ششم
بیست و ین کنفرانس هستهای اریان

ن صن
۷و ۸اسفندماه  -۱۳۹۸دا ش گاه عتی خواجه نصیرالدین طوسی -تهران

بررسی اثر پرتو گامای چشمه کبالت 60بر ترانزیستور دو قطبی  BC107و  ،2N2222ماسفت
 IRF740و دیود MUR 460
دارم ،زهرا ( -)1شیرانی بیدآبادی ،بابک(– )*،1گلشاه ،سعید( - )2محمودی ورنامخواستی ،محب(-)3
جندقیان ،بهنام( - )1سید حبشی ،میرمحمدرضا

()4

 1دانشگاه اصفهان ،دانشکده علوم وفناوریهای نوین ،گروه مهندسی هستهای
 2وزارت ارتباظات و فناوری اطالعات  ،پژوهشگاه فضایی ایران  ،پژوهشکده مواد و انرژی
 3دانشگاه اصفهان ،دانشکده فنی و مهندسی  ،گروه برق
 4پژوهشگاه علوم وفنون هسته ای سازمان انرژی اتمی ایران ،پژوهشکده پالسما و گداخت هسته ای

چکيده
در این پژوهش به بررسی تجربی اثر تابش گاما بر بعضی قطعات الکترونیکی با هدف انجام ماموریتهای فضایی پرداخته شد.
برای پرتودهی گاما از دستگاه گاماسل حاوی چشمه کبالت  60با فعالیت  5770کوری واقع در سازمان انرژی اتمی تهران استفاده
شد .آزمایشها برای پرتودهی قطعات تحت دزهای  16 ،8 ،4 ،2 ،1و  32کیلوگری انجام شدند .نتایج نشان داد که پرتودهی گاما
در این محدوده دز ،بطور قابل توجهی بر پارامترهای قطعات الکترونیکی تاثیرگذار است .در همه قطعات الکترونیک ،تحت شرایط
ثابت ،افزایش دز تابش گاما باعث کاهش جریان شد.

کلمات کليدی :آسيب تابش ،دستگاه گاماسل ،ترانزیستور دو قطبی ،ترانزیستور اثر میدان

مقدمه:
در ماموریتهای فضایی قطعات استفاده شده تحت پرتوهای یونیزان قرار گرفته و کارایی آنها با افزایش مدت زمان ماموریت
و در نتیجه افزایش زمان پرتوگیری کاهش مییابد .مکانیسمهای آسیب تابش شامل دو بخش آسیب جابجایی و یونش است.
تابشهای گاما و الکترون برای بررسی آسیب یونش استفاده میشوند .بررسیها نشان داده است که تابش گاما بر کارآیی قطعات
الکترونیکی تاثیرگذار است ] .[1-4این تاثیر در قطعات مختلف متفاوت است و در نتیجه عملکرد مواد در محیطهای پرتوی مختلف،
تحت تأثیر قرار میگیرد .این محیطها شامل راکتورهای شکافت ،راکتورهای گداخت ،انبارههای ذخیرة پسماندهای هستهای،
شتابدهندههای ذرات ،آزمایشگاههای فیزیک ذرات ،برخی سیستمهای نظامی و فضای بین سیارهای یا مگنتوسفر هستند .بررسی
پارامترهای وابسته به آسیب پرتویی در مواد یکی از مهمترین بخشهای طراحی و مقاومسازی مواد در محیطهای پرتوی است.
اطالع از تغییرات ایجاد شده بر اثر پرتو میتواند موجب پیشرفت در طراحی سیستمهای پرتوی و انتخاب مناسب مواد به کار رفته
در ساختار قطعات شود.
گاما یک تابش الکترومغناطیسی است که هم رفتار ذرهای و هم رفتار موجی دارد .فوتونهای گامای گسیل شده از چشمه کبالت
 60قطعا به کریستال نیمههادی میرسند و تنها توسط پلیمر محافظ آن تضعیف میشوند که این تضعیف با توجه به عدد اتمی پایین
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پلیمر بسیار کم است و قابل توجه نیست .پس دز ناشی از پرتو گاما قطعا به کریستال نیمه هادی رسیده و باعث تخریب ساختار

