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RESUMO 

 

O presente projeto visa obter e analisar a resposta espectral de um fotodiodo 

fabricado com tecnologia CMOS 180 nm. O fotodiodo em questão está presente no chip 

de um circuito imageador desenvolvido pelo Laboratório de Processamento Analógico e 

Digital de Sinais da UFRJ.  

Para realizar a caracterização espectral do dispositivo, foi montado um sistema 

óptico composto de um aparelho iluminador e um monocromador controlado por 

software, contendo uma grade de difração. Também foi montada uma placa de testes com 

os circuitos necessários à operação do imageador, e as medidas foram realizadas para 

diferentes amostras do mesmo chip.  

O imageador utilizado possui um pixel 3T, incluído como uma estrutura de testes, 

cuja tensão de saída foi o principal objeto de estudo deste trabalho. Essa tensão de saída 

foi medida considerando diferentes valores de comprimento de onda do estímulo de 

entrada. Os dados obtidos foram estudados e foi estabelecida uma análise qualitativa da 

eficiência quântica do fotodiodo. 

 

Palavras-Chave: análise espectral, monocromador, grade de difração, pixel 3T, eficiência 

quântica. 
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ABSTRACT 

 

The following project aims at obtaining and analyzing the spectral response for a 

photodiode manufactured with 180 nm CMOS technology. The given photodiode is 

placed inside an imager chip, developed by the Analog and Digital Signal Processing 

Laboratory at UFRJ.  

To achieve the device spectral characterization, an optical system was assembled, 

consisting of an illuminator equipment and a software controlled monochromator, 

containing a diffraction grating. A test board was also assembled, containing the 

necessary circuits for the imager operation, and measurements were taken for different 

samples of the same chip.  

The imager used for measurements contains a 3T pixel, included as a test 

structure, whose output voltage was the main object of study for this work. This output 

voltage was measured for a range of wavelength values of the input stimulus. The data 

obtained was studied and a qualitative analysis for the photodiode quantum efficiency 

was established. 

 

Key-words: spectral analysis, monochromator, diffraction grating, 3T pixel, quantum 

efficiency. 
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Capítulo 1 

Introdução 

 

1.1 – Tema 
 

 

O tema deste projeto é a elaboração e realização de ensaios práticos para avaliar 

a resposta espectral de um pixel fabricado em tecnologia CMOS. Para a realização dos 

testes, o pixel será submetido a um feixe de luz de intensidade constante e comprimento 

de onda variável. Os resultados serão analisados e a resposta espectral do pixel será 

traçada com relação à sua tensão de saída.  

 

 

1.2 – Delimitação 
 

 

O objeto de estudo é um pixel 3T presente em um sensor de imagem projetado no 

Laboratório de Processamento Analógico e Digital de Sinais (PADS) da UFRJ. A tensão 

de saída do pixel será caracterizada em função do estímulo luminoso recebido. O trabalho 

a ser realizado envolve a implementação da estrutura necessária para a realização dos 

ensaios, incluindo a montagem do equipamento necessário para a geração de um feixe de 

luz monocromático controlável, a implementação do circuito de controle do sensor de 

imagem utilizado e a configuração dos sistemas de controle envolvidos. 
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1.3 – Justificativa 
 

 

Os sensores de imagem CMOS são, atualmente, uma das tecnologias mais 

utilizadas nas câmaras fotográficas. Devido à qualidade das imagens geradas por esses 

sensores, eles são uma alternativa para os sensores CCD, a tecnologia predominante até 

então.  

Uma característica interessante dos sensores CMOS é a possibilidade de fabricar 

circuitos de processamento no mesmo chip da matriz de pixels. Utilizando essa 

característica, uma variedade de estudos e testes têm sido realizados visando o 

desenvolvimento e aprimoramento da performance de sistemas de visão que utilizam os 

sensores de imagem em tecnologia CMOS. Algoritmos de processamento de imagem 

podem ser implementados no plano focal das câmeras, permitindo o processamento e 

compressão da imagem no plano focal.   

Contudo, os dados de caracterização dos fotosensores presentes muitas vezes não 

são disponibilizados junto com o design kit das tecnologias [1]. Isso força o projetista a 

utilizar modelos ideais da resposta do fotosensor escolhido, encontrados na literatura. 

Em dispositivos reais, porém, tais características são dependentes do processo de 

fabricação e podem variar consideravelmente em relação aos modelos ideais. Com isso, 

a utilização do modelo ideal no projeto pode levar o produto a não cumprir especificações 

definidas, por exemplo, em casos onde as características espectrais da luz incidente são 

relevantes ao processamento do sinal. 

Este trabalho considera um pixel 3T contendo um fotodiodo fabricado em 

tecnologia CMOS de 180 nm, presente em um imageador projetado no PADS [2], que 

realiza a captura e compressão da imagem no plano focal. Esse chip implementa um 

algoritmo unindo quantização vetorial e DPCM (differential pulse-code modulation) para 

realizar a compressão da imagem.  

O controle do circuito integrado é feito através de um software desenvolvido 

utilizando a linguagem de programação C++. Esse software envia comandos a um 

microcontrolador, que gera os sinais necessários para que o chip capture e comprima a 

imagem e envie os bits resultantes através de uma saída serial de volta para o 

microcontrolador. O microcontrolador, então, envia esses bits para o computador, para 

que a imagem seja decodificada utilizando o mesmo software. 
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O chip tratado tem sido alvo de pesquisas visando aprimorar o seu desempenho, 

porém carece da caracterização espectral do fotodiodo utilizado na matriz de pixels. A 

proposta deste trabalho consiste em realizar essa análise utilizando o pixel 3T, para uma 

faixa de comprimentos de onda nas proximidades da luz visível, de 360 nm a 900 nm.  

O pixel 3T foi incluído no imageador utilizado como uma estrutura de teste, mas 

o pixel necessário para realizar a compreensão possui outra estrutura e opera em modo de 

corrente. Apesar do pixel 3T apresentar uma operação e estrutura diferentes do pixel 

utilizado na matriz de pixels do chip, a análise permanece válida, dado que ambos os 

pixels utilizam o mesmo tipo de fotodiodo. 

As informações de resposta em frequência auxiliarão no entendimento das 

propriedades do fotodiodo, proporcionando um melhor embasamento para a 

determinação de condições para testes futuros e para novos estudos, além de permitir que 

projetos futuros possam optar por um modelo mais apropriado desse componente. 

 

 

1.4 – Objetivos 
 

 

O objetivo deste projeto é obter a resposta espectral de um fotodiodo fabricado 

com tecnologia CMOS 180 nm para uma faixa de frequências que engloba o espectro de 

luz visível. Os testes serão realizados sob condições de iluminação homogênea, 

minimizando a influência de fatores externos nos resultados obtidos para maximizar sua 

confiabilidade. 

São parte integral do trabalho a montagem de toda a estrutura necessária para a 

realização dos ensaios, que inclui um aparelho iluminador e um monocromador 

conectados, controlados por software, o chip do sensor de imagem a ser testado, 

juntamente com o microcontrolador e circuitos auxiliares associados, e instrumentos de 

análise e medida. 

Os resultados obtidos serão comparados com a resposta de diferentes fotodiodos, 

fabricados em diferentes amostras do mesmo chip e submetidos a testes nas mesmas 

condições. Os dados levantados serão analisados e discutidos. 
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1.5 – Metodologia 
 

 

Os principais equipamentos necessários para se atingir os objetivos definidos são 

o iluminador, que conta com uma lâmpada xênon como fonte de luz, e o monocromador, 

que contém uma rede de difração. O monocromador é responsável pela separação da luz 

em feixes de frequências distintas, cada um seguindo em uma direção, de forma que um 

software de controle é capaz de definir que o feixe referente à frequência desejada seja 

direcionado para a saída. 

