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Streszczenie

W pracy omówiono znaczenie szumu nadmiarowego w detekto-
rach półprzewodnikowych pracujących w podwyższonej temperatu-
rze. Przy założeniu konwencjonalnej filtracji typu CR-RC wyzna-
czono wariancję napięcia szumów wyjściowych układu. Wprowadzono
pojęcie drugiej narożnej stałej czasowej t£ szumów. Wyprowa-
dzono zależność względnego stosunku sygnału do szumu od. szumo-
wych ( t i TL) oraz układowych ( lp i t ) stałych czasowych,
oraz przedstawiono ją w formie graficznej.

SunBfiary
T"

t- In the-^paj2er—the importance of the excess noise irie the
semiconductor detectors operating at the elevated temperature
is discussed. Under the assumption of a conventional CR-RC type
filtration the variancy of the noise output is determined. The
new term "second noise-corner time constant" wa« proposed.
• There was derived the expression fot relative signal-to-noise
ratio as the dependence on the noise (Xc and t-£\ as well
as circuits (tp and Ь) timt constants. -This was^ also presented
to a. graphical from, ft tefc. , :r$'ir>t,f (n

Реввме
В стати обсуждается важность избыточных шумов

в полупроводниковых детекторах работающих в повышенной
температуре. При принят» конвенционального фильтра типа
СР-РС определено вариант» шумов на выходе схемы.
Предложено понятие "второй шумовой постаянной времени"
Выведено зависимость релятивного соотношения сигнал-шум
так от шумовых (*с и If) как и схемных (1? и ъ ) поезо-
анннх времени и представлено te в графятеской форме.
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'1. Wstęp

Skrępowania eksploatacyjne spektrometrów z detekto-
rami półprzewodnikowymi wynikające z konieczności ich
kriostatyzowania już od dawna stanowiły stymulus do podej-
mowanie badać nad możliwościami i warunkami pracy detekto-
rów półprzewodnikowych w podwyższonych- temperaturach.
Szereg prao doświadczalnych wykonanych w tym przedmiocie
[i+73 wyka2ał, zgodnie zresztą г przesłankami teoretycznymi,
że w podwyższonych temperaturach wśród czynników determinu-
jących globalne rozmycie linii widmowej znaczącą rolę odgry-
wać" poczynają szumy własne detektora» Problem szumów w pra-
cach tych został, jednak potraktowany bardzo powierzchownie.
W wielu z nich założono iż widmo szumów detektora jest widmem
białym. Uwaga autorów wymienionych prac w większości koncen-
truje się na ustaleniu korelacji pomiędzy charakterystyką
prriowo-napięciową detektora a zdolnością rozdzielczą
spektrometru. Wydaje się przeto celowym zwrócić uwagę na
problem wpływu temperatury na rozkład gęstości widmowej mocy
szumów detektora i w tym kontekście zbadać udział szumów
detektora w efekcie poszerzenia linii widmowej spektrometru
przy założonych warunkach filtracji sygnału.

2. Stan zagadnienia

W latach sześćdziesiątych zostały stworzone teoretyczne
podstawy filtracji analogowej w spektrometrach z detektorami
półprzewodnikowymi [6,9] • 2 powodzeniem zaadaptowano również
koncepcję filtru optymalnego oraz opracowano szereg konkret-
nych rozwiązań filtrów stacjonarnych i niestacjonarnych

W analizie szumów układu detektor—przedwzmacniaez
uwzględniano początkowo tylko dwa źródła szumów LSl ! równo-
ległe szumy prądowe o widmie"białym i szeregowe szumy napię-
ciowe również o widmie białym. Później Hatch [.13] uzupełnił
ten model napięciowym źródłem szumów typu 1/f.



W przypadku przedwzmacniaczy ładunkowych z pojemnoś-
ci owo- rezystywnym sprzężeniem zwrotnym o poziomie równo-
ległych szumów prądowych decyduje szum termiczny rezystora
Rp zapiętego w pętli sprzężenia zwrotnego, natomiast poziom
szeregowych szumów napięciowych podyktowany jest szumem
termicznym kanału wejściowego tranzystora polowego. Dla wy-
mienionych, najbardziej znaczących, źródeł szumu oraz przy
typowej filtracji typu CR-RC, optymalną wartość stałej cza-
sowej obu filtrów składowych określa znana zależność;

\ C i t ' <1>

gdzie a * jy - jest gęstością widmową mocy białych
szumów napięciowych,

b : «> - jest gęstością widmową mocy białych
szumów prądowych, oraz

C. - jest całkowitą pojemnością wejściową układu
detektor-przedwzmacni acz.

Dla przedwzmacniaczy ładunkowych tego typu współpracu-
jących г detektorami o małej pojemności rzędu kilku pikofa-
radów optymalna stała czasowa filtru kształtuje się
1 o p t « ( 1 * 5 ) ya.

