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 رادفتهادر  دیاکس ینوسان وثابت تله های رفتار بررسی 
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 :دهيچک
و بدنه  دیاکس یانیسطح منیزو  کینزددر شده  جادیا ینوسان یها تلهو  تیگ دیدر اکسشده  جادیا ثابت یها تلهرفتار در این مقاله 

شده باال  یتا دزها یهنگام تابش ده ست بررسیجذب  شان. شده ا ست که چگال ن شده ا  یتله ها یاز چگال ثابت یتله ها یداده 
برازش  یبرا ای معادلهد. باش یبرعکس ماین موضوع  باالتر یدزها یبراولی  باشد، یم شتریذب شده، بج نییپا یدر دزها نوسانی

 کی یاست. نشان داده شده است که برا شده شنهادیپ نوسانی یها تلهو ت ثاب یها تلهشده توسط  جادیا آستانهولتاژ  یمولفه ها
 .است یکاف این معادله تیزان خطیولتاژ اشباع و م ریمقاد گری، به عبارت دتناسب یخوب در مورد پارامترها یریگ جهینت

 ، حساسیتهای نوسانی تله، های ثابت تله، آستانه، ولتاژ، تابش گامارادفت: کلمات کليدي
 

 :قدمهم

 ای موهیپ یمترهایکه به عنوان دز حستتتاه به تابش یکانال پ یدارا یفلز دیاکستتت یرستتتانا مین یستتتتورهایترانز

شناخته م دانیاثر م یستورهایترانز س یحساه به تابش )رادفتها(  شند و امکان اندازه گ یکوچک م اریشوند، ب دز  یریبا

در محل دز  اندازه گیریباشد، که امکان  یم یوتراپیراد دراین قطعات  یکاربرد اصل. [1,2] دارندرا  به صورت همزمان

 یهایانرژ کیزیمربوط به ف یشهایزماآ،  [3] میکرو موج یدر تابش درمان رادفتهااز  .دنکن یرا فراهم مبه صورت همزمان 

ستفاده م زین ،[5]ییفضا ی، کاربردها[4]باال تابش  یوجود، تعداد مقاالت در مورد پاسخ رادفتها در دزها نیشود. با ا یا

شد. یباال کم م ش یریامکان اندازه گ رادفتها با ستفاده از  شده با ا ستانهولتاژ  فتیدز جذب  سط  را آ  یها تلهکه هم تو

 تلهمنجر به  ی. تابش ده، را فراهم می کنندشتتوند یم جادیشتتده توستتط تابش ا جادیا یانیم یها تلههم توستتط  ثابت و

شک یحفره ها یانداز سط تابش  لیت سشده تو س یانیم یحالتها دیتولو  کونیلیس دیدر اک س یبدنه )د/دیدرمرز اک  دیاک

س/کونیلیس س شید. افزاشو ی( مدیاک سا س شیبه تابش با افزا تیح ست ه ب تیگ دیضخامت اک  یمترهایز. ددیمی آد

به ، تابش باال یدر دزهارفتار آنها بودن  یخط رینها غآ بیاز معا یکیباشتتندکه  یم بیومعا تیمز نیچند یدارا موهیپ

هنگام تابش بدون  ینوسان یها تلهثابت و  یها تلهرفتار مقاله  نیدر ا .[6]می باشد، یمتریاشباع پارامتر دز گریعبارت د

 شده است.  بررسی تیگ اهیبا
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 :کارروش 

در حالت غیر  در دمای اتاق می باشند که BS250Fاز نوع زمایشگاهی ترانزیستورهای پیموه دزیمتری آنمونه های 

 فاصله. تابش دهی شده اند  Co60ه ، با استفاده از چشمپایه ها به زمین متصل می باشند( تمام، بدون بایاه گیت فعال)

ار ددر م بار یک دقیقه60هر هامی باشد. مشخصه های الکتریکی ترانزیستور 150mmنمونه ها برابر  و بین چشمه

، توسط منحنی های 𝑉𝑇، وهنگام تابش𝑉𝑇0ترانزیستور قبل از تابش آستانهولتاژ  گیری شده است. ( اندازهRCبازخوانی)

