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Xfe «irześniu 1979 г z inicjatywy doc.-dr К. JCorbla
i przy aktywnym współudziale doc. dr hab. S.L. iiicka z Instytutu Fizyki UJ odbyło się kilkudniowe seminarium szkoleniowe
na temat spektrometrii promieniowania jądronejo przy pomocy
detektorów pdłprzewodnikonyoh.
Zastosowanie detektorów półprzenodnlicowych do tycli
celdn, jakkolwiek znane już od kilkunastu lat, ciągle jeszcze
nie osiągnęło n naszyn Kraju ^łaścinego rozpowszechnienia.
Wynika to po części z trudno^ I aparaturowych i materiałowych,
a po części jest rezultatem mało jeszcze rozpowszechnionej
znajomości wszystkich procesбя zachodzących r. detektorze
1 jaknajściślej związanym z nim przednzraacniaczen. I? rezultacie nie zansze udaje się użytkownikom detektorów osiągnąć
najlepsze możliwe parametry pomiarоке z posiadanych urządzeń.
Celem seminarium było ryjaśbienle współdziałania
detektora z przednzaacniaczera i podanie ренлусп praktycznych
zasad użytkowania detektordn, głónnie do spektrometrii promieniowania gamma i rentgenowskiego. Jeśli nykłady seminarium
przedstawione w tej formie będą mogły być pożyteczne dla
użytkoitnikón detektordn, będziemy mogli usażać cel scciinarijira
za spełniony.
Ludwik Górski

PODSTAWY FIZYCZNE DETEKTORÓW PÓŁPRZEWODNIKOWYCH
PHYSICAL PRINCIPLES OF SEMICONDUCTOR DETECTORS
ФИЗИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ПОЛУПРОВОДНИКОВЫХ ДЕТЕКТОРОВ

Instytut Fizyki

S.L. Шеек
Uniwersytetu Jagiellońskiego
Kraków

Streazczede.
Oaówlono ogólne własności półprzewodników v kontekście aozliwoiei ich wykorzystania w charakter» detektorów promieniowania jonizującego. Przedstawiono zwięźle wybrana rodzaje złącz
półprzewodnikowych oraz ich charakterystyki. Przedyskutowano zjawiska fizyczne związane z powstawania» barier w różnych typach
detektorów. Oaówlono wreszcie własności trzech podstawowych typów detektorów półprzewodnikowych»

The general properties of aeaioonductor* «lth respect to the
possibilities of their use as the ionlzatlon radiation detectors
are discussed. S o w chosen types of semiconductor junctions and
their characteristiee are briefly presented» There an also dleouased the physical phenomena eonaeeted with the formation of
barriers in various types of seaioonduetor eottntars. Finally,
the basie properties of three sain types of semiconductor detectors are.

Опвенаавтся общже еаойетяа оолувроводввков s ew«> с воаocTM) ах асаохьжовали в жаягеетве де*еж«оров ядерного аахучежах. Прадехавмагеж кратко набралви пая аолупроводявковмх переходов как ж жх харткхцяютахн а также фвжхческже яваеш евяаааава е воаавхаовеявем ^арьерк в рывке ткпах двтвкторов. Ва коаце дав об»ор OBOICTB трёх освоаажс тжпов полупроводпковых детекторов.

Wstęp
Badania 1 preoe nad półprzewodnikowymi detektorami
promieniowania Jądrowego rozpoozęły się zasadniczo w roko
1
i»*5 kiedy te Vaan Heerden 'badając detekcję oząetek alfa
« kryształaoh chlorku srebra utył dlaaenta Jako detektora
oząstck. Niepowodzenie tych prób «prawiło, ze dopiero po trzech
latach były publikowane wyniki obserwacji impulsów od cząstek
o/

przechodząoyeh prsex diament. Podobne wyniki dla kryształu
germanu otrzymane były w roku 1949 przez Ue Kay'a .
Czystość materiału półprzewodnikowego dostępna badaczom tego
okresu odbiegła daleko od wymagań* niezbędnych do budowy dużych
detektorów. Dlatego dopiero lata sześćdziesiąte przyniosły
burzliwy rozwój metod detekcji bazujących na krzemie i germanie jako podstawowym materiale półprzewodnikowym.
Pod nazwą detektory półprzewodnikowe ^*zuaiemy obeonle
szeroki zakres przyrządów półprzewodnikowych słuząoyeh nie
tylko do rejestracji promieniowania jądrowego, ale także do
Jego analizy energetycznej, do analizy miejsoa rejestraojl,
a nawet do równoczesnego wzmacniania impulsów ładunkowych
powstałych po przejęciu oząstki.
Podstawą rejestracji cząstek jonizująeyoh przez detektory półprzewodnikowe Jest, podobnie Jak dla komór Jonlznjąoych, wytworzenie przez te cząstki w obszarze e wysokim natężeniu pola elektrostatycznego, swobodnych nośników, wytworzone
nośniki w postaci elektronów 1 dziur poruszają się pod wpływem
działającego na nie pola dając impuls ładunkowy, który może
bjó zarejestrowany w układach elektronicznych współpracujących z detektorem.
Obszar półprzewodnika w którym następuje rejestracja,
a więc obszar silnego pola elektrostatycznego, nasywany często
barierą, jest opisany w pracy ze szczególną uwagą.
V pierwszej części praoy przedstawiono ogólne własności
półprzewodników, szczególnie w zastosowaniu do detektorów
półprzewodnikowych. Na podstawie tego opisu w części drugiej
omówiono pewne złącza posługując się wykresami Wllsona. Zjawi-

ska towarzyszące powstawaniu złącz.omówiono w części poświęconej barierom. Zastosowani* barier w różnych typach detektorów,
oraz własności tak działających układów przedstawiono w ostatniej części poświeconej detektorom.
Przedstawiony materiał opleVa elę głównie na gotowych
opraoowanlaoh i wynlkaoh licznych autorów . W pracy autor
nie podaje oelowo ssczegółowej technologii produkcji detektorów, uważając /ze względu na elągle jeszcze nowe osiągnięcia/,
ze czytelnik zainteresowany zechce sięgnąć po literaturę bieząoą.

1.

Półprzewodniki

Półprzewodnik w stosunku do innych olał stałych charakteryzuje sl« określoną, skończoną przerwą energetyczna, między
pasmem przewodnictwa a pasem podetawowya, przerwą, która iaoże
być pokonana przez elektron pobudzony do tego termicznie.
W praktyce wife półprzewodnik oharakteryżuje się ujemnym
temperaturowym współczynnikiem oporności.
W półprzewodniku prąd elektryczny przenoszony jest
przez elektrony w paśmie przewodnictwa oraz przez dziury
w paśmie waleneyjnym. Ten dualizm prądowy stwarza główną trudność we właściwym zrozumieńiu fizyki półprzewodników.
W stanie równowagi termodynamicznej w paśmie przewodnictwa znajdują się swobodne elektrony, zaś w paśmie walencyjnym
swobodne dziury. Liczba elektrorów i dziur Jest uwarunkowana
rodzajem półprzewodnika i temperaturą.
Liozba nośników w paśaie półprzewodnietwa Jest iloczynem funkcji gjgstośol etanów w paśmie przewodnictwa O/B/, oraz
prawdopodobieństwem tego, ze dany stan kwantowy Jest zajęty
przez elektroa a wife funkojl Fermiego i wynosi: v
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przenoszony przez elektrony. Jeżeli prąd przenoszą głównie
swobodne dzlnry to półprzewodnik nazywamy typa p /positive/.
Ogólnie ponyzsze własności pozwalają podzielić wszystkie Materiały półprzewodnikowe na trzy przechodzące w siebie grupy:
- półprzewodniki samoistne
- półprzewodniki nadaiarowe
- półprzewodniki xdegenerowaae
Wyobraćay sobie idealnie czysty materiał półprzewodnikowy. W krysztale takim swobodne elektrony, które znajdują się
w paśmie przewodnic'tna opuściły swe miejsca w paćmle walenoyjnym /na skutek np. wzbudzenia termioznego/ pozostawiając tam
swobodne dziury. Liczba swobodnych elektronów Jest więc równa
liczbie swobodnych dziur, ożyli poziom Fermiego b«dzi« się /
znajdował • środku między pasmem walenoyjnym a pasem prżawedniotwa. P4tprzewoddlk tego typa aecywamy samoistnym.
Jeżeli teraz wprowadzimy de kryształu zaburzenie,
które będzie np. emitowała • pewnej temperaturze swobodne
elektrony do pasaa przewodnictwa •'wytworzone w ten sposób
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dziury będą związane z centrum zaburzenia nie biorąc udziału
w prooeeie przewodnictwa, to przewodnictwo pochodzić będzie od
swobodnych elektrono». Kryształ półprzewodnikowy, który posiada
zaburzenie tego typu «prowadzające swobodne nośniki do procesu
przewodnictwa nazywany półprzewodnikiem nadmiarowym.
Półprzewodnik taki można np. otrzymać «prowadzając Jako centra
zaburzenia atomy pierwiastków poobodząoych z innej «rapy układu okresowego niż pierwiastek wymienionego kryształu.
Wtedy mamy do czynienia z tsw. półprzewodnikami domieszkowymi.
Półprzewodnik nadmiarowy można równie* otrzymać przez zaburzenia ciągłości siatki krystalograficznej, wprowadzając do
kryształu defekty podczas procesu wyciągania. Można wreszcie
wprowadzić zaburzenia bombardująo kryształ np. neutronami
albo innymi oząstkaol Jądrowymi.
Rozróżniamy półprzewodniki nadmiarowe typu n oraz
typu p. W półprzewodnikach typu в zaburzenia «prowadza da
pasma przewodniotwa swobodna elektrony, zaś dziury są onleruchoraione przez «prowadzona zaburzenie. Atomy pierwiastków
wprowadzających ten typ zaburzenia nazywamy donorami. Przeciwnie natomiast Jest * półprzewodnikach typa p, gdzie elektrony
wzbudzone termicznie z pasma walenoyjnego są unieruchomiona
przez centra zaburzające natomiast powstałe na loh miejsca
dziury mogą się poruszać swobodnie « paśmie walencyjnym 1 atoay zaburzające * tan sposób nazywamy akceptorami.
We wszystkich opisanyoh wyżej przypadkach poziom
Fermiego znajdował si« aiedzy pasmem przewodnictwem a pasmem
walencyjnym. Może jednak zajść przypadek, ze posłom Fermlego
będzie znajdował się wewnątrz Jednegs s tych pasa. Będzie tak
wtedy, gdy do kryształu półprzewodnika wprowadzimy bardzo
dużo domieszek jednego type /ponad 10 atomom/om2/»
Tego typu półprzewodnik nazywamy «degenerowanym. X tu
także mamy do czynienia z dwoma r»dzajaml półprzewodników?
półprzewodnikiem typu n* gdy аавадп! в же tyłka elektrony • * noszą prąd, półprzewodnikiem typa •* Jeśli swsbadoa dziury są
głównymi nośnikami prąda.
Jednym z bardziej interesającyoa. prsyped*»* dla
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torów półprzewodnikowych Jest półprzewodnik do którego «prowadzono oby£«s typy domieszek a oraz p, я,taki sposób, ze liozba
swobodnych elektronów Jest równa liozbie dziur /np. w temperaturze pokojowej/. Mówimy wtedy, ze półprzewodnik typu p został
skompensowany domieszką typu a lub odwrotnie. Półprzewodnik
taki oharaktoryzuje ule. krótkim czasem życia wprowadzonych
nośników.
Wielkości charakteryzujące przewodnictwo półprzewodników
Przewodność elektryczna w przypadku półprzewodników
wyraża się rówcanlea podobnym Jak dla metali s tą Jednak
różnicą, ze występują na ogół dwa rodzaje nośników;elektrony
i dziury.
Całkowita przewodność właściwa Jest wic* sumą tyci»
przewodności:

gdsiei
N - Iconoentraoja nośników /e-oanaosa elektrony, d-dziuu - rachłi**4óe » 1,6-iO"19 C.