کریستالی میشود .بنابراین در نتیجه پرتودهی گاما با کاهش پارامترهای الکتریکی قطعه مورد نظر مواجه خواهیم شد .چی و
همکارانش در سال  ،2010به بررسی اثر یونش کل بر روی ترانزیستورهای اتصال دو قطبی پرداختند .آنها تحقیقهای
خود را بر روی اثرات یونیزاسیون تابش توسط ترانزیستورهای تجاری از نوع  NPN-BJTبا استفاده از پرتو گامای کبالت
 60انجام دادند .آنها مشاهده کردند که قرار گرفتن ترانزیستور  BJTدر معرض تابش گامای حاصل از کبالت  ،60باعث
ایجاد آسیب یونش میشود .معموال این آسیب تابشی ،در سطوح یا نزدیکی الیهها و عایقها مشاهده میشود .آسیب یونش
طول عمر حاملهای اقلیت را کاهش داده و منجر به کاهش بهره ترانزیستورها میشود .درنهایت به این نتیجه رسیدند که
آسیب یونش ایجاد شده باعث افزایش خسارت دائمی یا موقت در ترانزیستورها میشود که این اثر به جریان ترانزیستور
و مقدار دز جذبی بستگی دارد [.]1
جاسیم در سال  ،2009به مطالعه اثرات مختلف تابشهای گاما و ایکس بر روی خواص الکتریکی دیود سیلیکونی نوع
 1N1405پرداخت .وی در این آزمایشها ولتاژ بایاس معکوس و مستقیم دیود را قبل و بعد از پرتودهی اندازهگیری
کرد .در نهایت به این نتیجه رسید که تابشهای گاما و ایکس اثرات متفاوتی بر عملکرد دیود میگذارد .همچنین اطالعات
متفاوتی را در مورد اثرات تابش یونیزان بر روی دستگاههای الکترونیکی مختلف که کاربردهای وسیعی در آشکارسازی
میدانهای تابشی دارند ،به دست آورد .افزایش انرژی این تابشها (تابشهای گاما و ایکس) باعث افزایش جریان و
تخریب بیشتر در نیمههادیها میشود [.]2
پارک و همکاران در سال  ،2004مجموع اثرات دزهای یونیزان را در ترانزیستور  MOSFETنوع  ،VDبررسی
کردند .پارک در طول آزمایشها از تکنولوژی جریان مستقیم برای ولتاژ–جریان بارهای به دام افتاده در حفرههای موجود
در گیت ترانزیستورهای تابش دیده ،توسط تابشهای گاما و ایکس حاصل از سزیم  137استفاده کرد .روش  DCIVبرای
بررسی اثرات تابش بر دستگاههای الکترونیکی انتخاب شد .دو پیک جریان در دادههای  DCIVحاصل از دستگاههای
تابش دیده و تابش ندیده ،مشاهده شد .این پیکها تابعی از دز بودند [.]4
تابش گاما آسیب حجمی از طریق تولید الکترون های ثانویه ایجاد میکند .این الکترون های ثانویه باعث ایجاد آسیب
جابهجایی اتمی و یونش میشوند .اما آسیب جابجایی ایجاد شده توسط الکترونها تنها سهم کوچکی از کل آسیب تابشی
را شامل میشود .در نتیجه آسیب کل ایجاد شده ناشی از الکترونها اکثرا ناشی از آسیب یونش است .بنابراین برای بررسی
آسیب یونش ایجاد شده در قطعات الکترونیکی معموال از پرتودهی الکترون یا گاما استفاده میشود.
روش کار :
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از دستگاه  Autolabبرای اندازهگیری مشخصه جریان-ولتاژ ترانزیستورها استفاده شد .برای این آزمایشها ،با استفاده
از منبع تغذیه ولتاژ مناسب بر اساس کاتالوگ ترانزیستورها به مدار اعمال شد ،سپس محدوده ولتاژ برای رسم منحنی
جریان-ولتاژ با استفاده از اتولب تنظیم شد .این دستگاه با اندازهگیری ولتاژ (نوع منحنی مورد بررسی تعیین کننده این
است که ولتاژ از کدام پایهها قرائت شود) و جریان بطور خودکار و همزمان ،در مدت زمان کوتاهی منحنی جریان-ولتاژ
ترانزیستور یا دیود را رسم میکند .گاماسل یک سیستم تابش گاما با چشمه کبالت  60است .برای پرتودهی قطعات از
گاماسل سازمان انرژی اتمی ایران (حاوی چشمه کبالت با فعالیت تقریبی  5770کوری) استفاده شد.
ترانزیستورها یکی از پرکاربردترین قطعات الکترونیکی هستند .این قطعات بطور گسترده در پردازش سیگنال و پردازش
توان استفاده میشوند .به خاطر گستردگی کاربرد این المانها طیف وسیعی از آنها به صورت تجاری موجود است که هر
کدام برای کاربرد خاصی استفاده میشوند.
در یک تقسیمبندی میتوان ترانزیستورها را به دو دسته ترانزیستورهای دوقطبی و ترانزیستورهای اثر میدان تقسیم
نمود که هر کدام کاربرد خاصی دارند .ترانزیستورهای دو قطبی از جمله اولین ترانزیستورهای ساخته شده میباشند و
کاربرد اصلی آنها در تقویت جریان و در ناحیهی فعال میباشد .در ناحیهی فعال یک ترانزیستور دوقطبی ،جریان کلکتور
 ICترانزیستور ،برابر با رابطه  1میباشد [.]5