Estes aparelhos foram previamente adquiridos pelo PADS e serão montados e 

acoplados, de forma que o feixe de luz na saída do iluminador seja enclausurado e 

direcionado à entrada do monocromador. Após a instalação do software de controle em 

um computador, também é necessário configurar o sistema para garantir a operação da 

forma desejada. 

O chip contendo o pixel 3T que será o alvo do estudo já foi desenvolvido e os 

circuitos necessários à sua integração com o microcontrolador e com a estação de trabalho 

foram projetados, mas é necessário que sejam montados em conjunto, entre si e com o 

monocromador. A implementação será realizada em uma protoboard, para que, então, o 

chip possa ser testado, garantindo seu funcionamento adequado. 

O sistema será montado em uma mesa óptica, para reduzir a interferência de 

fatores de posição e distância nas medidas tomadas, com o chip posicionado de forma que 

o feixe de saída do monocromador incida diretamente sobre a região do chip onde o pixel 

está localizado. 

Com os componentes posicionados, a tensão de saída do pixel de teste será lida 

utilizando um osciloscópio para diferentes valores de frequência da luz incidente. Esse 

procedimento será repetido para outros chips fabricados segundo as mesmas 

especificações e os dados obtidos permitirão definir a resposta espectral do fotodiodo 

utilizado. 
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1.6 – Descrição 
 

 

O Capítulo 2 apresenta um estudo sobre os princípios físicos que regem o 

funcionamento das grades de difração, a operação do pixel 3T e o processo de 

fotoconversão que ocorre em fotodiodos, com atenção particular para a eficiência 

quântica.  

O Capítulo 3 trata das características dos equipamentos e componentes utilizados 

ao longo do trabalho para atingir os objetivos propostos, bem como dos processos de 

instalação e configuração dos mesmos e da metodologia definida para a realização das 

medições. 

O Capítulo 4 aborda o sistema óptico montado e os resultados obtidos dos 

experimentos realizados. 

No Capítulo 5 é apresentada a conclusão do projeto, explicitando os objetivos 

alcançados e propondo tópicos de trabalhos futuros. 
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Capítulo 2 

Fundamentos Teóricos 

 

Para a correta realização das medições e análises propostas neste trabalho, foram 

necessários o estudo e compreensão de alguns assuntos que serão abordados neste 

capítulo. A Seção 2.1 fala sobre o efeito de difração da luz, realizado pela grade de 

difração presente no aparelho monocromador. A Seção 2.2 trata da estrutura e operação 

do pixel 3T localizado no imageador, que é o objeto de estudo das medidas tomadas. Já 

na Seção 2.3, são abordados aspectos do efeito fotoelétrico, características da 

fotoconversão e eficiência quântica, necessários ao entendimento dos resultados obtidos. 

 

 

2.1 – Grades de difração 
 

 

A realização da análise espectral de um sensor óptico corresponde à medida da 

intensidade da resposta do mesmo, seja através de uma corrente ou tensão de saída, como 

uma função da frequência ou comprimento de onda da radiação eletromagnética aplicada 

como estímulo.  

Para realizar esta medida são utilizados monocromadores, que são dispositivos 

ópticos capazes de separar um estímulo luminoso de entrada em diversos feixes de 

radiação distintos, cada um correspondendo a uma faixa muito estreita do espectro 

eletromagnético da fonte original. O monocromador permite que o feixe desejado seja 

selecionado e transmitido para a saída. A separação do estímulo luminoso é realizada 

através de um prisma ou uma grade de difração, dependendo do tipo de monocromador 

utilizado.  

Existem algumas configurações diferentes utilizadas na construção de 

monocromadores, que diferem entre si quanto ao arranjo óptico interno, variando na 

quantidade, tipo e posicionamento dos espelhos responsáveis por guiar a luz no trajeto 
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desejado. Dentre tais configurações, uma comumente utilizada é a de Czerny-Turner [3], 

ilustrada na Fig. 2.1 para o caso de um monocromador com grade de difração. Nessa 

configuração, o monocromador possui dois espelhos colimadores, para que a luz enviada 

à grade ou prisma chegue na forma de feixes paralelos e, posteriormente, volte a ser 

focada na fenda de saída. 

 

 

Fig. 2. 1: Monocromador de Czerny-Turner com grade de difração. 

 

No caso de monocromadores que utilizam grades de difração, o princípio físico 

que rege a sua operação é o da difração da luz. Grades de difração [4] são componentes 

ópticos, reflexivos ou transmissivos, tipicamente compostas por um substrato de material 

óptico, como o vidro. No substrato é gravado um padrão com uma série de ranhuras ou 

fendas idênticas e paralelas, cuja distância de espaçamento entre cada elemento é 

comparável ao tamanho do comprimento de onda com o qual se deseja trabalhar.  

Em grades reflexivas esse padrão é gravado sobre uma superfície reflexiva, 

enquanto para grades transmissivas é gravado em uma superfície transparente. Esse 

padrão é o responsável pela difração da luz, modificando a fase ou amplitude do campo 

elétrico da onda eletromagnética incidente de uma forma previsível e controlável, 

conforme varia o ângulo de incidência da onda eletromagnética em questão na grade de 

difração. 
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O distanciamento entre os elementos do padrão, sejam ranhuras ou fendas, 

geralmente é definido em termos da densidade de linhas, comumente chamada de linhas 

por milímetro. Este fator está relacionado à dispersão espacial dos feixes difratados e à 

resolução espectral da grade de difração, pois o tamanho da faixa do espectro 

eletromagnético que a grade direciona para um dado intervalo espacial varia para valores 

diferentes de densidade de linhas.  

Por exemplo, para uma fenda de 1 mm de largura, uma grade com X linhas/mm 

pode concentrar uma faixa espectral de 10 nm no espaço da fenda, enquanto uma grade 

com densidade maior de Y linhas/mm concentra uma faixa de 1 nm no mesmo espaço, 

levando a um detalhamento espectral maior. Quanto maior a densidade de linhas da grade, 

menor é a faixa do espectro que ela direciona a um dado intervalo espacial, e maior é essa 

resolução espectral da grade. 

Dada uma seção de uma grade reflexiva com um padrão de ranhuras gravadas, 

representado como um padrão dente de serra, como mostrado na Fig. 2.2, pode-se chegar 

à equação que governa o funcionamento da grade. 

 

 

Fig. 2. 2: Seção da grade de difração como um padrão dente de serra. 

 

Consideram-se raios de luz 1 e 2 com o mesmo comprimento de onda λ, incidindo 

paralelamente em ranhuras adjacentes do padrão gravado por um ângulo α com relação à 

reta normal da grade de difração, separados entre si por uma distância d, igual ao 
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espaçamento entre ranhuras. Ao atingir a superfície da grade, estes raios resultam em 

feixes de luz a um ângulo β da reta normal, sendo a diferença entre os trajetos percorridos 

por esses raios definida por d(sin(α))+d(sin(β)). É considerado, como convenção, que os 

ângulos em sentido anti-horário a partir da reta normal da grade são positivos, enquanto 

os ângulos em sentido horário são negativos. Dessa forma, o cálculo do seno do ângulo 

em questão garante que os componentes somados têm o sinal necessário para a obtenção 

da diferença entre os trajetos percorridos pelos raios. 

Com isso, a soma dos raios resultantes gerará interferência construtiva se essa 

diferença de trajeto for igual a um múltiplo de seu comprimento de onda. Assumindo um 

valor m como um número inteiro que representa a ordem de difração, a equação básica 

da grade de difração é dada Equação (2.1), onde G=1/d corresponde à densidade de linhas 

da grade.  