ą

Często deminoje Jednak Jeden typ nośników 1 przyczynek
do przewodności poehodząey ed nośników przeciwnego znaku
Zaleznośó temperatarowa przewodnośoi Jest Jedną z najbardziej adenająeyoJi i charakterystycznych oech półprzewopraodąj«x
гмall—aul
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Zmiana koncentracji jest typu;
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gdzieś
E. D - energia aktywacji donorów albo akceptorów.
Natomiast zmniejszenie ruchliwości następuje dopiero
powyżej 100 К 1 jest spowodowane rozpraszaniem nośników na
sleel krystalicznej. Obliczona teoretycznie ruchliwość zależy
od temperatury jak T '2 . Zależność ta w nlskloh temperaturach
jest jednak bardziej skomplikowana 1 w zakresie rozpraszania
przez zjonlzowanle domieszki ruohllwość zmienia sit Jak T ^ .
Rekombinacją nazywamy prooe* przeolwny do procesu genoraoji swobodnych nośników. Bekonblnacja Jest wię* procesem
w którym elektron 1 dziury wracają do stanu podstawowego
z którego zostały usunięte wskutek wzbudzenia.
Jetell w półprzewodniku wytworzymy w całej objętości
w chwili t-0 nośniki o konoentraoji N Q to po czasie t koncentracja nośników zmniejszy się wskutek rekombinacji do wartośoi:

W

ш Me e" *

/6/

Wielkość 1 nazywamy czasem tyola 1 określa ona zanikanie wprowadzonych nośników mniejszościowych w półprzewodniku.
Czas życia swobodnych nośników Jest bardzo ważnym
parametrem, gdyż określa'on średnią drogę Jaką mogą pokonać
nośniki wytworzone w półprzewodniku.
Jeżeli do półprzewodnika będziemy wprowadzać elektrony
ze stałą wydajnością w czasie to ich koncentracja^ wskutek
istnienia skończonego czasu zyeia, będzie zanikać w miarę
oddalania się od miejsca wprowadzania* Odległość na której
koncentracja ta zmniejszy się w stosunku do wprowadzonej
kenoentraejl e-razy nazywamy dregą dytmzjl.
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2. Podstawowe złącza półprzewodnikowe
С podstaw prawidłowego zrozumienia zasad działania
detektorów półprzewodnikowy^ leży dobra znajomość fizyki
złącz.
V praoy z detektorani półprzewodnikowymi spotykamy
zasadniczo z trzema rodzajami złącz:
- złącze typu p - n
- złącze n + - p
- złącze p -i -n*
- złącza niewstrzykujące nośników
Obecnie omówimy Wymienione złącza.
Złącze typu p - n
Ze względu na bardzo typowy obras wybierzmy złącze,
które otrzymujemy domieszkując kryształ krzeau typu p domieszką n /donorową/. Domieszką tą może być każdy z pierwiastków
grupy piątej układu okresowego pierwiastków.
Załóżmy początkowo, ze złąoze nie zostało Jeszcze
utworzone. Po prawej stronie maay materiał typu n po lewej
zaś p. W obszarze styku tych dwóch materiałów będzie istniał
duży gradient koncentracji elektronów i dziur. .
Elektrony będą więc dyfundować z materiału typu n do p, zaś
dziury z materiału p do h. Podczas tego przepływu ze strony'
materiału typu n zostanie wytworzony ładunek przestrzenny o znaku +, powstały przez opróżnienie tej części materiału przez
elektrony. Od strony materiału p będziemy mieli ładunek przeciwnego znaku powstały podobnie. W ten .sposób zostanie wytworzona warstwa dipolowa na której Jak wiadomo istni*Je spadek
potencjału /гуя.2/. Obszar w którym istnieje ten spadek nazywamy barierą.
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Wlalkoić V^ salasy ta od *sgl«dn*go połołaala pozioma
obn tjrjMiob półprs*«odnik*«.
. Pncyłótay t t r M na tak «trijnuB* в!чем napi«el««
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potanojal* dodatnia, / r y e . 9 / .
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Pod «płynem teg» napięcia • złącza popłynie prąd «ywołany przez elektrony mniejszościowe s materiału type p do n', oraz
prąd spowodoeany przez dziury i materiału n do p. Wskutek tego
aa brzegach złąosa powstanie a obu stren gradleat dyfuzji
nośnikom mnlejssoeolowyoh.
Kalety aaawacyć, же oały spadek napięcia «yatąpi *
obszaroe bariery pesladaj4«ej naj»i«ksxy opór. V obszarze tym
następuje niemal o«łko«lty brak aoealków pradn.
Po ostalenlo alf rómnommfi, prąd, który bedsle płynął
prses słącse salesy ed prądu dyfusji nośnikó* mnlejezościowycii
oras od prądu nesnikó* genarewanyeb • barierze 1 Jest on bardzo silnie suląsany ж czasem zyola tych nośników, sEozególnie
dla bardze rozległych barier.
W przypadka spolaryzesamla złąosa • kierunku praewodzeaia /гуж, 4/ a »lco, tak> aby materiał typa o był na potencjale
ujemnym, prses słąose będzie płyaął dąsy prąd nośnlkd* «lekszeuoiovyoh.

Prod
elektronów

Bys. 4.
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Tego typa polaryzacja wstrzykująca nośniki do materiału
półprzewodnikowego, jest szkodliwa * przypadka detektorów
półprzewodnikowych dając «kład do prądu detektora.
Złącza typa n*-p

егаа в.* - p

+

W połączeniach takich zazwyczaj aa basie materiału
o przewodnictwie typa p zostaje wytworzony silnie domieszkowany obszar n*. Ze względu na przesuniecie pozioma Fermiego
prąd»dyfuzyjny dziur «prowadzanych do obszaru ładunku przestrzennego dla złącza spolaryzowanego w kierunku zaporowym
jest mniejszy ni* dla złącz p - n.
Przykładowo złącze takie przedstawiono aa rysnnkn S.

Typ n*

Typ p

Bys. 5.

Złąeae to Jeat арвЛатуаршааа napieelea a klemnkn
«ateeaaya /аарегаауа/*
Na rysaaka в praedataalono charaktery*tyki słąos i
rc p»«lfkąsania kaaoentraojl aanieaaalt.

I
a) dioda normałna

и

b) diodo Zcnera

c) diodo wsteczna

«У», в.
Widać, ae «• «xrostaa k*ao«atraojl d w ł H M k a a l a j *
poeaątkMM prąd aoaalfcd* aaiajcs«*oi*«}roli / r y s . a a t 6 b / . Jiavttpal« r»śal« nrąd toavlaajr /malaje graboać słąeaa/ o* J«rt
«idocsa* я zakreśl* ajaaayea pr^dóa /rys« во/. Zaalkaal* prąaa
toa«lo«*co poaatajao* «ras aa «arortaa prabośel b a r l a r j prsy
oapltelaob daj« a^aaoą eseać eaaraktgryatykl wyattdla dlad taaclawjroa..
Złąeaa p - 1 - a +
Jasall aa krsaala «yaakooporavya «ykaaaay słąeaa p - a
doaiaaskojąe • nlaalalkia stopain aatarlał pd^prz*«aaaika«rt
t» pod odpoaladalo dusya aap4t«l«a wataoxBya prsytaaoaya aa
sł^caa bariera aa^ala Omśi datą abjctość. «a aattaraa barłary
lctalai* wtedy odpoaladal obasar * którym llesba avabadnyea
elektrono* jast róaaa llesble «alayeh dalar.
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Obszar ten wynika po prosta z przejścia materiału półprzewodnikowego typa n w p:<i jest on obszarem typa samoistnego. Powszechnie przyjęto oznaczać ten obszar literą i (Intrinsic).
Obszar taki można wytworzyć przez:
- wyfcunmHe bariery prosojąoej na wjsofcoomowym materiale półprzewodnikowym,
- wytworzenie epitaksjalne*' obszaru samoistnego,
- przeprowadzenie równomiernej kompensacji domieszek
* pewnej objętości półprzewodnika.
W przeciwieństwie do złąez n + - p +
znaczają się dozą grubością barier.

złącza

p-i-n od-

Złącza aiewstrzykająee nośników.
. Oprócz ęk^as wytwarzających barierę w półprzewodnika
zachodzi prawie zawszą potrzeba wykonania styka o opomośoi
Styk taki
- posiadać małą operność rzeezywlstą,
• *le prostować prąda,
- nie wstrzykiwać dodatkowych nośników do bariery.
Jeżeli wytworzone złącze typa p-e spolarjiojemy
w kieronka przewodzenia, to złącze takie wstrzykuje do «ateriało, w którym powstał; nośniki dyfuzyjne. Hosnikl te dod«jąo aie do prada wetceznsgo diody powodają pogorszenie się
eharakterystyk detektora*
Aby tego uniknąć* ale należy dopuszczać do utworzenia

*\ aBtoda epitaksjalna polega aa osadzenia na zorientowanej
w określonej płaszczyźnie płytce półprzewodnikowej, również
półprzewodnika z fazy gazowej. W ten sposób można osadzać
półprzewodnik zadanego typa i orientuje się on podobnie jak
podłoże.
-
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obszaru zaporowego o wysokości bariery wlekssej nit kT.
Można to zrobić wdyfunowająe do półprzewodnika odpowiedni
•stal albo oprowadzając ceatra rekombinacji.
Centra rekombinacji setna wytworzyć przezi.
-• uszkodzenie lnb odkastałcenle aiatkl krystalografio m » J /lotowanie gorące/,
- wprowadzenie doiiiessek chemicznych,
- deformacja warstwy powierzchniowej.
V stykach otworzonych w ten sposób ale ша bariery,
ponieważ część obszarn mledzypowlerzohniowego jest tak silnie
zanieczyszozoiia, ze posiada przewodnictwo podobne dojaetali.
Styki takie zaohowują sl« w przybliżenia zgodnie z prawem Ohma
w zakresie stosowanych prądów.

