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I N T R O D U C E R E

Dezvoltarea rapidă a electronicii aueleare. In epedal
prin apariţia detectoarelor de nara resoluţla energetică, a das la
creşterea vertiginoasă a cercetărilor da fisloă aueleară, ea ln-
fomaţii deosebit da canaletenta fa ea privat ba aunarul aivalalor
energetice ale nucleelor, tranziţiile lor, preous ş l aansaisswi de
excitare #1 desexcitare al acestora.

Cu toate, aceste rezultata renarcabile, posibila aunal da-
torită folosirii detectoarelor eemlooaductoara de geraaniu f i s i-
liciu, dezvoltarea in continuare a perfornantelor acea tor detec-
toare, sau crearea de a d tipuri, rapraslată problem de bază In
adlnclrea studiilor de fizică aueleară, infomnţiila aftaptata
fiind greu de intuit.

într-adevăr, dacă to anii deceniului 19i0-1970 rezoluţia
energetică a unui detector de rasa gana, foloaind cal ami ban sein-
tllator de Mal (TI), nu depăşea 4-5%, detectoarele de OM Li) oferă
azi perfomante da plnă la 0,2%.

Creşterea acestei rezoluţii eu paste un ordin da atirlna a
tesesnat o adevărată revoluţia fa aprofundarea studiilor da atruc-
turl a nucleului atoalc.

Circuitele electronice aaodate acestor datectoara, deal
au. atins perf ornanta renareablla, făefnd.ea rezoluţia energetici
să fia llaltată fn principal de datectoarela folosita, totuşi, in
cazul detectoarelor de gemaaiu drlf tata eu litiu, rezoluţia
getică a preanplificatorulnl eeaslbll la. rarelnă nete- de drcâ
0,8 kev pentru detectoare da volna nara ş i aub 0,2 keV pentru d
tsctoara de rasa X sau gana noi. «ceata rezultata reprezintă
f ornanta, de vtrf, obţinerea cărora a făcat obiectai avltor atadli
ş1 cercetări atnaţloasc III, 121, 131.

metalaţille speetrenatrioe da flsieă nucleară aolidtă
adesea pa lingă infomeţllle energetice ş i lnfomaţli fnporale.
in această direcţi*, detectoarei* eaaAoeBdaatoai.vj, datorită sem-
nalelor a i d furnizata la ieşire, preslată dlfiealtăţi legata de
extrafrea corectă a lnferanţial taaporala, eeaetitaind an aablaet
najor in alaetronloa auclaară.
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Dacă la aarisaa sedusă a seanalslor de ieşire aal adăugişi -
ş l faptul c i frontul lapulsurilor «sta dat da t isul da colactara a
sarcinilor craata în datactor da radiaţia Itiddanti f i <* aeaat
tlup variază cu geometria detectorului, cu tensiunea da polarizare
aplicată ş i cu locul da interact!* a radiaţiei In cristal» răzuită
avldant interesul #1 în acalaşi tiap, greutăţile alactronica Sa ob-
ţinerea unai Informaţii taaporala e t t mal pradaa 141.

Faatru afactuaraa unor experienţe da fizică nuclaari la
krgli joasa» pa Unea rezoluţia anargatlcă ş l da timp, alnt ade-

naoaaara cunoaşterea predea a energiei particulelor boebardanr
ta f i măsurarea corectă a curantului da ioai ea străbată ţinta In
intarvalul da tiap alas.

Toata acasta problasa au constituit o parta Xosasnată din
praocupărila noastră m cadrul caroatirilor afactuata la dclotxo- *
nul f i tandesul Institutului da fizică f i inginarl» nucleară, o
bună parta din luerSnia şt i inţ i f ica realizata fiind inclusa în -
presanta lucrare.

Astfel, taxa cuprindă 4 capitole» oonţlnlnd partea teore-
t i c i , aparatura t ip ic i folosită #A dosaniul tratat, praam f i ins-
ta laţ i i le ş i apăratei* realizata da autor.

In Capitolul I sînt descrisa uneia espacte teoretice ala
funcţionării f i construcţiei detectoarelor seatoonfluctoare f i ala
sdntilatoarelor da Mal (TI), teoria praaaplificatoaralor sensibila
la sarcină, destinata culegerii saanalalor da la detectoarele eesd-
conductoara, problaa» privind rezoluţia lisdtă f i -zgoaotela alac-
tronica»

In Capitolul II sînt prezentate aatodele da culagare f i
prelucrare a sesnalalor energetica f i da tiap date da detectoarele
de radiaţii* precua f i parforaantel* obţinute.

In Capitolul III au fost Încinsă lucrările da sstodică rea-
lizate de noi în dosaniul experienţelor nucleara f i cuprinde t sti-
surătorl da coincidente particulă Încărcată - gaaa, pasare de ss>
aurara a coincidentelor, a funcţii lor da a x d t e t i l f i da integrare
a fasciculului da particula încărcate, aletea de afteurare a anar-
giai faadcululnl, disertainatori rapizi da culegata a in tonaţ i i -
lor teaporale data ds datactoarala seal rnnrtnetoare.

O parte din aceste lucrări aa foat realizate da autor la
Institutul da fizică nucleară al Onlveraltătll din K5la, in cadrai
unai convenţii da colaborare asistente intra acest institut f i
institutul de fizică f i ingineria nucleară.
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In lucrat* sînt prezentate următoarele instalaţii f i apa-
rate proiectat» fi realizate de autor f i care alcătuiesc în prin-
cipal obiectul tezei:

- schemă de coincidenţe rapidă-lentă pentru ridicarea si-
multana a patru corelaţii unghiulare;

- cameră de coincidenţe fi funcţii de excitaţii cu sistem
de integrare 4« ;

- integrator de curent în domeniul picoacperilor;
- discriminator rapid de impulsuri folosind setoda extra-

polării frontului impulsului dat de detectorul de GeU.
Principalele lucrări publicate f i folosite IA redactarea

tezei, caracterizlnd performanţele ş i unele testări In măsurători-
le de fizică nucleară, au fost efectuate de autor singur 1301,

1311 , sau în colaborare 1211,1221,1241,1341.
Lucrarea se încheie cu un capitol (IV) referitor la acţiu-

nea neutronilor asupra timpului de comutare al unei joncţiuni p-n
din s i l ic iu dopată cu bor ş i fosfor. Se descrie mecanismul de pro-
ducere a defectelor de către radiaţiile nucleare, formarea de cen-
tri electrici activi în interiorul monocristalului fi se calculea-
ză interacţia electrică a acestor centri într-o joncţiune p-n de
sil iciu.

Rezultatele experimentale au confirmat îmbunătăţirea pu-
ternică a timpului de comutare la dispozitivele "semiconductoare de
comutare din seria BA în urma iradierii cu neutroni. Datele concre-
te de iradiere şi tratamente termice prezintă numai particularităţi
tehnice de lucru cu caracter tehnologic.

C A P I T O L I
DETECTOARELE SEMICONDUCTOARE

Detectoarele semiconductoare pot fi comparate cu camerele
de ionizare cu gaz, particulele detectate pierzîndu-şi energia
prin ionizarea atomilor legaţi într-o reţea cristalină In care ac-
ţionează un cîmp electric colector.