𝑠𝑖𝑛(𝛼) + 𝑠𝑖𝑛(𝛽) = 𝐺𝑚𝜆 

(2.1) 

   

Assim, um raio de luz monocromática colimada incidindo na superfície da grade 

resultará numa difração da luz em diversas direções, correspondentes a cada índice de 

difração, para m=…, -2, -1, 0, 1, 2, …, e assim por diante. Quando a luz incidente é 

policromática, o resultado é uma dispersão da luz de forma que a componente de cada 

comprimento de onda presente satisfaça à equação da grade. Esses efeitos são ilustrados 

na Fig. 2.3. 

 

 

Fig. 2. 3: Resultado da difração da luz incidente na grade de difração para um feixe de luz 

(a) monocromático, (b) policromático. 
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Nos aparelhos monocromadores, apenas comprimentos de onda que satisfaçam 

essa equação são direcionados para a fenda de saída, com o restante da luz sendo 

absorvida pelo interior do aparelho. A grade de difração e os espelhos internos são 

posicionados e calibrados de forma que esse comprimento de onda na fenda de saída seja 

conhecido e possa ser manipulado conforme a grade de difração é girada em torno de seu 

eixo, alterando o ângulo de incidência da luz em relação à sua reta normal.  

Quando os ângulos entre os feixes de luz incidente e difratado em relação à reta 

normal da grade de difração possuem o mesmo valor e sinais opostos, a ordem de difração 

é m=0 e a luz está sendo simplesmente refletida. Para ordens superiores, positivas ou 

negativas, a equação da grade é satisfeita para diversos valores de m, sempre que o valor 

de mλ/d resultar numa mesma diferença de trajeto percorrido. Em outras palavras, um 

feixe de luz de comprimento de onda λ difratado em uma direção β na ordem m=1 

coincidirá com um feixe de comprimento λ/2 difratado na ordem m=2 e assim por diante, 

como mostrado na Fig. 2.4.  

Como geralmente é desejado um feixe de luz monocromático, apenas com a 

componente de primeira ordem, a presença de ordens superiores se torna um problema 

que precisa ser considerado. Por exemplo, um fotodetector sensível a comprimentos de 

onda na faixa de 300 nm a 900 nm, ao receber um feixe nominal de λ= 900 nm, também 

sofre influência de componentes de ordem m=2 e m=3, com λ/2=450 nm e λ/3=300 nm. 

Para contornar esse efeito, geralmente são utilizados filtros ópticos capazes de bloquear 

a presença das componentes de ordem superior. 

 

 

Fig. 2. 4: Influência de ordens de difração superiores nos feixes de luz difratados. 

 



11 

 

2.2 – Pixel 3T 
 

 

Historicamente, o uso de sensores de imagem com tecnologia CCD foi preferido 

para a fabricação de equipamentos com fins de consumo e profissionais, principalmente 

devido à qualidade da imagem obtida. Contudo, conforme evoluem os estudos de 

imageadores fabricados com tecnologia CMOS e as tecnologias utilizadas nos processos 

de fabricação, o seu uso se torna interessante devido a fatores de consumo de potência 

reduzido, menor custo de fabricação e a possibilidade de se implementar o processamento 

da imagem na própria matriz de pixels. 

Os sensores de imagem CMOS utilizados, por exemplo, em câmeras de celular, 

são compostos por sensores de pixel ativos, para os quais cada pixel contém um 

fotodetector e um amplificador ativo. Com relação ao fotodetector presente, a medida da 

intensidade da luz incidente pode ser feita diretamente através da corrente que passa por 

ele [5]. Porém, correntes resultantes de efeitos de fotoconversão são tipicamente muito 

baixas, na faixa de femtoamperes, tornando difícil uma medição precisa. 

Assim, considerando um fotodiodo como uma capacitância parasita CD em 

paralelo com uma fonte de corrente Iph, a maioria dos sensores utiliza a técnica de 

integração para que valores mensuráveis de tensão possam ser detectados. Essa técnica 

consiste em estabelecer a tensão no fotodiodo para um valor inicial Vi conhecido, para 

então deixá-lo em operação sob a influência da luz incidente por um período de tempo 

definido Tint, chamado de tempo de integração, antes de voltar a ler a tensão Vph no 

fotodiodo. Dessa forma, a tensão medida é definida conforme mostrado na Equação (2.2). 

𝑉𝑝ℎ = 𝑉𝑖 −
𝐼𝑝ℎ ∗ 𝑇int

𝐶𝐷
 

(2.2) 

 

Dentre as arquiteturas de pixels utilizadas em sensores de imagem CMOS, uma 

das mais encontradas é a do pixel 3T [6]. Essa estrutura, mostrada na Fig. 2.5, consiste 

em um fotodiodo polarizado inversamente e três transistores do tipo N, sendo dois deles 

utilizados como chaves e um na configuração de seguidor de fonte, o amplificador ativo. 
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Fig. 2. 5: Arquitetura do pixel 3T. 

 

Inicialmente, o transistor de reset é utilizado para que a tensão no fotodiodo seja 

levada a um valor VA, aproximadamente igual a VRESET, com uma diferença desprezível. 

O pixel é, então, deixado em operação durante o tempo de integração, com a voltagem no 

fotodiodo decrescendo conforme os fótons são convertidos em carga. O transistor 

seguidor de fonte isola do resto do circuito o nó contendo a tensão Vph do fotodiodo, e a 

converte em uma tensão Vout que será lida. O transistor de seleção é utilizado para 

selecionar o pixel ao final do tempo de integração, para que o valor de Vout nesse dado 

momento seja armazenado por um circuito de leitura externo. 

A relação entre a tensão de saída do pixel e a tensão no fotodiodo pode ser 

estabelecida através da Equação (2.3), que rege a operação do transistor seguidor de fonte 

na região de saturação. 

𝐼𝐷 =
𝐾𝑛
′

2

𝑊

𝐿
(𝑉𝐺𝑆 − 𝑉𝑡ℎ)

2 

(2.3) 

 

Nessa equação, ID é a corrente no dreno, K’
n é um parâmetro referente ao processo 

de fabricação do transistor, W e L são, respectivamente, a largura e comprimento de canal 

do transistor escolhidos pelo projetista do pixel e Vth é a tensão limiar de condução do 

transistor. 

A tensão VGS é a diferença entre as tensões na porta e na fonte do seguidor de 

fonte, respectivamente iguais a Vph e Vout. Assim, considerando uma fonte de corrente de 

polarização IBIAS conectada ao terminal de fonte do transistor de seleção e tomando o 

termo K’
n(W/L) como uma constante K, chega-se a uma fórmula para a tensão de saída do 

pixel, dada pela Equação (2.4). 
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𝑉𝑜𝑢𝑡 = 𝑉𝑝ℎ − 𝑉𝑡ℎ −√2
𝐼𝐵𝐼𝐴𝑆
𝐾

 

(2.4) 

 

A fotocorrente, então, pode ser expressa em termos da tensão de saída do pixel 

unindo as Equações (2.2) e (2.4), considerando a tensão inicial do fotodiodo como sendo 

igual a VA, resultando na Equação (2.5). 

 

𝐼𝑝ℎ = (𝑉𝐴 − 𝑉𝑜𝑢𝑡 − 𝑉𝑡ℎ −√2
𝐼𝐵𝐼𝐴𝑆
𝐾

)
𝐶𝐷
𝑇int

 

(2.5) 

 

Dessa fórmula, dado que VA, Vth, IBIAS e CD são valores constantes, é possível 

observar que, para um dado tempo de integração, um aumento na fotocorrente leva a uma 

tensão menor na saída do pixel e vice-versa. 

 

 

2.3 – Fotoconversão e eficiência quântica 
 

 

Os fotodiodos presentes em circuitos imageadores são dispositivos feitos de 

materiais semicondutores, que possuem características físicas particulares em relação às 

suas bandas de valência e de condução. Estas bandas estão relacionadas aos níveis de 

energia que os elétrons de um átomo podem assumir, que determinam quão forte é a 

ligação entre o elétron e o átomo. Quanto maior o nível de energia do elétron, mais externa 

é a camada que ele ocupa em relação ao átomo e menor é a sua ligação. 

