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(54) Paeivačni vrstva Si/Li detektorů ionizujícího 
zářeni 

(57) ffešenl ее týká paaivačni vrstvy 
Si/Li detektorů ionizujícího zářeni, slo-
žené z vytvrzené suspenze práškového nitri-
du boru nebo oxidu hlinitého v roztoku pi-
ceinu a nepolárního rozpouštědla,- např. to-
luenu,' a to z 1 až 8 dilů hmotnostních pi-
ceinu,t 3 až 9 dilů hmotnostních nitridu 
boru nebo oxidu hliníku a 1 až 10 dilů ne-
polárního rozpouštědla* Řešeni je možno 
využit k ochraně povrchu přechodu detekto-
ru u systémů cyklicky chlazených na teplo-
tu kapalného dusíku a při použiti opto-
elektronické zpětné vazby předzesllovaěe 
k ochraně zabraffujlcl vstupu světla do de-
tektoru* 

/ 
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Vynález ее týká paeivačni vrstvy Si/Li detektorů ionizujícího zářeni, která 
zajišťuje dlouhodobou stabilitu Jejich voltanpérových charakteristik e Šumových vlast-
nosti. 

Součaaně připravované polovodičové detektory ionizujícího zářeni maji obnažený 
n+— p,i roap. n + - i - p přechod. Pokud Je detektor umístěn v evakuované» kryostatu a 
trval© chlazen,! Jo z funkčních dflvodQnechránôný přechod scela vyhovující. Při některých 
aplikacích je nutno kryoetetovaný detektor ohřát na teplotu mietnoeti a při této teplo-
tě skladovat. To sa týká například Si/li detektorů, zejména v těch případech,1 kdy Jsou 
chlazeny pomoci Peltlorových článků. Při přerušeni chlazeni a n á s l e d n é m o h ř í v á n i s t u -
dených části kryostatu dochézi к uvolňováni nečistot z povrchu vlivem deaorpce. V přípa-
dě,! ža je v kryostatu molekulové elto, zeolit,- pak i z této látky® Tyto nečistoty potom 
kondenzuji na studenějších částech kryostatu,' zejména na povrchu detektoru,' ktorý zůstá-
vá nejchladnějgi čáeti soustavy. Při skladováni v noreálnia atmosférickém prostředí ae 
detektor znehodnocuje ze stejných příčin» Sorpce nečistot, iontů na povrchu má ze násle-
dek degradaci voltampérovó charakteristiky a zhoršeni šumových vlastnosti diody. 

Při použiti předzesilovače к detektoru s půleni optickou vazbou jo nutno za-
bránit vstupu světla do detektoru® Vnik světla do detektoru má za následek zvýšeni kli-
dového proudu, zvýSoni Shocklsyho výetřelovóho Sumu a valmi často i zvýěenl generačně 
rokoabinačniho šumu. 

К ochraně p-n přechodu proti sorpci nečíatot je v současnosti používáno několik 
typů pasivaci povrchu.' Tyto panivace j во u uvedeny v patentových spisech DOS č, 26 49 078, 
DD č. 2 0 8 01 3 , 

Ve spisu DOS č. 26 49 078 je popisována pasivace polovodičových detektorů s povr-
chovou barierou pro detekci částic a iontů. Зеке nejjednodušší způsob pasivace zde uvá-
dějí termickou oxidaci. Tato metóde j® pro detektory Si/U. nepoužitelná z důvodu nutnos-
ti provádět oxidaci při vysokých teplotách kolem 1 000 °C, což by u Si/Li detektorů vadlo 
k rozdriftovéni iontů litia в tie к© zničeni detektoru. Dálo jo zde uváděna možnost pa-
sivace vratva»i nitridu kř aniku, oxidu barya»' oxidu titanu, oxidu hliníku. Pasivace se 
provádějí metodou katodového rozpracováni nebo metodou vakuového naparováni, nejčastěji 
pomoci elektronového děla« Obě aatody maji dvě nevýhody. Geometrie Si/Li detektoru vy-
lučuje rovnoměrně naneseni ochranné vretvy těmito raetodaml, Obě metody vyžadují velice 
drahá zařízeni. 
Vo epieu DD č. 208 013 Je též uvedeno pasivace piceinem. 

