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 :دهيچک
موجود در  یمترهایدز نیمختلف شووودزاز ب یبر بافت موجودات و قطعات و ابزارها یانباریتواند منجر به آثار ز یم زانیونیتابش 

 یبررس قیتحق نیا یرا به خود جلب کرده اندز هدف اصل یا ژهیو منحصر بفرد توجه و مدهع یایمزا یبه خاطر برخ ماسفتهابازار، 
سفت یاثرات تابش گاما بر رو س هاما ستفاده از آنها به عنوان دزا یو برر شدیتابش گاما م متریمکان ا ست آمده،  جیمطابق نتا زبا به د

سبت به دز در مورد نمونه ها فتیش زانیم ستانه ن س یولتاژ آ شان م یخوب یرفتار خط ،یمورد برر ولتاژ در  راتییدهدز تغ یرا ن
  ز ابدی یم شیافزا یفعال به طور قابل مالحظه ا ریحالت فعال نسبت به حالت غ

 ، حساسیتفعال ری، ولتاژآستانه، حالت فعال، حالت غماسفت، تابش گاما متر،یدز: کلمات کليدي

 :قدمهم

شناخت ماه با شمندان از دهه  تیکشف و   دایپ یادیمختلف از آن توسعه ز ی، کاربردها1980تابش و پرتوها توسط دان

ستفاده م دیتول یصنعت و حت ک،یآکادم قاتیتحق ،یتابش ها در پزشک نیز امروزه از ا[1]کرد ز عالوه بر [2]شودیبرق ا

 رغمیعل ز[3]دارد یشناس نیو زم ییاکتشافات فضا ،یناسباستان ش ،یکشاورز یهانهیدر زم یدیمف یتابش کاربردها نیا

بر بافت  یبار انیمنجر به آثار ز توانندیپرتوها م نیدارند، ا یاهسووته یهاکه تابش یفراوان یها و کاربردها تیمز یتمام

شود که ا ستگ نیموجودات زنده  ستفاده از  ز[4]وززز دارند یدز، آهنگ دز، زمان پرتو ده رینظ یبه عوامل مختلف یآثار ب ا

تابشها یا دزیمتری را به همراه داردز  یو درمان، ضرورت اندازه گیری شدت و انرژ صیتشخ نهیساز در زم ونی یپرتوها

نوع آشکارسازها همچنان باز و رو به توسعه استز تاریخچه این علم به روزهای نخستین کشف اشعه ایکس و دایره ی ت

سوب می گردد  یپرتو کارها عالقه وافر ز[5]پرتوهای گاما باز می گردد و امروزه دزیمتری یکی از ارکان پرتودرمانی مح

ستفاده از دز صا دز یمترهایبه ا صو مانند  یانواع مختلف یدارا یکیالکترون یمترهایدارندز دز یکیالکترون یمترهایفعال خ

ستند هاسانسیو ترمولوم کونیلیس یودهایمولر و د گریگا یهاشمارنده ستفاده از ترمولوم ازز [6]ه  هاسانسیآنجا که ا

 یمترهایاسوت، اسوتفاده از دز ازیماهر ن یبوده و به کاربر میمسوتق ریآنها غ لهیوسوه ب یریگو اندازه ردیگیم یادیوقت ز

ز شوندیم میها تقسو ماسفت یکونیلیس یودهاید یرسانا به دو دسته کل مهین یمترهایز دزباشدیم تریرسانا کاربرد مهین

 زباشووندیم یمتریدز یبرا یخوب نیگزیها جااسووت، ماسووفت یادیز یحیتصووح یبه فاکتورها ازین ودهایدر مورد د چون

صل س قیتحق نیا یهدف ا سفت یاثرات تابش گاما بر رو یبرر س هاما ستفاده از آنها به عنوان دز یو برر تابش  متریامکان ا
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 یدز تجمع شیشده توسط تابش در ماسفتها، به عنوان روش پا جادیولتاژ آستانه ا راتییمقاله از تغ نیدر از باشدیگاما م

 یتابش گاما، تست و برررس متریآنها به عنوان دز تیقابل یبررس یبرا یتجار ینوع از ماسفت ها سهز میاستفاده کرده ا

ستز  ش یخوب یرفتار خط ستورهایکه ترانز میا افتهیشده ا شان م فتیدر  شان با دز تابش ن ستانه  دهندز مطابق  یولتاژ آ

سفتها یمتریدز ج،ینتا نیا ستفاده از ما شور انجام نیاول یبرا متیق انارز یتجار یتابش گاما با ا ست و  بار در ک شده ا

