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چکیده
در این کار ،اثر تابش پرتو گاما روی خواص ترانزیستورهای اثر میدان نیمههادی اکسید فلزی (( )MOSFETبراساس تغییر ولتاژ آستانهشان در اثر
پرتودهی) بررسی شده است .ابتدا ،اثر تابش گاما روی ترانزیستورهای  PMOSتجاری موجود در بازار برای دزیمتری مطالعه گردید .نتایج نشااان
داد که پاسخ آشکارساز نسبت به دز دریافتی خطی نیست ،بنابراین در ناحیاههای مختلا

مااورد بررسای قاارار گرفاات .سا

 ،دیودهااای MOS

)بهصورت اتصال  (Al/n-Si/SiO2/Alبهعنوان دزیمتر ساخته شدند .نمونههای ساختهشده در دُزهای میلیگری تااا کیلااوگری تااابشدهی و رفتااار
الکتریکی آنها مورد بررسی قرار گرفتند .مشاهده شد که در بایاس مستقیم تغییرات جریان ،کم اما در بایااس معاکوس و در ولتااااژهای کمتار از
 20ولت تغییرات جریان دیودها نسبت به دُز دریافتی ،زیاد و مقدار آن قابل اندازهگیری بود .همچنین مشاهده گردید که حساسیت دیود یک عاادد
ثابت نیست و این ناشی از این مسأله است که منحنی تغییرات دُز نسبت به جریان خطی نمیباشد .از روی منحنیها سه ناحیه نسبتاً خطی بهدست
آمد و حساسیتها نسبت به این سه ناحیه محاسبه گردید.

کلیدواژگان :اکسیدهای فلزی ،تابش گاما ،دیودهای  ،MOSدزیمتر ،حساسیت.

 .1مقدمه
پرتودهی گاما باهطور قاباال تااوجری در زمینااههای مختلفاای از

آنهااا (آهنگهااا) یااا کمیتهااای ماارتب بااا اشااعه یااونیزه را

صنعت ،پزشکی ،نظامی و تحقیقاتی مورد استفاده قرار میگیرد.

اندازهگیری یا ارزیابی میکند .یک دزیمتر بههمراه قرائتگر آن

پرتوگاما با وجود کاربردهای بسیار مفید ،در عااین حااال باارای

یک سیستم دزیمتری گفته میشود [ .]1دزیمتر عالوهبر کنتاارل

انسااان خطرنااا اساات .لااذا الزم اساات میاازان پرتااوگیری

و نمایش دُز دریافتی انسان از تابش ،در فرآیناادهای صاانعتی و

پرتوکاران ،اندازهگیری و کنترل گردد .این کار با وسیلهای به نام

پزشکی هم مورد استفاده قرار میگیرد .در حال حاضر ،از انواع

دُزیمتر انجام میشود .دُزیمتر تابشی ،دستگاهی است که بهطور

مختل

دزیمترهااای پرتااوی اسااتفاده میشااود کااه در زیاار بااه

مستقیم یا غیرمستقیم دُز جذب شده ،معادل دُز ،مشتقات زمانی

اختصااار بااه آنهااا اشاااره شااده اساات [ .]1تاریخچااه و انااواع
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دزیمترهای فردی در ایران توسا جعفااریزاده و همکااارانش

میباشااد [ .]9لااذا ای ان دزیمترهااا هاام دارای اهمی ات زی اادی

قبالً ارائه شده است [.]2

میباشند.

قطعات و مواد جدید مانند فیبر کربن [ ،]3قطعات اکسید فلزی

اشااعه یااونیزان الیااه اکساایدی اساات کااه در آن جفاااتهای

[ ،]4مواد نیمههادی آلی [ ،]5ترانزیستور اثاار میاادان نیمااههادی

الکترون -حفره توس پرتوهای یونیزه تولید میشوند .در واقااع

اکسید فلزی [ ]6و غیره مورد تحقیق و بررسی قاارار گرفتهانااد.