نیابی ناحیه خطی وبر وGVبه عبارت دیگر به عنوان محل برخورد بین محور  اشباع، ناحیهمشخصه انتقالی ترانزیستورها در

𝐼𝐷منحنی
1/2 − 𝑉𝐺آستانهولتاژ  تعیین شده است. شیفت∆𝑉𝑇  :برابر با تفاوت بین این ولتاژها می باشد 

∆𝑉𝑇 = 𝑉𝑇 − 𝑉𝑇0                (1)                                                            
های  تله) های ایجاد شده توسط تابش در اکسید تلههم برای تعیین افزایش تعداد ( MGTمیدگپ ) آستانهتکنیک زیر  

های  تله) سیلیکون در سطح میانی اکسید/ های تابش ایجاد شده نزدیک و تلهو هم برای تعیین تعداد  𝑁𝑓𝑡∆( ثابت

 :می باشندهای نوسانی سریع  تلهو رامآهای نوسانی  تلهشامل ی های نوسان تله .[7]، استفاده شده است 𝑁𝑠𝑡∆نوسانی( 

∆𝑁𝑠𝑡 = ∆𝑁𝑠𝑠𝑡 + ∆𝑁𝑓𝑠𝑡                       (2)                                                   
رابطه بین  د.نا نشان می دهر نوسانی سریعهای  تله و نوسانی آرام های تلهبه ترتیب افزایش تعداد  𝑁𝑓𝑠𝑡∆و 𝑁𝑠𝑠𝑡∆که 

 :این کمیتها برابر است با

∆𝑁𝑜𝑡 ≡ ∆𝑁𝑓𝑡 + ∆𝑁𝑠𝑠𝑡                                                (3) 

∆𝑁𝑖𝑡 ≡ ∆𝑁𝑠𝑡 − ∆𝑁𝑠𝑠𝑡 = ∆𝑁𝑓𝑠𝑡                                 (4) 
یا رام آهای نوسانی  تلهدر اکسید، نزدیک سطح میانی سیلسیوم /دی اکسید سیلسیوم ایجاد می شوند، که  نوسانیهای  تله

های نوسانی سریع نامیده می شوند  تلهسطح میانی  رتولید شده دنوسانی های  . ولی تلهشوندنامیده می  های مرزی تله

می توان  را آستانهدر شیفت ولتاژ  تله های نوسانی و تله های ثابتسهم (. های میانی تلههای میانی واقعی)یا فقط  تلهیا 

 :[7]به صورت زیر بیان نمود

∆𝑉𝑇 = ∆𝑉𝑓𝑡 + ∆𝑉𝑠𝑡 =
𝑒

𝐶𝑜𝑥

∆𝑁𝑓𝑡 +
𝑒

𝐶𝑜𝑥

∆𝑁𝑠𝑡                            (5) 

𝐶𝑜𝑥اکسید گیت بر مساحت سطح میباشد.  برازشظر oxCقدرمطلق بار الکترون و eکه   =
𝑒𝑜𝑥

𝑡𝑜𝑥
𝑒𝑜𝑥که ،  = 3.45 ×

10−13 𝐹
𝑐𝑚⁄ باشد. وذ پذیری اکسید سیلیکون مینف 
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 :جينتا

ساه ع ستانهتبدیل شیفت ولتاژ ا ملکرد رادفتها ایجاد شده توسط تابش به دز تابش جذب شده می باشد. رابطه   𝑉𝑇∆آ

𝑉𝑇∆)ه دز جذب شد و آستانهبین شیفت ولتاژ 

𝐷
نسبت به  𝑉𝑇∆و  𝑉𝑓𝑡∆منحنی هایمعموال  .( حساسیت را نشان می دهد

 می شوند: برازشدز با استفاده از معادله زیر 

∆𝑉𝑇𝑓𝑡 = 𝑎. 𝐷𝑏                                    (6) 

شد.  bمقدار ثابت و  aکه  سید گیت، میدان الکتریکی bدرجه خطی بودن می با ضخامت اک ستگی  به  شده ب ودز جذب 