Hatch wykazał [131 » ze uwzględnienie szumów napięcio-
wych typu 1/f wejściowego tranzystora polowego prowadzi do
pogorszenia zdolności rozdzielczej spektrometru nie ma na-
tomiast wpływu na wartość optymalnej stałej czasowej *^or+ >
gdyż wkład szumów napięciowych tego typu w rozmycie prążka
widmowego nie zależy od stałej czasowej filtru.

V wyniku wyeliminowania rezystora Rp z pętli sprzężenia
zwrotnego w tzw. wersji bezrezystywnej przećwżnacniacza ła-
dunkowego na białe szumy prądowe składają się w zasadzie
tylko szumy prądu ciemnego detektora i szumy prądu bramki.
tranzystora polowego. Jeśli zatem przyjąć dla temperatury



azotowej (T*87 %) wartość prądu ciemnego detektora na po-
ziomie ( Ю " 1 2 г 10~1') A to w takim przypadku optymalna
stała czasowa jest na ogół większa od 10 ps.

W temperaturze pokojowej obserwuje się znaczny wzrost
prądu ciemnego detektora. Prąd ten jest wszakże sumą trzech
głównych składowych: prądu dyfuzyjnego i.» prądu genera-
cyjno-rekombinacyjnego i-..- oraz prądu upływu powierzchnio-
wego if.. Każda składowa jest źródłem odpowiednich szumów
różniących się kształtem charakterystyki widmowej.

Szum prądu dyfuzyjnego jest szumem śrutowym o gęstości
widmowej opisanej znaną formułą Schottky'ego:

S t (f) - 2 q i d (2^
d

Szum prądu generacyjno rekomblnacyjnego na bardziej
złożone widmo częstotliwościowe. Widmo to można przedstawić*
w postaci:

gdzie t̂ . - stała czasom pułapkowania, zaś składowa nisko-
częstotliwościowa S» jest znaczącą jedynie dla częstotli-
wości spełniających warunek <^T^.< 1. Według Lauritzena C
dla diod krzemowych t^ mieści się w granicach (101 + Ю "

Z prądea upływu powierzchniowego jest związany szum
nadmiarowy, którego widno daje się często opisać zależnością
typu:

Wykładnik potęgowy n w wielu przypadkach jest rzędu jedności»
stąd też szua ten bywa często zwany szumen 1/f.



•Własności szumowe detektorów opisywane są często przy
pomocy pojęcia ekwiwalentnego prądu szumów ! zdefiniowa-
nego w oparciu o powołaną wyżej formułę Schottky'ego (1) .

W *
Tak więc dla szumu śrutowego prądu dyfuzyjnego otrzymuje
się tożsamościowo

<*>

Dla opisu szrurau generacyjnó-rekombinacyjnego otrzymuje sir-
natomiast wyrażenie

przy czym parametry I oraz I w ogólnym przypadku

zależą od rozkładu pola elektrycznego w obszarze bariery
. V szczególności dla pola jednorodnego

Na rysunku 1 przedstawiono rozkłady widmowe szumów
detektora z barierą powierzchniową o powierzchni 132 ram2

[16} . Detektor ten został wykonany z krzemu typu "n*
o oporności\fO omem. Łatwo'zauważyć, że szum typu 1/f tego
detektora przyjmuje znaczące wartości w obszarze częstotli-
wości odpowiadającym pastnu przenoszenia filtru w torze
spektromefrycznym. Poziom szumu białego dla tego detektora
określa wartość prądu ekwiwalentnego szumów I = 5.10~"A.
Zauważmy, że ekwiwalentny'prąd szumów termicznych rezystora
Rp staje się już pomijalny. Załóżmy więc dla przykładu
Rp« Ю 7 ómóV oraz T»290 K.
Z warunku równoważności reprezentacji charakterystyk szumo-
wych wyrażonego równością (8V



to1

10°

10 V

Rys. 1.

otrzymujemy wartość 1̂

(8)

Wypływa stądl wniosek,
że v rozważanych warunkach termicznych kwestia ewentualnej
redukcji szumów na drodze eliminacji rezystora Rj. przestaje
być istotną. •

Znaczącą rolę należy natomiast przypisać szumowi nad-
miarowemu i temu właśnie zagadnieniu poświęcona jest
przedstawiona niżej analiza.