 دهندز یرا نشان م تیحساس یبرا یخوب جیماسفتها نتا نیا

 :روش کار

باشدز  یمناسب و قابل دسترس م یمرحله انتخاب ماسفت تجار نیاول ،یمتریمقاصد دز یجهت استفاده از ماسفت برا

رود رفتار  یم انتظارز متفاوت هستند یهایکربندیو ساختارها و پ ادیتنوع ز یموجود در فروشگاهها دارا یماسفت ها

از ماسفتها  یپاسخ و رفتار انواع مختلف زیآنال جهیآن باشدز در نت یکیزیساختار ف ریتحت تاث زانیونیماسفت در مقابل تابش 

 نیاز ا یبرخ رایالزم داردز ز یمناسب توجه خاص یانجام شده انتخاب ماسفت ها یها یبررس طبقارزشمند خواهد بودز 

 یماسفت م یتابش بر رو ریکند و مانع از تاث یعمل م یتیعنصر پاراز کیباشند که به عنوان  یبدنه م ودید یماسفتها دارا

 یگنالهایس یبرا اوال که : میانتخاب کرد را ییموجود و قابل دسترس ما آنها یتجار یستورهایترانز نیاز ب  ز[7]شود

 تیگ دیاز ضخامت اکس یاریمورد مع نیباشندز )ا یم ممیسورس ماکز - تیولتاژ گ یشده اندز دوما، دارا یکوچک طراح

امر منجر  نیآزاد باشدز ا کیپارازت یکه از ساختارها میبود یساده و تک ستوریترانز کیبه دنبال  ماباشد(ز  یتر م میضخ

 رایز زمیباشند را کنار بگذار یم یساده و تک یماسفتها تیقدرت را که شامل اکثر یماسفتها ایو  یعمود یشد که ماسفتها

 یبهتر م یشیمد افزا یقطعات دارا نیباشندز همچن یمحافظ در برابر ولتاژ باال م ودید کی یدارا یعمود یها ستوریترانز

باشد،  یبه تابش م تیپارامتر مهم در حساس کی تیگ دیاکس هیقابل دسترس ضخامت ال یماسفتها ریسا نیدر ب  باشندز

 نیا رد یها به دنبال اطالعات تیش تایماند در د یم یمخف ستورهایاغلب توسط سازندگان ترانز دیاکس هیچون ضخامت ال

 یپارامتر خوب م کی یاضاف یساختارها ابیو بدنه قبل از شکست در غ تیولتاژ گ ممیماکز میدیکه فهم میبود نهیزم

 نیاز ا ییاستز مدلها شتریب دیاکس هیضخامت ال یعنیباشد،  شتریو بدنه ب تیولتاژ گ ممیهر چه قدر مطلق ماکز رایباشد ز

 عبارتند از  ستورهایگونه ترانز

3N163(Vishay – Siliconicx (USA))  وZVP3306  وBS250F  ساخت شرکتPlano ستورهایترانز یتابش ده  زکایامر 

تابش دهی تا رسیدن به دز نها انجام شده استز آ تیگ هیبه صورت عمود بر ال Co60از چشمه  یناش یتوسط اشعه گاما

دما ولتاژ آستانه بالفاصله بعد از هر  رییاز تغ یناش یموارد، به منظور کاهش خطا هیدر کلمطلوب تداوم داشته استز 

جهت شباهت  یقبل از تابش ده یهایریمورد نظر با اندازه گ یستورهایازترانزی تعداد  شده استز یریاندازه گ یپرتوده
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( ویدر حالت فعال )اکت چند گروهمورد استفاده در  یستورهایترانز ی، انتخاب شدندز تابش دهیکیالکتر اتیخصوص شتریب

( بدون اعمال ولتاژ ویفعال)پس ریدر حالت غبودند و   نیزمبه ها اتصال  هیپا ریکه سا یدر حال تیگ یوبا اعمال ولتاژ بر ر

اتاق صورت  یدر دما یپرتوده یشهایزماآ هیکلز انجام شده است ،بودند نیها  اتصال به زم هیکه تمام پا یدر حال تیبه گ

 گرفته استز

 زریبا استفاده از آنال یقبل وبعد از تابش ده ستوریهر ترانز یانتقال یها مشخصه یپاسخ به تابش، منحن نییبه منظور تع 

این سیستم امکان اندازه گیری مشخصه های هر کدام از قطعات را قبل و   .مده استآدست ه ب WQ4832 یرسانا مین