عملکاارد اصاالی دزیمتاار  MOSبراساااس تولیااد جفتهااای

در بین انواع حسگرهای تابشی موجود ،حسگر تابشی به شااکل

الکتاارون -حفااره در دیاکسیدساایلیکون  SiO2ب اهعلت تااابش

قطعاااه  )Metal Oxide Semiconductor( MOSباااهدلیل

یونیزهکننااده فاارودی میباشااد .وقتاای تااابش روی آشکارساااز

کوچکبودن ،ذخیرهسازی بار بهمدت طوالنی ،ولتاژ کار پااایین،

 MOSتابیااده میشااود باعاار بیاارون انااداختن الکترونهااا از

مستقلبودن از میزان دُز و حساسیت قابل تنظیم اهمیت زیااادی

اتمهای الیه  SiO2و حرکت آنهااا بهساامت حفرههااا (بااا بااار

دارد .اما برخی از محدودیتها ،ازجمله اشباع ولتاژ آستانه پ

مثبت) میشود .الکترونهای تولیدشده که تحرکشااان در دمااای

از دریافت حداکثر دُز ،وابستگی حساسیت بااه اناارژی تااابش و

اتاق چرار براباار بزرگتاار از حفرههااا اساات بهساارعت بهسااوی

غیره را دارد .عالوهبر این ،عملکرد حسااگر بااه کیفیاات اکسااید

الکترود گیت حرکت میکنند .حفرههایی که از بازترکیب اولیااه

گیت ،1ضخامت الیه اکسید فلزی و ولتاژ بایاااس بسااتگی دارد

فرار میکنند بهطور نسبی باادون حرکاات مانااده و در نزدیکاای

[.]7

نقطه تولیدشان میمانند .متناظر با حفرهها ،بار منفاای تصااویری
ترانزیسااتور اثاار میاادان نیمااههادی اکسااید فلاازی ،یااک

در سیلیکون تولید میگردد کااه ایاان خااود باعاار کاااهش سااد

ترانزیستور سیلیکونی با ابعاد بسیار کوچک در حااد چنااد صااد

پتانسیل میشود .اندازهگیری مقدار این بار ،متناسب با مقدار دُز

نانومتر میباشد که بهخاطر بساایار کوچااکبودن ،و در صااورت

دریافتی میباشد [.]10

ساختهشدن بهصورت مدارات مجتمع ،توانایی تفکیااک مکااانی

در مراجع [ ]15-11از ترانزیستورهای تجاااری اثاار میاادان

باالیی دارد .این ترانزیستورها بهعلت ابعاد کوچکشان ،تضعی

نیمههادی اکسید فلزی ( )MOSFETنوع  nو  pبهعنوان یااک

بسیار کمی را در اشعه موجب میشوند که این اماار بااهویژه در

سیستم دزیمتری تابشهااای گامااا اسااتفاده شااده اساات .نتااایج

دُزیمتری داخل بدن مفید و حائز اهمیت میباشد.

بهدست آمده نشاندهنده این است کااه ترانزیسااتورهای نااوع p

دزیمترهااای  MOSFET2ب اهطور گسااترده در تکنولااوژی

حساسیت دزیمتری باااالیی نساابت بااه ترانزیسااتورهای نااوع n

فضایی برای کمک به اطااالع از محای تابشای فضااایی مااورد

دارند و همچنین ترانزیستورهای با ضخامت اکسااید گیاات باااال

استفاده قاارار گرفتهانااد [ .]8آشکارسااازهای  MOSFETیاک

حساسیت دزیمتااری باااالیی نساابت بااه سااایر ترانزیسااتورهای

پیشینه طوالنی در کاربرد بهعنوان دزیمتر فضایی دارد اما بهطور

همنوع خود دارند.