A banda de valência corresponde aos níveis de energia das camadas mais externas. 

Já a banda de condução se refere a níveis de energia para os quais o elétron se liberta do 

átomo, possibilitando seu deslocamento pelo material na presença de um campo elétrico, 

gerando corrente elétrica. Entre estas bandas existe a chamada banda proibida, na qual 

não há níveis de energia que possam ser ocupados pelos elétrons. 
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 Nos materiais semicondutores, a largura da banda proibida é relativamente 

pequena. O efeito fotoelétrico consiste no processo pelo qual a absorção de um fóton por 

um material semicondutor resulta na excitação de um elétron, fazendo-o saltar da banda 

de valência para a banda de condução, desde que a energia absorvida pelo elétron supere 

a banda proibida, como ilustrado na Fig. 2.6. Este processo de conversão de fótons em 

carga, seguido da acumulação das cargas resultantes e detecção das mesmas por um 

circuito auxiliar é o que rege a operação dos circuitos imageadores [7]. 

 

 

Fig. 2. 6: Efeito fotoelétrico. 

 

Considerando um feixe de luz incidente, este é composto por um fluxo de fótons 

com energia Eph, dependente do seu comprimento de onda λ, da velocidade da luz c e da 

constante de Planck h. Assim, quando este feixe atinge um dispositivo semicondutor cuja 

energia da banda proibida Eg é inferior à energia dos fótons, como mostrado na Equação 

(2.6), o semicondutor absorve uma quantidade de fótons proporcional à intensidade do 

fluxo de fótons incidentes.  

𝐸𝑝ℎ =
ℎ𝑐

𝜆
≥ 𝐸𝑔 

(2.6) 

 

Com isso, gera-se carga, que é acumulada numa região no interior do pixel. Para 

estruturas de pixel utilizadas em imageadores CMOS, como o pixel 3T, essa carga, ou o 

respectivo sinal de tensão ou corrente, é detectada pelo amplificador ativo do pixel e deve 

ser lida por um circuito de leitura externo. 
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Para análises espectrais, uma característica importante do processo de 

fotoconversão que deve ser avaliada é a eficiência quântica do fotodetector, que define a 

faixa de comprimentos de onda para a qual a resposta do fotodetector é mais eficiente. A 

eficiência quântica é definida como a razão entre a carga gerada pelo processo de 

fotoconversão e a quantidade de fótons incidentes no fotodetector para cada pixel 

presente. A Fig. 2.7 mostra o gráfico da eficiência quântica de uma câmera CMOS 

científica para aplicações de pesquisa [8]. 

 

 

Fig. 2. 7: Eficiência quântica de uma câmera CMOS científica. 

 

Parte dos fótons incidentes é refletida ou absorvida pelas estruturas no entorno do 

fotodiodo presente no pixel. Como mostra [7], a quantidade de fótons incidentes Nph que 

efetivamente é convertida depende da potência óptica de entrada P, da área do pixel Apix, 

do tempo de integração Tint e da energia do fóton Eph=hc/λ, como apresentado na Equação 

(2.7). Por sua vez, a quantidade de carga gerada pelo fotodetector Nsig depende da área do 

pixel, do tempo de integração, da fotocorrente Iph e do valor da carga do elétron q, como 

mostra a Equação (2.8). 

𝑁𝑝ℎ =
𝑃𝐴𝑝𝑖𝑥𝑇int

𝐸𝑝ℎ
 

 (2.7) 

𝑁𝑠𝑖𝑔 =
𝐼𝑝ℎ𝐴𝑝𝑖𝑥𝑇int

𝑞
 

 (2.8) 
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A eficiência quântica EQ é dada, então, pela razão entre esses valores, como 

mostra a Equação (2.9). 

EQ =
𝑁𝑠𝑖𝑔

𝑁𝑝ℎ
=
𝐼𝑝ℎ

𝑃

ℎ𝑐

𝑞𝜆
 

(2.9) 

Dessa expressão, considerando uma fonte de irradiação que forneça uma potência 

óptica de entrada constante e um feixe de luz monocromática incidindo sobre o 

fotodetector, conclui-se que a eficiência quântica será maior quanto maior for o valor da 

fotocorrente e menor for o valor do comprimento de onda da luz. 

Nota-se, contudo, que apesar da fórmula indicar que o valor da eficiência quântica 

aumentará quando o valor do comprimento de onda diminuir, esse não é o comportamento 

observado no gráfico apresentado. Isso se deve ao fato de que, conforme o comprimento 

de onda do feixe incidente diminui, aproxima-se cada vez mais do final da faixa de 

frequências para as quais o fotodiodo é capaz de responder. Com isso a fotocorrente 

gerada se torna cada vez menor, até se tornar nula quando o feixe incidente sai da faixa 

de sensibilidade do fotodiodo, e este fator gradativamente se torna mais expressivo para 

o resultado final do que o valor do comprimento de onda. 

Dada a dificuldade em se medir diretamente a fotocorrente, devido às suas 

dimensões, é possível também expressar a eficiência quântica como uma função da tensão 

de saída do pixel. Para o caso do pixel 3T, discutido na Seção anterior, essa relação é 

alcançada substituindo a Equação (2.5) na fórmula da eficiência quântica, chegando, 

então, à Equação (2.10).  

EQ =
𝐶𝐷
𝑇int𝑃

ℎ𝑐

𝑞𝜆
(𝑉𝐴 − 𝑉𝑜𝑢𝑡 − 𝑉𝑡ℎ −√2

𝐼𝐵𝐼𝐴𝑆
𝐾

) 

(2.10) 

 

Assim, para o pixel 3T, a região de maior eficiência quântica ocorre para os 

valores da tensão de saída do pixel mais próximos de zero. 
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Capítulo 3 

Metodologia 

 

Aqui serão apresentadas as características técnicas dos componentes do sistema 

óptico utilizado para realizar as medições alvo do trabalho e sua operação. Também serão 

apresentados os programas de controle envolvidos nos testes e os circuitos associados ao 

chip contendo o pixel de teste.  

A Seção 3.1 trata das características dos aparelhos iluminador e monocromador 

utilizados, bem como seus acessórios. Será explicado como se dá a instalação e 

configuração dos mesmos, além da operação e controle por software do monocromador. 

Na Seção 3.2 serão mostrados os circuitos auxiliares necessários às comunicações entre 

o chip e o microcontrolador associado, e entre o microcontrolador e o computador onde 

o software de controle do chip está instalado. Além disso, será explicado nessa seção 

como essas comunicações ocorrem para que a resposta do pixel possa ser obtida. 

 

 

3.1 – Componentes do sistema óptico 
 

 

Com o objetivo de analisar a resposta espectral de um fotodetector, é essencial a 

capacidade de gerar um feixe de luz monocromático de frequência variável e controlável. 

Para isso, o Laboratório de Processamento Analógico e Digital de Sinais (PADS) da 

UFRJ adquiriu equipamentos da fabricante Newport Corporation que proveem uma fonte 

de iluminação constante e uma forma de dividir a luz em diversos feixes de frequências 

diferentes. 

Como fonte de iluminação, foi obtido o Oriel Apex Monochromator Illuminator 

modelo 70524 [9]. A Fig. 3.1 mostra o iluminador, ilustrando seu interior e exterior. Este 

aparelho é compatível com lâmpadas de arco de xenônio de 100 W, e possui em seu 

interior um suporte para a lâmpada e uma fonte de alimentação calibrada para o 
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funcionamento correto da lâmpada em questão. Também existe um espelho para coletar 

a radiação e criar uma imagem amplificada da fonte luminosa, focada em 

aproximadamente 92 mm à frente da fenda de saída da luz.  