3. Bariery
Bariery powiersohniowe
Pomimo Intensywnych badań Jakie w ostatnich latach
można zaobserwować, istota zjawisk powierzchniowych pozostaje
ciągle Jeszcze pełna niewyjaśnionych faktów. Główne trudności
polegają na niemożliwości otrzymania atomowe czystych powierzchni, gdyż np. w przypadka krzemu Jak i germane powierzchnie
po wyczyszczenia pokrywa prawie natychmiast warstwa tleno nawet
pod ciśnieniem poniżej 10 ma Hg. Decydujące znaczenie wywiera również obróbka powierzchni oraz otoczenie półprzewodnika.
Na powierzchni międzyfasowej clałe stałe - gaz występują odmienne warunki nlz we wnętrza półprzewodnika /przewodność,
rekombinacja 1 Inne/*
W technice detektorów wykorzystuje sit bariery powierzchniowe powstałe w okładzie oetal - półprzewodnik 1 tymi typami
barier obecnie sie. zajmiemy.
Mogło&y się wydawać( ze wytworzenie złącza prostującego
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ora» jego charakterystyka prądowa powinny zależeć wyłącznie
od pracy wyji.ia użytego aetalo. 0kąsało się Je ona Je, z« stwier
джоао jedyni* bard*» słabą zależność 1 to skłoniło Bardeena
do wysunięcia postulatu istnienia powierzchniowych stanów
energetycznych. Bard««n przyjął, ze elektrony moją być związane na powlersohni « £aki sposób, же nie biorą odziała w procesie przewodnictwa wytwarzając tak pewien rodzaj warstwy dipolowej.
Istnieć dwa rodzaje stanów powierzchniowych:
- etany pewierschnlowe występujące samoistnie dzięki
zakończenia eieel krystalicznej,
- stany powstałe dzięki obecności zanieczyszczeń takich
Jak: warstwa tlenku lab zaebsorbowane na powierzchni
gazy lub Jony.
Zasadniczo pierwszy typ występuje na granicy półprzewodnik- warstwa tlenka 1 и wsgledu na dobry styk elektryczny
ж półprzewodnikiem reaguje szybko / w czasie 10" s/ na dowolne zmiany я obsadzenia stanów powierzchniowych. Stany te
•ostały nazwane stanami ssybklal.
Stany szybkie zostały przewidziane przez faoaa 1 powinny mleć gęstość rzędu 10 ca "* . Obecnie ekasnje si«, ze
liczba ta jest rseda 1 0 1 2 ca" 2 .
Stany powolne są oaieszczone na powierzchni aiedzyfazowej tlenek - gaz albo tlenek - próżnie 1 Jak wynika ж doświadczeń zlokalizowane są w pobliże posiona Persiego o gęstości
10 - 10* ев « Stała esasowa stanów powolnych jest rzędu
godzin i zależy od warstwy tlenkowej na powierzchni półprzewodnika.
Vyalenldne stany wytwarzają na powierzchni warstwę
dipolową, która zależnie od rodzaju stanów i typa półprzewodnika noże byc trzech rodzajów:
,
- warstwa opróżniona ,
- warstwa inwersyjna,
- warstwa akomnlacyjna.
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metal

metal

I

Typ n
metal
Typ p
•stvw
opróżniono

warstwa
inwersyjna

warstwa
akumulacyjna

tys. 7.
з/

laratwa epróaalona bywa rtfanlas naaywana ebaaaraa aycaarpania aa* aarataa atauaalaoyjna ebasaraa wabocacenla.
Frcypadkl ta praadataalona aa ryaankaeh Т.

Warstwa •próanlona wyatcpoja atedy gdy etany poalersobnłeaa «4*4 da aaiany typu prsaaodnlotaa na poalaraofani ala
aalana ta ala naatepoja, a a najlapaaya aypadka na poalarsohnl
«ytaaraa alt abasar typa aaaolata«f>.
Jasall ataoy poalarsehnioaa aalenią typ praawodnletaa
na poalaracbni aa.praaelwny np. a typa n na p, ta aaay atady
aaratat laaarayjsą.
Warat«9 akoaulaayjną вашу a bariaraoh typa n* - n aras
+
•
2a wafleda na Aoić apraaeana ayalkl datjroaąoa ponataaanla ekrailonyca atantfa poalaraobnloayoh, apłystf aaratwy
tlenkowej, tradna jaat abeenie saproponoaać Jakiś

zaufania mechanizm powst. nia tych «tai-Jw. Jednakie na podstawie ostatnich prac można Już .reślić jaki sposób obrób'-1
powierzchni «płyną L barierę powierzonniową.
Na wytworzenie się na power* л1 warstwy typu n wpływają pary «ody /jony H/, zań do powstania na powierzchni obszaru
typu p przyczynia się działanie
nku lub'ożono.

Bariery weitnętrzne
Zjawiska prowadzące do T>owsi_J.a barier wewnętrznych
«ydają się obecnie lepiej znane * odróżnień in od "o-rler powierzchniowych. Wpływ, czynników zewnętrznyon można ta dokłaaniej
kontrolować, zaś metody badań takich złącz są Jut dostatecznie
rozminięte.
Rozróżnić* możemy następujące rodzaje barier wewnętrznych
stosowanych w detektorach półprzewodnikowych.
- dyfuzyjne,
- wytworsoo* prsez bombardowanie łonami domieszki,
- type p - i - a.
Złącza dyfuzyjne powstają gdy na kryształ półprzewodnika typa p działamy parami domieszek typa n /albo odwrotnie/
w wysokiej temperatarze. 1 pew^/ou warunkach gdy domiswzka
dyfundująca nie jest lotna można ją nałożyć na powierzchnię
półprzewodnika w niskiej temperaturze, a następnie ogrzać
doprowadzając do dyfuzji «głąb półprsewodt. -ta z odpowiednią
prędkością. Złącze, które zostaje « ten sposób utworzone
zachowuje kontury powierzch-i będąc jednoozeb.—e przesunięte
w głąb półprzewodnika.
Bombardując jpowierzohnię półprzewodnika jona1»! okres'xonej douieszki można równie* otrzymać złącze wytwamalące
barierę wewnętrzną. Za względu na powstające podczas bombardowania zaburzeni» sieci krystalicznej, należy złąese to poddać
obróbce termicznej. Wytworr e « ten sposói. złącze char>it;teУ
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żuje się dobrze określonym położeniem, zależnym od energii padających jonów i kąta ustawienie powierzchni względem kierunku
padania.

4»

Detektory półprzewodnikowe.

Oddziaływanie cząstek jonizujących z półprzewodnikiem.
C*ąstka jonizująca przechodząc przez materiał półprzewodnikowy może tracić swoją energie poprzez następujące kanały:
- wytworzenie fononów*'.

Щ
- produkcję wysokoenergetycznych elektronów,
- wytworzenie promieni I,
- wytworzenie •kseytoaótr*',
- wytworzeni* swobodnych elektronów i dziur.
Ostatni z tych procesów wytwazza nośniki, które mogą
się poruszać.pod wpływem pola elektrostatycznego dając impairs
ładunkowy rejestrowany w specjalnie wykonanych układach elektroniosnyeh*
,
Ze względu na istnienie innych kanałów, dokładjie obliczenie energii potrzebnej do wytworzenia pary elektron-dziur*
przedstawia pewne trudności. Doświadczalnie sprawdzona zależność temperaturowa średniej energii potrzebnej do wytworzenia
par; elektron-dziora £ od przerwy energetycznej £ « półprzewodniku dana jest przez wzór (.cząstki alfa)*

'' Ponon jest kwantem energii związanym z drganiami sieci kryształu i w dalszym procesie zostaje zamieniony na energię
cieplną.
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\

6 - 2,2 B g + 1,99 B g ' e
gdzle:

/a/

E xalezy od temperatury T « naatepnjąoy sposób:
dla krseaus
4

B g - 1,21 - 3,6 Ю" *

T<700 К

dla germanu
4

* g « 0,785 - 3,5 Ю" »

»<500 К

Okasuje ait Jednak, te energia Jonlsaejl dla określonego
rodsajn ostatek salesy nie tylko od teaperatury 1 prserwy
energetycinej « p<Słprie«odnlkn.
Jęte11 tor osaatkl padajaeej jeat sgodoy • eelą kryeitału p6łpr«e«odnlka «tedy «trata energii Jeet aelejasa ni*
• Innych klerunkaon padania. Pr«y rejeetraojl osąetek jonlzojąoyob nalety «lco d4*yć de tego aby oś krysstała ale pokrywa
alf s kierunkiem padania osąstek /dotyosy te esoseg^lnle ts«.
detekteróa Я/йх/.
Boaibardajaee osąstkl mogą s^wnlcł wytworzyć « materiale
pdłprsewodnlkowjrm defekty. Defekty te mogą ttjót
. ehemiosne,
- fizycsne.
Defekty onemiezne powstają wskutek reakcji jądrowej,
w wgnika której powstają atomy wytwarsająee posiomy donorowe
Ekscytonem nazywamy «wiązaną pare elektron-dsiora. Pars ta
nie podlega działania pola elektrostatycznego, może się
one porussać przenosząc energię.
\
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lab akceptorowe * półprzewodnika. Taką reakcję można np. etrzymać boabardająe кгип neutronami termloznyal. 0trzymajeoy
wtedy naetępojąoe reakojet

W tym przypadka fosfor Jest doaieezką donorowo.

W elate* kryBtAlogrmtXezaej «toa вш*е być «yblty prsaz
osąatke padającą я poajrejt aiedsy««iło«ą t na Jego miejsca
povetanio loka. Togo typa flsyouo dofokty powstają podoiM
rojostraojl prBos dotoktor olftkioh osAstak. Wleksxosc dofoktda fisyoanyota ao*a ашаащб ргма •ysrsowaalo aatorlałn odpowiednio dłngo w wysokiej tesveratorse. Defekty powodują, wsrost
prądn wsteosnofo detektora pogarsscjąe Jego paraaetry spektroskepowe.
Detektory a barierą powlersobniową
Detektory tego typa etrsyaaje eie prses wytworsenle
аа powlersolml warstwy laweryyjaej. Warstwa ta powstaje wskotek pokrycia dobrse wyozyssosonej i uforaowanej powiersebnl
ptfłpriewodnlka odpowiednia aetalea.
Wladoao, łe własności prostownicze wykonanej w taki
sposdb diody salesą od wytworzonych stanów powierzobniowych,
z»i na stany powierzchniowe wpływają waronki zewnętrzne.
Ze wcgieda na wymagania eksploatacyjne aozeay określić
nast«pojąoe paraaetry oharakteryzająoe detektory * barierą
powierzchniową:
a/ grabość bariery х, kttfra dla detektorów pewlercebniowyoh Jest równa;

V

2£ I^d
, . - - 28

/ u /

gdzie:
V - napięcie wsteczne wysttpująoe Ba słąoaa,
V d - napięcie dyfuzji lab inaczej naturalna wysokość
bariery я Zła.ozu nlespolaryzowenym /dla Sl J«eet
rzędu 0.6V/,
H

- róznioa Między konoentraeją zjonizowanyoh akceptorów 1 donorów,

e - ładunek elektrono e-i.6x 10* 19 C,
Ь > i.OSSxiO'^/m dla krzemo.
Dla detektorów «ykonanyen z krzemo typo n praktycznie
mamy prosty «só*r:

Гр»]
gdzie; с V-

/ia/

oporność właśoiwa mierzona w Лот,
pojemność bariery o jest w przybliżeniu równa:

a»

1,8 10*

gdzie: a - powierzchnia detektora w o m .
c/ ozaa zebrania wytworzonych nośników tst
*•

X

2

- ^ с ^л™12 л .

