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Streszczenie.

Przedstawiono pewne aspekty pomiaru szumów detektorów
półprzewodnikowych. Pokazano, że dla otrzymania rozkładu gęs-
tości widmowej szumów generowanych w detektorze w postaci nie-
zmodyfikowanej wpływem elementów biernych układu konieczna jest
znajomość charakterystyk I-V, CD(f) oraz RD(f) . Przedyskuto-
wano wyniki pomiarów rozkładu widmowego szumów dla detektora
z barierą powierzchniową i detektora dryfowego Si/Li/ oraz
sformułowano wnioski dotyczące struktury szumu i prądu ciemnego
badanych detektorów.

Summary.

Some aspects of measuring the noise of semeconductor
detectors are presented. It was shown, that for obtaining
the spectral noise distribution of noises generated in the
detector in its original form, anaffected by the passive
elements network, there is necessary to know the characte-
ristics: I-V, CJJ (f) and RJJ (f) . The results of measurements
of the noise spectra for surface barrier and lithium.i en-
drifted silicon detectors are discussed. Also conclusions .
dealing with the noise distribution structure as well as the
reverse current of examined detectors are given, f f-|,r{"i



Резюме

Представлены некоторые аспекты измерении шумов полупровод-
никовых детекторов. Указано, что для получения распределения
спектральной плотности шумов генерированных в детекторе в форме
неискаженной действием пассивных -элементов схемы, необходимо
знать характеристики: I-V, Cjj(f) и Rp(f)i Обсуждены результа-
ты изменении спектрального распределения туков детектора с по-
веуУ.н'стчк?.: бариером и дрифового детектора Si/Li/ а тах:хе
о , :;;:м/л;;^овано выводы относительно структуры рас преде лск::л п;---
•ios и обратного Hov.3 исследованых детекторов.



1. Wstęp.

Racjonalne wykorzystanie detektorów półprzewodnikowych
uwarunkowane jest między innymi dobrą znajomością ich własności
szumowych. Dotyczy to w szczególności zakresu podwyższonych
temperatur pracy detektorów, .w którym, jak wskazują nieliczne
zresztą w tej dziedzinie prace eksperymentalne ^*^»^f szumy
detektora mają znaczący udział w globalnym rozmyciu linii widmo-
wej, nawet przy stosunkowo wysokich energiach promieniowania
i dużym poziomie szumów własnych przedwzmacniacza. I tak np.
Martini i McMath przy użyciu przedwzmacniacza pracującego
w temperaturze pokojowej o rozdzielczości energetycznej
FWHMg = 1,4 keV, otrzymali dla energii *E я 59,6 ksV globalną
szerokość połówkowego pikv. FWHUp =-3,9 keV dla temperatury
T я 160 К, wobec FWHMj • 1,B keV przy temperaturze detektora
T * 50 K.

W praktyce badań spektrometrycznych dla określenia własności
szumowych detektora korzysta s.ę z pomiaru globalnego rozmycia
widma impulsów monoamplitudowych w założonych warunkach filtra-
cji sygnału tj. przy określonych wartościach stałych czasowych

t, oraz XĄ filtru środkowo-przepustowego włączonego w tor
pomiarowy. Szczegółowe procedury pomiaru tego rodzaju zostały
ujednolicone oraz rozpowszechnione w formie zaleceń normaliza-
cyjnych o skali międzynarodowej ' . Zorientowane są one zasad-
niczo na pomiar całkowitej energetycznej zdolności rozdzielczej
toru spektrometrycznego, uzależnionej od wszystkich działają-
cych w nim efektów fluktuacyjnych: fluktuacji generowania
i zbierania nośników ładunku w detektorze, szumów własnych
detektora oraz szumów układów elektronicznych.