با محور      یمنحن یخط هیو سپس ولتاژ آستانه از قطع دادن خط مماس بر ناحبعداز تابش فراهم می کند 

 شده استز یریاندازه گ  

 :جينتا

و  ZVP3306و  163N3  یماسووفتها یبرابه دسووت آمده تحت تابش گاما ( به ترتیب نتایج 3( و)2( و )1شووکل های )

BS250F  زدهد یفعال و هم در حالت فعال را نشان م ریهم در حالت غرا 

 
 فعال ری، در حالت فعال وغ3N163ولتاژ آستانه  فتی( ش1شکل )
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 رفعالی، در حالت فعال و غ3306ZVPولتاژ آستانه  فتی( ش2شکل )

 
 فعال ریحالت فعال و غ، در BS250Fولتاژ آستانه  فتی( ش3شکل )

 تیماسفت در پاسخ به تابش را حساس ییتواناز شده است دهید زیماسفتها ن ریسا یبرا یذکر است که رفتار مشابه انیشا

 :شودیم انیب ریولتاژ آستانه است و با رابطه ز رییکه منظور از پاسخ تغ مییگویم

𝑠 =
∆𝑉𝑡ℎ

𝐷
                                        (1)                                 
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شکل ز شودیم یمختلف یهاتیحساس جادیسبب ا دیاکس هیز تفاوت در ضخامت الباشدیدز جذب شده م Dدر آن  هک

ست آمده برا جینتا بی( به ترت6( و)5( و )4) یها س یبه د سا سفتها تیح هم را   F250BSو ZVP3306و  163N3  یما

 دهدز  یفعال و هم در حالت فعال را نشان م ریدر حالت غ

 

 تیبر حسب ولتاژ گ  3N163ماسفت  تی( حساس4شکل )

 

 تیبر حسب ولتاژ گ  3306ZVPماسفت  تی( حساس5شکل )
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 تیبر حسب ولتاژ گ BS250Fماسفت  تی( حساس6شکل )

 بحث و نتيجه گيري:

را  یخوب یرفتار خط ،یمورد بررس یولتاژ آستانه نسبت به دز در مورد نمونه ها فتیش زانی، ممطابق نتایج به دست آمده

ز هنگام ابدی یم شیافزا یفعال به طور قابل مالحظه ا ریولتاژ در حالت فعال نسووبت به حالت غ راتییدهدز تغ ینشووان م

ولتاژ  فتیشووو زانیم تیگ اسیمقدار قدر مطلق با شیبا افزا ت،یمثبت گ اسیمانند حالت با تیبه گ یاعمال ولتاژ منف

که ولتاژ اعمال شده  دیآ یبه دست م یدر ولتاژ آستانه زمان راتییتغ نیشتریب نیز عالوه براابدی یم شیآستانه ماسفت افزا

 یم شیافزا تیشده و حساس شتریب تانهولتاژ آس راتییباشد تغ شتریب تیگ اسیمثبت باشدز هر چه قدر مطلق با تیبه گ

 یم دیتول یبهتر جینتا تیگ یمنف اسینسووبت به مورد با تیمثبت گ اسیبا یدر ولتاژ آسووتانه برا راتییتغ نیز همچنابدی

شکلهاکندز  س م،ینیب یم (6( و)5( و)4) یهمانطور که در  عدم  یمورد بررس یموسهایپ نیا یدست آمده براه ب تیحسا

 یبررس یمتریتوان به عنوان پارامتر دز یتابش را م تیحساس جهیدهدز در نت یرا نشان م یخوب یکم و رفتار خط تیقطع

مثبت باشدز  تیکه ولتاژ اعمال شده به گ دیآ یدست مه ب ی( زمانشتریب تیدر ولتاژ آستانه)حساس راتییتغ نیشتریبنمودز 

 یز مقدار ولتاژ اعمالشتراستیب یمنف تیگ اسیمثبت نسبت به مورد با تیگ اسیستانه در مورد باآدر ولتاژ  راتییتغ زیو ن

مثبت به دام افتاده  یبارها شیافزا لیتواند به دل یم نیکه ا شود یم شتریماسفت ب تیهر چه بزرگتر باشد حساس تیبه گ

مربوط به  یشود، مخصوصا در کاربردها یشمرده نم تیلزوما مز شتریب تیکه حساس ز نکته مهم اینباشد تیگ دیدر اکس

  زرا کاهش خواهد داد یدز قابل آشکارساز ممیماکز رایدز باال، ز
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