г«*^

/ii/
d/ prąd wsteozny detektora, który składa śle. z:
- prądn opłynnośol powierzchniowej,
- prądo nośników generowanych termicznie w obszarze
bariery,
- prajda nośników watrzyklwanyeh przez kontakty omowe,
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- prądu dyfuzji noanlków mniejszościowych
przez barierę..
Prąd upłynnosol powierzchniowej zależy od rodzaja powierzchni ofeezająoej waretwe. metale /Aa/ wytwarzającego barierę.
Prąd tea Jest do zaniedbania « przypadku detektorów s pioreoieaiem ochronnym*
Prąd nośników generowanych tenU.ozuie « abasarze bariery
zalesy ed Jej objetoeol, rodsajn jy6łprae«odnika oraz teaperatn-

Detektory dyfuzyjna
Detektory dyfuzyjne praeoją na barierze •eenftrsaej,
eaarakteryzają alf •!•• aałą osołotfolą na «arnnkl zewnętrza*.
Do produkcji tego typa detektor*» uśymm alt krzeua typu
p «yeokooporeweco do kt(5reco a oele «y tworzeń la złąoza edyfoodowaje el« najczeńoiej fosfor. Pe przyłożenia naplfola bariera
rozwija ale, głównie w kierunku krzeata o wyeoklej oporno4oi4
Detektory te eharakteryzają "i« znaczną waretwą auurtwą
na powlerzohnl powodnjąe rozmycie eaergetyesne dla ellnie
Jenlznjąoyob oząatek.

. Detektory dryfowe
Detektory tego typa wykonajeay zarówno z krzead Jak
i z gerBana.
62ówną zaletą metody dryfowej Jeit aozllwećć otrzymania
bardzo dazego obszara wysokooporewege, mzozllwlająo równocześnie zachowanie liniowej zaletnośol wyaokoaol inpalan od energii padających cząstek.
Obszar wyaokooBowy otrzymaj» ale przez kompensacje
podstawowego materlała półprzewodnikowego atomami domieszki.
KaJlepiej opracowaną teohnologią produkcji detektorów dryfewyon

jest obecnie technika dryftu JODÓW lita do materiału półprzewodnikowego typa p.
V pierwszym etapie przeprowadza ale dyfuzję lita de
materiału półprzewodnikowego typu p. Na rysunku 8a przedetawiono koaoeritraoję akceptorów H^ podstawowego materiału
półprzewodnikowego oraz koncentrację wdyfundowanyeh donorów
Np. Po dyfuzji lita pod wpływem prsyłotonego napięcia 1 w
podwyższonej temperaturze przeprowadza się jony litu do
wnętrza kryestału otrsyaająe, w zaletnoścl od czasu i temporatnry, głęboki obszar o wysoki»j oporności właściwej /Bys. 8b/.

N

N

a)

дГ«Ьоко& dyfuzji

-

b)

(i) - (p)

gtębokoić dyfuzji

Bys. 8
Wytworzony obszar typa samoistnego posiada szczególnie
w niskich temperaturach bardzo cenne własności.
Prąd wsteczny detektorów drytowyoh składa się głównie
z prądu nocników generowanych termicznie * obszarze bariery,
jest więc* funkcją objętości obszaru czynnego 1 bardzo ozałą
funkcją temperatury.
Grubość bariery jest określona, dla dobrze wykonanych
detektorów dryfowych jaz przez głębokość przeprowadzonego
dryfu 1 zasadniczo.nie zalety od napięcia>dla napięć przekra-

31

osająoyoh napięcie wypełnienia.
Użycie detektorów dryfowych do rejestracji cząstek
ailnle Jonlzojąeyon Jest ograniozone przez dosyć dozą warstwę
martwi detektora, dlatego oseeto wykonuje ale od strony materiału typn p barierę powierzchniową usuwająo prawie oałkowloie
nieprsedrytewany ашterlał półprzewodnikowy typn p.
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Streszczenie.
Omówiono rozwiązania konstrukcyjne różnych typów detektorów półprzewodnikowych. Przedstawiono zwięźle sposoby przygotowania materiałów do produkcji detektorów półprzewodnikowych oraz podano przykłady technologii ich wytwarzania.

The structural solutions of several types of semiconductor
deteotors are discussed. The methods of the preparation of semiconductor bulk material for the detector fabrication are
briefly presented. Some examples of semiconductor detector
technolog; are also giran.

Рассматривается кояструхцшя реэавх noos пояупроводнвко1
детекторов. Ошгеая способ ПОДГОТОВКЕ М С Х О Д Ш Х матержалаа нспохьаовалшх для ааготомеаяя дохуароводаповнх детеххоров. Пржведеш

прююрн техкологак яаготоалеаал пол/проводаакоаых детекторов.

1. «step.
Koastrokoja, technologia 1 warunki eksploatacji detektorów półprzewodnikowych «4 sols'le związane ж zastosowaniem tych
detektorów. Przez różne zastosowanie możemy rozumieć zarówno
rodzaj analizy jaką mają detektory wykonać /sama detekcja,
analiza energetyczna, analisa rodaaja esąetki, analisa połołenia osąetki/, Jak równie* rodsaje anallsewanjroh osąetek /°C,
р,а,е/ ежу tot promieniowanie /X ft /•
iredol sakro* safltosowań ora* dostępność detektorów o optymalnyon parametraen spowodował, so reswasanla refajrato mą s recnły
ogranlosone do krsoma 1 germanu Jako materiał* wyjiolowefo do
prodokejl detektorów półprsewodniJcowyoh.
W ponkole 2 seetanle omówiona metoda etrefoweje oosyssesania,
wyeiąganie monokryestałów eras Inne sablegl swląsane s pr«ygotowaniom półprzewodnika de predokoji detektorów. Cs«ść 3 prsedstawla aparaturo, w którą wyposażone powinno byó laboratoriom
produkujące detektory półprzewodnikowe ora* niektóre warunki,
Jakie massą byó w nim zapewnione. Konstrukcja detektorów Jeot
tak ściśle związana z iob teobnologią produkcji, ze bidzie
omówiona równolegle w punktach 4 y i, 4.2, i 4.3. Bozdziały to
sawierają dane dotyczące kształtu powierzchni, grubości, osy
tez objętości czynnych detektorów. Omówione w oześoi 4 teobnologie produkojl są częściowo roswlnlftyai przykładami formowania barier. W punkcie 5 podkreślone konieczność stosowania*
komór próżniowych oraz niskich temperatur w cela zapewnienia
warunków do prawidłowej pracy niektórych detektorów półprsowodnikowyob.
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2. Otrzymywanie 1 przygotowanie monokryształów.
Wyj celowym materiałem do produkcji detektorów pdłprzewodnikowyoh są doz* walcowe laski monokryształu lab kilkaailimetrowej grnbośol płytki o określonej orientacji /np.lil/.
Zanim płytka półprzewodnika trafi do laboratoriom opatrzona
np. symbolem GUNSz /O - geraan, U - monokryształ, N - typ n,
8 - rezystywnoeć 8£oea, z - doaleszkowaua złotem/ german nasi
być poddany «lala "operacjo»" 1 "zabiegom".
Przygotowanie materiału obejmowało*
2.1. Oczyszczanie /strefowe, destylacja próżniowa/
2.2. Vycl4ganie monekryaztału
2.3. Sprawdzani* jakoeol
2.4. Ci«oie

1

operacje wykonywane

2.5. Szlifowanie i polerowanie

Г

przy dostarozanin

2.6. Trawieni*

J

półprzewodnika w postaci płytek.

. Płytki taki* mają falistość mniejsza, od 20 nm i chropowatość
mniejszą od 5 na.
Opiszmy bardzo dobrą 1 wielostronną metodę oczyszczania przy
pomocy strefowego topienia. J*sli stopiony z jednego końca
materiał zaczyna krzepnąć, wówczas domieszki są spyonaae рога
krzepnącą powierzchnię do fazy ciekłej, gdzie ilość ich wzrasta.
Strefę /rys.i/ przesuwamy wzdoz materiału, np. przez ruoh
grzejnika. Powtarzając ten proces można uzyskać substancję
o bardzo dazej czystości. Przez strefowe topienie można również
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1 Grzejnik
2.Cieczlstrefa)
З.СюГо state

Rys. 1.
Zasada strefowego
topienia

asyekac' monekryastały «1* sasadaloso «srost aonokryształn
etrsyimje •*• P*»* «roSąca&ln to ж •abatanojl «topionej /туш.2/

cModzeni*

Rys, 2.

Zasada wyciąga-*
nia monokrysztatu

| wychylania
v

1. Zarodek
monokrysztatu
Z Grzejnik
3. Ciecz
4. Grzejnik dodatkowy
do utrzymania praskiej granicy faz

Mały zarodek moaokryBMtatn doprowadza «19 do setknięcia я po«iersohnią oleoKjr 1 następni* po«ołl «yoiąca. Угжу zro^wanln
ostrotnośol s oałeco zarodka tnorsy aię dn*y •oaolcrjrsstał,
a Je«o jakość ora* roxmiary s a l e t r od «zybkoioi wyoiągania,
•ozli«oóol atrsyaanla płaskiej granicy f a e

e r a s

astalonyo/i

różnie temperatur. Kryszt
ra

/ «yolaga sit w oróini lab atmosfe-

obojętnej. Aparatura pozwala na obracanie kryształu, cieczy

lub obn substancji, jest całkowi i* ~ itomatyzowana i posiada
dobra, stabilizację rósnle temperatur.
Po wyciągnieolu monokryształ Je.

*«r*—*saay м.1п. ж* względu

na orientacje sleoi, resystywnosć, ilość dyslokacji, czas życia
f

ne4nikó*w 1 de teksy mXrx IT.