نساابی اسااتفاده از آن در رادی اوتراپی تکنیااک تااازه و جدی ادی

در مرجااع [ ]16دیودهااای  PINبااا هندسااههای مختلاا
ساخته شده و جراات دزیمتااری نااوترون ،اسااتفاده شاادهاند .در
بررسی بهعمل آمده مشخص شااده اساات کاه تغییاارات ولتاااژ

Gate Oxide
Metal Oxide Field Effect Transistors

1
2

نساابت بااه دُز غیرخطاای میباشااد .در مرجااع [ ]17از دیااود
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ساختهشده  ،PINدر محدودهی  0/2-1گری جراات دزیمتااری
گاما ،اسااتفاده شاده اساات .بااار ذخیرهشااده در دیااود بااهعنوان
خروجی استفاده شده و تغییرات بار نسبت به دُز بررساای شااده
است .نتایج نشان داد که تغییرات بار نسبت به دُز ،خطی بوده و
cGy

مرجع [ ]18دیودهای مختل

شاااتکی تحاات تااابش چشاامهی

کبالت  60در محدودهی  0/1- 10گری قرار گرفته و نشان داده
شده که تغییرات بار نسبت به دُز ،خطی و حساسیت دیودهااای
ساختهشده حدود

nC
cGy

) (6 − 200

میباشااد .در مرجااع [ ]19از

مراحل ساخت دیود  MOSمااورد مطالعااه بهصااورت زیاار
میباشد:
 )1تمیزکاری شیمیایی زیرالیه سیلیکونی.
 )2ایجاد اتصال اهمی با آلومینیوم به ضخامت  120نانومتر

دیود دوسطحی ) ،(MOSجرت دزیمتااری نوترونهااای سااریع

در طرفاای کااه پااولیش نشااده بااهعنوان زمااین بااا دسااتگاه

اسااتفاده شااده اساات .در مرجااع [ ]20دیودهااای مختلاا

الیهنشانی تبخیر در خأل.

ساختهشده  ،PINبرای دزیمتری گاما و نوترون مااورد اسااتفاده

 )3ایجاد الیه اکسیدی سیلیکون ) (SiO2روی سیلیکون با

قرار گرفته است و نتایج آنها نشان میدهد که تغییاارات ولتاااژ

روش اکسیداسیون سیلیکون در هوا.

دیود برحسااب دُز ،باارای گامااا کاام ولاای باارای نااوترون زیاااد

 )4گذاشتن ماسااک فلاازی (تااوری) روی  SiO2و ایجاااد

میباشااد .مقاادار حساساایت دیودهااای ساختهشااده حاادود

اتصال اهمی روی  SiO2بهعنوان گیت.

mvolt
Gy

0.02

اندازهگیری شدهاند .در این کار ،نشان داده شد کااه

 )5ایجاد اتصالهای سیمی روی زمین و گیت دیود.

میتااوان از ترانزیسااتورهای  PMOSتجاااری باارای دزیمتااری

برای دُزهای زیر یک گری ،چشمه نقطااهای کبالاات 60-بااا

استفاده کرد .همچنین ،با عنایت به امکانات موجود در مجتمااع

اکتیویته  212میکروکوری ساخت شرکت پارس ایزوتوپ روی

پژوهشی شمال غرب کشااور (بناااب) ،دیودهااای  MOSباارای

دزیمتر ماادل  (RADOS) RDS-120گذاشااته شااده و مقاادار

استفاده در دزیمتری ساخته شدند .رفتار الکتریکای نمونااههای
ساختهشده ،تحت تابش گاما با دُزهای مختل

از میلیگری تااا

کیلوگری مورد بررسی قرار گرفت.

نرخ دُز

•

D

برحسب  Gy hخوانده شد .سا

MOSFET

و دیود را روی چشمه نقطهای گذاشته و بهعنوان مثااال بعااد از
گذشت زمان  7هفته (دقیقاً  1224ساااعت) مقاادار دُز براباار بااا
•

 0/41گری اندازهگیری شد.