A parte de trás do iluminador contém três botões giratórios para regular a posição 

do espelho nos eixos X, Y e Z, permitindo a manipulação e ajuste da imagem gerada, 

quando necessário. Há também, junto à fenda de saída do aparelho, um suporte para filtros 

ópticos com espaço para quatro filtros, controlado manualmente. Um dispositivo de 

segurança desconecta a fonte de luz do iluminador quando o suporte é removido para 

instalação, remoção ou alteração dos filtros utilizados. Esse mecanismo garante que, caso 

seja necessária a troca de filtros no meio de uma série de medições, não será emitido ao 

fotodetector um feixe de luz fora das especificações desejadas. 

 

 

Fig. 3. 1: (a) Componentes internos do iluminador, (b) botões de ajuste do espelho interno. 

 

O equipamento vem de fábrica com algumas tiras de plástico em torno do espelho 

fixando-o, para garantir sua segurança durante o transporte, que devem ser removidas 

antes de iniciar sua operação. A instalação da lâmpada em seu suporte é simples, mas 

deve ser realizada com o aparelho desligado, fixando o polo negativo da lâmpada de 

xenônio na parte inferior do suporte e o polo positivo na parte superior, onde há um 

dissipador de calor. É recomendado evitar contato da pele com o bulbo da lâmpada, pois 

impressões digitais ou quaisquer contaminações podem causar deterioração do envoltório 

da lâmpada durante sua operação, levando a falhas prematuras ou explosões. Após a 

remoção da proteção do espelho e a instalação da lâmpada, nenhum outro ajuste é 

necessário, bastando conectar o iluminador a uma fonte de energia e ligá-lo. 
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Para converter a iluminação de entrada de larga banda espectral em uma saída de 

banda espectral estreita o suficiente para ser considerada monocromática, foi adquirido o 

Oriel Cornerstone 260 ¼ m Monochromator modelo 74125 [10]. Este monocromador 

utiliza um esquema óptico composto por dois espelhos colimadores e uma torre móvel 

para montagem de grades de difração, com duas grades já instaladas.  

A saída do iluminador é conectada à fenda de entrada do monocromador por um 

envoltório de comprimento ajustável para enclausurar o feixe de luz transferido entre os 

dois aparelhos, garantindo a constância e a confiabilidade da radiação de entrada. A Fig. 

3.2 apresenta o exterior do monocromador e seu arranjo óptico interno.  

 

 

Fig. 3. 2: (a) Visão do exterior do monocromador, (b) arranjo óptico interno. 

 

O monocromador é controlado por um software proprietário da Newport 

Company, que deve ser instalado em uma estação de trabalho através do CD-ROM que é 

entregue junto com o equipamento. A conectividade do aparelho com o computador no 

qual o software está instalado se dá por uma porta USB (universal serial bus). A 

instalação do software envolve a localização e instalação do CS260 USB driver e do 

executável para o Utility Software referente ao modelo do monocromador a ser utilizado. 

A interface do software de controle é mostrada na Fig. 3.3. 
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Fig. 3. 3: Interface do software de controle do monocromador. 

  

Através do software de controle, é possível alterar o posicionamento da grade de 

difração de forma a controlar o feixe de luz que é direcionado à saída do monocromador, 

para que apenas a frequência selecionada seja vista na saída do aparelho. Para garantir 

que o comprimento de onda de saída esteja em conformidade com o valor desejado, o 

software também possibilita o ajuste dos parâmetros de posicionamento das grades de 

difração, como mostra a Fig. 3.4, mas estas também já são entregues devidamente 

alinhadas e calibradas.  

 

 

Fig. 3. 4: Interface de calibração dos parâmetros das grades de difração. 
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Outras funções do software de controle incluem alternar a grade de difração que 

é atingida pela radiação do iluminador, definir se o feixe de luz monocromática é 

direcional à saída lateral ou axial do monocromador, fechar ambas as saídas para impedir 

a passagem de luz e estabelecer uma rotina de escaneamento automática, definindo 

parâmetros de comprimento de onda inicial, final, intervalo desejado e tempo de pausa 

entre cada passo.  

Como as grades de difração já vêm montadas e calibradas, o monocromador não 

precisa ser configurado. Após conectar o iluminador ao monocromador e instalar o 

software de controle, o sistema está pronto para ser usado. Dentre as grades de difração 

previamente instaladas, foi escolhida uma grade holográfica de 50 x 50 mm com 1800 

linhas por milímetro, fabricada para operar primariamente na faixa de luz com 

comprimentos de onda de 320 nm a 925 nm.  

Devido às propriedades físicas do processo de difração da luz realizado no interior 

do monocromador, é recomendável a utilização de filtros ópticos, que devem ser 

escolhidos levando em consideração a faixa de frequências que será analisada e a 

sensibilidade espectral do fotodetector utilizado. Estes filtros são importantes para 

garantir a confiabilidade da análise espectral, pois servem para bloquear a passagem de 

comprimentos de onda até um valor específico, conseguindo, assim, bloquear 

componentes de frequência de ordem superior não desejados. 

Foram adquiridos pelo laboratório dois destes filtros [11], do mesmo fabricante 

do iluminador e monocromador. Dentre os filtros obtidos, foi utilizado apenas o Order 

Sorting Filter modelo 51310, fabricado para permitir a passagem de comprimentos de 

onda a partir de 570 nm.  

Testes preliminares com um dos chips disponibilizados mostraram que o pixel 

testado apresenta resposta significativa apenas para comprimentos de onda a partir de 400 

nm. Considerando esta frequência como o início da faixa de sensibilidade do fotodiodo, 

a presença de componentes de frequência de segunda ordem, localizados em F/2, deve 

ser considerada para feixes monocromáticos a partir de 800 nm.  

Para uma análise espectral na faixa de 360 nm a 900 nm, componentes de terceira 

ordem, localizados em F/3, estariam presentes para feixes a partir de 1200 nm, já fora da 

faixa analisada. Isso elimina a necessidade de se considerar a influência de componentes 

de terceira ordem ou de ordens superiores. Assim, foi estabelecida uma rotina de 

medições sem a utilização de filtros na faixa de 360 nm a 700 nm, mudando então para a 
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inserção do filtro escolhido na saída do iluminador para a tomada de medidas na faixa 

espectral de 700 nm a 900 nm. 

 

 

3.2 – Imageador e circuitos auxiliares 
 

 

Foram disponibilizados para a realização deste trabalho três chips diferentes, 

fabricados para o mesmo projeto de um imageador. Trata-se da segunda geração de um 

imageador CMOS com compressão de imagens no plano focal [12], desenvolvido no 

PADS. Esta versão do imageador, cujo chip fabricado é exibido na Fig. 3.5, foi projetada 

a partir das possibilidades de melhoria observadas com os resultados obtidos nos testes 

experimentais da sua primeira geração.  

Os chips da primeira e segunda geração seguem os mesmos princípios de 

operação, realizando a compressão da imagem dentro da matriz de pixels através da 

implementação de um algoritmo que envolve DPCM (differential pulse-code modulation) 

para codificar o componente DC da imagem, enquanto os componentes AC são 

representados através de transformação linear e quantização vetorial. Dessa forma, é 

possível reduzir o volume de dados que precisa ser transmitido para fora do chip e 

eliminar a necessidade de uma memória intermediária associada a um processador digital 

externo. 

 

 

Fig. 3. 5: Imageador CMOS utilizado. 
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O circuito de leitura do pixel está implementado em modo de corrente, como 

mostrado na Fig. 3.6, bem como os demais circuitos utilizados para o algoritmo de 

compressão dos dados. O imageador da segunda geração foi fabricado na tecnologia de 

180 nm, com uma matriz de 64 por 64 pixels, utilizando espelhos de corrente cascode na 

implementação da matriz de transformação linear e apresentando um aumento na 

complexidade da quantização vetorial em relação à primeira geração. 