3«

Laboratoria* detektor** р*<ргвеяо4п1ко«уоЬ.
Płytkę Beaekrysstała osęka jesiose daleka droga i trseba

-prsyaaaćt *• sardsne pray prsygeteaanla materlała, jak 1 «
pósniejssyofa stadlaob prodakoji jest ooa bardss •wymagaja^a".
Wysokie «ymagan^a stawia si« co do osystoioi odesynalktfii, osystesol пжушапусЬ gesó* a nawat csystcśot poaietrsa • laboratorioM. Do ebróbki monokryestał<S« 1 innych eleaentć« w produkcji
detektorów usyaa się spektralnle eaystyeh /lab os.й.а. czystych
de aaalisy/ edoxynnikó« takich, jak kwasy: azotowy, octowy
lodowaty, solny, siarkowy, winylowy, fluorowodorowy, oriotb.torowy, borewy, cytrynowy, wouorotlenki: potasowy, ьodowy 1 wiele Innych. Do płakania asywa si« głównie wody dejoclzowacsj:
o rysyst«wnośoi B^lSUa-om, ławartoeel Sl o 2 ^.0.1

-^ ,

snonej pox.3tałoiel<^ 0*6 -**- - , wyprasonej pozostałości
<I 0*1 -* Ł

a atlenialnoscl s«war*3j w graniczeń /u«l - 0-5/

mg o ^ i .
Csystodć wodoro yatmosfera obojętna/ ma zapewnić zawartość
0 2 < 5 ppm, punkt rosyfV<-

Л , pr«y Ьгчкп olejów 1

dorów.
Fonietrже я komorach powinno być odpylone tak, by pyłków o
jb $. o»S jm było umiej ni* Ю

я jednym litr** pyłków й 6 ± l jm

ni* było.
P» tych kilku danych, dotyczących warunków pray produkcji
zrób»? przegląd urządzeń « laboratoria*.
1. Napylakka dająoa próżnie rzędu 1O~8 Ą 1O"T Tr
2. Dycestoria 1 ur>4d*«jii* do trawienia
3. Pieoe do dytusji /atr«fow«, prótniow* lob s atsosferą
asota, wodoru, argonu/.

,-

4. Dozowniki /fasóic, par, asonu itp./.
5. Suasarkl 1 komory odpylana.
6. Płuoska nltradzwltkowa.
7. Deaiylarka i dojonisator o średniej wydajnośoi.
8. Automatyczne nrządzanle do dryfu.
9. Komory »e stabillzaoją temperatury

wysokiej ora»

krioataty. .
10. Orządsenlo do oificia monokryształów.
11. Szlifierki i stanowiska do szlifów skośnych.
12. Szereg stanowisk pomiarowych.
Spis powyższy napewno nie wyczerpuje wszystkich stosowanych
urządzeń w produkcji detektorów.

4. Konstrukcje i technologie produkojl detektorów półprzewodnikowych*
Bardzo skomplikowany wpływ warunków występujących w
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czasie równych proosedw technologicznych nie daje nam możliwośoi założenia z góry, że stosowana metoda produkcji w Jednym laboratorium jest możliwa do przeniesienia do innego'laboratorium. Przepis postępowania jest dopracowywany bardzo
ściśle i indywidualnie do danego materiału przez każde z laboratoriów produkujące detektory. Jecłmologia produkcji jest
ciągle rozwijana i nie nożna jej uznać «a dostatecznie dopraeowaną.
.4.1. Detektory s barierą powierzchniową.
Zonstrukcję detektora :. «przewodnikowego * barierą powierzchniową na materiale typu n

przedstawia rys.3-

1. Doprowadzenie napięć
Z Oprawko z izolatora
3. Araldit nieprzewodzący
4 Zfóto - kontakt typ p
5. Pdfprzewodnik - typ n
6. Aluminium-kontakt typ n

Rys. 3. Detektor z barierą powierzchniową.
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otrzymywaniu du*yei> obj«toioi csynnyoh •• «zględn aa krótesy
czae

Rys. 7.
Planarny detektor

n

i

dyfuzjo litu

p i n *

Rys. 8.
Detektor dryfowany
z obu stron

Rys. 9.
Struktura "wrap around'
detektora dryfowego
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.

dyfuzja
litu

dyfuzja litu
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я zdejonizowanej wodzie 1 przez "kąpiele ultradźwiękowe". Ostatnia stadium przygotowania monokryształu jest trawienie np.
w mieszance CF4A /oheaieal polish Nr 44 - 3 objętościowe części
HP 60 Я, 5 części ШИ> 3 70 %, 3 ozęści lodowaty kwas octowy
iOO % /.
iiieezankę trawiącą ochładza eię w oeln lepszej kontroli procesu
trawienia. Lustrzana powierzchnia monokryształu spontanicznie
utleniona daje warstwę zaporową. Ha jakość bariery nogą wpływać takie czynniki, Jak: obecność ozonu, wilgotność powietrza,
śladowe zanieczyszczenia w odczynnikach ^ w próżni. Kontakty
napyla ei« w próżni prsy olśnieniu rzędu 10~ Tr. Dla złącza
prostującego aateriałen rozpylanya nogą być takie aetal», jak
platyna 1 złote a dla złącza omowego aluainiun. V celu usunięcia s aetall zanieczyszczeń, я pierwszych chwilach ich rozpylania przesłania się detektory. Do aaterlału s uformowaną barierą dorabia sie kontakty oaowe. Kryształ Jest zamocowany w
nchwyoie, do którag» doprowadzona są napięcia polaryzaojl detektora. Odpowiednio maskując powierzchnię detektora można
uzyskać strukturę kontaktu % pierścieniea oehronnya tzw.
"guard ring" /rys.4./.

•V

Rys. i*.
Detektor ze strukturą
"guard ring" wykonany
na materiale typu p

1- Kontakt omowy
z warstwą. p*
2. Materiar typ p
3. Warstwo typ n*

4.2. Detektory dyfuzyjne.
Do otrzymywania złąoz dyfuzyjnych stosuje się najczęściej krzem typ p a Jako domieszkę donorową fosfor. Materiał
do wyrobu tych detektorów ausi mieć te ваше wartości ryzyetywnosci i czasów łyoia nośniki» wzdłuż całego kryształu. Przygotowanie powierzchni jest podobne4 jak я przypadku detektorów
z barierą powierzchniową. Odrębnym etapem jest tutaj dyfuzja
fosforu.
Zazwyczaj dyfuzję fosforu prowadzi się w pieou dwustrefowya.
V I strefie o temperaturze 25O°C znajduje się piCciotlenek
fosforu F 2 °5 ł ^ e s t

o n

P r s e n o " E o n T gazem nośnym /azot, wodór/

do drugiej strefy o wyższej temperaturze 1230°C, gdzie powierzchnia krzemo nasyca ale. fosforem, SP.Og + 5 Si-r2P 2 + 5 SiO.
Naetepaie fosfor w podwyższonej teaperatnrze dyfunduje w głąb
materiału tworząc strukturę pokazaną na rys.5.

I dyfuzja fosforu

Rys. 5.
Struktura krzemu
po dyfuzji fosforu

n
SiO,

Rys. 6.
Struktura detektora
ze ztqczem dyfuzyjnym

n

W oela kontroli głębokości dyfuzji robi ale «slit skośny /iO°/
i obserwuje se pod Hikroakopem Interferencyjnym. Aby otnymać
strukturę detektora /rys.6/ nalefcy powierzchnie, płytki zesslifować, eezyścić, strawić i następnie dorobić kontakty omowe,
wysokotemperaturowa obróbka aonokiysstałn powoduje powstawanie pułapek 1 oentrów rekomblnaeji, oe smalejssa сжав iyoia
nośników. Lepiej jeat wykonywać dyfusje. w altssyoh toaperatu-raoh, np. 800°C. Dyfasjfi fosforu ао*еву prowadsić w ataosforxo argona prsy sanuraonya kryastale de rostworu ? 2 °5 " * 1 4 "
kołu etylowy».
Gmboóel detektorów dyfu»yjnyoh doobodsą de 5 aa dla krseau
i 2 om dla germanu;

4.3. Detektory dryfewe.
Uetodo. dryfu jonów litu motoa otriyoać objętości osynne
detektorów rsedu 10 om dla krzemu 1 100 om dla germanu.
Dryf lita może być prowadzony % jednej strony materiału /rys ."7/
* ebu stron /rys.8/, jak równiet % trseoh stron /rys.»/, tworsąo tsw. strukturę

"wrap around", która jest najlepssa prsy

Materiał do produkcji detektora półprzewodnikowego Jest
tym lapsву im «у**za jest jego reżystywność i dłuższy czas iyoia nośników, lees do speojalnyeh celów wykonuje ale. detektory
równie* na nlskooporowym monokrysztale. Przykładowe dane dla
monokryształu krzemu typ n - orientacja /111/, aktywowany fosforem, ryzystywność* 30 000 SŁem, czas cyola nośników 3-10 /isek.
Jeżeli monokryształ Jest w poetaol datego walca to pierwszą
ozynnośeią będzie odpowiednie poeieols maieriału na płytki
o kształcie i grubości zalotnej od przeznaozenia /grubość od
100 na do 3 aa/. Formowana ptfźniej bariera aote aleć dowolny
kształt i dlatego detektory te mogą spełniać wiele różnorodnych
funkcji. Wycinając długie /rzędu kilku cm/ prostokątne płytki
możemy robić detektory pezyoyjne.
Foraojąo barierę, aa bardco eienkloh /strawionych do grubotfel
rsędlt 10 jua/ płytkaob otrzymujemy tzw. detektory

^

Grubość ezynnej warstwy detektora mezna «mieniąc przez napięcie pelaiyzacji i Jest ona salezna od oporności utytego materiału.
Dla rejestracji cząstek o odpowiedniej energii należy ją
dobierać wg tab.l.
Możliwość wykonania detektorów o bardzo duiyoh powierzchniach
/rzędu od kilkunastu cm / jest ograniczona przez nlejednorodność monokryształu. Ciecie oenokrysstału wywołuje na powierzchni defekty i należy Je zlikwidować przez szlifowanie 1 polerowanie. Wprowadzone zanleosyszozenia usuwa eic przez płukanie
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Przykładowo podany zostanie opis technologii produkoji
detektora germanowego na materiale typu p o orientaoji /lii/,
rezystywnoóoi 100 &>em, aktywowanego galem dla 600 dyslokacji
я om

przy czasie życia nośników 50 yusek.
Odpowiednio pocięty kryształ szlifujemy, oczyszczamy

1 trawimy w mieszance S ozęśoi HŃOg 1 i części HP. Dyfuzje,
prowadzimy na głębokość kilkuset^/um po napyleniu w próżni litu
podgrzewając kryształ do 400°C przez kilka minut a następnie
szybko go schładzając. Powstaje złąoze n + p. Dorabiamy kontakty omowe, które stanowi eutektyk Ga In, umieszczamy kryształ
we wrzącym pentanle /Tw • 36*C/ 1 prowadzimy dryf pod wpływem
wstecznego napięola rzędu 100 V, Czas dryfu jest rzędu l miesiąca przy głębokoćol dryfu około 1 om. Kompensaoja litem nie
jest dokładna 1 dlatego w niższej temperaturze np. -15°C przy
wysokim napięola rzędu 1000 V prowadzi się następnie przez
kilka dni tzw. dryf oczyszczający. Powlerzohnle boczne kryształu szlifuje się, trawi i przemywa kwasem azotowym w celu zaohowania cech struktury "1*. Następnie prawie cały obszar
typu p wytrawia się i przez naparowanie w próżni złota formuje
się na materiale typu "i" strukturę z barierą powierzchniową.
1

Rys. 10.
Detektor dryfowy
z cienkim okienkiem
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2

:

pp
n*

i

AU

1. Moteriar typ n*
2. Skompensowany
german typ "i "
Э. Obszar typu p
4. Obszar typ p -

ztoto

Detektor v* aarealeala Imafktóm samych «в1аааезашу т krlostaeia, który Bajególolsj składa alf s komory presniovej
i zbiornika na « ł t k ł f a m i .
5.

lSaroaki elcsplaataojl esteJctord» pó*łprsewodniko«ycb.
Detektor возке alee odkrytą powlersobaif. oaynną /dettk-

terjr ж barierą p*al«rsobal*«ą 1 dyfBsjrJna/ lub t » i zostać
saBłml«ty * apaojalnaj pró*nio»*os»ln«J obud*«l* s oiankla
•ki«eicl«aj tesyloaym, kt<Jr» sap»«ala дав d»«tfp rejestrowanego
prtmlenieeanla /eeteJctory dry tum»/.