 .2روش کار

) ( D = D h = 0.41Gy

برای آهنگ دُزهای متوس و باال MOSFET ،در سامانهی

ساااختار دزیمترهااای اکسااید فلاازی نیمااههادی )(MOS

پرتودهی ثابت واقع در مجتمع پژوهشاای شاامال غاارب کشااور

ساختهشااده بهصااورت  Al/n-Si/SiO2/Alمیباشااد کااه الیااه

پرتودهی شد .برای دُزهای متوسا  MOSFET ،در سااامانهی

باالیی آن الکترود فلزی ،الیااه میااانی اکساید ساایلیکون و الیااه

پرتودهی ثابت بناب ،در نقاط با نرخ دُز مشخص و برای زمااان

پااایینی ساایلیکون و در طاارگ دیگاار ساایلیکون اتصااال فلاازی

معلوم قاارار داده شااده و مقاادار دُز بهدساات آمااد .قاابالً باارای

میباشد که بهطور شماتیک در شکل  1نشان داده شده است.

سامانهی ثابت نرخ دُز مشخص در نقاط خاص با استفاده از کد
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دقیااق نمیباشااد و

الکترونیکی قرار داده شده ولتاژ  DCمتغیر از  0تا  30ولت بااه

دلیل آن این است کااه اوالً بهاناادازه کااافی پایاادار و مسااتقل از

دو سر قطعه اعمال گردید .جریان باارای هاار ولتاااژ (در غیاااب

شرای محی نمیباشند .ثانیاً محدودهی دُز آنها باارای دُزهااای

نور) و تا حد امکان عاری از اغتشاش ،با دسااتگاه پیکااوآم رمتر

باااالی  1 KGyمیباشااد .محاادودهی دُز اعالمشااده توساا

 Keithleyمدل  4685اندازهگیری و ثبت گردید .بااا توجااه بااه

دُزهای متوس روش دُزیمتری با پرس ک

 1-50 KGyمیباشد .یعناای در ایاان

حساسیت دیود نسبت به اغتشاش نااوری و میاادان مغناطیساای،

محدوده جواب میدهد .بدیری اساات کااه اگاار بخااواهیم زیاار

عالوهبر اینکه با کاغذ معمولی پوشانده شد همچنین در داخاال

 1 KGyاستفاده کنیم جواب دقیق نیست و اصالً حااق اسااتفاده

یک محفظه استیل با دیوارههایی به ضخامت  3 mmنیااز قاارار

نداریم .برای دُزهای باال MOSFET ،در سااامانهی ثاباات و بااا

داده شد .الزم به ذکر میباشااد کااه تمااام نمونااهها در ،0/41 ،0

پرتااودهی گردیااد .بااههمراه

 9250 ،2000 ،31 ،30 ،10 ،0/41و  10250گری دُز تابش داده

داخل جعبه قرار داده و

شدند کااه دُز تجمعاای بااهترتیب براباار ،10/82 ،0/82 ،0/41 ،0

بعد از پرتودهی و بااا اسااتفاده از روش اسااتاندارد اناادازهگیری

 21572/82 ،11322/82 ،2071/82 ،71/82 ،40/82گاااااااری

شدت جااذب در طولمااو  314 nmو تقساایم باار ضااخامت

میشود( MOSFT .و یا دیود) در حالت غیرفعااال )(passive

و اسااتفاده از نمااودار کالیبراساایون (ایاان نمااودار

درمعرض تابش گاما قرار داده شد .در این حالت هاایم مااداری

کالیبراسیون قبالً بهدست آمده است) مقدار دُز دریافتی محاساابه

به قطعه وصل نبوده و تمااام پایااههای قطعااه بااه هاام متصاال و

سازندگان برای پرس ک

روش دزیمتااری بااا پرساا ک

 MOSFETیک عدد دزیمتر پرس ک

پرساا ک

درمعرض تابش گاما قرار گرفتند .س

گردید.

