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Polovodičové detektory ionizujícího záření1 nacházejí uplatnění v různých

oblastech vědy a techniky, na příklad při stopovacích pracích s látkami značenými

radionuklidy, ve spektrometrii nabitých částic, ve fyzice vysokých energií, při monitorování

radonu, v medicíně, v kosmickém výzkumu a v řadě dalších oborů.

U křemíkových povrchově - bariérových detektorů jejich vstupní resp. výstupní

citlivé oblasti jsou tvořené napařenými vrstvami Au resp. AI a přilehlými vrstvami SiO>r-

Si(111). Souhrne tyto MIS (MetaMnsulator-Semiconductor) struktury2 determinují

elektrické a detekční charakteristiky polovodičových senzorů a tím rozhodují o jejich

vhodnosti pro specifické aplikace 3.

Důležitou součástí vstupní citlivé oblasti je oxidová vrstva SiOx. Její tvorbu a její

chemické a strukturní složení ovlivňují kromě parametrů výchozího polovodičového

materiálu ( měrný odpor - resistivita a homogenita této veličiny, doba života minoritních

nositelů proudu, kompenzovanost a strukturní dokonalost monokrystalu ) také kvalita

použitých chemikálií a především je závislá na vlastní technologii přípravy detektorů 4 i 5.

Základní stupně technologického opracování Si(111) řezů ( o průměrech 6 - 3 2

mm a o tloušťkách G.2 - 2 mm ) spočívaly v jemném broušení, čištění a leptání v kyselé

lázni ( ve směsi HF a nHNO3 , n > 1 ) a v následném několikanásobném promytí

vsuperčisté deionizované vodě MilliQ. Potom následovalo uložení vzorků při teplotě

laboratoře do bezprašného prostředí, ve kterém relativní vlhkost postupně byla snižována

až na hodnotu menší než 1%. Po upevnění vzorků do držáků z vysoce čisté korundové

keramiky a po vakuovém napaření Au a AI elektrod byly struktury ještě termálně

stabilizovány po dobu 1 0 - 1 5 hodin v intervalu teplot 470 - 550 K.
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Studium utváření povrchové oxidové vrstvy na křemíku v jednotlivých fázích

technologické přípravy detektorů a interakce vakuově napařeného zlata (resp.hliníku) s

vrstvou SiOx ( x < 2 ) je předmětem tohoto příspěvku. Sledována byia rovněž

homogenita vrstev Au a SiOx a rozhraní Au-SiOx a SiOx-Si. Použita byla metoda SIMS

a částečně XPS , AES a RBS. Diskutována je možná úloha mezivrstev AuSi a AuSiO

na hranici zlata s oxidovou vrstvou SiOx na křemíku a rovněž vliv různých příměsí v těchto

vrstvách na elektrické a detekční charakteristiky senzorů.
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Obr. 1

Na obr. 1 je naměřené spektrum a - částic 241Am získané pomocí detektoru

SiNAu200E, připraveného na našem pracovišti. Takto připravené detektory umožňují

jejich široké využití v různých aplikacích.
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