Wyznaczenia wariancji szumów własnych detektora 5 D można
dokonać według tej techniki na drodze pomiarów pośrednich prze-
prowadzanych dla układu detektor-przedwzmacniacz oraz układu
przedwzmacniacz-pojemność zastępcza detektora, w warunkach



iniekcji impulsów ładunkowych г generatora impulsów wzorcowych.
Oznaczając odpowiednio przez S« wariancję szumów dla pierwsze-
go przypadku, zaś przez 6.5 - dla drugiego, szukana wartość
b D wyrazi się prostyn związkiem:

2
6

Należy zauważyć, że dla uzyskania technicznie zadowala-

jącej dokładności estymacji 6 D zalecenia normalizacyjne

nakładają dodatkowy warunek, aby wartości odchyleń standardo-

wych różniły się co najmniej o 20 %, Omawiana metoda okazuje

się mało przydatna dla eksperymentalnej identyfikacji charakteru

szumu detektora ze względu na uśrednianie wartości mierzonej

w nadmiernie szerokim paśmie częstotliwości.

W tym aspekcie bardziej użyteczną jest konwencjonalna

technika pomiaru rozkładu wllmowego gęstości mocy szumów 7' s,

ze szczególną rekomendacją zaawansowanych rozwiązań elektronics-

nycb analizatorów widma ' . Uzyskiwany przy ich pomocy rezul-

tat pomiarowy w formie rozkładu gęstości widmowej mocy szumu

nie odzwierciedla jednak rzeczywistych rozkładów szumu genero-

wanego w różnych mechanizmach fizycznych w detektorze. Przyczyną

zniekształcenia widma jest jego modyfikacja uzależniona od włas-

ności transmisyjnych sieci elementów biernych samego detektora

oraz obwodu wejściowego stowarzyszonego z nim przedwzmacniacza.

Okazuje się nadto, że niektóre z nich są zależne od częstotliwo-

ści, co dodatkowo komplikuje proces modyfikacji rejestrowanego

rozkładu widmowego. Wymienione efekty muszą być przeto uwzględ-

niane przy odtwarzaniu kształtu widma szumowego w jego postaci

pierwotnej wynikającej z mechanizmu generacji szumu. Tego rodza-

ju odwrotna transformacja widma stwarza dopiero podstawę dla

dokonania ewentualnego porównania danych doświadczalnych

z rezultatami obliczeń teoretycznych.



2. Szumowy schemat zastępczy detektora półprzewodnikowego.

Przez szumy własne detektora będziemy rozumieć wszelkie
procesy fluktuacyjne w nim zachodzące w warunkach spoczynko-
wych detektora, to Jest z wyłączeniem efektu detekcji promie-
niowania Jonizującego, Przy takim założeniu można wyróżnić
cztery podstawowe źródła szumów:

- szum śrutowy prądu dyfuzyjnego,
- szum prądu generowanego ładunkiem przestrzennym,

- szum nadmiarowy, oraz
. szum termiczny rezystancji szeregowej rs.

Rys. 1. Zastępczy schemat szumowy detektora
półprzewodnikowego.

Na rys. 1 przedstawiono szumowy schemat zastępczy detek-
tora półprzewodnikowego. Zgodnie z charakterem wyszczególnio-
nych wyżej zjawisk szumowych oraz fizyczną strukturą detektora,
trzem pierwszym źródłom przypisano atrybut źródeł prądowych
bocznikowanych admitancją zmiennoprądową T D bariery oraz
jej pojemnością CD, zaś szum termiczny pozabarierowych części
półprzewodnika rg przedstawiono w formie Johnsonowskiego
źródła napięciowego. Gęstości widmowe mocy tych szumów ozna-
czono odpowiednio symbolami: a<|!>/df, d<ig>/df »

oraz



W większości przypadków rezystancja szeregowa г jest dosta-
tecznie mała aby można ją zaniedbać. Schemat zastępczy z ry-
sunku 1 sprowadza się wówczas do postaci uproszczonej, którą
podano na rysunku 2.

i*> d<|J> d<t*

Rys. 2. Uproszczony szumowy schemat zastępczy
detektora.

2 tej też konfiguracji będziemy korzystać przy restytucji
naturalnego kształtu rozkładu gęstości widmowej mocy szuraćv
dla poddanych badaniom detektorów.

