ionização, que são movidos pelo campo 

elétrico, até os eletrodos colocados nos extremos do 

detector, onde são coletados. Estes pares de portadores de 

carga geram, nos eletrodos, pulsos de sinal proporcionais a 

energia da radiação incidente, uma vez que o número de pares 

de portadores de carga produzidos é diretamente proporcional 

a energia da radiação. A energia média de produção do par 

elétron-lacuna, à temperatura de 300°K, é de 3,62 eV para o 

silício e 2,96 eV para o germânio. 

A aplicação de uma tensão de polarização reversa, ou 

seja, negativa no lado p do semicondutor, irá reforçar o 

campo elétrico formado inicialmente, e como a resistividade 

da região de "depleção" é muito maior que a do restante do 

material, esta tensão aparecerá aplicada totalmente na região 

de "depleção" aumentando a sua extensão de modo proporcional 

a pureza do material de base, além de haver uma 

intensificação na coleta das cargas, permitindo a geração de 
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pulsos de sinal com menos flutuações e com maior amplitude. 

Aplicando-se a equação de POISSON à região de junção, 

pode-se calcular o potencial na junção [16], desta forma 

temos que: 

V2<p = -p/e (A. 3) 

onde: <p - potencial da junção, 

p - densidade de carga, 

e - constante dielétrica do material. 

Se for apenas considerado a direção perpendicular à 

superfície, a equação (A.3) se reduz à: 

+ _ = 0 (A.4) 
, 2 

dx 

Tem-se que a densidade de cargas na região de "depleção 1 1 

pode ser representada pelo balanço entre as cargas positivas 

e negativas existentes no volume de controle. Portanto, 

desprezando-se os portadores minoritários obtem-se que: 

lado n: p - N d.q (-x«< x s 0) (A,5) 

lado p: p = N a.q (0 < x £ x 2) (A.6) 

onde: N d - concentração de impurezas doadoras, 

N a - concentração de impurezas aceitadoras, 

q - carga do elétron, 

x t e x 2 - são os limites da região de "depleção". 

Integrando-se a equação (A.4) e utilizando a condição de 

contorno que o campo elétrico associado ao potencial da 

junção é aplicado nas extremidades da região de "depleção", 

tem-se que: 
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m

 m

 q' N<* . (x-x,) (A.7) 

dx c 

Í _ L = q ' N a • (x-x2) (A.8) 

dx 

Considerando-se o potencial na região de "depleção" 

variando de V 0 numa extremidade à zero na outra extremidade 

da região de "depleção", e integrando as equações (A.7) e 

(A.8), obtem-se que: 

<f>(x) - g ' N d • (x-xO 2 - V 0 (A.9) 

4>(x) = q ' N a v (x-x 2)
2 (A.10) 

Como o potencial deve ser o mesmo para x-0, isto é, 

exatamente na junção, pode-se igualar as equações (A.9) e 

(A. 10), de maneira a se obter a espessura d da região de 

"depleção", que é dada por: 

d m 2.e.Vo (A.ll) 

q.x 2.N d 

A equação (A.ll) continua sendo válida para o caso de se 

aplicar uma tensão de polarização reversa V, ficando da 

seguinte forma: 

d m 2.e.(Vo+V) ( A . 1 2 ) 

q.x 2.N d 

Como na prática uma das regiões em torno da junção p-n 

possui uma densidade de portadores muito maior que a outra, 

isto é N a » N d , pode se considerar que x 2 » x x e 

consequentemente d = x 2. Tem-se ainda que V » V 0 f logo a 

espessura da região de "depleção" é finalmente dada por: 



113 

d = 2.e.V 

q.Nd 

1/2 

(A.13) 

O erro cometido ao se utilizar esta aproximação, com 

valores usuais de dopagem para obtenção de uma região n em um 

cristal tipo p de resistividade de 1000 fi. cm, é menor que 

1% . 

Para detecção de radiações com alta energia é necessário 

ter uma região de "depleção11 de grande espessura, que é 

conseguida, como pode ser visto na equação (A. 13), com uma 

alta tensão de polarização reversa ou com material de pequena 

concentração de impurezas (alta resistividade). 

Como a região de "depleção" possui cargas elétricas em 

suas extremidades, ela tende a se comportar como um capacitor 

carregado, onde a capacitancia é dada por: 

C = (A. 14) 

Aplicando a equação (A.13) na equação (A. 14), tem-se 

finalmente que a capacitancia é: 

C = q.e .Nd 

2V 

1/2 

(A. 15) 

Como pode ser visto, a medida que a tensão de 

polarização reversa aumenta, a espessura da região de 

"depleção" também aumenta, o que tende a diminuir a 

capacitancia. Desta forma, quanto maior for a espessura da 

região de "depleção" menor será a capacitancia e 

consequentemente melhor será a resolução do detector [68]. 