_

Detektery z barierą pevierseboleaa • prsypadka *rseeho•yeeala eą •armtene aa wcty* wmrmkóm mmątnnycb

a » esasle

eksploatacji s reguły w presal aa saoleosyssoxeala aaajdojąoa
alf e presal /vary eleja lip*/* Detektory te oalexy obroni*
e4 pył», trsyaai • s s e s e l l a l e saakmlftyeti pejeanlkaeb i sape•nie 1ш edpevleettie —ranki teaperatory, wllsstaoeoi i t p . ,
Jakkelelek «płyn lek aa р т — t r y eetektoroNi nie j e s t oałko«loie masy. Zaletą tych detekterd* ергеев rełnorodnoeci
kastałtew 1 «leakleh ełdenek Jert a e s l l m s ć praey • teaperaturaoh pekejoeyeb. Tak eaa» • teaperatarsa pokojowej nogą praoowa6 кгаевоае detektory dyfasyjae, aatealaai geraanoim dętektary dyttwyjae «ymagają aejeola de teapsrator nlsaayeb np.
aseteeyek.
Xajvlfkesya ргеЫеаши Jeet prseebowywaale 1 ekapleataejjt detektere* uiytouyotL. Hal«ty Je txsyame pad Mteesaya
aa»l«eleei « ebaUoa»J tasperatarae /ap. aaetetMj/ ae

aa tendenoję lita do acleezkl * kierunku panierzobni detektora,
jakkolwiek krótkotrwały wzrost temperatury ale masl prowadzić
do zniszczenia •traktory detektora. Detektory germanowe do
spektrometriiГ 1 detektory krzemowe do spektrometrii X pracują prawidłowo w temperaturze eiekłego azotu i niezbędnym wyposażeniem takiego detektora Jest krlostat.
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Siresecrenie.
Przedstawiono zarys teorii zbierania ładunku w detektorze
półprzewodnikowym. Podano wyprowadzenie formuł opisujących
przebiegi generowanych Ispoleów pierwotnych prądowych
i pochodnych ładunkowych i napięciowych
dla detektora typa p-n
oraz tjpu p-i-n z polem jednorodnym i niejednorodnym.

T
An outline of the charge collection theory in semiconductor detector i s presented. (The derivation of the folmulae describing the shape of generated primary paired- current pulses
and the seconderj Wee] charge and voltage pulses for the p-n
detector and for that of p-i-n t>pe with uniform and nonmiform electric field

distribution-|нгв^ given.

\Г^

Жаяожаян очерка теория собараяш ««ряда в полупро»одзиковнх
детекторах к м т с е я ш . Оредатткшпвтсл вывода форму*

определящих

времеявне фущща» геяервровашоос оервхчхых жмпухьсов тока, как ж
дроамохвнх шщулсов (»ар»ла • вжпряжекзи), дав детектора
р-а

жcna

p«»i-a

тяяа

с одвородком а аеодяородвеж подем.

S3

Wprowadzenie.
Detektory półprzewodnikowe i zasady ich działania wypada
zaszeregować do grupy czujników spełniających funkcje przetworników mierzonej wielkości nieelektrycznej na proporcjonalny
sygnału*lektryczny. Biorąc pod uwagę własności elektryczne
detektora półprzewodnikowego w warunkach polaryzacji zaporowej
oraz impulsowy charakter wzbudzania odpowiedzi detektor półprzewodnikowy można przedstawić w układzie zastępczym jako impulsowo sterowane źródło prądowe.

Na rye. i podano schematycznie obwód detektora dla najprostrzej
konfiguracji układowej oraz jego układ zastępczy, ftezystencja
szeregowa В «raz z pojemnością własną detektora C^ wyznaczają
n tym układzie stałą czasową odpowiedzialną za szybkość restytucji stanu początkowego po każdorazowym akcie detekcji.
W poprzednich rozdziałach wyjaśniono mechanizm procesu
detekcji w detektorze półprzewodnikowy»;. Skorzystamy eaten z
konkluzji przedstawionych uprzednio rozważań sprowadzającej
się do stwierdzenia Łi wynikiem oddziaływania promieniowania
jonizującego z materią w strefie czynnej detektora zachodzi
wygenerowanie pewnej określonej ilości swobodnych nocników ładunku /dziur i. elektronów/, proporcjonalnej do energii zaabsor-
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bowanej w danym akcie detekcji. Ładunki te przemieszczając się
w kierunku elektrod zbiorczych pod działaniem połą elektrycznego powodują * konsekwencji indukowanie sygnału prądowego я
zewnętrznya obwodzie detektora.
Na tej podstawie stwierdzany, ze indukowany prąd wyjieiowy detektora jest SYGNAŁELI PIEETOTNYM. Znajomość sygnału
pierwotnego 1ц, (t)pozwala z kolei wyznaczyć przebiegi czasowe
napięcia wyjściowego detektora vD(t) orać ładunku indukowanego
Q(t), które uważać będziemy za SYGKAŁY POCHODU, przy czym
wzajemny związek między tymi wlelkośolami uzależniony będzie
od struktury obwodu elektrycznego stowarzyszonego z detektorem.
Zauważmy, że sygnał pierwotny jest IMPULSOWYM SYGNAŁEM ANALOGOWYM niosąoya informacje w sferze relacji czasowych i amplitudowych. Informacje te stanowią z kolei podstawę dla realizacji
złożonych układów selekoyjnyoh i identyfikacyjnych. Ograniczając się jedynie do zagadnień spektrometrii amplitudowej /energetycznej/ wydaje się pożytecznym wyraźniej podkreślić proces
kształtowania i przenoszenia Informacji o energii promieniowania traconej w detektorze w akcie detekcji.
Zachodzi on w dwóch wyróżnionych sekwencyjnie etapach:
a/ wytworzenie swobodnych nośników ładunku w strefie czynnej
detektora kosztem energii promieniowania jonizującego według
relacji zależności

% • ч K P 3 /W

OJ

b/ zbieranie ładunku kosztem energii pola elektrycznego działającego w strefie czynnej detektora, przy czym całkowity
ładunek indukowany
m

Q(CO) -

f iDCt) dt - Q o

(2У

O '
Z powyższego, skrótowo zarysowanego schematu wynika, że
całkowity ładunke indukowany a także - jak to zostanie wykazane później amplituda kształtowanego scałkowanego sygnału napi"
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clonego, są powiązane ж energią E , zależnością liniową. W tym
kontekście problem pomiaru rozkłada energetycznego badanego
promienioitania jonizującego sprowadza się do sagadr.ienia pomiaru roz!:ładu anplitudowego pochodnych impulsów napięclonych
formowanych w obwodach stowarzyszonych detektora.
rozpatrując pracę dętektóra półprzewodnikowego jako
generatora sygnału elektryoznego centralnyn zagadnieniem jest
ustalenie aaalltycznej ferauły opisaj.ąeej przebieg generowanego impulsu prądowego. Ddaje sle. ją wyprowadzić stosunkowo
łatwo wychodząc z czterech podstawowych równań:
1.

równania energetycznego /wg. teorii Ваше/:

i(t) - T » ™
2.

równania dynamicznego:

"w - u l
3.

(Ą)

równania Poissona prowadzącego do funkcji:

I . iCx)
4.

O)

(5)

rónnania kinematycznego:

x - xCt)

(6)

Procedura rozwiązania powyższego układu równali polega na
wyrugowaniu zmiennej z 1 kolejnych podstawieniach z równoczesnym unzględnieaiem rozwiązania Poissona dla rozpatrywanego
typu detektora. Posłużymy się nią w przedstawionej nlzej
uproszczonej analizie detektorów "p-n" oraz "p-i-n".

Detektor typa "p-n".
Detektor tego typu stanowi w istocie skrajnie niesystematyczne złącze "p-n", charakteryzujące się skokowym przejściem
z obszaru "p" do obszaru "n" /tzw. złącze ostre/, spolaryzowano zaporowo zewnętrznym napięciem V . Z założenia konstrukcji
detektora "p-n" carstwa "p" spełnia zarazem rolę okienka dla
promieniowania jonizującego, musi zatem być odpowiednio cienką.
Strefa czynna detekcji rozciąga się w konsekwencji w obszarze
półprzewodnika "n" na głębokość równą szerokości wytworzonej
w nim bariery D.
Równanie Foissona, które w ogólnya przypadku posiada
postać
!