پایههای قطعه (ماسفت

در این کار  MOSFETها را در مد غیرفعال (یعناای باادون

و یااا دیااود) از هاام باااز شااده و قطعااه در ماادار مربااوط بااه

بایاس و بدون قطعااات جااانبی) بااا شااماره تجاااری بهصااورت

اندازهگیری جریااان گذاشااته شااده و منحناای ولتاااژ -جااریان،

 FQD11P06 60V PMosfetتحت تابش پرتو قاارار دادیاام.

گیت-درین رسم گردید .این عمل برای دُزهای مختل

تکاارار

برای اناادازهگیری ولتاااژ آسااتانه  MOSFETاز ماادار شااکل 2

و منحنی ولتاژ آستانه برحسب جریان درین (برای هاار دُز کاال

استفاده شد .در این مدار درین به ولتاژ منفی  15ولاات و گیاات

دریافتی) رسم شد.

به ولتاژ منفی متغیر و پایه سورس  MOSFETبه زمین متصاال
میگردد .مقاومتهای گیت و درین ده کیلواهم میباشند.

 .3نتایج و بحث
 .1.3بررسی اثر پرتو گاما روی MOSFET
با توجه به اکتیویته پایین چشمه کبالاات نقطااهای در زمانهااای
پرتودهی کم (یک تا دو ساعت) تغییر چندانی در ولتاژ آسااتانه
 MOSFETها مشاهده نگردید .اما طبااق انتظااار در زمانهااای
پرتودهی بیشتر جابهجایی ولتاژ آستانه در آنها مشاااهده شااد.

شکل ( :)2مدار الزم برای اندازهگیری ولتاژ آستانه قبل و بعد از

منحنیهای جریان درین -سورس به ولتاژ گیاات -سااورس در

پرتودهی برای ماسفت نوع .P

این مدت پرتااودهی باارای  MOSFETدر شااکل  3بهصااورت
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خطی آمده است .در این شکل منحنی ولتاااژ آسااتانه برحسااب
مقاادار دُز کاال دریااافتی باارای سااه جریااان مرجااع  500و
100و 1000میکروآم ر بهترتیب با اعااداد 1و  2و  ،3نشااان داده
شده است .گروه منحنیهای شماره یااک باارای دُزهااای پااایین،

میباشد که در ادامه توضیح داده میشود.
1600
1400

1000

قسمت  1شکل  3با جریان مرجع  1000میکروآمپر.

1
800

ID

3

 A

2

1200

شکل ( :)4تغییرات ولتاژ آستانه  MOSFETبا دُز تابشی بازشدهی

600
400
200
3500

3000

2500

2000
VG mVolt

1500

1000

0

شکل ( :)3تغییرات ولتاژ آستانه  MOSFETبا دُز تابشی.

بزرگ شاادهی گااروه شااماره یااک شااکل  3باارای دُزهااای
تجمعی پایین ،یعناای 10/82 ،0/82 ،0/41 ،0گااری ،و بااهترتیب
افاازایش دُز ،در شااکل  4آمااده اساات .جریااان مرجااع 1000
میکروآم ر درنظرگرفته شده است .اولااین منحناای ،نشاااندهنده
حالت بدون دُز است که ولتاژ آستانه آن برابر  1280میلیولاات
میباشد .شکل -5ال

منحنی ولتاژ آستانه (یا همان ولتاژ گیاات

 )VGبرحسب مقدار دُز کاال دریااافتی  Dرا باارای سااه جریااان
مرجع  100 ،500و 1000میکروآم ر نشان میدهااد .در دُزهااای
پایین ،تغییرات ولتاژ آستانه واضح نیست ،ازاینرو در شکل -5
ب بهصورت لگاااریتمی نشااان داده شااده اساات .شااکل  -5ب
منحنی ولتاژ آستانه برحسب مقدار دُز کل دریااافتی  Dرا باارای
دُزهااای پااایینتر از  3کیلااوگری بهصااورت لگاااریتمی نشااان
میدهد .منحنی ولتاژ آستانه را میتوان به چرااار ناحیااه مطااابق
شکل تقسیم کرد .با توجه به شااکل ،باارای دُزهااای باااالتر از 3
کیلوگری ،ولتاژ آستانه اشباع میشود (ناحیه.)4