Através da equação (A. 13) pode se construir um nomograma 

(figura A.4), que fornece a espessura da região de "depleção" 
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em função da resistividade e da tensão de polarização 

reversa [ 7 1 ] . 
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FIGURA A. 4 - Nomograma para determinação dos parâmetros de 

detectores de silício [ 1 1 ] . 
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im = 
16 x 1 0 " 1 5 

(A.16) 

Este nomograma permite também a obtenção do alcance das 

partículas a, £ e prótons no silício em função de suas 

energias. 

A. 3 - CORRENTE DE FUGA EM ÜM DETECTOR DE JUNÇÃO P-N 

A corrente que flui pelo detector, mesmo na ausencia da 

radiação ionizante, é denominada de corrente de fuga, e o seu 

estudo e controle tornam-se importantes em função dos efeitos 

que esta corrente exerce sobre a relação sinal/ruído do 

detector e consequentemente sobre a resolução em energia do 

detector. Esta corrente de fuga consiste de duas componentes: 

a corrente que flui no volume do detector e a corrente que 

flui sobre a superficie do detector. 

A corrente de fuga de volume ou interna é fortemente 

determinada pelas propriedades do material do volume, sendo 

composta pela corrente de portadores minoritários e pela 

corrente de geração e recombinação. 

A corrente de portadores minoritários é devida aos 

elétrons da região p e as lacunas da região n, que liberados 

dentro da região livre de cargas espaciais (região de 

"depleção"), são transportados pelo campo elétrico aplicado à 

junção. O valor dessa componente é muito pequeno, sendo 

proporcional à temperatura e à resistividade do material, e 

portanto sua contribuição para a corrente de fuga é reduzida. 

De acordo com a referencia [16], e utilizando as mesmas 

aproximações empregadas no cálculo da espessura da região de 

"depleção", equação (A.12), a corrente de portadores 

minoritários pode ser expressa por: 
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onde: T n - Tempo médio de vida dos elétrons, 

p - Resistividade do material. 

A corrente de geração e recombinação esta relacionada a 

existência de centros de recombinação com energias 

localizadas na banda proibida do semicondutor, onde esses 

centros , que tanto podem ser átomos de impurezas como 

defeitos estruturais do material, contribuem para a corrente 

do detector através da emissão de elétrons ou lacunas. O 

valor da corrente de recombinação é dado pela seguinte 

expressão [16]: 

i r = 4 x 10 -14 ( p . V ) (A.17) 

A corrente de recombinação varia com a resistividade, 

com a tensão de polarização aplicada e com o volume da região 

ativa do detector. Além disso, ela tende a aumentar com os 

danos por radiação. 

A corrente de fuga superficial é normalmente a maior e a 

que mais contribui para a corrente de fuga do detector de 

junção, sendo dependente basicamente do tratamento 

superficial que foi aplicado durante a construção do 

detector, além de ser influenciada também pelas condições 

ambientais em que o detector é produzido e utilizado e pela 

natureza das possíveis contaminações. 

A corrente superficial é ocasionada pelo aparecimento na 

superfície do cristal de cargas positivas ou negativas, 

devido muitas vezes a átomos de impurezas na superfície do 

material semicondutor que criam estados superficiais contendo 

níveis de energia dentro da banda proibida. Estas cargas 

positivas ou negativas promovem o surgimento de regiões de 

acumulação ou inversão de carga, dependendo do tipo do 
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material semicondutor (n ou p) e do sinal das cargas 

superficiais. Essas regiões atuam como sé fossem uma 

continuação da região de "depleção" permitindo a passagem da 

corrente de difusão dos portadores minoritários através da 

superfície em um valor muito superior à corrente no interior 

do detector. 

As cargas superficiais possuem outros efeitos além da 

produção da corrente de fuga superficial. Em materiais 

semicondutores do tipo n, as cargas superficiais positivas 

tendem a reduzir a região de "depleção" na proximidade da 

superfície, aumentando o campo médio na vizinhança da 

superficie e com isso favorecendo o processo de avalanche 

("breakdown"). Por outro lado, se as cargas superficiais 

forem negativas, a espessura da região de "depleção" na 

proximidade da superfície aumentará, o que promoverá o 

aumento da corrente superficial e a redução do campo. 

Os fatores que contribuem para esse processo são: o tipo 

de encapsulamento, umidade, vapor de óleo, poeira e outras 

formas de contaminação superficial. 

As formas mais empregadas para evitar as correntes 

superficiais são a selagem das bordas do cristal com resinas 

e a abertura de anéis de guarda. 
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ANEXO B 

ESQUEMA DO CIRCUITO PRÉ-AMPLIFICADOR SENSÍVEL À CARGA 
DESENVOLVIDO PARA O SISTEMA DE ESPECTROMETRIA a 
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ANEXO C 

ESQUEMA COMPLETO DO CIRCUITO AMPLIFICADOR FORMATADOR DE PULSO 
DESENVOLVIDO PARA O SISTEMA DE ESPECTROMETRIA a 