U způsobů peeivace podl® vý8® uvedených patantů tvoři oxidové paaivace, tj. oxi-
dem křo«ikuj< oxldan hliníku,' reap. nitridem křemíku velmi tenké transparentní vrstvy 
tlouSCky mn až ддщд kteró nozebrefiuji průniku světla na povrchu p-n přechodu detektoru. 

Ve spise DD č, 208 013 je uvedeno, že pasivace je nezbytná zvláště u atruktur 
pracujících při teplotě místnosti. Z důvodů, uvedených výše»' Je však nutná i u cyklicky 
chlazených systénů. 

Nežádoucí Jevy účinně potlačuje paeivoční vrstva Si/Li detektorů ionizujícího zá-
řeni podle vynálezu. Oeho podstata apočivá v tom, ž© peeivační vratva je tvořena odpaře-
ni» rozpouštědla vytvrzenou euspenel 3 a ž 9 dilů hmotnostních nitridu boru nebo oxidu 
hliniku v roztoku 1 až 8 dilů hmotnostních picelnu a 1 až 10 dilů nepolárního rozpouštěd-
l a . 

Vyšších účinků oproti znáraým paalvečnim vretvém je dosaženo tim, ž© vlastnosti de-
tektoru se neněni při uvedeném velmi širokém rozeahu složeni paeivačnl suspenze. Složení 
pasivačni vrstvy účinněji potlačuje průnik světelného záření. 
Pasivační vrstva podle vynálezu ja použita v následujících příkladech. 

Přiklad 1 
S nepasivovanýe detektorem Si/Li o aktivním průměru 5 na s použitím předzesilova-

če se stejnosměrnou zpětnou vazbou drain-faedbeck byla změřena rozliSovaci schopnost 
172 e V na energii 5,!9 k ? V při zátěži 200 impulsů/s» P ř i zátěži 10 000 impulsů/s ae rozll-
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šovaoí schopnost zhoršila na hodnotu 300 eV. Potom byly elektrody detektoru sevřeny , 
mezi dvě teflonové destičky a na nezakrytou část, Jež tvoři přechod detektoru, bylo 
pomoci stěrky naneseno 0,1 ml pasivačni suspenze. Paéivačnl směs se skládala z 1 dilu 
picelnu,' 3 dílů nitridu boru a 1 dilu toluenu» Po vysušeni byl detektor zapouzdřen a 
použit předzesilovač s půleni optoelektronickou vazbou* Při zátěži 200 impulsů/a byla 
doaažena rozlišovací schopnost 174 aV,'přl zátěži 10 ООО1 impulsů/g byla rozlišovacíschop-
nost 176 eV,- při zótSži 30 ООО impulsů/s pak 176 aV. 

Přiklad 2 
S nepasivovaným detektorem o aktivním průměru 15 mm s použitím předzesilovače 

ее stejnosměrnou zpětnou vazbou drain-feedback byla změřena rozlišovací schopnost 213 eV 
na energii 5,9 keV při zátěži 200 impulsů/s. Při zátěži 10 000 impuleů/e ее rozlišovací 
schopnost zhoršila na hodnotu 315 eV. Potom bylo naneseno 0,4 ml paeivačni suspenze stej-
ným způsobem jako v přikladu 1« Pesivačni směs se skládala z 8 dílů piceinu, 9 dilů nitri-
du boru a 10 dilů toluenu* Po vysušeni byl detektor zapouzdřen a použit předzesilovač 
s pulsnl optoelektronickou vazbou. Při zátěži 200 impuleů/e byla dosažena rozlišovací 
schopnost 220 eV,t při zátěži 10 ООО se rozlišovací schopnost nezměnila* 