شکل (( :)5الف) منحنی ولتاژ آستانه برحسب مقدار دُز کل دریافتی
برای سه جریان مرجع( ،ب) منحنی ولتاژ آستانه برحسب مقدار دُز کل
دریافتی برای دُزهای پایینتر از  3کیلوگری.

شکل  -6ال

منحنی ولتاژ آستانه  VGبرحسااب مقاادار دُز

کل دریافتی  Dرا باارای دُزهااای پااایین (کاامتر از  2گااری و
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ناحیه  )1نشان میدهد .باارای بااه دساات آوردن حساساایت ،بااا

شکل  7منحنی ولتاژ آستانه برحسب مقدار دُز کل دریااافتی

برازش منحنی ولتاژ آستانه  VGبرحسب مقدار دُز کل دریااافتی

را برای دُزهااای متوسا (بیشتاار از  2و کمتاار از  70گااری و

 Dبا خ راست ،معادلااه  VG = 9.68×D + 1285.1بهدساات

ناحیه  )2نشان میدهد.

بهدلیل وجود مقاادار ثاباات ( 1285ولتاااژ آسااتانه باادون دُز) در

 VG=1.7986×D + 1322.9حاصاال و درنتیجااه حساساایت

نمودار دادهها نزدیک هم میباشد لذا برای برتر دیدن تغییاارات

VG
برابااار باااا = 1.7986 V / Gy
D

ولتاژ آستانه با دُز ،این مقدار پ زمینااه را کاام ماایکنیم کااه در

حساسیت ترانزیستور مورد آزمایش در این کااار در محاادودهی

شکل  -6ب و برای جریان مرجع  1000میکروآم ر رسم شااده

دُز  10تا  70گری 66 ،براباار مقااادیر ذکرشااده در مرجااع []21

اساااات .از ایاااان دادههااااا مقاااادار حساساااایت براباااار
VG
= 9.69V / Gy
D

=S

بهدست میآید.

=  Sبهدسااات میآیاااد.

میباشد.
3

مقادیر مختلفی برای حساسیت در مقاالت ذکر شده اساات.

IDS=1000A

برای مثال در مرجااع [ ]21مقاادار حساساایت 4S = 27V / mGy

IDS=500A

و در محدودهی دُز  10تا  1000میلیگااری 300 ،براباار مقااادیر

1400

mV

ذکر شده است .حساسیت ترانزیستور مورد آزمایش در این کار

1500

1300

VG

IDS=100A

1600

2

ذکرشده در مرجع باال میباشد .این اختالگ میتواند مربوط ب1ااه

1200

متفاوت بودن نوع ترانزیستورهای  MOSFETباشد.
60

40
Dose Gy

20

1100

شکل ( :)7منحنی ولتاژ آستانه برحسب مقدار دُز کل دریافتی برای
دُزهای متوسط.

شکل  8منحنی ولتاژ آستانه برحسب مقدار دُز کل دریااافتی
را برای دُزهای باال (بیشتر از  70گری و کمتر از  20000گری)
که با ناحیه  3در شکل  3مشخص شده بود ،نشان میدهااد .در
ایاان محاادوده بااا باارازش منحناای بااا خ ا راساات ،معادلااهی
 VG=0.03153×D+2486.1بهدست میآید و درنتیجه مقاادار
VG
حساسیت برابر = 0.03153 V / Gy
D

=  Sحاصل میشود.