C7)

gdzie: P я % (p-n+N)
żai N » N d ~ N a »
wobec braku swobodnych nośników ładunku /p-O, n»O/ oraz "zerowej
koncentracji akceptorów /N *0/ w warstwie zaporowej, redukuje
в
się do' postaci:
o
" q MA
Scałkowanle powyższego równania przy uwzględnieniu warunków
brzegowych:
dla x » D
Б » 0
dla x « О
Б • В.
prowadzi do wyrażenia na funkcje В(z):

przy czyn

Kolejne całkowanie daje w rezultacie wyrażenie określające rozkład potencjału wzdłuż oci z. Uwzględniając warunki bfzegone,
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ze:
dla
dla

x* O
x•D

»f - O
f - «f J|ax

Jak również zalążek

łatwo otrzymać szukaną funkcję rozkłada
x2)
oraz «vyrazio ekstremalną wartość pola Eaax
elektryczne złącza, a mianowicie:
2 v

(12)

przez parametry

Ostatecznie, wymagany dla dalszej analizy rozkład natężenia
pola я warstwie zaporonej £(x^daje się nyrazlć Jako:
IW

2V
# (D -.X>

(14)

Uftidoczniona n tym równaniu explicite zależność natężenia pola
oci położenia umożlinia dokonanie transformacji zmiennej niezależnej я oparciu o powołane, uprzednio równania: dynamiczne
i kinematyczne. Pierwsze z nieb przepiszemy w formie uwzględniającej fakt generacji komplementarnych par nośników ładunku, tj. elektronów i dziur.

przy czym znak dodatni obowiązuje dla składowej dziurowej
(/ik=^d) zaś ujemny dla składowej elektronowej (p^'Pel**
jcónnanie Itinenatyczne nie Jest znane a priori w postaci całUonej; należy je zatem wyznaczyć nycliodząc z jego ogólnej postaci różniczkowej zgodnie z relacją:
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"'к -

-ST

Kombinacja powyższych trzech równań prowadzi w rezultacie prostych przekształceń do równania różnicznowego o rozdzielonych
* zmiennych.
dx

+

/*k в л+

ТГГх • - - J 2
6

'

к

2
" 2/1. V

dt

ш

+

dt

" ^

/,-\

,

t17)

- tzw. "dielektryczna stała czasowa"

V wyniku całkowania przy uwzględnieniu warunków początkowych,
według których dla t=0 x»x0,'otrzymujemy pożądaną postać całkową równania kinematycznego x(t):

xW

- D - (D-x 0 ) exp(± * M

(18)

które podstawione do równania rozkładu natężenia pola В(x)daje
szukaną zależność funkcyjną B(t), a • konsekwencji także
«Ct) .

wk(t) * ~ Z" {°-x0) e x P( Ż тг)

№

o<t<ik
Stąd wynika wprost zależność opisująca składowe prądu indukowanego, a mianowicie:
t '

lkCt) - - jpg- (D-Xo) e

(20)

V celu wyraźniejszego uwidocznienia różnic przebiegów obu składowych korzystnie jest rozpisać powyższe równanie uogólnione
na dwa równania szczegółowe. Przyjmują one odpowiednio postać:

1.

dla składowej elektronowej:

2.

dla składowej dziurowej:

+

T "*

<22)

Opisane powyższymi równaniami składowe indukowanego
impulsu prądowego charakteryzują się czasem trwania 1. podyktowanym prsez proces zbierania nośników ładunku. Wyznaczenia
tych wielkoeci łatwo dokonać na drodze soałkowanla równania
(17)dla warunków końcowych procesu zbierania ładunków, kładąc
odpowiednio dla (t "*#i)-» * * /składowa elektronowa/» oraz
dla (t4F d s ) -» art) /składowa dzlurowa/. W ten sposób otrzymujemy wyrażenia:
»ei

• .»

*di

"

(23)

oraz

Przy dostatecznie dużej inercyjnoścl obwodu zewnętrznego detektora, gdy Jego stała czasowa RCQ j e s t znacznie większa
od dielektrycznej s t a ł e j czasowej /zwanej również s t a ł ą czasu
relaksacji dielektrycznej/ *?. , można zaniedbać dopływ ładunkn
ze źródła napięcia polaryzacji V . Zgromadzony na pojemności
wypadkowej układu С р ładunek będzie wówczas zubożany o wartości wynikające z przepływu rozładowującego prądu Indukowanego.
Uozemy zatem mówić o ładunku indukowanym, którego przebieg
czasowy uważać będziemy za SYfflUŁ POCHODNY Q(t). Ze względu
aa charakter zależności wiążącej PIBBTOTNY SYGNAŁ PBADOWY

z tą wielkością często stosowane jest również określenie
"SCAŁKOWANY ŁADUNEK INDUKOWANY". Przy żadnej wartopсi pojemności C Q efekt przyrostu ładunku manifestuje się proporcjonalną
zmianą napięcia; stąd tez wywodzi się druga forma SYGNAŁU
POCHODNEGO określonego mianem "SCAŁKDWANEGO NAPIĘCIA WYJŚCIOWEGO" detektora Vj.(t). Pod rygorem dopełnienia postawionego
założenia składowe napięcia wyjściowego v n (t) opisuje równsaie.
TE

к

Л*
Л*

J **(*> dt

^D

(25)

Rozpisując go dla obu wyróżnionych składowych sygnału napięciowego otrzymujemy odpowiednio:
1. dla składowej elektronowej:

~

v

(26)
2.

dla składowej dzlorowej:

_

2

(1 -T?) [e

^

- l]

(27)

Wartości, szczytowe osiągane przez powyższe składowe wynoszą
odpowiednio.
i

T

elmax " " ~ł 0 " TT^

(28)

orać

ТГ

d* oaz

zaś ich suma nie. obciążona już uzależnieniem od współrzędnej
X

°

'-

- -i

(30)

Instrumentalnie obserwowalny sygnał, tak prądowy jak
napięciowy, stanowi sumę sygnałów pochodzących od oba składowych. Warto w tym miejscu zwrócić uwagę na oożllwość eliminacji
jednej składowej dla uzyskania czystego przebiegu drugiej.
Uzyskać to można poprzez generację ładunku na granicy warstwy
zaporowej dla x"O, naświetlając detektor poprzez "okienko"
promieniowaniea jonizującym skrajnie krótkiego zasięga zapewniającego jedynie przeniknięcie przez grubość czołowej warstwy martwego absorbenta detektora.
W przedstawionej wyżej analizie rozważano przypadek
szczególny, gdy generowany w akcie detekcji ładunek jest ładunkiem punktowym.* Nadto poczyniono "ciche założenia" przyjmując stałość napięcia polaryzującego detektor V oraz niezależność ruchliwości nośników ładunku fxk od natężenia pola elektrycznego. Te, dopuszczalne w pierwszym przybliżeniu założenia, podtrzymamy dla przypadku ogólniejszego generacji ładunku
liniowego, uzupełniając je nadto dodatkowymi założeniami postulującymi stałość jonizacji właściwej wzdłuż toru cząstki jonizującej oraz równoległość toru cząstki do kierunku wektora
pola В(z). Ostatni warunek daje się względnie łatwo spełnić
przez zastosowanie коlimatorów orientujących wiązkę cząstek
jonizującyofa prostopadle do powierzchni okienka detektora»
? tak ustalonej geometrii detekcji proces generacji ładunku
w warstwie zaporowej rozpoczyna się zawsze w punkcie d « O )
i kończy w pewnej odległości xz uwarunkowanej zasięgiem promieniowania. W uproszczonej analizie można zaniedbać opóźnienie w-procesie generacji ładunku wzdłuż toru cząstki jonizującej i traktować wytworzony ładunek jako rozłożony liniowo na
odcinku (x^-z^ pojawiający się w tym samym czasie tQ. Procedura
obliczeniowa przebiega zupełnie analogicznie jak to miało
miejsce w przypadku ładunku punktowego wymaga tylko dodatkowego scałkowania sygnału po rozciągłości ładunku charaktery-

żującego się określoną gęstością linirową

o.

Jećli posłużyć się osnacsenlanl:
x
o • -jf /zredukowany zaeltg cząstki Jonizującej/,

Z - T ^ . ora. b
wówczas równania opisujące składową elektronową i dziurową
indukowanego sygnału napięciowego przybierają postać.
1. składowa elektronowa:

2.

składowa dzlurowa:

if • w b » -

*•

,

.

i - ( 1 - ł ) <Л

Oj

przy czym czas zbierania dziur uzależniony Jest od rozciągłości ładunku liniowego według relacji:
Tde

- b t ln(~Ł-r)
i— o

(34)

•ffarto zwrócić unagę да zniązek stałej czasonej relaksacji dielektrycznej z parametrami elektrycznymi uateriału półprzewodnikowego. Punktem wyjścia dla wyznaczenia tej zależności jest równanie (12}, które dla nartości współrzędnej (?3»D)
określa maksymalną wartość potencjału я obszarze bariery.
Uwzględniając równocześnie rdmianie (11) uzyskuje się wyrażenie:

które z Jednej strony pozwala obliczyć grubość bariery D
(36)
s drugiej zaś, po podstawienia do równania określającego przewodność właściwą materiału półprzewodnikowego w obszarze bariery:
C37)
prowadzi do szukanego związku

г- И»

o»

Detektor typu "p-i-n".
W przypadku detektora typu "p-i-n" szerokość czynnej
strefy detekojl D podyktowana Jest zasadniczo rozciągłością
warstwy pośredniej "i", niezależną praktyoznie od wartości
napięcia polaryzacji T g . Z istoty procesu formowania tej warstwy wynika, ze zachodzi w niej zupełna kompensacja donorów
1 akceptorów implikująca w konsekwencji jednorodność pola elektrycznego, wytwarzanego działaniem napięcia polaryzującego.
Detektory takie znane są z tego względu "detektoraai z jednorodnya polem" stanowiąc wszakże pewną idealizację odbiegającą
od struktur rzeczywistych, które przyjęto nazwać ogólnie "detektorami z polem niejednorodnym".
Analiza pracy detektora z polem Jednorodnym jako generatora sygnału elektrycznego opiera się na następujących założeniach:
<
- w strefie czynnej detektora rozkład pola elektrycznego jest
Jednorodny tj. £(x t y,s) * const.

- wzdłuż toru cząstki Jonizującej utrzymywana jest stała jonizacja właściwa tj. Nj. * const.
- straty nośników ładunku w procesie rekonbinaojl i pułapkowania są pomfjalnie małe,
- ruchliwość nośników ładunku nie zalety od wartości natężenia
pola elektrycznego.
Brak ruchomych nośników ładunku w objętości czynnej
detektora upraszcza znacząco procedure obliczeniową. Wyraża
się to redukcją równania Poissona do postaci:
2

V 4

- 0

(39)

Formalnie detektor można zatem traktować jako kondensator pła+
ski którego okładkami są nysokodomieszkowane obszary typa p
+
oraz n , o równoalerńyoh rozkłatfach gęstości akceptorów i donorów. Scałkowanie wyjściowego równania (39) prowadzi do warunku.
.

- i(x) m 0 1

/const/

(40)

Powtórne całkowanie przy uwzględnieniu warunków brzegowych,
wedłng których:

d l a

dla

x

»0

*,

x- D

0

^-Ч'

daje wyrażenie określające rozkład potencjału1fcx) w warstwie
"i»

• Ь »

(41)

pozwalając tym samya wyznaczyć wartość stałej (*" ^ e / D • V
rezultacie równanie rozkładu natężenia pola В (х)przyjmuJe postać dogodną dla dalszych obliczeń, a mianowicie:
-

'max -

" ТГ

вб

Uzyskaną zależność* można Już wprost wykorzystać dla obliczania' składowych prądu indukowanego, przez kolejne podstawienia
do równania (t) a następnie (3) . Drogą tych prostych przekształceń otrzymujemy.
1. dla składowej elektronowej prądu:

±el<t) - - e g 1 * - const

(43)

o<t<s e l
2.

dla składowej dziurowej:
*Y*

-

eonet

Czasy, zbierania nośników ładunku wygenerowanych wg założenia
w punkcie z nietrudno obliczyć znając drogę, przebywaną przez
nocniki oraz ich prędkości dryfu. Tak wlec:
(45)

oraz

г'ш
Jak łatwo zauważyć, generacja ładunku punktowego aa krawędziach
narstwy czynnej pozwala zredukować czas zbierania dowolnej
komponenty do zera a przez to wyelminotsać daną składową prądu
indukowanego. Geometria konstrukcji detektora "p-i-n" stwarza
ku temu szczególnie korzystne warunki dopuszczając naświetlen
nie detektora alternatywnie bądź od strony "p bądź od strony
n
n", oo przy użyciu cząstek krótkiego zasięgu pozwala wytwarzać ładunki prawie punktowe, zlokalizowane na współrzędnych
(X»=O) względnie (x«D\» W ogólnym przypadku obydwie składowe
nzajemnle się nakładają dając prąd wypadkowy równy ich sumie.

