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Структури на основі кремнію отримали широке застосування як
датчики реєстрації ядерних випромінювань. В порівнянні з традицій
ними іонізаційними камерами, лічильниками Гейгера-Мюллера,ТЛД
(термолюмінісцентним-и дозиметрами) і трековими детекторами ( І > -
пу"ДІна"). напівпровідникові датчики мають ряд переваг: малі розміри
і вага,можливість зчитувати та зберігати інформацію,використання як
в.активному так і в пасивному режимах, а також реєстрування різни;
видів випромінювань в широкому діапазоні доз і енергій.

В аварійній ситуації для роздільного реєстрування нейтронів і га-
ма-променів в змішаних у-гі* полях застосовують р-і-п діоди і
МОН транзистори.

Нами внесено новий вклад у вдосконалення цих сенсорів / 1 , 2 /
Відомі напівпровідникові дозиметри .швидких нейтронів базуються
на зменшенні при опроміненні часу життя неосновних носіїв струм
{:) в матеріалі бази р-і-п А-оду / 3 / . При цьому збільшення па- -
ДІННЯ прямої напруги на діоді (при фіксованому струмі) опи-
сується простим співвідношенням: Д[..-" ~U<v--f/о- КФ,де UO.UCP -
початкова і кінцева напруги на діоді до і після опромінення до
зою Ф. Чутливість К складним чином залежить від питомого опору
напівпровідника і геометрії діода і описується виразом:

де г..<- початковий час життя носіїв в базі діода, К?~ стала пошкод-
ження по r, F(D/L) - функція,що залежить від товщини бази D і
довжини дифузії носіїв L Описан/в / 3 / р-і-п діоди виготовлені
з Si n і р-типу з р -•' (10-И00) Ом см. Величина К рри 0=1.2мм. бу-
ла 100 мБ/Гр,а лінійність зберігалась до 12 Гр (Табл.1) і залежала
від зміни одного параметру т.
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Нами розроблені рч'-п діоди, в яких К залежало від трьох параме-
трів: т,р,О. Вибір .висхжоомної бази (р >1Ком см) дав змогу значно
збільшити чутливість і розширити лінійний діапазон реєстрації від
0,05 до 100 Гр (Табл.1). Коефіцієнт дискримінації для у- квантів
~ 1000. Одним із можливих методів роздільної інтегральної гама-

дозиметрії в змішаних у-п° полях - використання МДН-структур
на основі кремнію.Під дією гама-випромінювання в діелектрик SiCb
вводиться об'ємний заряд (03), зумовлений захопленням дірок на
пастки, утворені вільнимизв'язками або домішковими атомами. Вбу-
дований заряднагромаджується в основному поблизу границі Si-Si#,;
ефективно змінює величину потенціального бар'єру на границі.

Найбільш чутлива до зміни вбудованого 0 3 напруга порогу поло
ового транзистора при фіксованому струмі Isd. Зміна напруги
AUr при опроміненні описується співвідношенням;

Величина чутливості /? визначається структурою діелектрика і про-

порційна N(і
2ок, де tok-товщина окису SiO2, Nt-концентрація пасток.

Раніше / 2 / ми досліджували n-канальний МОН-сенсор на основ
p-Si з /7=10 Ом см і товщиною окислу 1мкм (стандартний радіо-
технічний транзистор має товщину окислу 0,1 мкм).Чутливість (Я)
для /-випромінювання r'~Cs складала при дозі 1 Гр 180 мВ/Гр

(для стандартного транзистора в 103 раз меньша) при коефіцієнт
дискримінації до ш&идких нейтронів - 100.

Федінг (зміна з часом зберігання) показів МДНсенсора за два м;

сяці зберігання при кімнатній температурі не перевищує 15%. (Ос-
новна зміна з часом як для р-i-n діодів так і МОН-транзисторів
відбувається в першу годину після опромінення(табл.і).

Нашим наступним кроком стала спроба поєднати р-i-n діод і
МОН-транзистор в одному сенсорі. Оскільки витік і стік польового
транзистора (мал.1) є р-г**переходами відносно підкладки, то ви-
готовивши її з високоомного n-Si (як для попередньо описаних р-і-
п діодів) можна спробувати поєднати МОН-транзистор і р-i-n діод
(вимірюючи зміну спаду напруги між підкладкою і витоком чи сто-
ком).
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МОП-структура з високоомного n-Si (/>~1Ком см. товщина підк-
ладки 0,3мм.) була виготовлена за стандартною планарною техноло-
гією. Результати (мал.2) таккчутливість до ;г-137С$'~1ОО мВ/Гр, до
швидких нейтронів дещо низька ~10 мВ/Ґр.При 'збільшенні чутливо-
сті до нейтронів за рахунок збільшення товщини підкладки або змі-
ни геометрії сенсора р-канальний МОН-сенсор на основі високоом-
ного n-Si може служити аварійним дозиметром для роздільної

реєстрації у-\ п-компоненти в змішаних у~гР- полях.
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Табл.1

{/?)бази

діода,
Ом.CM

1000

20000
40000

do
ЧССР
/2/
100
Шве-
ція/З/

Товщина
бази
діода,

1.2
2.2
3.2
.1.2 .
5

ГГ2

\2

Початкове
падіння на-
пруги при
струмі 1м А,

Вольт

1
2.8
9
10
12 2
1.44 при
1=25мА

1 при
І=25мА

к,

»в/Гр

103
385
964
500
6000

90

100

Л*н*йний
діапазон
реєстр.,

0.5-100
0.05-50
0.01-30
0.05-70
0.001-3

Ю

12

Максималь
на доза
реєстр.,

Г Р

200
180
110 _^

- • • •

10
30-50

30-50

Фе;дет\ %

10 |місяць
хв | і біль

• | ш е

10 20-25
10 20-25
10 20-25
- 10-12
- 1 0
- 20

- 25

І
6

Мал.Т. Струте тур в те вольт-амперні характерне тики МОН-
трензистора з Індутсованим каналом р- типуг £- втік.fl- 6sea,
d. - витік, Q - затвор

123