IC    I B

()1

که در اینجا  IBجریان بیس است .با توجه به دیودی بودن اتصال بیس انتظار میرود جریان و ولتاژ بیس رابطه نمایی داشته
باشند و لذا نمودار جریان کلکتور بر حسب ولتاژ کلکتور-امیتر به جریان بیس وابسته است .در این پژوهش از
ترانزیستورهای  2N2222و  BC107استفاده شد که نمونههای تجاری هستند .مبنای انتخاب این ترانزیستورها امکانسنجی
پرتودهی قطعات در کالس فضایی بوده است .ابتدا برای جریانهای مختلف بیس ،نمودار جریان کلکتور بر حسب ولتاژ
کلکتور-امیتر رسم شد .پس از تابش نیز این نمودار مجددا اندازهگیری شد.
ماسفتها نیز از پر کاربردترین ترانزیستورها هستند و در مدارهای مجتمع و به صورت جداگانه بطور گستردهای مورد
استفاده قرار میگیرند .در ناحیهی فعال ،جریان درین -سورس ماسفتها به ولتاژ گیت نیز وابسته است .از آنجا که بررسی
کل ناحیهی کاری ماسفت مورد نظر است ،نمودار جریان درین بر حسب ولتاژ درین-سورس در ولتاژهای گیت مختلف
اندازهگیری شد.
دیود یک المان الکترونیکی است که در مدارات الکترونیکی کاربردهای وسیعی دارد .از این قطعه عمدتا به عنوان
یکسوساز استفاده میشود .نمودار جریان-ولتاژ دیود عالوه بر جنس و مشخصات داخلی دیود به دما نیز وابسته است .از
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آنجا که هدف این پژوهش یافتن تاثیر پرتو بر پارامترهای الکتریکی دیود است ،لذا در دمای ثابت و دزهای مختلف تابش،
رابطه جریان-ولتاژ هر دیود اندازهگیری شد.

نتایج و بحث
ترانزیستور 2N2222یک ترانزیستور همه منظوره  npnمیباشد که کاربرد زیادی در تقویت کنندگی سیگنال و سوییچینگ
دارد .بیشینه جریان کلکتور این ترانزیستور  800 mAو بیشینه ولتاژ کلکتور-امیتر آن  30 Vاست .ترانزیستور 2N2222با
دزهای مختلف گاما پرتودهی شد و تحت ولتاژ  0/5 Vمشخصه جریان-ولتاژ آن اندازهگیری شد که تغییرات آن در شکل
 1نشان داده شده است .ترانزیستور  BC107نیز یک ترانزیستور  npnمیباشد که بیشینه ولتاژ کلکتور امیتر آن  45 Vو
بیشینه جریان کلکتور آن نیز  200 mAاست و در تقویت سیگنالهای صوتی کاربرد زیادی دارد .نتایج آزمایش روی این
نوع ترانزیستورها تحت تابش گامای چشمه کبالت  60در شکل  2نشان داده شده است .همانطور که مشاهده میشود ،این
قطعه در دز  8کیلوگری سوخته و منحنی دزهای باالتر در شکل نشان داده نشدهاست .تغییرات بتای ترانزیستورهای
 2N2222و  Bc107قبل و بعد از پرتودهی گاما اندازهگیری شد که در دز  8کیلوگری ،ترانزیستور  Bc107سوخته و
منحنی بتای ترانزیستورها فقط تا دز  4کیلوگری در شکل  3قابل مشاهده است .ترانزیستو IRF 740یک ترانزیستور
کاربردی در منابع تغذیهی سوییچینگ میباشد که دارای بیشینه ولتاژ درین-سورس  400ولت و بیشینه جریان کلکتور 10
آمپر میباشد .ترانزیستور  IRF 740با دزهای مختلف گاما تابش دهی شد و منحنیهای آن تحت ولتاژ  1Vاندازهگیری
شد که در شکل  4قابل مشاهده است .اثر تابش گاما بر دیودهای  MUR 406نیز برای دزهای مختلف از  1تا  32کیلوگری
بررسی شد و نمودار تغییرات مشخصه جریان-ولتاژ دیودها در شکل  5مشاهده میشود.
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شکل  .1تغييرات منحنی  I-Vترانزیستور  2N2222با ولتاژ  0/5 Vتحت دزهای مختلف

شکل  .2تغييران منحنی جریان-ولتاژ ترانزیستور BC107با ولتاژ  1 Vتحت دزهای مختلف
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شکل  .3تغييرات بتای ترانزیستورهای  BC107و  2N2222با افزایش دز در پرتودهی گاما

شکل  .4تغييرات منحنی جریان-ولتاژ ترانزیستور  IRF 740با ولتاژ  1Vتحت دزهای  1تا  32کيلوگری
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قبل و بعد از پرتودهی گاما با دزهای16، 8 ،2و  32کيلوگری 460 MURدیود I-Vشکل  .5نمودار

نتيجهگيری
در این پژوهش به بررسی تجربی اثر پرتو گاما بر قطعات الکترونیک پرداخته شد .نتایج نشان دادند که پرتودهی گاما در
محدوده دز  ،1-32 kGyبطور قابل توجهی بر پارامترهای قطعات الکترونیکی تاثیرگذار است .این تاثیر در قطعات مختلف
متفاوت است و عملکرد مواد در محیطهای پرتوی گاما ،تحت تأثیر قرار میگیرد .جریان دیود در یک ولتاژ ثابت ،با
افزایش دز گاما کاهش مییابد .همچنین در مورد انواع ترانزیستورها نیز با افزایش دز گاما ،منحنیهای  I-Vافت کرده و
مقدار پارامتر  βکاهش مییابد.
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