در محدودهی دُزهای  1تا  10کیلااوگری ،حساساایت 1/16
شکل (( :)6الف) منحنی ولتاژ آستانه برحسب مقدار دُز کل دریافتی
برای دُزهای پایین برای سه جریان( ،ب) منحنی ولتاژ آستانه بدون
پسزمینه و برای جریان مرجع  1000میکروآمپر.

برابر مقادیر ذکرشده در مرجع [ ]11میباشد .البته همانطور که
از شکل هم مشخص است در این ناحیه ،منحنی بااهطور کاماال
خطی نیست.
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6000

3200

increasing Dose

4

3000

3

5000

2800

mV

4

VG

1
1.5
Dose Gy

0.5

1000

1800

40

30
Volt

20

10

0
0

VMOS

شکل ( :)10منحنی دیود در بایاس مستقیم و برای دُزهای مختلف.

در بایاسهای کم مربوط به بایاس معکوس ،منحنیها روی
هم میافتند ولی با افزایش ولتاژ ،منحنیها از هم باااز میشااوند
برای مثال در ولتاژ  -30ولاات ،جریااان دیااود بااین  20تااا 400
شکل ( :)8منحنی ولتاژ آستانه برحسب مقدار دُز کل دریافتی برای

میکروآم ر تغییر میکنااد .بااا افاازایش دُز جریااان دیااود کاااهش

دُزهای باال.

مییابد .شکل  11منحنی جریان– ولتاژ را در محدودهی  -24تا
 -37ولت نشان میدهد.

 .2.3بررسی اثر پرتو گاما روی دیود MOS

increasing Dose

در شکل  9منحنی جریان برحسب ولتاژ برای بایاس مسااتقیم و
2

A

معکوس بین  4تا  -40ولت قبل و بعااد از تااابش ،باارای دیااود

10

D

ساختهشده رسم شده است .منحنی جریان– ولتاژ باارای حالاات

I
1

بایاس مستقیم بین  0تا  40ولت در شکل  10بااهطور جداگانااه
نشان داده شدهاند .بااا توجااه باه شااکل مشاااهده میشااود کااه
منحنیها خطی بوده و تقریباً روی هم افتادهاند .حساسیت دیود
در این حالت کم بوده و درنتیجه نمیتوان از این قسمت دیااود
برای دزیمتری استفاده کرد.
600

I A
D

300
200
100
0
Volt

-20
VMOS

0
-40

شکل ( :)9منحنی جریان برحسب ولتاژ برای بایاس مستقیم و معکوس
بین  4تا  -40ولت قبل و بعد از تابش.

-35

شکل ( :)11منحنی جریان– ولتاژ در حالت بایاس معکوس در
محدودهی  -25تا  -37ولت.

منحنی جریان برحسب مقدار دُز کل دریافتی برای سه ولتاژ

500
400

-25

-30
VMOS
Volt

10

دیود  -20و  -25و  -30ولت در شااکل  12نشااان داده شااده
است .مشاهده میشود که منحنی جریان برحسب مقدار دُز کاال
دریافتی ،خطی نمیباشد و سه ناحیااهی نساابتاً خطاای میتااوان
درنظر گرفت .گروه منحنیهای شماره  1باارای دُزهااای پااایین،
شماره  2برای دُزهای متوسا و شااماره  3باارای دُزهااای باااال
میباشد که در ادامه توضیح داده میشود.
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VD=-30 v
VD=-25 v

300

مقدار کم حساسیت در این حالت نشاندهنده این است که

250

دیود برای دُز باال حساس نمیباشد .منحنی حساسیت برحسب

200

مقدار دُز کل دریافتی برای ولتاژ مرجع  -25ولت در شکل ،14

A

VD=-20 v

1

150
D

I

50
0

5

10

نشان داده شده است .حساسیت با افزایش دُز ،بهشدت کاااهش
مییابد .لذا این دیود برای دُزهای پایین در حااد گااری مناسااب
میباشد.

0
10

Dose Gy
شکل ( :)12منحنی جریان بر حسب مقدار دُز کل دریافتی برای سه ولتاژ

مرجع -20و  -25و  -30ولت.