3, Analiza szumowa detektora

Podstawę dla analizy szumowej detektora stanowi
szumowy schemat zastępczy układu detektor-przedwzmacniacz
uwzględniający najbardziej znaczące źródła szumów. Schemat
przedstawiono na rysunku 2. Yfyróżnione źródła szumów
obejmuj?:

Rys..2. '

- równoległe szumy pradrve o widmie białym, na które skła-
dają się szumy białe detektora, szum termiczny rezystora
w obwodzie polaryzacji .detektora огаг ekwiwalentne szumy
prądowe stopnia wejściowego pr2edwzraacniacza,

- równoległe szuoy prądowe detektora typu 1/f,
- szeregowe, napięciowe szuray białe, generowane w stopniu
wejściowym przedwzmacniacza. Szumy te są zasadniczo
zdeterminowane poziomem szumów termicznych kanału wejścio-
wego tranzystora polowego.

V analizie pominięte zostaną natomiast szumy napięciowe
o rozkładzie widmowym typu 1/f nające swe źródło w tranzys-
torze polowym. Jak już wspomniano szumy tego rodzaju nie
mają wpływu na warunki optymalnej filtracji.



Elementy bierne układu zastępczego R^ oraz C^ repre-
zentują odpowiednio wypadkową rezystancją i pojemność
działające na wejściu przedwzracniacza. Blok CR-RC stanowi
środkowoprzepustowy filtr złożony z układu różniczkującego
i całkującego o identycznych stałych czasowych " ̂ -n.

Gęstość widmowa mocy szumów na wyjściu przedwzmacniac2
ładunkowego przy założeniu, że Ky. )>> 1 dana jest wyrażeniem

2 V * лг2ч у о л»*2^ о j-^<2N

C9)

Vidmo powyższych szumów modyfiko\irane jest w efekcie działa-
nia filtru. Dla założonego typu filtru moduł jego przepusto-
wości widmowej wynosi

(1СЛ

Korzystając z oznaczeń przyjętych v formule (1) oraz trans-
formując zależność 4 do postaci

2
—

2 71 f
s± (t) - -4?Д = —s

wprowadzając tudzież ozraczenia; tp <* CpRp; t; = R.C,.

z równania (9) otrzymujemy wariancję szumów na wyjściu ca-
łego układu.

C 1 2 )
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\! większości przypadków spełnione s?t nierówności
oraz 1±y>Z , jak również C p « C i # V obrąbie pasma przeno-
szenia filtru <-Л jest rzędu jedności, wobec czego można
założyć że Wl„ » 1 oraz w t ^ ^ i v/ przedziałach często-
tliwości, z których przyczynki do całki (12) są niezerowe.
Uwzględniając powyższe relacje otrzymujeny przybliżone wyra-
żenie na wariancję szumów w postaci.

oo 2 .oo
n 1 1 Ci \ Г (Л yZ f?

, тг^Ч _ -2 f 1 \ I j , \ "r . D_ L..
^ 0 '

sz
co

Fo v^'konaniu calkovrania otrzynrjijemy.

41 4 b 2 2

Wyrażenie С. Д zwane też potocznie narożaą stałą czasov;:;.
wyznacza częstotliwość, przy której napięciowe szumy białe

oraz scałkowane na pojemności wejściowej Ĉ , białe szumy prądo-
we są sobie równe. W przypadku gdy szumy typu 1/f detektora są
zanieibywalne wówczas narożna stała czasowa jest zarazem
optymalną.

Oznaczmy iloraz b /c symbolem t f . Tak zdefiniowana sta-
ła czasowa wyznacza częstotliwość, przy której prądowe szumy
białe oraz prądpwe szumy typu 1/f stają się równe. Frzez ana-
logię do stałej czasowej 'Z.o możnaby nazwać ją drugą narożną
stałą czasową. Jak już wspomniano, w temperaturze pokojowej
szumy równoległe układu detektor-przedwzmacniacz są praktycznie
zdeterminowane szumami detektora, stąd też pojęcie wprowadzonej
stałej czasowej t- odnosi się do szumów detektora.

11



Wprowadzając powyższe oznaczenie do równania (14) otrzymujemy:

* тb 2 f Д^С

f i TT* т*
Wariancja szumów na wyjściu określa Jednoznacznie równo-

ważny ładunek szumów "ENC". Na mocy definicji można przeto
napisać:

sz

gdzie e - jest podstawą logarytmów naturalnych, zaś К -
wzmocnienie ładunkowe przedwzmacniacza. Pojęcie równoważnego
ładunku szumów jest szczególnie wygodne dla określenia stosunku
sygnału do szumu SNR,- Jeśli więc symbolem Q określić ładunek
generowany w detektorze w akcie detekcji, wówczas stosunek
sygnału do szumu wyrazi się ilorazem tegoż ładunku Q oraz
ENC. Ładunek wytwarzany w detektorze przez pojedynczy kwant
lub cząstkę o energii E opisuje znana formuła:

a - f q (17)

przy czym w jest energią wydatkowaną na wytworzenie pary
swobodnych nośników, zaś q - ładunkiem elementarnym*