ستگی خطیآدارد. در حالت ایده  ست ل این واب شد b=1به عبارت دیگر  ،ا سیت  aدر این حالت  .می با سا دزیمتر  Sح

𝐷 برای  (6)عادلهطابق مم هد.پیموه را نشتتان می د → ∞  ،→ ∞ ∆𝑉𝑇𝑓𝑡این بدین معنی استتت که . ∆𝑉𝑓𝑡   و∆𝑉𝑠𝑡 

قدار نامتناهی میل می کنند، که نمی تواند معقول باشتتد زیرا میدان الکتریکی اکستتید و تاثیر چگالی اکستتید نامتناهی به م

 : [8]می شوددر نتیجه، معادله زیر پیشنهاد  نیست.

∆𝑉𝑓𝑡 = 𝑎 −
𝑎

1 + 𝑏𝐷𝑐
                              (7) 

 همچنین ولتاژ اشباع را نیز نشان می دهد(، که شرایط مرزی  aمی باشند) برازشپارامترهای  cو bوaکه 

𝐷 → 0  ،→ 0  ∆𝑉 𝑓𝑡 → 𝐷 و    ∞  ،→ 𝑎 ∆𝑉𝑇 𝑓𝑡 برازشمی باشتتد و مناستتب دارای تعبیر فیزیکی  می باشتتد و 

∆𝑉𝑓𝑡  در نتیجه می توان نوشت: .استبسیار خوب 

∆𝑉𝑇,𝑓𝑡,𝑠𝑡 = 𝑎 −
𝑎

1 + 𝑏𝐷𝑐
                         (8) 

 :می شود حاصل ( 6)از معادله یبهتر نتیجه ،( 8)معادلهبا   𝑉𝑇∆ برازشهمچنین 

∆𝑉𝑇 = (∆𝑉𝑓𝑡𝑓𝑖𝑡
) + (∆𝑉𝑠𝑡𝑓𝑖𝑡

)                  (9) 
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ی حفره لی رها شده سریعا از اکسید خارج می شوند واشوند، والکترونههنگام تابش، جفتهای الکترون وحفره تولید می 

ن الکتریکی داخل اکسید دارد. در ها در اکسید باقی می مانند و به سمت سطح میانی حرکت می کنند، که بستگی به میدا

سی ما مورد ستورهای مورد برر سید گیت کوچکی وجود دارد زیرا تفاوت تترانزی ابع کار بین گیت و ، میدان الکتریکی اک

سیلیکونی )میدان الکتریکی خار سطح میانیبدنه  سمت  سید/ جی( دارای جهت به  شد. این تفاوت موجب  اک بدنه می با

انداخته می شوند  تلهجایی که به  دی اکسید سیلسیوم حرکت کنند، می شود که حفره ها به سمت سطح میانی سیلسیوم /

سید ثابت ایجاد می کنند تلهو  سط تابش می توانند در مراکز به  .های اک شده تو  تلهباید توجه نمود که الکترونهای تولید 

سید به  شوند، در نتیجه  تلهاندازی خنثی در اک شهای آ .تولید می کنند (𝑁𝐶𝐹𝑇𝑠)منفیهای ثابت باردار  تلهانداخته  زمای

شده توسط تابش مثبت می  سید خالص ایجاد  شان داده اند که بار اک شدما ن 𝑁𝑓𝑡∆)با > ، به این معنی که در هر دو (0

های ثابت  تله بیشتتتتر می باشتتتد. افزایش منفی های ثابت باردار تله از چگالی مثبت ثابت باردار یتله هامورد، چگالی 

میدان الکتریکی داخلی را در اکستتتید افزایش خواهد داد که دارای جهت خبا با میدان الکتریکی خارجی  مثبت باردار

میانی ستتیلستتیوم/دی اکستتید در نزدیکی ستتطح  این موجب کاهش تعداد حفره هایی که حرکت می کنند و باشتتد. ومی 

سیوم، سیار  سیل شود. زیرا میدان الکتریکی خارجی ب شد ضعیفمی  ومیدان الکتریکی داخلی بر میدان الکتریکی  می با