Přiklad 3 
U nepasivovanóho Si/li detektoru o aktivním průměru 5 mm byla změřena závislost 

zpětného proudu na teplotě. Při teplotě 200 К byl proud 300 pA,< při teplotě 140 К pak 
7 pA* Detektor byl pasivován stejným postupem jako v přikladu 1 směsi 1 dilu piceinu a 
8 dilů nitridu boru rozpuštěných v 10 dílech toluenu. Potom byla sledována závislost 
zpětného proudu na době sušeni při dvou uvedených teplotách* Po prvním cyklu byl proud 
2 ООО p A,t resp* 20 pA,< po druhém cyklu 800 pA,' respektive 8 p A.' Po třetím cyklu byl proud 
300 pA,i resp* 7 pA* Proud pasivovanóho detektoru byl po třech cyklech vysuěováni stejný, 
v mezích chyby měřeni,' jako před paeivacl* 

Přiklad 4 
Si/Li detektor o aktivním průměru 15 mm byl pasivován 0,&5 ml pasivačni směsi, jež 

se skládala z 8 dilů piceinu, 3 dilů nitridu boru a 10 dilů toluenu* Pasivace byla pro-
vedena stejným způsobem jako v přikladu 1* Po 200 hodinách sušeni při teplotě místnosti 
byla změřena teplotní závislost zpětného proudu* Při těplotě 90 К byl proud detektoru 
0,01 pA. Tato hodnota Ja o řád nižäi; než je hodnota požadovaná к zajištěni rozlišovací 
schopnosti systému na úrovni 250 aV,t která reprezentuje hodnotu předních «větových výrob-
ců* 

Přiklad 5 
Si/Li detektor o aktivním průměru 5 mm byl pasivován způsobem podle příkladu 1* Pesivačni 
suspenze ее skládala z 8 dilů piceinu, 3 dílů oxidu hlinitého a 10 dílů toluenu* Po vysu-
šeni byl proud detektoru při teplotě 83 К 0,1015 pA* To je hodnota pětkrát nižši než hodno-
ta požadovaná na rozlišeni systému 170-aV, jež -představu Je parametr předních světových 
výrobců* 

Podle výpočtu pasivačni vrstva tloušťky 0,'5 mm zeslabuje světelné zářeni minimálně 
miliónkrát,: kde picein i nitrid boru jsou neprůhledné. To umožnilo použit optoelektronickou 
půleni zpětnou vazbu v předzesilovači systému. Tato vazba,' použitá u systému s detektory, 
jejichž přechod neni chráněn neprůsvitnou paeivacl. zvyšuje zpětný proud detektoru, tím 
zvyšuje šum,- což má za následek zhoršeni rozlišovací schopnosti* Tento Jav způsobuje 
světelné zářeni použité LED diody, dopadajíci na nechráněný p-n přechod detektoru. Použitím 
optoelektronické vazby a pasivovenóho detektoru se podařilo takřka desetinásobně zlepšit 
dynamické vlastnosti systému se Si/Li detektorem. U dříve používaných předzesilovačO drain-
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- f e e d b a c k docházelo ко zhorSenl rozliôovaci ochopnosti nad 200 eV při energii fotonů s 
5,9 keV při impulsových"zátěžích detektoru kolea 2 ООО impuleô/s. Použitím této vazby 
Je rozlišovací schopnost lepôi než 200 oV Jeótě při zátěži 20 ООО impulsů/s. To v pra-
xi umožňuje bud zlep žit přesnost měření.' nobo podstatně zvýáit počet analyzovaných 
vzorka ze stejný čas. To Je velwi významné v mlkroanolýze a v rentgenfluoreacenčni ana-
lýze. 

P R E D M E T V Y N A L E Z U 

Paeivočni vretva Si/Li detektorů ionizujícího záření obsahující picein a oxid 
hlinitým vyznačujíc! eo tlm, že jo tvořena odpařením rozpouátědla vytvrzenou suspenzi 3 
až 9 dilC hmotnostních nitridu boru nobo oxidu hliniku v roztoku 1 až 8 dílů hmotnostních 
piceinu e 1 až 10 dilO hmotnostních nepolárního rozpouětídla. 