T.f oparciu o równania (15^ Об) i (.17) nożna napisać:

SNH = ~ r 5 : . (18)

•'" v |/*if ш -T г,. У Л

Formuła powyższa upraszcza się znacznie dla przypadku, gdy
szumy detektora typu 1/f są pomijalnie małe. W takim przypadku
mamy*

12



Nietrudno wykazać, że stosunek sygnału do szumu opisany
równaniem (19) osiąga wartość maksymalną dla warunku równości
X « tg* Wynosi ona w szczególności.

v/ e Ъ

\vrielkością tą posłużymy się w charakterze czynnika nortral i гл-
Jącego w celu zdefiniowania i obliczenia wartości względnego
stosunku sygnału do szumu V) . Tak więc na raocy założenia

- SNR

V
Zespół zależności (18}, (201) i (2fl prowadzi do wyrażenia

SNR
max

Na kolejnych rysunkach przedstav/iono odwzorowanie graficzne
powyższej zależności. Każdy z rysunków podaje rodzinę krzy-
wych reprezentujących zależność względnego stosunku sygnału do
szumu od stałej czasowej filtru "T." oraz stałej czasowej " "
рггу ustalonych parametrach X c i tp. We wszystkich rozwa-
żanych przypadkach przyjęto identyczną wartość T p в 1 ns.
Warto przy tym zwrócić uwagę na fakt, że dla Ъ р > X współ-
czynnik У\ słabo zależy od tpf

13



Rys. 3 .



м-

Rys. h.
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Rys. 5.

l i



•м-

Rys. б.
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4. Wnioski

Przytoczone wykresy unaoczniają przemieszczanie maksi-
mum względnego stosunku sygnału do szumu w zależności od war-
tości "szumowych" stałych czasowych, pozwalając w łatwy sposób
yznaczyć optymalną stałą czasową filtru.

V kontekście przeprowadzonej analizy uwydatnia się
szczególnie znaczenie znajomości charakterystyk szumowych
zarówno detektora jak i stowarzyszonego z nim przedwzmaonia-
cza. Tylko na ich podstawie można bowiem wyznaczyć wartości
parametrów tc i 1^.

Z punktu widzenia optymalizacji warunków filtracji godnym
uwagi jest-fakt, że z malejącą wartością stałej czasowej 1 f

maksimum względnego stosunku sygnału do szumu przesuwa się
w kierunku krótszych stałych czasowych filtru. Przesunięcie to
jest szczególnie znaczące w obszarze dużych stałych czasowych
filtru 1 . Dla ilustracji tego efektu przytoczymy przykładowe
obliczenia wykonane dla badanego układu detektor-przedwzmac-
niacz. Rozkład widmowy szumów użytego detektora pokazano na
rysunku 1. Przy napięciu polaryzacji ^«50 V pojemność złą-
czowa tego detektora wynosi 500 рГ. Stała czasowa I ^ przyj-
muje wartość 8 ps zaś ekwiwalentny prąd szumu białego jest
równy 0,5 pA.

Gęstość widmowa napięciowego szumu Wlałego przedwzmacnia-
cza podyktowana była własnościami szumowymi wejściowego tran-
zystora polowego ( SN 4416). Szum ten wyraża się wartością
4 nV/)/ Hz'. V/ konsekwencji narożna stała czasowa t- * 5 jus.
Dysponując wartościaffli szumowych stałych czasowych odczytujemy
г wykresu (rys. 5 ] wartość" optymalnej stałej czasowej filtru.
Dla rozważanego przypadku ^Op-t * 2,5 us. Względny stosunek
sygnału do szumu jest wówczas równy 0,75. W razie pominięcia
składowej szumu datektora typu 1/f optymalna suała czasowa
filtru byłaby równi narożnej stałej czasowej t c » 5 ps.
Zachowanie takiej wartości stałej czasowej filtru pomimo obec-
ności szumów 1/f spowodowałoby degradację względnego stosunku
sygnału do szumu do poziomu 0,59.
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•Przytoczony przykład dotyczy„najlepszego egzemplarza
z serii ideiftycznych geometrycznie detektorów wykonanych
z tego samego materiału półprzewodnikowego. Inny, losowo
wybrany detektor charakteryzował się następującymi parame-
trami: I = 1,5 JJA, ^-c

e3 jus oraz tf=0,i6 jus. Optymalna
stała czasov/a filtru wynosi w tym przypadku ^•0T)t

= °»'' ̂ 5*
zaś przynależna wartość względnego stosunku sygnałi: До szumu
<rt = 0,43, Nieuwzględnienie szumu nadmiarowego wyrażające
się przyjęciem za % ^ wartości X c doprowadziłoby do
3,5 krotnego pogorszenia stosunku sygnału do szumu.
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