Deosebirea esenţială dintre acestea coastă în faptul că
în timp ce la camerele de ionizare energia necesară producerii
unei perechi de sarcini este de circa 30 eV, la detectoarele semi-
conductoare această energie este cu un ordin de mărim» mai mică.

se ştie de asemeni, că pentru măsurarea radiaţiilor
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cel nai răsplndit d« tac tor «sta sclntilatorul da Mal (TI) cuplat
la un fotonultiplicator. Numărul da fotoelactroni produfi de o ra-
diaţia gama într-un astfel da sistem, pe fotocatodă, fiind de cir-
ca 100 ori nai mic declt numărul de perechi de sarcini produse în-
tr-un detector de Ge(U.) de aceeaşi radiaţie, rezultă evident că.
rezoluţia energetică a detectoarelor semiconductoare este nai bună
cu un factor de 10.

într-adevăr, considerlnd N - numărul de perechi de sarcini
produse în detector-o marine statistică, care se supune unei dis-
tribuţii Foisson, semilargimaa picului energetic va fi &H «\fîî.
Această relaţie este valabilă atunci cînd pierderea de energie a
radiaţiei prin ionizară este mică In comparaţie cu alte procese.
Măsurătorile făcute de Shockley III au arătat că la absorbţia
unei radiaţii de către cristal circa 30% din energia sa merge la
crearea de perechi de sarcini. Dacă toată energia radiaţiei ar fi
mars la crearea de perechi de sarcini, atunci numărul H nu ar fi
prezentat nici o fluctuaţie. Rezultă deci că situaţia noastră este
intermediară ş i rezoluţia energetică rezultată din distribuţia
poisson trebuie să fie corectata cu un factor F, denumit factorul
Fano 121. Acest factor are valoarea 0,1 pentru un cristal de s i l i -
ciu şi 0,13 pentru unul de germaniu.

Rezoluţia energetici în acest caz va fi

unde e reprezintă energia medie de creare a unei perechi de sarci-

ni în cristal şi are valoarea 2,9 eV pentru Ge şi 3,6 pentru si -

liciu.

Construcţia detectoarelor semiconductoare

Cristalele din care se confecţionează detectoarele (germa-

riiu sau siliciu) de regulă conţin impurităţi, natura cărora este

hotărîtoare în prepararea detectorului.

Dacă impurităţile sînt pentavalente, electronii de va-

lenţă sînt mai slab legaţi decît electronii atomilor cristalului

şi, datorită vibraţiei reţelei, aceşti electroni părăsesc uşor ato-

mii lor devenind liberi. Sub acţiunea unui cXmp electric exterior

aceşti electroni reprezintă purtătorii de sarcină ai cristalului,

avînd o condecţie de tip n (negativ). Dimpotrivă, dacă impurităţile

sînt trivalenţe, «Ie vor primi electroni de la atomii reţelei. Lo-

curile rămase libere, pri,n plecarea electronilor la impurităţi.
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golurile, sub acţiunea unui clap electric exterior vor fi ocupate
•*-de electronii periferici ai atomilor Învecinaţi din direcţia polu-

lui negativ al potenţialului aplicat. Noile goluri vor fi f i ele
ocupate In acelaşi mod, rezultlnd o conducţie electrică de tip p.

Un detector de tip joncţiune p-W se realizează prin depu-
nerea pe una din suprafeţele naterialului de bază de tip p a unor
impurităţi pentavalente, realiztndu-se astfel un strat puternic
dopat n+. Acest strat, avînd o «are densitate de electroni liberi,
vor influenţa purtătorii de sarcină majoritari p, care, se vor de-
plasa către acest strat şi se vor.recombina. Se va obţine astfel ,
un strat de tip n+ compensat s i o zonă fără purtători de sarcini.
Grosimea stratului fără purtători ş i care reprezintă volumul util
al detectorului este dată de relaţia

W = \J 2peeou(Do + O)

unde n = 2 - 3; P reprezintă rezistenţa specifică a materialului

de bază; e constanta dielectrică; u - mobilitatea purtătorilor

(în cazul nostru a golurilor); U Q « 0,5 - 0,7 V pentru siliciu si

u - valoarea potenţialului extern aplicat joncţiunii.

Pentru detecţia radiaţiilor gama slnt necesare Insă gro-

simi ce depăşesc cu mult volumul asigurat de joncţiunea p-N. In

acest caz In cristalul de geraaniu se introduc atomi de' litiu,

care vor neutraliza impurităţile de bază din cristal. Pe cele

două feţe ale discului de germaniu driftat se vor forma apoi jonc-

ţiuni p-N cu straturi dopate diferit: unul n + şi celălalt p + 131.

Un astfel de detector poartă denumirea de joncţiune p-i-îţ.

Distribuţia sarcinii spaţiale, a clmpului electric şi a

potenţialului de-a lungul unui detector de tip joncţiune p-fl şi

joncţiune p-i-N slnt arătute In fig. la şi b.

Colectarea sarcinilor electrice dlntr-un
detector semiconductor

Prin deplasarea unei sarcini electrice e cu viteza v In

interiorul volumului sensibil al unui detector semiconductor pla-

nar (fig. 2a) către potenţialul pozitiv V , asupra acestei sarci-

ni va acţiona o forţă F - 22 şi va dezvolta o putere In interio-

rul detectorului P = eSv". Această putere va fi egală cu cea din

circuitul electric exterior, prin inducerea unui curent i la



- 6 -

diferenţa de potenţial Vfl.
' Din egalarea acestor puteri, curentul indue va fi

iar sarcina

d q(t) • e ~ v.dt
a

Tinînd cont că viteza de deplasare a electronilor este
x-x

v e « ue.E şi că timpul-de colectare este te » - ° , integrala de

mai sus devine e

Pentru deplasarea golurilor formula este echivalentă, şi-

astfel sarcina totală indusă prin deplasarea unei perechi de sar-

cini va fi

<Jt(t)

Pentru un detector coaxial (fig.2b) calculul este mai
complex ş i In lucrare este prezentat In detaliu. Sarcina totală
indusă într-un astfel de detector este

- In
r
1

r
1

Ly
Demonstraţia'acestei formule a fost necesară deoarece forsu-

la dată de Cho şi Chase 1271 este greşită, ea fiind preluată ş i de
alţi autori 181 In aceeaşi formă. De menţionat că D.Poenaru publi-
că 1101 un calcul corect, însă într-o formă nai complexă. Deşi Cho
şi Chase citează pe D.Poenaru, rezultatele finale sînt diferite.
In fig. 2a ş i B sînt prezentate de asemeni curbele de colectare a
sarcinii q(t) pentru diferite locuri de formare a perechii de sar-
cini In interiorul detectorului. Pentru un detector dat, acest
timp depinde de dimensimile detectorului ş l de tensiunea de pola-
rizare aplicată.

Frontul impulsului electric dat de detector, fiind o func-
ţie de forma sarcinii q(t) ş l timpul de colectare, rezultă clar
importanţa acestor curbe In proiectarea instalaţiilor electronice



" de culegere a informaţiei temporale.