3. Instrumentala badań doświadczalnych.

Dla eksperymentalnego wyznaczenia globalnego rozkładu
gęstości widmowej mocy szumów detektora w jego niezmienione;;,
formie pierwotnej* oprócz przebiegu widma zmodyfikowanego
niezbędna jest znajomość dodatkowych charakterystyk, a miano-,
wicie: zależności rezystancji zmiennoprądowej detektora od
częstotliwości - R^-R^(f) , oraz analogicznej zależności po-
jemności detektora -

Do pomiaru rozkładu widmowego szumów wykorzystano analiza-
tor widma typu 7L5 produkcji F-ey Tektronix uzupełniony
niskoszumym» szerokopasmowym wzmacniaczem napięciowym oraz
źródłem napięcia polaryzacji zaporowej. Na rysunku 3 przedsta-
wiono schemat blokowy takiego zestawu pomiarowego.



ZASILACZ NN

PRZEDWZMACNIACZ

Rys, 3. Schemat blokowy 2estawu do pomiaru widma
szumowego.

Eodstavowe procedury związane z analizą sygnału szxunowego do-
konywane są automatycznie w układzie analizatora. Ze względu
na niekorzystne proporcje między poziomem szumów detektora
a szumem własnym analizatora zaistniała konieczność wstępnego
wzmocnienia badanego szumu. W tym więc celu zaprojektowano
szerokopasmowy przedwzmacniacz o niskich szumach własnych,
o następujących parametrach znamionowych:

- Współczynnik wzmocnienia K y • 30

- Rezystancja wejściowa FL

- Pojemność wejściowa C,
- Pasmo przenoszenia В

10 Mohm

27 pF
50 Hz * 1 MHz

Szczególne znaczenie posiadają szumowe własności przedwzmacnia-
cza. Są one zasadniczo wyznaczone przez elementy jego obwodu
wejściowego. W układzie zastępczym można je wyrazić przy pomocy
ekwiwalentnych źródeł szumu"j równoległego, prądowego o gęs-
tości widmowej d<l|^>/df , oraz szeregowego, napięciowego

с gęstości widmowej d <y^>/df /rys.4./



• ys:. -4. Zastępczy schemat szumowy przedwzmacniacza.

1'ака rozdzielna reprezentacja charakterystyk szumowych

oKazuje sic; nieodzowna mając na względzie procedury oblicze-

niowe zmierzające do wyznaczenia rozkładu gęstości widmowej

szumów badanego detektora. Rysunek 5 podaje przebief i obu skła-

dowych szumu v/ obrębie pasma przenoszenia omawianego przed-

wzmacniacza.

Rys. 5. Rozkłady gęstości widmowej szumów przedwzmacniacza.
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Wysoka wprawdzie, ale ograniczona czułość zestawu pomia-
rowego okazuje się niewystarczającą w obszarze wysokich
częstotliwości w przypadku detektorów o stosunkowo dużej po-
jemności własnej, kiedy to w efekcie modyfikacji widma jego
amplituda ulega drastycznej redukcji. W tym zakresie często-
tliwosci posłużono się przeto kombinowaną metodą rezonansową ,
adaptowaną do współpracy z analizatorem widma.

Pomiar charakterystyk C~ (f) oraz Rp (f) oparto rćw-
nież na metodzie, rezonansowej. W metodzie tej obwód rezonansowy
tworzy badany detektor, to jest jego pojemność C^ i rezystan-
cja R D, wespół z dołączaną indukcyjnością L n oraz bocznikują-
cymi rezystancjami IL, R̂  i R w e. Rysunek 6 przedstawia kon-
figurację układu pomiarowego zestawionego stosownie do wymagań
metody.

PRZEDWZMACNIACZ

DETEKTOR • L n

Op.26

fct
7L5

i
ANALIZATOR

Rys. 6. Schemat blokowy zestawu do pomiaru
C D (£) oraz R D (f) .

Zasadniczą funkcję pełni w nim również analizator 7L5 pracują-
cy w reżimie wobbulatora, który wizualizuje rezultat pomiaru
w formie krzywej rezonansowej badanego obwodu.

11



Wewnętrzna kalibracja skali częstotliwości oraz amplitudy sygna-
łu umożliwia dokładne określenie częstotliwości rezonansowej oraz
oraz dobroci obwodu. W dalszej konsekwencji dane te pozwalają
obliczyć wartości parametrów Cp i R̂ ,.