در شکل  13منحنی جریان برحسب دُز برای دُزهای پایین،
متوس و باال و برای سه ولتاژ مرجع  -20و  -25و  -30ولت،
بههمراه برازش خطی آمده است .با توجااه بااه شااکل مشاااهده
میشود که ولتاژ مرجااع  -25بیشتاارین خطیاات را نساابت بااه
ولتاژهای دیگر دارد .لذا از این بااه بعااد ،منحنیهااا را در ولتاااژ
مرجع  -25درنظر میگیریم .با باارازش منحناای (ولتاااژ مرجااع
 )-25با خ راست ،معادالت خطاای  2 ،1و  3بااهترتیب باارای
دُزهای پایین ،متوس و باال بهصورت زیر بهدست میآید که در
آن  Dدُز برحسااب گااری و  IDجریااان دیااود برحسااب μA
میباشد.
()1

I D = −125  D + 190

و از ایاان معادلااه حساساایت باارای دُزهااای پااایین براباار
)  S = I D = 125 ( Aبهدست میآید.
D
Gy

()2

I D = −0.13  D + 71

معادلاااه  2حساسااایت بااارای دُزهاااای متوسااا را برابااار
)  S = I D = 0.13( Aبهدست میدهد.
D
Gy

()3

I D = −0.0007  D + 40

حساساایت باارای دُزهااای باااال بااا اسااتفاده از معادلااه  3براباار
)  S = I D = 0.0007 ( Aبهدست میآید.
D
Gy

شکل ( :)13منحنی جریان برحسب مقدار دُز کل دریافتی برای دیود
 MOSدر دُزهای (الف) پایین( ،ب) متوسط و (ج) باال.
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1

گردید که دُز تابشی در منحنی ولتاژ -جریان نمونهها تأثیر دارد.
این تأثیرات در بایاااس مسااتقیم بساایار کاام و قاباال صاارگنظر
میباشد ،زیرا دیود در این قسمت حساسیت الزم نسبت بااه دُز
دریافتی را نداشت .بهعبارت دیگر از مقدار جریان در یک ولتاژ
خاص نمیتوان بااه مقاادار دُز دریااافتی رسااید .امااا در بایاااس
معکوس و در ولتاژهای پایینتر باارای مثااال در ولتاژهااای -20

شکل ( :)14منحنی حساسیت برحسب مقدار دُز کل دریافتی برای ولتاژ

ولت ،دیودها نسبت به دُز دریافتی تغییر جریان نشان دادند کااه

مرجع  -25ولت.

مقدار این تغییر جریان قابل اندازهگیری میباشااد و همینطااور

 .4نتیجهگیری

حساسیت دیود نیز بهدست آمد که با توجااه بااه اینکااه منحناای

در این پژوهش ،ابتدا ترانزیستورهای  PMOSموجود در بااازار

تغییرات دُز نسبت به جریان خطی نبود لذا حساسیت دیود نیااز

برای دزیمتری استفاده شد .مشاهده شد کااه پاسااخ آشکارساااز

یک عدد ثاباات بهدساات نیامااد .لااذا سااه ناحیااه نساابتاً خطاای

نسبت به دُز دریافتی خطی نیست و لذا در ناحیااههای مختلا

درنظرگرفته شده و حساسیتها نسبت به این سه ناحیه حساب

دیودهای  MOSبرای اسااتفاده

گردید .با توجااه بااه بیشتاارین حساساایت در ناحیااهی 0-100

دزیمتری ساااخته شاادند .در دُزهااای میلیگااری تااا کیلااوگری

گری ،برترین رنااج اسااتفادهی دزیمتاار نیااز ایاان بااازه پیشاانراد

تابشدهی انجام و رفتار الکتریکی آنها بررساای شااد .مشاااهده

میشود.

مورد بررسی قرار گرفتند .س
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