Preanplificatorul sensibil la sarcină

Interacţia unei particule cu detectorul semiconductor pro-
voacă apariţia unei sarcini electric* Q a cărei valoare «sta pro-
porţională cu energia cedată detectorului. Deplasarea sarcinii Q
sub influenţa clmpului electric din detector induce un curent la
cei doi electrozi, curent a cărui valoare reprezintă' derivata In
raport cu timpul a sarcinii Q(t),

Semnalul electric obţinut la bornele detectorului este in-
fluenţat pOternic ş i de constanta de timp a circuitului HjC- de la
bornele acestuia. Dacă această constantă este sică, forma curentu-
lui se păstrează, rezultînd un semnal de tensiune la intrare pro-
porţional cu curentul străbătut de detector. Pentru o constantă de
timp mare, curentul se va integra obţinîndu-se un semnal de ten-
siune proporţional cu sarcina totală Q-

Xntr-adevăr, folosind notaţiile din fig.3, relaţia

Qd " CdVin + c f <vin " Vies>
este evidentă.

Tensiunea de ieşire fiind V i e s - ~AV±n (A fiintt amplifica-
rea etajului), relaţia de mai sus devine

vies Cd~"+~"cf7î-+""Ăr Cf

Această relaţie este corectă deoarece In mod obişnuit amplificarea
A > 1000; Cf = 1-2 pP, iar Cfl <100 pF.

Forma semnalului de ieşire depinde atlt de forma semnalu-
lui de intrare (deci a sarcinii Q(t)), cît ş i de constanta de timp
-s a amplificatorului.

Această constantă introduce o nelinearitate suplimentară
în partea de început a semnalului de ieşire din preanplificator,
nelinearitate care, pentru un semnal de intrare linear V(t) * at,
conduce la un semnal de ieşire de forma

V(t) = a{t - T) + axe" t / T

Această nelinearitate deplasează originea extrapolată a

semnalului de ieşire cu constanta T şi limitează domeniul de cu-

legere a informaţiei temporale In partea energiilor mici ale ra-

df aţiilor gama.
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In lucrare sXnt prezentate schema tipică a unui preampli-
ficator sensibil la sarcină/ metoda de calcul a parametrilor de
bază, sursele de zgomot, rezoluţia energetică, modul de cuplare
a detectoarelor semiconductoare la preamplificator, precum şi re-
zoluţiile limită ce pot fi obţinute.

Rezoluţia temporală a detectoarelor semiconductoare este
descrisă în paragraful 14 din care rezultă că timpii de colectare
(si deci fronturile semnalelor) pot varia de la zeci de pe pentru
detectoare subţiri de joasă reziştivitate, la 10~ s pentru detec-
toare compensate. Din acest motiv şi metodele de extragere a in-
formaţiei temporale sînt diferite, ele fiind dictate în principal

.de frontul şi forma semnalelor date de detectoare.

C A P I T O L U L II
METODELE DE EXTRAGERE A INFORMAŢIEI TEMPORALE DE LA

DETECTOARELE DE RADIAŢII

Măsurătorile de fizică nucleară solicită adesea măsurători
de coincidente atît Intre particule încărcate şi radiaţii gama sau
X cît şi între diferite radiaţii gama.

In cazul unor măsurători de coincidente, în care cunoaşte-
rea energiei radiaţiilor nu este prea importantă, folosirea canto-
rilor cu scintilaţie este indicată, aceştia asigurînd informaţii
temporale mai precise, mai uşor de realizat şi, în cazul scintila-
torului de Nai (TI), eficacitatea de înregistrare este mult supe-
rioară detectoarelor semiconductoare.

Scintilatorii împreună cu fotomultiplicatoriî alcătuiesc
grupa contorilor cu scintilaţie, iar informaţiile temporale nece-
sare dictează alegerea tipului de scintilator şi fotomultiplicator.
Fotomultiplicatorii de timp asigură o informaţie temporală remar-
cabilă, adesea însă în detrimentul rezoluţiei energetice. Geome-
tria dinodelor fiind hotărîtoare în obţinerea informaţiei tempo-
rale optime, aceasta diferă de cea necesară unei rezoluţii ener-
getice optime. In lucrare sînt prezentate diferitele tipuri de
scintilatoare şi fotomultiplicatoare cu caracteristicile acestora.

Din cele de mai sus rezultă că metoda de timp ce urmează
a fi aleasă trebuie să tină seama de următorii factori: timpul
de rezoluţie, eficacitatea sistemului şi simplitatea.

Metodele cele mai răspîndite sînt: metoda de discriminare
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a frotttaflmi iapulsului; metoda de trecere prin zero a semnalului;
metodei compensării amplitudinii f i frontului semnalului; metoda
extrapolării frontului.

(entru lămurirea avantajelor ş i * neajunsurilor acestor
metode* vai trebui să separăm efectele de "alunecare" de oale de
"jiter"1-

Jiterul reprezintă dispersia de tiap introdusă prin com-
binaţi» rădăcinii pătratice «edil a zgomotului introdus de elec-
tronicei fi fluctuaţiile statistice ale timpului de desexcitare al
scintiilatorului, atunci clnd ui semnal aonoenergetic este aplicat
la trigexul de timp (fig. 4a).

Alunecarea reprezintă deplasarea reală a timpului tj-tj
creată prin menţinerea fixă a nivelului de prag al trigerului f i
variaţi» energiei (fig. 4b) sau a frontului impulsului de intr»xe
(fig. «e*.

Pe un domeniu energetic întins, valoarea totală a disper-
s ie i temporale va fi rădăcina pătrată din suma patratică a dife-
riţi lor timpi implicaţi.

Metoda de discriminare a frontului

Pentru un domeniu energetic îngust sistemul de timp cu
discriminare a frontului impulsului prezintă cel aai ale jiter.
Aceasit» rezidă In faptul că pragul de discriainare al discriminato-
rului. («Efcrcuit basculant, formator cu diodă tunel etc.) poate f i
pus 1» o> amplitudine fixă de basculare a cărei valoare poate f i
cltev* procente din energia semnalelor de analiză teaporală.

De exemplu, metoda de discriainare a frontului In
ţie cai eca de trecere prin zero asigură teoretic o inforaaţle
poral». aei. bună cu un factor de 13,7 1201.

rietoda de trecere prin zero a sesnalului

Această aetodă are avantajul de a f i cea aai simplă In ob-
ţinere» osei informaţii temporale atunci clnd este nenasari f i o
inforaa£±* a energiei impulsurilor.

lutru obţinerea informaţiei energetice f-naiul de la de-
tector «ratele să fie linear pe tot domeniul de interes, astfel c i
informs**» teaporală se obţine prin diferenţierea acestui semnal
(fig. 5a» s± folosirea unui discriminator de tiap ca pragul c i t
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mai apropiat de valoarea minimă a semnalelor.
Dacă frontul Impulsurilor este variabil (fig. 5b), această

variaţie se va reflecta In informaţia temporală a sistemului. A-
oest neajuns este folosit adesea pentru separarea neutronilor de
radiaţiile gama dintr-un detector.