Należy zauważyć, że rozważana metoda okazuje się praktycz-
nie nieskuteczną w obszarze niskich częstotliwości wobec ogra-
niczeń wnoszonych przez stosowane w tym zakresie cewki induk-
cyjne. Dla uzyskania danych w tym zakresie koniecznym jest
przeto zastosowanie innych, komplementarnych technik pomiaro-
wych. W szczególności w relacjonowanych tu badaniach dla wyzna-
czenia wartości С~ posłużono się prostą metodą pomiaru impe-
dancji obwodu obciążonego dominującą rerystancją R o o znanej
wartości. Przy spełnieniu warunku H 0 4 3 L | | R sposób takt
pozwala wyznaczyć wartość C~ z zadowalającą dokład łością.

Wyniki pomiarów.

Dla weryfikacji słuszności przedstawionej wyżej koncepcji
pomiarów kompleksowych oraz ilościowej oceny jak dla różnych
rodzajów detektorów półprzewodnikowych manifestuje się efekt
modyfikacji widma szumowego przeprowadzono pomiary zespołu
charakterystyk dla dwóch typów detektorów krzemos. ych: detektora
z barierą powierzchniową oraz detektora dryfowego Si/Li/.
Detektory te zostały wykonane w Zakładzie Elektroniki Fizycznej
Instytutu Fizyki U.«J„ w Krakowie.

Detektor z barierą powierzchniową Au-Si o powierzchni
czynnej 132 mm wykonano na krzemie typu "n" o oporności właś-
ciwej 50 Om cm, detektor dryfowy natomiast o powierzchni
czynnej 132 mm wykonano na płatce krzemowej typu "p" o gru-
bości 3 mm i oporności właściwej 1500 Om cm.

Na rysunkach 7 1 8 przedstawiono odpowiednio statyczne
eharłkttryetyki prądowo napięciowe obu detektorów.
Pozwalają one wyznaczyć wprost wartość rezystancji własnej
detektora R D dla skrajnego przypadku gdy f-0.
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Kolejne rysunki 9 i 10 pokazują zależności pojemności de-

tektorów C D od częstotliwości. Na uwagę zasługuje charakterys-

tyczny wzrost pojemności w obszarze niskich częstotliwości dla

detektora z barierą powierzchniową /rys. 9/. Zaobserwowany

efekt daje się dobrze uzasadnić jako rezultat obecności głębo-

kich poziomów domieszkowych w krzemie " ' . W detektorze

Si/Li/ zaznacza się stosunkowo słaba zależność pojemności od

częstotliwości, uwidacznia się natomiast wpływ napięcia polary-

zacji, który można przypisać odstępstwu rozkładu pola elektrycz

nego od zakładanego kształtu idealnego w wyniku niezupełnego

skompensowania warstwy "i".

r—i
U.
O.
a

1200

1000

800

600

400

200

—
"•—

'

o o o U = 10V
д д л LU50V

i

2 s 103 2 s Ю4 2 5 Ю5 2 5 106

fCHz]

Rys.9. Charakterystyka Cj» (f) detektora z barierą
powierzchniową.

14



u.
о.
о

о

10
f

к .

I

)

1

i О

>• •" A i ' m i -

!

л

>—1

k — —

1

o o U - 1 0 V i
* -» ij=ioovf 1

J _. I.I -f-°~
> _J.

_Л-_

—o_(__ 0

— Д — I Л

j

1

—o-
—u-

20 — - ~~

5Ю' 103 2 Ю'A 2 105 л»
fCHzJ

10'

Rys.10 C h a r a k t e r y s t y k a CD ( f ) d e t e k t o r a dryf-iwego Sł/T--:/,

I 5

ci
u

o?

10'

1OC

10°

О 0

- Л й

ч

о

\ .

и
и

\
N

= 10V
= 50\

ч

Ч

Ч

ч
V

V

\

\

\

S
\
ч.ч\

ч\
\

N

104

5-101 102 2 5 1 0 3 2 5 1 Q 4 2 5 1QS 2 5 1 Q 6
f

Rys.11. Charakterystyka RD (f) detektora z barierą
powierzchniową

15



Do konstrukcji wykresów z rys. 9 i 10 wykorzystano dane
pomiarowe uzyskane zarówno metodą rezonansową Jak impedancyjną.
Błędy estymacji wartości C D dla detektora Au-Si nie przekracza-
ją wartości 10 Й zaś dla detektora Si/Li/ 15 *.