 

 

Fig. 3. 6: Circuito de leitura do pixel em modo de corrente. 

  

Associado ao chip, como interface entre ele e o computador onde o software de 

decodificação da imagem está instalado, há um microcontrolador do modelo PIC18F4550 

já programado de forma a gerar os sinais de controle envolvidos no processo de captura 

e processamento de imagens. Os circuitos utilizados para adequar as tensões de entrada 

fornecidas a cada componente e prover valores de referência necessários foram montados 

em uma protoboard de testes. 

Tais circuitos se mostram necessários visto que o microcontrolador funciona com 

uma alimentação de 5 V, enquanto o imageador foi projetado para uma tensão de 

alimentação de 1.8 V. Da mesma forma, os sinais de saída do PIC apresentam um valor 

máximo de 5 V, que precisa ser limitado para um máximo de 1.8 V antes que estes sinais 

sejam conectados às portas do chip. Além disso, o PIC precisa de um sinal de referência 

para o clock e o chip utiliza um sinal de referência de corrente na faixa de 500 nA, valor 

determinado a partir de simulações de diagrama esquemático e que gera uma boa resposta, 

em termos de faixa dinâmica, na saída do circuito testado. 

Para garantir precisão e estabilidade dos sinais de alimentação, optou-se por 

utilizar um regulador de tensão ajustável (LM317) em uma configuração para transformar 

uma tensão de 5 V, vinda de uma fonte de alimentação externa, em uma tensão de saída 
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de 1.8 V. Isso também serve para propósitos de segurança, pois a utilização do regulador 

garante uma alimentação de 1.8 V ao chip, mesmo na presença de picos de tensão na sua 

entrada, protegendo o chip de possíveis danos. Já para o ajuste da tensão dos sinais 

transmitidos do PIC para o chip, foram utilizados divisores de tensão simples com valores 

de resistores adequados. Os circuitos mencionados são apresentados na Fig. 3.7. 

 

 

Fig. 3. 7: Circuitos utilizados para (a) gerar corrente de referência do chip,                        

(b) regular a tensão para alimentação do chip, (c) prover o clock de referência do PIC. 

 

O sistema para a decodificação dos dados enviados pelo imageador também tem 

sido alvo de estudos e melhorias [13]. Sua versão inicial se dividia em três códigos 

responsáveis por etapas diferentes do processo de controle do chip, leitura e transmissão 

dos dados e reconstrução da imagem, sendo a primeira delas a definição dos sinais que 

controlam o chip, para diferentes modos de operação, e a leitura dos bits de saída, 

realizada por um código na linguagem C gravado no PIC. 

A segunda etapa é responsável por enviar ao PIC alguns comandos definidos pelo 

usuário e, em seguida, receber os dados da imagem comprimida via USB e armazenar 

essas informações em um arquivo, o que era realizado por um código na linguagem C++. 

Já a terceira etapa era implementada por um código feito em MATLAB, com o objetivo 

de reconstruir a imagem, a partir do arquivo gerado pelo código em C++, exibindo o 

resultado ao usuário 

A versão atual do software, utilizada neste trabalho, unifica a segunda e terceira 

etapas mencionadas em um único código na linguagem C++, levando a um ganho em 

velocidade de processamento e corrigindo erros que eram causados pela comunicação 

imperfeita entre os códigos originais em C++ e em MATLAB. Dentre as funcionalidades 
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habilitadas para o imageador pela interface do software, mostrada na Fig. 3.8, estão a 

definição do tempo de integração e a leitura e decodificação das informações recebidas 

do chip.  

 

 

Fig. 3. 8: Interface do software de decodificação. 

  

Através da opção “PIXEL TESTE”, é possível ativar a leitura do pixel 3T, que foi 

incluído no chip separadamente dos demais pixels em modo de corrente, para propósitos 

de teste e comparação. Esta é a função utilizada para a realização das medições de análise 

espectral propostas. 

Garantidas as tensões e correntes de referência adequadas, o software de 

decodificação envia o comando de leitura dos sinais do chip, fazendo com que a placa de 

testes gere os sinais de controle necessários ao processo de leitura dos pixels. Esse 

processo envolve sinais para habilitar a carga ou descarga dos fotodiodos, selecionar a 

fileira de blocos de pixels da matriz de pixels a ser lida e amostrar a tensão de saída dos 

pixels.  

Para o estudo realizado, não há necessidade de selecionar uma fileira de blocos de 

pixels, dado que o pixel 3T está localizado fora da matriz de pixels. Assim, apenas dois 

dos sinais de controle gerados pelo PIC são relevantes para as medidas tomadas: o sinal 

de Reset, para a carga do fotodiodo, e o sinal P2, para a amostragem da tensão de saída, 

ambos na forma de pulsos de nível lógico alto ou baixo e duração variável.  
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O pulso de Reset é ativado logo que o comando de leitura do pixel é enviado, 

conectando o catodo do fotodiodo à tensão de alimentação, e mantido em nível alto por 

aproximadamente 100 µs. Após esse tempo, considerado suficiente para carregar a 

capacitância parasita associada ao fotodiodo, o sinal é desativado e o fotodiodo começa a 

descarregar a carga acumulada, com a velocidade de descarga dependendo da intensidade 

do estímulo luminoso incidente. 

O tempo de integração, definido pelo operador do software de decodificação, é 

tido como o intervalo de tempo durante o qual o fotodiodo é mantido em operação sob a 

influência da luz incidente. No processo de imageamento para o qual o chip foi 

desenvolvido, a alteração do tempo de integração afeta a qualidade da imagem obtida 

após a decodificação. Para imagens mais escuras, de menor intensidade luminosa, um 

tempo de integração maior possibilita a visualização de mais detalhes. Já para imagens 

mais claras os fotodiodos da matriz de pixels tendem a descarregar completamente para 

uma parcela maior da imagem, causando perda de informação. 

Seria suficiente amostrar a tensão de saída do pixel apenas no instante do fim do 

tempo de integração. Porém, é útil que este sinal seja observado por um intervalo de 

tempo maior, podendo, assim, ser visto, por exemplo, em um osciloscópio. Dessa forma, 

para o pixel 3T analisado, o sinal P2 é ativado no mesmo instante em que o pulso de 

Reset. Ele é então mantido em nível alto, após o fim do pulso de Reset, ao longo de todo 

o tempo de operação do pixel, de forma que a tensão de saída é observada desde o início 

da carga do fotodiodo até o fim tempo de integração.  
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Capítulo 4 

Resultados  

 

Serão apresentados neste capítulo o arranjo do sistema óptico montado e os 

resultados das medições realizadas. O alvo das medições é a tensão de saída de um pixel 

3T, comumente usado nos sensores de imagem CMOS. Este pixel está presente nos chips 

utilizados, tendo sido incluído para propósitos de testes e comparação com os pixels em 

modo de corrente utilizados no processo de captura de imagens.  

O pixel 3T está posicionado fora da matriz de pixels, não estando conectado ao 

restante do circuito responsável pela compressão da imagem, e possui menos transistores 

do que os presentes na matriz. Isso torna vantajosa a sua utilização para as medidas 

realizadas, pois a influência dos transistores na operação do pixel será menor.  

As medidas foram tomadas para diferentes frequências de um feixe de luz 

monocromático que incide diretamente no pixel, para diferentes valores do tempo de 

integração e para diferentes amostras de chip. A Seção 4.1 apresenta a estrutura do 

sistema óptico utilizado. A Seção 4.2 apresenta os resultados obtidos para um tempo de 

integração de 150 μs. Na Seção 4.3 são apresentados os resultados para tempos de 

integração maiores, de 400 μs e 900 μs, observando as variações de comportamento 

encontradas. Por fim, na Seção 4.4, as medidas obtidas com outros chips são apresentadas 

e comparadas com os resultados iniciais. 