Metoda de trecere prin zero *rapid*

Unele scintilatoare plastice, organice sau lichida, sub
acţiunea radiaţiilor, pe lingă componenta "lentă" de dezexcitare,
mai conţine f i o componentă rapidă. Folosind un sistem electronic
•rapid pentru detecţia acestei componente, se poate obţine o infor-
maţie temporală optimă In timp ce energia radiaţiei se măsoară
prin integrarea celor două coaponente pe una din dinodele fotomul-
tiplicatorului.

Avantajul acestei metode II constituie domeniul dinamic
^m&3/

E
m^n âe măsură mare, cxcluzlnd necesitatea folosirii unui

analizor de timp pentru selectarea domeniului energetic.
O limitare grosieră a domeniului energetic duce totuşi la

ridicarea performanţelor obţinute, ceea ce constituie un ansamblu
de coincidenţă rapid-lent.

O astfel de schemă a fost realizată de autor f i folosită
m multe lucrări experimentale 1211, 1221, 1231, 1241, 1251.

Rezoluţiile temporale ce pot fi atinse cu o asemenea insta-
laţie depind de calitatea scintilatorului ş i a fotomultlplicatoru-
lui, atinglnd valori sub 1 ns.

Hol am folosit un scintilator de Mal (TI) f i unul plastic
NE-102 fi am obţinut o rezoluţie de clteva ns la un domeniu ener-
getic mai mare ca 10. Evident, rezoluţia noastră era dictată de
scintilatorul de Sal(TI) care furniza un impuls "rapid" folosind
metoda de discriminare a frontului. Pentru reducerea variaţiei
frontului cu energia, fototubul lucra Intr-un regim de saturaţie
la radiaţiile gama de mare energie.

Metoda compensării amplitudinii şi frontului

Este metoda cea mal răsplndită, deoarece poate fi folosită
atlt la detectoarele cu scintilaţie c i t f i la semiconductoare. In
literatură se mai numeşte f i metoda fracţiunii constante.

Principiul metodei este următorul (fig. 6). Impulsul de
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intrare Vj este intlrziat cu na timp t d , apoi amplificat da x ori
s i inversat ea polaritate, obtlnfndn-se un sa—al Vj. Aoest sem-
nai se aduni cu Vx Într-un circuit de samare ş i M obţine eeanalul
V3. PresupunXnd « a i a i u l do intrat» ev an front linear, pentru
timpul de tntlrsiere t d se obţine *elatia

De unde rezultă ei timpul de trecere prin sero t o este in-
dependent de amplitudinea impulsului.

Fixlnd pragul de marcare temporali al discriminatorului Sn
vecinătatea timpului t o vom obţine un semnal rapid dependent
de frontul impulsurilor. Din aoaat aotiv la detectoarele
ductoare timpul de rezoluţie va fi dictat de variaţia fronturilor
impulsurilor furnizate de detector.

Hetoda extrapolam frontului

Această netodi admite existent* unei variaţii a frontului
impulsurilor date de detectorul semiconductor.

Asa cum rezulţi din flg. 2b, frontul impulsurilor este
dependent de locul de interactie a radiaţiei cu detectorul fi
plai la (0,2 - 0,3)q fronturile pot fi considerate liniare. Con-
FiderXnd deci semnalele liniare fi extrapoltnd aceste drepte, vom
obţine impulsuri rapide de timp independente de frontul impulsu-
lui generator.

Principiul de funcţionara este ilustrat la fig.7 fi sche-
ma bloc din fig. 8.

Impulsurile de la preampliflcatorul sensibil la sarcini
slnt triuise simultan la două discriminatoare rapide avSnd pra-
gurile E s * kEţ fi B i. ieşirile discriminatoarelor merg la doui
convertoare de timp amplitudine, care furaiseasi la iefirfi tensi-
uni liniar crescătoare cu pantele »9 fi »±. Acea te tensiuni
merg la un circuit de adunare, obtinlndu-se un semnal liniar des-
crescător cu schimbarea pantei In punctele s, 2' fi 3' (pentru
cazul semnalelor numerotate cu 1, 2, 3).

De menţionat ci la pornirea oonvertorului eu panta
un semnal suplimentar opreşte convertorul *1# astfel ei la
tor va veni mai Sntll semnalul ce panta i ± apei. ea »s» Cfiftd
naiul de ief ire al suma Ierului atinge valoarea "aero" un
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discriminator rapid va da un Minai de ief ire. Acest impuls repre-
zintă informaţia temporală a sistemului.

Independenta impulsului de timp extrapolată faţă de varia-
ţ ia frontului impulsurilor poate f i demonstrata folosind notaţiile
din fig. 7.

într-adevăr, din liniaritatea tensiunilor \/*% • UjV% şl
B± - <V r-V s)/(t s-t±), de unde rezultă Va - ^ - ^ ( t ^ - t j ) c i
fco " v s / f f s ' V s ' ^ s ' V ^ i ' V T i l * u l «xtrapoUt este t d • t o - t B .
înlocuind valoarea lui t cu cea găsită «ai sus f i punlnd condiţia
ca t să fie constant, găsi» pentru t valoarea

t s « <ts - ttnL/Bm

Tinînd cont că t s / t ţ * Ei^E« s i c a E
s * ^ i ' ultiaa expre-

sie devine

Pentru o astfel de pantă impulsurile sîht străbate la ace-
laşi timp t d .

Impulsurile cu un front prea mare (curba 4) sînt eliminate
prlntr-un sistem logic de coincidenţă, deoarece trecerea prin zero
a semnalului de timp se face fără ca discriminatorul superior să
f i basculat.

Apariţia unul semnal cu variaţia pantei în intervalul
dinaintea pragului (curba 3) duce la apariţia unui semnal de tirţp
deplasat, constituind o limitare a posibil ităţilor acestei schene.
Fizic Insă asemenea evenimente sînt destul de rare.

Neliniaritatea iniţ ială introdusă de preamplificator de-
plasează întreaga imagine cu constanta t # f i limitează coborîrea
pragului 2 i 3n zona neliniară de început 1261.

Cu toate aceste neajunsuri, sistemul de extrapolare a fron-
tului este cel mai indicat la detectoarele de Ge(Xd), e l asigurînd
cea mai bonă rezoluţie temporală pentru un domeniu dinamic destul
de întins 1271.

tin astfel de aparat a fost realizat de autor, cu un timp
de întîrzlere t d * 180 ns. Aparatul a fost testat la Institutul de
fizică nucleară al Universităţii din Koln, într-un sistem de coin-
cidenţe gama-gama, obţlnîndu-se o rezoluţie temporală de circa
14 ns, pentru un domeniu energetic latre 50 keV ş l 5 HeV. Volumul
detectoarelor de O» (Id) a fost de 100 cm3.
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Pentru calibrarea aparatului s-a folosit un generator de

impulsuri, avlnd fronturi variabile Intre 2 şi 150 ns fi amplitu-

dini de intrare 10 mV - 2 V.

La un interval dinamic de 200, alunecările temporale nu

depăşeau 2 ns. Pestrîngînd acest domeniu la 50, alunecările erau

mai mici de 1 ns.

