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RESUMO 

Este trabalho visa estudar o uso do fotodiodo PIN do tipo COTS com uma área ativa de 7,5 mm2 como detector de 

radiação ionizante. Os testes foram realizados com uma fonte de 60Co e com fontes radioisotópicas de baixa atividade 

de 60Co, 152Eu, 137Cs e 241Am. Os resultados foram obtidos a partir da análise da resposta da corrente gerada pelos 

fotodiodos em função da uma taxa de dose atenuada no silício no intervalo de 0,55 a 11,54 Gy/h. 
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1. INTRODUÇÃO 

 

O escalonamento tecnológico trouxe vantagens inumeráveis à sociedade moderna [1], contudo 

maximizou um problema que até então era atribuído somente aos dispositivos expostos a ambientes 

hostis, tais como ambientes com alta incidência de radiação [2] e, somando a este cenário o 

aumento do fluxo aéreo com o desenvolvimento de aeronaves com teto de operação mais alto [3]; 

mailto:msetephanireis@hotmail.com


 S.F.L.Nogueira, et. Al.  ● IJC Radio 2017 ● 2017 2 

 

tornou de suma importância o estudo e compreensão do efeito da radiação ionizante nos 

componentes eletrônicos e fotoeletronicos. [4-5]. 

Há vários grupos de pesquisas que demonstram que o uso de materiais semicondutores como 

detectores de radiação resulta em um maior número de portadores de informação para uma dada 

radiação incidente, o que os torna mais sensíveis do que outro tipo de detector [6]. Atualmente o 

fotodiodo de silício com geometria PIN (Fd-PIN) é um dos mais importantes dispositivos 

semicondutores, usado para detectar radiações eletromagnéticas e partículas nucleares [7].  

 

2. MATERIAIS E MÉTODOS 

 

A metodologia adotada consiste em duas etapas distintas: a primeira realizada com uma fonte de 

60Co disponível no Laboratório de Radiação Ionizante (LRI-IEAv) onde foram testados os 

fotodiodos BPW34 (VISHAY) e o SFH206 (SIEMENS) , submetidos à taxa de doses de 0,55 a 

11,54 Gy/h. A segunda etapa foi realizada no Laboratório de Dosimetria Aeroespacial (LDA-IEAv) 

no qual o fotodiodo BPW34 foi submetido a várias fontes radioisotópicas. Os fotodiodos foram 

testados em modo corrente, polarizados reversamente (sendo alimentados com uma tensão de 3V, 

5V e 12V), no escuro e em temperatura ambiente [8]. 

 

3. RESULTADOS E DISCUSSÕES 

 

 A partir dos testes realizados no LRI, foi possível verificar a queda da fotocorrente média gerada 

com o aumento da distância da fonte nos Fd-PIN, além disto, foi verificado que quanto maior a 

alimentação, maior será a resposta em corrente no Fd-PIN. Foi feita a análise de linearidade da 

resposta em corrente em função da taxa de dose no intervalo de 0,55 Gy/h a 11,54 Gy/h, 

representados na Figura 1-a. A Figura 1-b, apresenta os testes realizados no LDA, utilizando o 

BPW34 para taxas de doses atenuadas no Si de 8,42.10-4 Gy/h a 6,19. 10-2 Gy/h [8]: 
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Figura 1: (a) Resposta dos fotodiodos BPW34 e SFH206 para o teste realizado no LRI para dife-

rentes taxas de dose. (b) Resposta do fotodiodo BPW34 para o teste realizado no LAER 

 

Os testes em função do ângulo de incidência foram realizados para o Fd-PIN BPW34, com uma 

taxa de dose absorvida no Si de 1,65 Gy/h, com uma variação angular de 0° a 90° e, para uma 

tensão de alimentação de 12V observou-se que sua resposta é dependente do ângulo de incidência 

da partícula, onde de 0° a 70° não há uma grande diferença na corrente gerada, mas apresentando 

uma queda significativa a partir de 90° [7]. 

. 

4. CONCLUSÕES 

 

A partir dos resultados obtidos foi possível evidenciar a boa linearidade da resposta em função da 

taxa de dose no intervalo de 0,55 Gy/h a 11,54 Gy/h dos Fd-PIN em especial ao BPW34 quando 

alimentado a uma tensão de 12V. Para baixas taxas de dose os resultados da corrente gerada pelos 

Fd-PIN se aproximaram muito da corrente mínima detectável pelo sistema utilizado, tornando 

difícil uma avaliação conclusiva. A resposta em função da dependência angular de detecção para o 

Fd BPW34 sugere que o componente pode ser utilizado para controle e dosimetria de processos em 

instalações que utilizem fontes de radiação direcionais ou pontuais, mas devem ser feitas 

considerações especiais para o caso de campos isotrópicos ou semi-isotrópicos, como o campo de 

radiação cósmica.  

 



 S.F.L.Nogueira, et. Al.  ● IJC Radio 2017 ● 2017 4 

 

REFERÊNCIAS 

 

1. BALEN, T.R. , Efeitos da radiação em dispositivos analógicos programáveis (FPAAs) e 

técnicas de proteção, 2010, 206f. Dissertação (Doutorado em Engenharia Elétrica) – Universidade 

Federal do Rio Grande do Sul. 

 

2. MESSENGER, G.E., A summary review of displacement damage from high energy 

radiation in silicon semiconductors and semiconductors device. IEEE Transactions on Nuclear 

Science, n.3, v.39, p. 468-473, 1992. 

 

3. BARTLETT, D. T. Radiation protection aspects of the cosmic radiation exposure of aircraft 

crew. Radiation Protection Dosimetry, v. 109, n. 4, p. 349-355, Mar. 2004. 

 

4. ECOFFET, R, In-flight anomalies on electronic devices. In: VELAZCO, R.; FOUILLAT, 

P.; REIS, R. (ed.). In: Radiation effects on embedded systems. Dordrecht: Springer, 2007.  

 

 

5. DYER, C. S.; TRUSCOTT, P. R. Cosmic radiation effects on avionics. Radiation 

Protection Dosimetry, v. 86, n. 4, p. 337-342, 1999. 

 

6. SANTOS, G. P., Desenvolvimento de Um Sistema Dosimétrico Multidiodos para 

garantia da Qualidade em Equipamentos Radioterapêuticos, 2002, 87f. Dissertação (Mestrado 

em Ciências na Área de Tecnologia Nuclear-Aplicações) IPEN, São Paulo. 

 

7. CARVALHO, A. J. O. Caracterização dos Detectores de Telureto de Cádmio e Zinco 

(Czt) e Fotodiodo de Silício Tipo Pin (Si-Pin) para a Espectrometria de Raios-X, 2008, 95f. 

Dissertação (Mestrado em Ciências) – Universidade Federal de Pernambuco, Recife. 

 

8. NOGUEIRA, S. F. L. Estudo de um detector semicondutor de radiação ionizante de 

interesse aeroespacial, baseado em um fotodiodo PIN. 2016.111f. Dissertação (Mestrado em 

Física e Matemática Aplicadas) – Instituto Tecnológico de Aeronáutica, São José dos Campos. 