Rysunki 11 i 12 ilustrują z kolei rezultaty pomiarów
rezystancji zmiennoprądowej detektora w funkcji częstotliwości,
przeprowadzonych metodą rezonansową.

У
O

ar
2

108

с

i

107

5

2

106

5

2

105

5

2

—

&
л с

4

s.

t

ł

\

4

ч
\

4

\

* * U-100V

ч

\

\
\

4

\
4

\

\ >

4

1

\

2 S 10 3 2 5

Rys.12. Charakterystyka RQ (f) detektora dryfowego

2 S 1O5 2 5 1O6

f С Hzl

16



Błędy estymacji wartości R D mieszczą się w przedziale do 10 %.
Liniami przerywanymi wykreślono przypuszczalne kształty prze-
biegów wyznaczanych charakterystyk w obszarze częstotliwości
nie objętym pomiarem. Przedłużone części charakterystyk zmie-
rzają do wartości granicznych R D wyznaczonych z charakterystyk
prądowo-napięci owych detektorów.

Rysunki 13 i 14 przedstawiają ostateczny wynik działań
pomiarowych i obliczeniowych, tj. zrekonstruowane przebiegi
rozkładów gęstości widmowej mocy szumów badanych detektorów.
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Rys.13. Zrekonstruowane widmo szumów detektora z barierą
powierzchniową
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Zgodnie 2 ogólnie przyjętym sposobem reprezenta-.ji, gęstość
spektralną mocy szumów wyrażono w jednostkach względnych
I g/lD» przy czym Ip jest średnią wartością prądu ciemnego
detektora, zaś I powiązane jest umownie z "lokalną" gęstością
mocy szumów wg relacji Schottky'ego

i (f) 2 e I
eq (2)

W powyższym wzorze S. (f) określa gęstość mocy szumów genero-
wanych w trzech źródłach prądowych uwidocznionych na rys. 2,
e jest ładunkiem elektronu, natomiast I reprezentuje równo-
ważny prąd detektora jaki musiałby płynąć aby jego szum śrutowy
był równy wartości lokalnej S^ [1) .



«Tak łatwo wykazać, w rozkładzie widmowym mocy szumu
detektora z barierą powierzchniową /rys.13/ można wyróżnić dwa
charakterystyczne składniki widma:
- szum nadmiarowy o rozkładzie dającym się opisać zależnością
typu:

- szum biały obejmujący łącznie szum prądu dyfuzyjnego

d <t?^>/df , i szum generacyjno rekombinaeyjny

Zasięg szumu nadmiarowego rozciąga się w skali częstotli-
wości aż do wartości f* 10 Hz. W obszarze wyższych częstotli-
wości do inuje szum biały. Na szczególną uwagę zasługują licz-
bowe war•ości stosunku . Igg/lrj kształtujące się na poziomie
daleko niższym od jedności.

Rozkład mocy szumu w detektorze dryfowym Si/Li/ jest bar-
dziej złożony niż w przypadku detektora z barierą powierzchnio-
wą. Dobrze wyodrębniona jest tutaj /rys. 14/ składowa biała
szumu dla wysokich częstotliwości, przy czym podobnie jak w de-
tektorze z barierą powierzchniową, stosunek I e a/* D

 d la tego
obszaru jest mniejszy od jedności* Funkcja rozkładu widmowego
szumu nadmiarowego w tym detektorze nie daje się opisać prostą
zależnością typu 1/f11.

Dla zilustrowania omawianego efektu modyfikacji widma
szusowego przedstawiono na rysunku 15 wspólnie dwa przebiegi
rozkładów gęstości mocy szumów detektora z barierą powierzchnio-
wą; pierwszy manifestujący się na zaciskach detektora /krzywa 1/,
oraz drugi odpowiadający zrekonstruowanemu rozkładowi pierwot-
nemu /krzywa 2/.



5-Ю1 Ю 2 2

с Hz:
.'iS. Porównanie charakterystyk szumowych detektora

z barierą powierzchniową.
1 «• charakterystyka odniesiona do zacisków detektora
2 - charakterystyka po rekonstrukcji.

Wnieski.

Uzyskane rozkłady widmowe szumu detektora przedstawiają
łącznie szumy generowane w trzech różnych mechanizmach fizycz-
nych: szum prądu dyfuzyjnego, szum generacyjno-rekombinacyjny
oraz szum nadmiarowy.