C A P I T O L U L III
SCHEMA DE COINCIDENTA RAPIDA-LEHTA PENTRU RIDICAREA

SIMULTANA A PATRU CORELAŢII UNGHIULARE

Studiul corelaţiilor unghiulare (pp'r) efectuate la acce-

leratoarele de particule este influenţat puternic de variaţia in-

tensităţii fasciculului în timp, ceea ce duce la modificarea fon-

dului de activare din vecinătatea instalaţiei de măsură, precum

şi la variaţia numărului de coincidenţe accidentale.

Măsurarea acestor corelaţii se face prin înregistrarea

coincidenţelor dintre un detector de protoni, fixat la un unghi

oarecare 9 o faţă de direcţia fasciculului incident fi un detector

de raze găina, care se roteşte In jurul ţintei la diferite unghiu-

ri 6. > Dependenţa numărului de coincidenţe (p'y) de unghiul 0 ,

pentru un 6 fix, reprezintă o curbă de corelaţii unghiulare.

Studiul mecanismelor de reacţii nucleare solicită mal

multe asemenea curbe pentru diferite unghiuri ©• , precum şi varia-

ţia acestor curbe cu energia protonilor incident!. Ridicarea suc-

cesivă a acestor curbe duce la un timp mare de măsură şi la in-

troducerea de erori datorită variaţiei intensităţii fasciculului

şi a fondului înconjurător.

Autorul a proiectat şi realizat un montaj electronic adec-

vat 1301 şi o cameră de corelaţii unghiulare 1311 permlţlnd înre-

gistrarea simultană a patru corelaţii unghiulare. Concomitent cu

reducerea timpului de măsură, se elimină şi erorile amintite mai

sus datorită simultaneităţii înregistrării. Rezultatele experimen-

tale au confirmat pe deplin utilitatea instalaţiilor respective şi

au făcut obiectul multor lucrări ştiinţifice |22|, |24|, |28|,

1291.
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Camsra de coincidente $1 funcţii de excitaţii cu
sistem de integrare a curentului in gearetrie *«

Unele măsurători de coincidenţă particulă încărcatâ-gama
solicită o-geometrie în care detectorul de gama să fie la zero
grade faţă de direcţia fasciculului (fig. 9). Cum fasciculul de
particule accelerate/ după ce străbat* ţinta, merge lntr-o cuşcă
Faraday pentru integrarea curentului, noi am îndeplinit cerinţa
de mai sus introducînd ţinta într-un cilindru de grafit (cuşcă)
izolat faţă de masă. Pentru ca protonii difuzaţi din cilindru să
nu scape în afară, ambele capete au fost închise cu discuri de
cupru, in locul de intrare al fasciculului în cilindru s-a pre-
văzut un orificiu de 10 mm, iar pentru înregistrarea particule-
lor, împrăştiate din ţintă, discul superior era prevăzut cu o
gaură de 10 mm. Se vede uşor (fig. 9) că particulele difuzate de
pe pereţii cilindrului nu pot ajunge nici cum în detector.

Cilindrul, împreună cu cele două discuri, formau o cuşcă
Faraday de geometrie 4«, permiţînd măsurarea foarte precisă a
unor funcţii de excitaţii.

Circuitele electronice pentru măsurarea coincidenţelor
sînt similare cu cele amintite mai sus, iar pentru integrarea cu-
rentului a fost proiectat s i realizat un integrator de curent cu
un domeniu de lucru liniar între 20 pA ş i 10 uA. Elementul de ori-
ginalitate In acest integrator II constituie folosirea unei diode
Zener ca element de fixare a potenţialului grilei de comandă,
avînd curenţi de scurgere pentru regimul de lucru + 10 mV cu pes-
te un- ordin de mărime mai mic dec£t cele mai bune diode normale
(fig. 10). Aceasta a permis ridicarea domeniului de lucru de la
inA 1321 la 20 pA.

Integratorul a fost înglobat într-un numărător electronic,
proiectat ş i realizat tot de autor, cu circuite integrate, cons-
tituind în final un modul electronic In standard NIH lat de 102 na.

Discriminator rapid de impulsuri folosind icpulsul
de curent al unul detector semiconductor de siliciu

Se prezintă metodele de culegere a informaţi*! temporale
de la un detector semiconductor de si l iciu folosind impulsul de
curent ce străbate detectorul. Durata acestor impulsuri nu
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depăşeşte clteva M .

In lucrară est* prezentată In detaliu metoda folosită de
autor-pentru realizarea coincidentelor cu detectoare semiconduc-
toare de siliciu, prin inserarea unui transformator de înalţi
frecvenţi In circuitul detectorului. Secundarul transformatoru -
lui va da un impuls rapid, care după amplificare fi formare, re-
prezint* informaţia temporală a detectorului. Evident, calea
energetică a detectorului se păstrează intactă.

Circuitul de înaltă frecvenţă, amplificatorul rapid fi
formatorul au fost proiectate fi realizat* de autor.

Rezoluţia temporală a unui sistem de coincidenţe, folo-
sind detectorul -semiconductor de siliciu pentru particule încăr-
cate si un detector de Nai (TI) pentru razele gama, era de 5 ns
pentru un interval energetic gama de 0,1 - 0,5 MeV fi protoni
peste 1 MeV I37I.

Formator rapid de Impulsuri folosind metoda
extrapolării frontului impulsului dat de

detectorul de Se(Ll)

Detectoarele de Ge(Li) slnt astăzi de nelnlocuit la de-
tecţia radiaţiilor gama datorită rezoluţiilor lor energetice ex-
celente. Dependenţa îns* a frontului impulsurilor dated* detec-
tor de geometria acestuia (fig. 4a f i b) f i de locul lnteracţlei
radiaţiei In detector conduce la alegerea metodei de extrapolare
a frontului impulsului pentru wwrcw* timpului.

Afa cum rezultă din figurile 7 f i 8, îndeplinirea condi-
ţ i i l o r ca cele două convertoare să aibă pantei* §. f i • - duce la
obţinerea unei informaţii temporale excelent*, independente d*
frontul Impulsurilor totr-un do—n iu destul de larg 0 - 180 ns.

Realizarea practică a schemei bloc din fig.8 est* o pro-
blemă teoretică f i tehnologică deosebită, deoareoa toat* circui-
tele slnt rapide f i sol icită legături galvanic* Xntr* «1*.

In lucrat* slnt prezentate schemei* de principiu al* a-
cestor blocuri electronice (flg. 39 f i 40) precum f i descrierea
funcţionării lor.

Cho f i Chase 1271 prezintă un studiu comparativ «1 taini-
cilor folosit* curent pentru obţln*r*a informaţiilor
la detectoarele de Ge(tt). Pentru un defetor coaxial d* Oa(Li)
de 35 cm3 f i un scintilator plastic, 1* un domeniu d* 0,l-J,33lMr
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rezoluţia temporală cu sistemul da extrapolai» a frontului «ra de
Ins, în timp oe metoda fracţiunii constante. In aceleaşi condiţii,
indica circe. 14 n«.