 

 

4.1 – Arranjo do sistema óptico 
 

 

O sistema óptico implementado para a realização dos experimentos é composto 

de um aparelho iluminador (Oriel APEX Monochromator Illuminator), cuja fonte de 

radiação é uma lâmpada de arco de xenônio de 100 W, um monocromador (Oriel 

Cornerstone 260 ¼ m Monochromator) e uma mesa de montagem para fixação dos 
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aparelhos. Os componentes foram previamente adquiridos e sua montagem e 

configuração foram realizadas no laboratório.  

Os circuitos necessários à alimentação dos chips utilizados foram montados em 

uma protoboard, assim como o circuito para a integração entre o chip e o 

microcontrolador responsável pelos sinais de controle. A Fig. 4.1 mostra o arranjo óptico 

utilizado, formado pelo iluminador e monocromador, acompanhado de uma fonte de 

alimentação conectada ao chip e ao microcontrolador, um osciloscópio utilizado para a 

tomada das medidas e o notebook no qual foram instalados os programas de controle do 

monocromador e do imageador. 

 

 

Fig. 4. 1: Arranjo óptico montado. 

 

Após a realização de testes preliminares para garantir o correto funcionamento do 

chip e circuitos associados, a placa foi posicionada de forma que o feixe de luz incidisse 

perpendicularmente sobre a região do chip onde está o pixel 3T, com uma distância de 19 

cm entre a saída do monocromador e a superfície do chip. A Fig. 4.2 mostra o circuito 

sob a influência de feixes de luz de diferentes frequências. 

 

 

Fig. 4. 2: (a) feixe de luz incidente de 400 nm, (b) feixe de luz incidente de 550 nm. 
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4.2 – Análise com tempo de integração de 150 μs 
 

 

O tempo de integração considerado inicialmente é de 150 μs. Isso resulta em um 

tempo total de operação do pixel de aproximadamente 250 μs, contando com o tempo 

necessário para carregar o fotodiodo durante o pulso de Reset. Até então, os testes com o 

imageador têm sido realizados com imagens em escala de cinza. Para analisar a resposta 

do circuito a diversas frequências, foi considerado um feixe de luz monocromático 

incidente sobre o pixel. Durante os testes, o comprimento de onda desse feixe foi 

modificado dentro da faixa do espectro de luz visível, se estendendo também ao início da 

região do espectro infravermelho próximo (NIR), mais especificamente dos 360 nm aos 

900 nm.  

Não foi observada resposta alguma do pixel para estímulos luminosos de 

frequências abaixo de 360 nm e acima de 900 nm. A Fig. 4.3 mostra os resultados obtidos 

medindo a resposta do pixel a cada 5 nm de frequência do feixe incidente. As medidas 

foram obtidas através do osciloscópio com escala de 100 mV/DIV na aquisição, 

apresentando uma incerteza de ±4 mV.  

 

 

Fig. 4. 3: Tensão de saída para um tempo de integração de 150 μs. 

 

O valor indicado no eixo vertical da Fig. 4.3 é a tensão de saída do pixel no 

instante final do tempo de integração. Quanto menor a tensão de saída, mais sensível é o 

pixel àquela frequência. É possível ver um aumento gradual na velocidade de descarga 
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do fotodiodo conforme a frequência do feixe de luz adentra o espectro visível, com a 

tensão de saída atingindo um mínimo de aproximadamente 110 mV para 640 nm de 

comprimento de onda da luz incidente. Ao final do espectro visível, há uma subida 

acentuada no valor da tensão de saída, que representa um rápido decréscimo na 

velocidade de descarga do fotodiodo conforme as frequências seguem para a faixa do 

infravermelho.  

Foi observada uma ligeira diferença na resposta do chip isolado de qualquer 

iluminação, comparada à sua resposta quando posicionado no sistema óptico sem que o 

feixe de luz na saída do monocromador fosse ativado. Isso se deve ao fato de as medidas 

terem sido tomadas em uma sala que não estava completamente escura, havendo, assim, 

a influência de alguma iluminação ambiente vestigial chegando ao pixel.  

Essa diferença, porém, se deu em torno de 8 mV e, considerando ainda a margem 

de erro de 4 mV das medidas do osciloscópio, o efeito foi tido como desprezível e não foi 

considerado nas análises. Para comprimentos de onda inferiores a 400 nm e superiores a 

800 nm, o pixel não exibiu qualquer resposta significativa ao estímulo luminoso, 

permanecendo plenamente carregado até o final do tempo de integração, após o fim do 

pulso de Reset.  

As medidas tomadas não apresentaram exatamente o valor da eficiência quântica 

do fotodiodo, visto que, dada a estrutura do chip, não é possível medir diretamente a 

fotocorrente para obter o número de fótons incidentes. Contudo, a eficiência quântica é 

diretamente proporcional ao valor da fotocorrente, sendo que a tensão de saída do pixel 

ao fim do pulso de integração será menor quanto maior for o valor da fotocorrente para o 

estímulo luminoso dado. Com isso, a maior eficiência quântica do fotodiodo será atingida 

quando a saída do pixel apresentar o menor valor de tensão. 

Considerando uma margem de 3 dB acima do valor mínimo de resposta, se conclui 

que a região de operação de maior eficiência do fotodiodo está na faixa de comprimentos 

de onda de aproximadamente 560 nm a 700 nm. A Fig. 4.4 mostra a resposta do pixel 

capturada do osciloscópio para situações de isolamento total de iluminação externa e para 

feixes de luz incidente com comprimento de onda de 360 nm, 500 nm, 620 nm, 760 nm e 

800 nm. 
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Fig. 4. 4: Pulso de integração (sinal azul) e resposta do chip (sinal amarelo) com tempo de 

integração de 150μs, para (a) ausência estímulo luminoso, (b) feixe incidente de 360 nm,  

(c) feixe incidente de 500 nm, (d) feixe incidente de 620 nm, (e) feixe incidente de 760 nm, 

(f) feixe incidente de 800 nm. 

 

 

4.3 – Análise com tempos de integração superiores 
 

 

A fim de analisar o comportamento do pixel quando exposto à influência luminosa 

por mais tempo, foram considerados tempos de integração de 400 μs e 900 μs, que 

resultam em pulsos de integração P2 de aproximadamente 500 μs e 1 ms, 

respectivamente. A Fig. 4.5 mostra as respostas observadas, para a mesma faixa de 

comprimento de onda de 360 nm a 900 nm. 

 

 

Fig. 4. 5: Tensão de saída para um tempo de integração de (a) 400 μs, (b) 900 μs. 
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Em ambos os casos o fotodiodo atinge seu ponto de saturação para uma larga faixa 

de frequências, descarregando até seu valor mínimo ainda dentro do pulso de integração 

e se mantendo nesse valor até o final do pulso, como mostra a Fig. 4.6.  

 

 

Fig. 4. 6: Resposta com tempo de integração de 900 μs para um feixe incidente de 480 nm. 

 

Essa saturação resulta numa perda de informação de resposta em frequência, 

sendo maior a perda de informação quanto maior for a região de operação em saturação, 

o que torna difícil estimar a faixa de frequências na qual o fotodiodo opera com maior 

eficiência.  