Jeśli według wspomnianej uprzednio konwencji przypisać
każdej składowej odpowiednią wartość prądu ekwiwalentnego ̂
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I wówczas dla każdej г:'-.laIowę; szusu można wyr.iz.Lć rrsinr'-'.

speKtralnc mocy szumćy w jednostkach wTî lertTivsh T • 'r. *
° eqa; i

I tak, szum prądu dyfuzyjnego jest szuraeir o.-rysto i rut с rym

o rozkładzie opisanym równam ез: Schcr.;tky'e:jo, a zater; prąd

ekwiwalentny z mocy definicji równy ji'ist iużsarnośniowo pr^iowi

dyfuzyjnemu. Innymi słcwy stosunek I_„ ,„--, A ^ - 1-

Wysokcczęstotliwościowa składowa widr.a .szumu generccyjnc

rekonbinacyjnego stanowi również widmo białe» jednakowoż stosu-

nek przynależnej mu wartości prądu ekwiwalentnego I .„. do
-̂ 4 I ь t

średniej wartości pi-ądu generacyjno-rekombinacyjnego I jest

mniejszy od jedności. Scctt i Strutt oraz niezależ-

y y

nie Lauritzen wykazali, ża wartość tego stosunku wynosi 2/3.

Scott i Strutt potwierdzili na^to doświadczalnie rezultaty

ćjnalizy teoretycznej badaniami przeprowadzanymi dla detektora

złączowego z pierścieniem ochronnym w warunkach gdy prąd gene-

rowany ładunkiem przestrzennym stanowił dominującą składową

prądu ciemnego. Według A.Van der Ziel'a wartość 2/3 uzyskuje

£ię dla diody o stałyir. polu ele rfcrycznym v/ obszarze bariery

/idealny detektor p-i~n/, natomiast przewidują wartość 11/15

dla diod o liniowym rozkładzie pola elektrycznego w barierze

/detektor z barierą powierzchniową/.

Mając na uwadze powyższe relacje można zinterpretować

wyiiiki badań własnych. Otóż w obszarze szumu białego dla obv.

detektorów stosunek wartości globalnej prądu ekwiwalentnego

do całkowitego prądu ciemnego okazuje się znacznie mniejszy

od w . Dla detektora z barierą powierzchniową osiąga on wartoś-

ci:

dla U p - 10 V т^З < 0,26

I
dla U « 50 V -S3 . 0,32

F D
dla detektora dryfówego natomiast:

dla Un - 10 V ys* - 0,18
v D
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dla !.: = 100 v »2a » c,"!6

lak silna degradacja wartości stosunku ^g/In P° części
wynika г obniżenia poziomu szumu generacyjno-rekombinacyjnego,
w znaczącej mierze jednak uzależniona jest od poziomu prądu
upływu powierzchniowego, nie dającego wkładu szumowego w obsza-
rze wysokich częstotliwości. Do analogicznej konkluzji doszli
Masuda ' i Łlaoer analizując wyniki badań energetycznej zdol-
ności rozdzielczej odpowiednio detektorów z barierą powierzchnio-
wą oraz detektorów dryfowych..

Zgodnie z ogólnie uznawanym poglądem prąd upływu po-
wierzchniowego generuje szum nadmiarowy, jak dotąd brak jednak
teoretycznego opisu tego zjawiska. Godną uwagi jest silna zależ-
ność szumu nadmiarowego od napięcie występująca w detektorze •
z barierą powierzchniową. Koresponduje z nią wzrost prądu upły-
wu powierzchniowego uwidaczniający się na charakterystyce prą-
dowo-napieciowej detektora jako odstępstwo od jej przebiegu
teoretycznego , opisanego zależnością typu:

I D « a +

Autorzy pragną serdecznie podziękować P.P. Prof, dr hab.
Kazimierzowi Grotowskiemu oraz Doc. dr hab. Stanisławowi Mic-
kowi, jak również kierowanemu przez Nich zespołowi Zakładu E-
lektroniki Fizycznej Instytutu Fizyki U.J. za udostępnię do
badań detektorów półprzewodnikoych własnej konstrukcji.
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