Aezultă In mod evident avantajul metodei de extrapolare a
frontului (clnd domeniul energetic este mare) In coaparaţie cu toa-
te celelalte metode cunoscute.

C A P I T O L U L IV
REDUCEREA TIMPULUI OE COMUTARE LA DISPOZITIVELE
ELECTRONICE Dili SERIA BA PRIN IRADIERE IN FLUX

DE RADIAŢII NUCLEARE

Acţiunea radiaţiilor nucleare asupra timpului de comutare
şi. In general, asupra comportării tuturor parametrilor dispozi-
tivelor electronice semiconductoare reprezintă un subiect major

' de cercetare. Scopul acestor cercetări este dublu: comportarea
dispozitivelor electronice In diverse clmpuri de radiaţii nu-
cleare si modificarea controlată a unor parametri de interes cu
ajutorul acestor radiaţii.

Avînd In vedere folosirea dispozitivelor electronice in
diverse zone radioactive: centrale nucleare, acceleratoare de par-
ticule, spaţiul cosmic etc., studiul modificării parametrilor
acestor dispozitive s-a impus ca o necesitate tehnică. Cu ocazia
acestor studii s-a constatat că In anumite condiţii de ir adiere
unii parametri electrici ai diapozitivelor pot fi Îmbunătăţiţi,
fără o deteriorare alarmantă a altora.

Reducerea timpului de comutare a dispozitivelor seniconduc-
toare şi. In general, modificarea parametrilor se bazează pe pro-
ducerea de defecte In monocristalul semiconductor de către radia-
ţiile bombardante. Cum aceste defecte modifică într-o oarecare ar-
sură structura dispozitivului, este de aşteptat si o modificare a
parametrilor săi.

In acest context se includ şi cercetările noastre privi-
tor la creşterea rapidităţii electronice a dispozitivelor semi-
conductoare din seria BA prin iradierea acestora cu radiaţii nu-
cleare.

Pentru evidenţierea acţiunii defectelor de radiaţii produ-
se într-un semiconductor asupra parametrilor săi, în lucrare se
descrie particularităţile dispozitivelor semiconductoare
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electronic* d* ccautar*, produo*r*a f i interacţia d*f*ctelor d* re-
ţea cu impurităţile mcnocristalului, precum s i formarea d* centri
electrici activi într-o joncţiune p-n de si l iciu dopată cu bor f i
fosfor.

Acţiunea defectelor de reţea Intr-o joncţiune p-n
de siliciu

Viteza de recombinare a purtătorilor d* sarcină într-un
semiconductor este dată In principal de existenţa centrilor de
recombinare, capabili să capteze electronii liberi sau golurile.
Asemenea centri pot fi atomii impurităţilor donoare s i acceptoare,
constituind o dependenţă directă între viteza de recombinare s i
numărul de impurităţi depozitate în semiconductor. Comportarea di-
ferită a joncţiunilor p-n din si l iciu ş i geraaniu, primele avXnd
o caracteristică tensiune-curent cu un curent invers mult mai mic
(pînă la tensiuni inverse de clţiva kT/g), se explică prin pre-
zenţa unor nivele intermediare Intre zona de valenţă f i conducţie
a siliciului. Aceste nivele, fornate de către defectele proprii
ale reţelei sau de prezenţa unor dopanţi (aur etc.) captează tem-
porar electronii emişi din zona de valenţă, transmiţlndu-i In zo-
na de conducţie sau înapoi Sa cea de valenţă. Defectele de reţea
sau impurităţile introduse, care formează acest* nivele interme-
diare, poartă denumirea de centri de captură sau capcane f i repre-
zintă o cale dominantă de trecere a electronilor din zona de va-
lenţă în cea de conducţie f i invers.

Existenţa nivelelor intermediare de defect conduc la redu-
cerea curentului invers (pentru tensiuni inverse reduse) prin tri-
miterea electronilor ce vin pe acesta nivele înapoi In banda de
valenţă. Dacă joncţiunea se află în conducţie (tensiune de polari-
zare de asemenea redusă), electronii veniţi pe aceste nivele de
defect trec în zona de conducţie, participlnd cu o pondere botă-
rîtoare la curentul de electroni proveniţi din zona n a joncţiu-
nii. In aceste condiţii curentul electric transportat de joncţiu-
ne prezintă abateri de la legea statistică a lui Majamll-Boltzmann.

Din cele de mai sus rezultă că rolul defectelor de reţea,
care provoacă apariţia unor nivele intermediare,, influenţează pu-
ternic timpul de viaţă al purtătorilor de sarcină. Prezenţa aces-
tor defecte este necesară In special în zona bazei. In apropierea
joncţiunii, acolo unde apare nevoia de Îndepărtare rapidă a
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purtătorilor de sarcină minoritari. Producerea d* defecte In tot
materialul semiconductor «sta dăunătoare deoarece duce la creşte-
rea rezistenţei directe a dispozitivului, rezistentă dictaţi In
principal de lungimea bazei semiconductorului.

in comparaţie cu impurităţile de aur, care nu pot fi in-
troduse declt lntr-o zonă largă din interiorul cristalului, defec-
tele de reţea, produse cu ajutorul reacţiilor nucleare, pot f i
restrlnse lntr-o zonă controlată a Materialului, asigurînd astfel
o perspectivă remarcabilă In perfecţionarea tehnologiilor dispozi-
tivelor semiconductoare.

Producerea defectelor cu ajutorul reacţiilor nucleare

Pentru deplasarea ireversibilă a unui atom dintr-o pozi-
ziţie stabilă In reţea este necesară o energie cel puţin egală
cu o anumită valoare de prag sau de deplasare E ,̂ care In cazul
siliciului este de circa 20 eV. Energia Maximă E transferată de
către o particulă de masă *x s i energie E într-o ciocnire elas-
tică cu o particulă de masă w^ în repaus are valoarea

Prin iradierea cu electroni, protoni sau neutroni, par-

ticule alfa, energiile minime E necesare producerii unei dlslo- -

caţii In siliciu slnt respectiv 275 keV, 150 eV fi 45,7 eV.

Pentru un reactor de tip WR-S, fracţiunea de neutroni

cu energii mai mari de 150 eV este de circa 0,2 din fluxul total.

Iradierea gama se realizează prin conversia energiei

acestor radiaţii In electroni prin efectele cunoscute: fotoelec-

tric, Compton, formare de perechi. In reţeaua cristalină.

in literatură 141! slnt studiate numărul total de defec-

te produse de o particulă incidenţă de o oarecare energie E, pre-

cum fi distribuţia acestora de-a lungul traiectoriei de parcurs.