Também é notável que, conforme o tempo de integração aumenta, a tensão de 

saída apresenta uma variação mais acentuada em resposta à frequência do estímulo 

luminoso, tanto no início quando no fim do espectro visível. Por exemplo, para o tempo 

de integração de 400 μs, a tensão de saída cai para um valor de 488 mV quando o feixe 

de luz incidente possui comprimento de onda de 470 nm, enquanto que para o tempo de 

integração de 900 μs, o mesmo valor de tensão é alcançado com um feixe de luz de 

comprimento de onda menor, de 450 nm. Além disso, a voltagem de saída apresenta um 

pico pontual de resposta para comprimentos de onda próximos a 765 nm, comportamento 

que também se mostrou presente na análise inicial com tempo de integração de 150 μs.  
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4.4 – Análise para diferentes chips do mesmo imageador 
 

 

Com o objetivo de comparar as respostas de diferentes chips fabricados para as 

mesmas especificações de projeto e tecnologia, outras amostras do mesmo imageador 

considerado nas medidas apresentadas até aqui foram utilizadas. Estes chips foram 

montados na placa de testes, substituindo o chip inicialmente testado, e submetidos, 

dentro do possível, às mesmas condições de posicionamento e distância em relação à 

fenda de saída do monocromador.  

A Fig. 4.7 apresenta os resultados dessas medidas, tomadas apenas para o tempo 

de integração de 150 μs. O gráfico apresenta as medidas obtidas com o primeiro chip 

testado, Chip A, sobrepostas às de dois chips novos, Chip B e Chip C, para melhor 

comparação dos resultados. 

 

 

Fig. 4. 7: Comparação das tensões de saída dos três chips testados. 

 

O comportamento observado nos três chips é muito semelhante, com alguma 

flutuação presente na resposta dentro da região de maior eficiência espectral. O Chip B 

apresenta uma taxa de variação levemente menor na sua resposta, comparada à do Chip 

A, conforme o comprimento de onda da luz incidente varia entre 400 e 600 nm, o que 

resulta numa redução da faixa de maior eficiência espectral. O mesmo pode ser observado 

para o Chip C, em relação ao Chip B. 
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Não é possível definir o quanto as variações observadas resultam de alterações no 

posicionamento da placa de testes após a substituição do chip, visto que esse processo foi 

realizado manualmente e de forma pouco precisa. Porém, nota-se que o efeito do pico de 

resposta para feixes de luz de aproximadamente 765 nm se manteve presente em todos os 

casos. Isso é um indício de que essa característica não seja um resultado apenas da 

fabricação de um chip em particular, mas que possivelmente esteja associada ao processo 

de fabricação em si ou à tecnologia utilizada. 
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Capítulo 5 

Conclusão 

 

O trabalho apresentou os passos necessários para a obtenção da resposta espectral 

de um pixel fabricado em tecnologia CMOS 180 nm. Os equipamentos necessários à 

geração de um feixe de luz monocromática foram devidamente montados e configurados, 

e foi estabelecido um arranjo para o sistema óptico de forma a reduzir a influência de 

fatores externos sobre o feixe de luz emitido. Foi montada uma placa de testes, 

consistindo do imageador, microcontrolador e circuitos associados, e os programas de 

controle do monocromador e de decodificação dos dados enviados pelo chip foram 

instalados na estação de trabalho utilizada. 

Após testes isolados do monocromador e da placa de testes, para garantir o correto 

funcionamento de cada sistema, foi traçada a resposta espectral de três fotodiodos, 

presentes em diferentes amostras do mesmo imageador dentro da estrutura de um pixel 

3T. Dessa forma, o trabalho alcançou os objetivos propostos. 

Diversos conhecimentos foram adquiridos ao longo do desenvolvimento do 

trabalho. Na parte teórica, podemos destacar um maior entendimento do princípio físico 

de difração da luz, que rege o funcionamento das grades de difração, os efeitos resultantes 

indesejados intrínsecos a esse princípio e uma forma de anular esses efeitos. Foi 

compreendida a estrutura do pixel analisado, dos sinais de controle envolvidos em sua 

operação e da relação entre a tensão obtida na sua saída e a corrente gerada pelo 

fotodetector. Também foram estudados os princípios do fenômeno de fotoconversão 

realizado no fotodiodo, em especial a definição da eficiência quântica obtida.  

Na parte prática, foram adquiridos conhecimento e experiência em gerenciamento 

de projetos, com a constante necessidade de se lidar com prazos e imprevistos. Foi preciso 

definir prioridades e, por vezes, abrir mão de uma metodologia definida para buscar uma 

abordagem melhor para a solução do problema. A tarefa da montagem dos equipamentos 

envolvidos também resultou num ganho de experiência com a instalação e configuração 
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de aparelhos desconhecidos, sendo necessário estudo e preparação para a sua correta 

utilização. 

Tanto a estrutura montada, como a metodologia definida para a realização do 

experimento, podem ser aproveitadas por qualquer pessoa interessada em reproduzir os 

passos ditados neste trabalho ou em realizar medições semelhantes. É recomendável, 

contudo, o estudo dos conceitos apresentados no Capítulo 2 para um melhor entendimento 

dos resultados gerados e para, na ocasião de erros ou dificuldades encontradas, saber a 

causa destes e como solucioná-los. 

Também se aconselha fortemente a leitura dos manuais de instrução dos 

equipamentos que compõem o sistema óptico, listados na bibliografia, visto que o tipo de 

lâmpada utilizada como fonte de radiação implica em questões de segurança para o seu 

manuseio. Essas informações não foram abordadas no corpo do trabalho por não se 

enquadrarem no escopo das análises propostas, mas são de grande importância para 

aqueles que pretendam utilizar os aparelhos listados. 

Com os dados obtidos, é possível estimar como o fotodiodo projetado na 

tecnologia escolhida se comporta quando exposto a variações do comprimento de onda 

da luz que recebe, ao invés de uma estimativa baseada apenas na intensidade do estímulo 

luminoso. Um entendimento mais profundo desse comportamento permitirá o 

desenvolvimento de um modelo comportamental do fotodiodo baseado em dados 

experimentais, possibilitando a melhora dos algoritmos e códigos atualmente 

implementados. Dessa forma, os novos projetos poderão abranger a captura e reprodução 

de imagens não apenas em escala de cinza, mas também coloridas. 

Há algumas melhorias que podem ser implementadas na metodologia definida 

para melhorar a confiabilidade dos dados obtidos. As principais, dentre estas, são a 

construção de uma estrutura fixa, acoplada ao sistema óptico, na qual a placa de testes 

possa ser encaixada, e a inclusão de uma estrutura que enclausure o feixe de luz 

monocromática desde a saída do monocromador até a superfície do chip, onde está o pixel 

analisado. A inclusão de tais estruturas anularia quaisquer incertezas nas medições 

relacionadas ao posicionamento do chip e à influência de iluminação externa na resposta 

do pixel. 

Como proposta de trabalhos futuros, além das melhorias sugeridas no parágrafo 

anterior, está a análise espectral do pixel em modo de corrente utilizado na matriz de 

pixels do imageador. Este pixel utiliza o mesmo tipo de fotodiodo presente no pixel 3T 

analisado neste trabalho, e idealmente geraria uma resposta similar. Porém, como sua 
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estrutura apresenta mais transistores e um circuito de leitura diferente, esse tipo de análise 

permitiria compreender melhor a influência dessas diferenças estruturais na resposta 

espectral do pixel como um todo. 

Além disso, de posse das características da resposta espectral do fotodiodo e do 

pixel em modo de corrente, seria interessante a realização de testes de captura de imagens 

coloridas, com o objetivo de analisar como as variações observadas na resposta espectral 

influenciam na imagem final obtida pelo software de decodificação. 

Por fim, também é vantajoso o estudo, seguindo a mesma metodologia aqui 

utilizada, de fotodetectores fabricados em outras tecnologias. Tais componentes terão 

suas próprias particularidades no que se refere à sua resposta espectral e, uma vez 

compreendido como a resposta espectral do fotodetector impacta a qualidade da imagem 

gerada pelo chip, será possível comparar as respostas de componentes diferentes. Com 

isso, se tornará viável a escolha do fotodetector que melhor se enquadra à aplicação para 

a qual o imageador estiver sendo projetado. 
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