انداخته می شتتتوند. این حفره های بدنه،  تلهنه به . تعداد قابل مبحظه ای از حفره ها در داخل بدغلبه می کند خارجی

سیلنها که دورآهمچنین  سطح میانی  شند، تاثیر قابل مبحظه و اجتناب ناپذستر از  سیوم می با سیل سید  یری بر یوم واک

شتردارند روی حاملهای داخل کانال سانی ، همانطور که با چگالی𝑉𝑠𝑡∆. مقادیر بی سه با تله های نو  که به  𝑉𝑓𝑡∆در مقای

𝑁𝑓𝑡∆چون. داللت دارد، در دزهای جذبی باال بسیار غیر منتظره می باشد چگالی تله های ثابت > ، مقدار خالص بار  0

 𝑁𝑓𝑡∆. استتت افتاده بیشتتتر تلهافتاده از تعداد الکترونهای به  تلهبه عبارت دیگر، تعداد حفره های به ، مثبت می باشتتد

شان می دهد و می  سطحی را ن شند  تلهتوان گفت که تمام حفره های به چگالی  صفحه با بار مثبت می با شبیه به  افتاده 

شده  ستگی به جهت میدان الکتریکی به کار برده  سید قرار دارد، که ب سیوم ویا گیت/اک سیل سید/ که نزدیک الیه میانی اک

تصتتوری باردار  اند، در این صتتفحهافتاده  تلهدارد. ستتهم حفره های که در جایی دیگر در اکستتید به  فرههنگام انتقال ح

ستگی به مح صفحه باردار مثبتآ لب سافت بین حفره  سید دارد، به عبارت دیگر به م  (3( و)2( و)1)شکلهای . ن در اک

شامل می شود را نشان می دهد.   𝑁𝑓𝑡∆ برازشرا به ترتیب بر روی تعداد نقاطی که در   cو b وaوابستگی سه پارامتر 

نقطه ، قابل اعتماد نیستتتت وخارج از محدوده  5و4و3 برازشاول با تعداد نقاط  برازشنتایج نشتتتان می دهند که ستتته 

سه پارامتر برای  شتر از  برازشانحراا معیار قرار دارد. با این وجود، مقادیر این  شد. 5بی ضایت بخش می با ی منقطه ر

که الزم نیست که تعداد زیادی نقطه هنگام تابش دهی داشته باشیم تا بتوانیم نتیجه گیری خوبی در توان نتیجه گیری کرد 
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های  پارامتر له شبرازمورد  عاد پارامتر (8)از م باع ) تاژ اشتتت قادیر ول کار برای پیش بینی م جام دهیم. این  جه aان (، ودر

 اندازه گیری می شود. به اندازه ده نقطه هنگام تابش معموال چون بسیار مهم می باشد  (cخطیت)پارامتر 

 

 به تعداد نقاط برازش a: وابستگی پارامتر (1شکل)

 

 به تعداد نقاط برازش b(: وابستگی پارامتر 2شکل)
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 به تعداد نقاط برازش c(: وابستگی پارامتر 3شکل)

 بحث و نتيجه گيري:

از  𝑉𝑓𝑡∆های ثابت تلهت شتتیفت ایجاد شتتده توستتط ارتغیی، پایین برای دزهای نشتتان داده شتتده استتت کهمقاله  نیدر ا

گرایش برعکس می شود. این در دزهای باالتر . بیشتر می باشد 𝑉𝑠𝑡∆های نوسانی تلهتغییرات شیفت ایجاد شده توسط 

 تله هایاشباع در تولید اگر میدان الکتریکی داخلی تولید شده توسط بارهای ثابت برابر با میدان الکتریکی خارجی باشد، 

شباعاثابت را می توان انتظ شت. با این وجود، مقدار ولتاژ ا شتر 𝑉𝑓𝑡∆ر دا سیار بی شد زیرا چگالی حفره های به ب  تلهمی با

 . نیستهای کانال قابل صرفنظر کردن  ن بر حاملآتاده در بدنه بسیار باال می باشد وتاثیر فا
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belt:theVan Allen Probes on day 365. IEEET rans.Nucl.Sci.NS-61(2), 948–954. 
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