Se evidenţiază faptul că, o particulă de energie E produce majo-

ritatea defectelor spre sflrsitnl parcursului, rezultlnd astfel

că defectele pot fi considerate ca situaţie Intr-o aonă spaţial

restrSnsă. Cu cit particula Încărcată este mai grea; cu atlt

zona este mai îngustă. De exemplu, o particulă alfa de 25 MsV

produce m siliciu la adinei—a de 32S microni o lărgime a

slanei defectelor de 10 microni, numărul total al defectelor

-fiind de circa IO4.
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Conportarea centrilor de defecte produse de neutroni
Intr-o joncţiune p-n de siliciu dopată cu fosfor şi

bor

Vacanţele produse In reţea de către radiaţiile nucleare
la temperatura camerei migrează datorită vibraţiei reţelei. In
drumul lor se evidenţiază cu precădere trei efecte posibile. Va-
canţa întîlneşte un atom de fosfor, care-i ocupă locul, foxaln-
du-se o legătură cunoscută In fizica solidului ca centru de tip
E, poate întîlni un atom de oxigen, prezent In nod natural în si-
liciu, formînd o legătură sau centru de tip A, sau poate întîlni
o altă vacanţă şi, prin influenţare reciprocă, se fixează, for-
mînd un centru cunoscut sub denumirea de divacanţă. In acest con-
text se poate vorbi şi de un parcurs al vacanţelor, care, la tem-
peratura camerei 1411, este de circa 0,5 microni. Centrii formaţi
au o stabilitate termică ridicată şi oferă reţelei nivele energe-
tice situate ca poziţie în interiorul zonei interzise a siliciului.

Vacanţele produse prin iradiere cu neutroni au o distri-
buţie uniformă în toată reţeaua de siliciu iar densitatea lor va
f: prea mică pentru a se produce divacanţe. Neglijînd deci proce-
sul de formare a divacanţelor, vom analiza comportarea centrilor
de tip A şi E. .

Cercetările făcute de Hacarevici şi Raines I43I, privind
comportarea siliciului dopat cu fosfor în diferite concentraţii
la iradierea cu neutroni, evidenţiază o dependenţă clară a acţiu-
nii centrilor A şi E în funcţie de concentraţia de fosfor şi de
fluxul total de iradiere, fig. 11.

Explicaţia dată de autori este următoarea. La concentra-
ţii mari de fosfor, nivelul Fermi este mult mai apropiat de zona
de conducţie şi deoarece legătura vacanţă-oxigen oferă un nivel
de 0,17 eV sub banda de conducţie, acesta se va popula cu o «are
probabilitate. Cu creşterea fluxului de neutroni mai mulţi elec-
troni din zona de conducţie vor trece pe nivelul centrilor de
tip A(O,17 eV), provocînd coborîrraa nivelului Fermi al reţelei.
Coborîrea nivelului Fermi duce la creşterea probabilităţii ca
electronii din zona de conducţie să vină pe un nivel mai jos de
^0ţ4 eV, pus la dispoziţie de legătura vacanţă-fosfor- Variaţia
bruscă a pantei (Ec - E p) confirmă comportarea deosebit de se-
lectivă a centrilor de tip A sau E în siliciul dopat ca fosfor.
Pentru fluxuri de neutroni mari panta ds coborlre a nivelului
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Fermi va scădea din nou sugerînd populare» unor nivele nai adinei,
dar cu o nai mică probabilitate.

CwioscXnd distribuţia fosforului într-o joncţiune concretă
şi folosind rezultatele experimentale ale lui Macarevici f i Raines,
se poate de termina variaţia numărului de electroni de conducţie
după iradiere faţă de cel dinaintea iradierii, ca rezultat al inte-
racţiei centrilor electrici activi tip Aţ i E.

Calculul distribuţiei centrilor A $1 Z Intr-o
Joncţiune p-n de siliciu dopată cu fosfor $1 bor

Dispozitivul semiconductor experimentat de noi face parte

din seria diodelor de comutare de tip BA. Monocristalul de siliciu

este de tip p, avînd o distribuţie uniformă de bor de 10 at/cm .

Joncţiunea se formează la 50 de microni faţă de suprafaţa pe care
21 3

-s-a depus fosfor cu o concentraţie de 10 at/cm .

Pentru calculul distribuţiei centrilor A şi E va trebui

mai î'itîi să cunoaştem distribuţia acestui fosfor de-a lungul mo-

nocristalului gros de 120 microni.

Legea de difuzie a atomilor de fosfor din interiorul cris-

talului fiind

NU)

unde Q reprezintă cantitatea de fosfor de la suprafaţă; D - coefi-
cientul de difuzie al fosforului la temperatura de lucru, iar
t - timpul. Măsurătorile experimentale efectuate de noi prin meto-
da activării au confirmat calculul teoretic de mai sus, obţinîn-
du-se relaţia

__xf 2
H<x) = 5,0914 e ( 1 1 ' 1 6 9 ) .^ a l at/cm 3

Cu ajutorul acestei relaţii se poate calcula distribuţia
reală a fosforului în vecinătatea joncţiunii.

Avînd aceasta distribuţie putem trece la calculai centri-
lor A şi E, formaţi prin iradiere la un flux de neutroni de
* « 0,2.IO13 n°/cm2.

Se ştie că numărul de electroni de conducţie într-un semi-
conductor «ste dat de relaţia
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n * n, exp •-
1 kT

unde n. reprezintă concentraţia intrinsecă a siliciul»!, E f nivelul

energiei Fermi, iar E i • (2 C - E v)/2, jumătatea zonei interzise a

siliciului.

Derivînd pe n în funcţie de E p şi împrăţlnd ambii termeni

cu d*, obţinem relaţia

dn . n

 A ^ F

ar ÎCT a?"
Variaţia nivelului Fermi în funcţie de variaţia fluxului de

neutroni, aşa cum rezultă din fig. 14, este dependentă de concentra-
ţia fosforului în siliciu, pantele dreptelor 1 şi 2 reprezentând
tocmai valorile expresiei dE^/dt.

Pentru cele patru valori de concentraţie de fosfor, pantele
2 ale curbelor A şi B au respectiv valorile 0,0693.IO13 şi
0,0196.10 , iar pantele 1 ale concentraţiei de fosfor, corespunză-
toare curbelor C şi D, valorile 0,0083.IO13 şi 0,305.IO13.

In fig. 12 aceste valori sînt prezentate în funcţie de con-
centraţia de fosfor conţinută. Se observă cu uşurinţă că unirea
acestora formează două drepte distincte E şi A, corespunzătoare
formărilor de centri activi de către neutronii bombardanţi. In
funcţie de concentraţia de fosfor. In aceiaşi figură este ilustra-
tă valoarea fluxului de neutroni ca funcţie de concentraţia fosfo-
rului la care are loc încetarea popularii centrilor E. Aceste valo-
ri de flux, aşa cum rezultă din grafic, au forma unei exponenţiale,
care, prin extrapolare, arată că la concentraţii de fosfor de
(4-6)10 formarea de centri B este exclusă.

Scriind ecuaţia celor două drepte E şi A (flg. 12), adică
în funcţie de concentraţia de fosfor M# obţinem:
- pentru zona A, corespunzătoare concentraţiei de fosfor
H(x) a 2.IO14 at/cm3;

—0,W4312 • lgM(x) + **603314

- pentru zona E, corespunzătoare unei concentraţii de fos-

7^711735

, p
for Intre IO 1 3 ş i IO 1 4 at/cm3
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D*oar*o* IM interesează variaţia numărului d* electroni d*
conducţle In semiconductor In funcţie d* concentraţia d* fosfor «i
doza d* neutroni rapizi d+ (In cazul nostru «gal cu 0,2.1» ) , «x-
pcssiil* d* Ml sus vor fi introdus* în ecuaţia derivatei ev. Voai
obţin* astfel:

*£ « - 0,01*75 • lgM + 0,tt608 pantru M > 2-1014

*£ « -0,9*2A • lgN -l- €,9151 pentru 1013<«<1014

Produsul JeT «st* 0,027845 corespunzător t*sp*raturli d* lmeru d*
+50°C.

Pantru calculul acţiunii centrilor mai adinei, eanespunză-
tor concentraţiei de fosfor M < 5.IO12 at/cv3, din fig. 11 mm obser-
vă c& panta de variaţie a nivelului Fesa! cu concentraţia mm fosfor
este practic constantă, astfel că pentru aceste concentraţii de fos-
for variaţia lui dn/n este constantă, egală cu 0,022.

In fig. 13 est* prezentată variaţia nimărului de electroni
de conduct!* ca urmare a iradierii n^ asupra nuairulul de electroni
înainte de iradiere n, de o parte fi de alta a joncţiunii.

flttffritor -la: acest din uraă grafic, n*ntionăm..că valorii*
lui jnt/jk, pentru •concentraţii .ale fosforului Intre 10 s i 2.10

13 13

şi între 10 fi 5.10 , nu au fost calculate, prelungirea curbei
In aceste zone făclndu-se din considerente fizice.

REZULTATE SI CONCLUZII

Iradieri efectuate de noi pe tipul de joncţiune descris aai
sus au confirmat acţiunea puternică a neutronilor asupra seducerii
tiapulul de cosutare al dispozitivului semiconductor.

Asa cum era de aşteptat, cu creşterea fluxului de neutroni,
timpul de cosutare scade foarte puternic, puţind fi atinse valori
ale lui t r cu circa două ordine de mărime mai mici declt cele
dinaintea iradierii. Totuşi, cu reducerea acestui timp, prin creşte-
rea dozei de neutroni, începe să crească rezistenţa directă a jonc-
ţiunii, ceea ce duce la crefterea tensiunii directe a dispozitivului
peste limita admisă. Odată cu creşterea tensiunii directe este de
aşteptat fi o creştere a curentului invers 1^.

Prin iradieri fi măsurători succesiv* pe diferite pcobe,
concomitent cu un tratament termic corespunzător,se poate «tablll
m flux optim Şatre redecerea timpului de comutare fi
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tensiunii directe a dispozitivului semiconductor.

In cazul nostru, pentru fluxul de neutroni de 0,2.10
n°/cm2., timpul de comutare mediu cobora cu un factor de circa 50 In
timp ce tensiunea directă nu depăşea creşteri de 20% fată de valo-
rile dinaintea iradierii. De altfel, aşa cu» «s specifică In lite-
ratură 1441, printr-un tratament termic corespunzător al dispoziti-
velor, timpul de comutare se înrăutăţeşte destul de puţin. In timp
ce tensiunea directă revine destul de rapid către valoarea dinain-
tea iradierii.

Din calculele prezentate rezultă că există situaţii ca de-
fectele de radiaţii care provoacă formarea de centri activi A şi E
prin iradiere cu neutroni să acţioneze cu precădere In zona de in-
teres a joncţiunii p-n.

Acţiunea neutronilor asupra comportării borului In dispozi-
tivul semiconductor de siliciu nu a fost luată In seamă din lipsă
de informaţii experimentale. In orice caz, dat fiind distribuţia
omogenă a acestuia In tot volumul cristalului, este de aşteptat ca
influenţa sa să nu fie prea mare. In plus, centrii formaţi vacan-
ţă-bor se anulează la temperaturi de 500°K. Trecerea unor atomi de
bor In litiu şi alfa prin iradiere cu neutroni nu reprezintă un
factor important, borul 10 reprezentlnd doar 20% din borul natural,
iar fluxul total de neutroni fiind destul de redus.

Apariţia unei cantităţi suplimentare de fosfor prin reac-
ţia l3Si + n * 3 1Si* £ 31P este de asemtni neglijabilă. Pe de o
parte, secţiunea unui astfel de proces este mică (0,106 bn), iar
pe de altă parte şi fluxul de neutroni de IO 1 3 - IO 1 4 este foarte
redus.

Construcţia dispozitivului semiconductor experimentat s-a
dovedit a fi bună şi din punct de vedere al materialelor conţinu-
te, care nu prezentau activări semnificative Za fluxul de neutroni
folosit.

Din cele de mai sus rezultă că, deşi iradierea cu neutroni
este foarte comodă, aplicarea ei este condiţionată de o seri* de
factori: cunoaşterea distribuţiei dopanţilor Sn monocristal, a
comportării acestora In flux de neutroni In formarea de centri ac-
tivi, evitarea activării altor elemente ce intră In componenţa
dispozitivului etc.

Folosirea particulelor încărcat* Xn acest scop (protoni,
particule alfa, ioni grei) elimină o serie d* neajunsuri fi permi-
te restrângerea şi mai mult a domeniului de defect* produs*.
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FiF. 1 Distribuţia
sarcinilor q, a cîjnpu-
lui electric şi al po-
tenţialului într-un

u detector : a- joncţiu-
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Fig. 2 Variaţia în timp a sarcinii q indusa de o pereche de
sarcini electron-gol la bornele detectorului pentru diferite
locuri de formare a perechii şi geometriile: a- detector
planar; b- detector coaxial.



Fig.3 Schema de principiu a unui montaj detector-preampli-
ficator sensibil la sarcină.

C.

?ig.4 Dispersiile temporale provocate des a-jiteml impul-
sului; b-alunecare datorita variaţiei amplitudinii; c-alunecare
datorita variaţiei frontului impulsuldi.



a. h.

Fig.5 Metoda de trecere prin zero a semnalului: a-jiter in-
trodus de pragul coborlt al discrininatorului; b-alunecare da-
torita frontului variabil al impulsurilor.

Fig.6 Forma ideală a impulsului într-un aparat folosind
metoda compensării amplitudinii ş i a frontului.



Fig. 7 Diapraaele
de funcţionare a ex-
trapolării frontului;
a-foma iniţiala a
inpulsurilor de in-
trare; b-diagrana de
compensare a frontu-
lui; c-iesirea tem-
porala a impulsului.

• ~ •>! A mp fi£

Pig.8 Schema-bloc de funcţionare a extrapolării frontalul.



Fig.9 Camera de coincidente cu sistem de integrare a
curentului in geometrie 4 .

nAt

100 200 mV

Pi/ţ.1C Carac teris ticele tensiime-cursnt ale unei diode
Zener ai o dioda normala de curenţi mici.
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Fig.11 Variaţia poxiţlei nivelului Serai la iradierea
•iliciului de tip-n eu neutroni rapisl.



Concentraţia de fosfor (ctt/cm9)

12 Variaţia dSf/d0 în funcţia da concaatraţia.da foafar.
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Fig* 13 Variaţia â /n ÎD funcţia A« coocantraţia da fosfor
£n vaclnătataa joncţiunii.