Równie prostą postać jak sygnały prądone posiadają
SYGNAŁY POCHODNE. V szczególności składowe "SCALiCO'.VAKEGO Г'ДРЩCIA WYJŚCIOWEGO" opisane są odpowiednio równaniami:
1.

składowa elektronowa:

o<t<? e l
2. składowa dziurowa:

Bównania (47) i (48> ukazują, że obydwie składowe за
liniowymi funkcjami czasu, osiągając wartości maksymalne odpowiednio dla (t=T el ) oraz(t»T d z .
T

elmax

i i

5

< °)

Z chwilą zakończenia procesu zbierania nośników ładunku sygnał
napięciowy, uformowany przez scałkowanie sygnału prądowego
przyjmuje wartość równą sumie wartości maksymalnych obu składowych. Łatwo zaueazyc, że nie zależy ona od położenia punktu
generacji nośników ładunku я detektorze i dla ustalonej' wartości pojemności С Jest liniowo zależna od ładunku Q . współrzędna x wywiera natomiast istotny wpływ na kształt czoła sygnału napięcionego. Efekt ten ilustruje rysunek 2 wykreślony przy
upraszczającym założeniu równości ruchliwości obu rodzajóc
nośników ładunjcu tj. P e l = PaZ'

Skrajne przebiegi, oznaczone symbolami A i В odpowiadają generacji ładunku punktowego odpowiednio pośrodku strefy czynnej
oraz na Jej granicach. Zaprezentowane aa rysunku 2 przebiegi
są charakterystyczne dla detekcji promieniowania gamma.
Bardziej skomplikowany kształt przybierają składowe sygnału napięciowego w przypadku generacji ładunku liniowego.
T» celu skrócenia zapisu 1 zachowania większej przejrzystości
równali posłużymy się i tym razem pojęciem zasięgu zredukowanego S, oraz założymy iż tory cząstek Jonizujących w strefie
detekcji przebiegają równolegle do linii pola elektrycznego.
Przyjmiemy wreszcie, ze napromieniowanie detektora zachodzi
od strony "p" detektora. Dla tak ustalonego zespołu warunków
przebiegi składowych napięcia wyjściowego detektora przyjmują
odpowiednio następujące formy:
1. Składowa elektronowa.
Ж procesie' formowania tej składowej wyróżnić należy dwa
etapy: pierwszy przebiegający do raomentu, я którym pierwszy
elektron dotrze do elektrody zbierającej - i'., oraz drugi
rozciągający się я czasie od chwili T . do aomentu zakodcze-

aia zbierania elektrono* T . t j . gdy ostatni elektron osią2
gnie elektrodę zbiorczą, W pierwszym
intemale czasowym napis- .
cle wyjściowe opisane jest prostą stosunkowo zależnośćiową.

\l™

" - ТГ 0 " *) 1^-

(51)

W drugi* przedziale czasowym składoita elektronowa napięcia
wyjściowego dana jest równaniem;
«о

¥ <£"U'-¥ <*;•#<*

przy czym:

'.i, - 0 -*> n f c
ora»

(53)

„

Ht

(54)

Z chwilą zakończenia proeooa zbierania elektreaów t j . dla
T # 1 składowa ta osiąga wartość aaksywilną rdwaą::
T

ol

(55)

2. Składowa dziorowa.
Jak wynika z przyjętego założenia wygenerowany w akcie
detekcji ładunek liniowy przylega bezpośrednio do obszaru "p",
toteż ZHażynszy jego niewielką grubość możemy bez abany popełnienia znaczącego błędu uważać iż styka się on wprost z elektrodą zbiorczą. 7 rezultacie piernsza dziura zostanie przyjęta

przez elektrody zbiorczą w chwili t*O. Przebieg czasowy składowej dziurowej daje się zatem opisać jednym równaniem.

przy czym T d z «
Wartość maksymalna tej składowej określa równanie C 5 6 ) VrzY
' podstawienia t*T. z .
*d.»e*

-

-i

Jak można było zresztą oczekiwać wartość maksymalna sumy obu składowych określona Jest jednoznacznie wartością ładunlai Q oraz pojemności С 1 nie zależy od zasięgu oząstki jonizującej. Głębokość penetracji cząstki w strefę czynną detektora
decyduje natomiast o kształcie impulsu napięciowego. ff porównaniu z przebiegami czasowymi napięcia wyjściowego otrzymywanego
w następstwie generacji punktowej ładunku przebiegi dla ładunku liniowego wykazują charakterystyczne różnice. Wyrażają się
one stałością wartości globalnego czasu zbierania ładunku oraz
wachlarzowatym układem rodziny krzywych opisujących przebieg
sygnału w internals czasowym dzielącym T . z oraz T , . W przybliżeniu rozważane przebiegi ilustruje rysunek 3, który można
przyjąć za typony dla promieniowania ot i fS> .
Jest rzeczą oczywistą iż zasięg cząstki jonizującej
jest funkcją jej energii, stąd więc przy dostatecznie "miękkim"
promieniowaniu można uczynić go na tyle małym w porównaniu z
szerokością strefy czynnej detektora D iż można go traktować
jako punkt. V ten sposób udaje się zrealizować praktycznie
generację ładunku punktowego na granicy strefy detekoji, co
prowadzi w efekcie do wyelminowania składowej dziurowej.
Podobna procedura dla przypadku naświetlenia detektora od stro-
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CAM

Rys.3.
ny przeciwnej pozwala wyodrębnić czysty przebieg składowej
dziurowej poprzez e-łjainacje. składowej elektronowej.
iiożliwość eksperymentalnego zdjęcia kształtu obu składowych sygnału wyjściowego stwarza podstawy dla dokonania weryfikacji opisu teoretyoznego, oraz sprawdzenia słuszności postawionych założeń. V szczególności uwaga powyższa dotyczy postulowanego założenia pełnej kompensacji donorów i akceptorów я
warstwie "i" detektora "p-i-n" i wypływającego stąi wniosku
o jednorodności pola elektrycznego.
0 ile przedstawiona uprzednio analiza pracy detektora
przebiegała wedłag schemata:
f(x)

-p> B(x)

••

i k tt1

-¥• YkCrt

to w przypadku obliczeń weryfikacyjnych przyjmuje ona kierunek odwrotny. Kierując się powyższą ideą M.Uoszyński ustalił
iż rozkład pola elektrycznego w detektorze dryfowya odbiega
od jednorodnego i daje się opisać wielomianem drugiego stopnia.
- S,

•i - 4)

(58)
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Punktem wyjścia prowadzącym do powyższego wniosku była dopasowana do danych doświadczalnych postać funkcji opisującej przebieg składowej elektronowej napięcia wyjściowego

reft) '« - £ i+±

•

(59)

gdzie: i- parametr dopasowania.
Dysponując zmodyfikowaną zależnością (58) nietrudno już
skorygować pogląd odnośnie rozkładu koncentracji donorowyclt
domieszek litu w strefie "i". Otóż w oparciu o prawo Ohma
przedstawione dla półprzewodników w formie;

i ш €к

(бо)

przy uwzględnienia związku słusznego dla rozpatrywanego typu
półprzewodnika "n"
9

-

q*

koncentrację nieskompensowaoych donorów daje elę opleac równaniem:

Id<x) - 1 (i - ф

(62)

gdzie: A * -«
ш const., zaś "j" oraz "6" oznaczają
odpowiednio gęstość prądu i przewodność właściwą półprzewodnika.
Proste przeliczenia bazujące aa równaniaoh (3) , (4) ,
(16) oraz (59) pozwalają wyznaczyć związek parametru dopasowania X z fizycznymi parametrami detektora.

Uzyskane dla przypadku szczególnego C z 0 "°) równanie
rozkładu pola elektrycznego umożliwia na drodze mormalnej
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procedury wyznaczyć przebiegi czasowe prądu indukowanego oraz
napięcia wyjściowego detektora dla warunków ogólnych, tJ.
0 < x < D. Ograniczając na razie analizę do składowej elektronowej w zademonstrowany uprzednio sposób dochodzimy do całkowej postaci równania kinematycznego,

x el (t) • p tgh£ | + Artgh -§• J

(64)

a w dalszej kolejności do formuły opisującej przebieg prądu
Indukowanego.

1

c»eh2f ~ + Artgh -^J

OctcT el
Czat zbierania elektronów określa równanie (64) przy podstawieniu wartości(t>T .) ora» (s»Q. Prowadzi to do warunku:

równoważn«c« wjrmaganiu aby wyrażenie w nawiasie dążyło do niemkouomoaoiol. To % kolei daje.
*tl

-*- *

(67)

Składowa elektronowa napięcia wyjściowego według relacji równania ogólnego (25) przybiera w rozważanym przypadku
postać.

(es)

Dla pr*ypadku scczególnego(x o *O) powyższe równanie pokrywa
tożsanośclowo s formułą eiapiryczną (59) .
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.Analogiczne obliczenia przeprowadzone dla składowej
dziuronej dają w wynika zespół odpowiednich zależności.

2»
Tdz

oraz
T

J

- ЪХ A P t f h ^

(t) - - $ jtghtó'- irtgh £ ) + 5 0

d«*

<*»
(71)

C72)

dz
przy czyn tak jak uprzednie

b • jp—.

Przebiegi czasowe składowych sygnału prądowego oraz
napięciowego opisane równaniami (65) , (70) , (68) i (72)
kształtem swym są zbliżone do analogicznych przebiegów uzyskanych dla detektora typu "p-n n . Charakterystyczną cechą upodabniającą porównane typy detektorów jest nieskończenie długi
czas zbierania elektronów. W pierwszym przybliżeniu formuły
•określające czas zbierania dziur można również traktować jako
bardzo zbliżone.
Względy powyższe, między innymi, skłaniają do uszeregowania rozważanych odmian detektorów w eekvencji przyjętej na
rysunku 4.
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DETEKTORY , p-i-n'

DETEKTOR

E(x) «const
tQo/У

c

J°
9

*o

Nd

fNo

E(x)

E(x)

\

Tfr

X

2f

1*x Ты

Rys. A.
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Rysunek tea podaje w formie graficznej charakterystyczne rozkłady oraz przebiegi czasowe, dla których wyprowadzono odpowiednie
wyrażenia analityczne. Zamieszczone tu przebiegi sygnałów indukowanych dotyczą przypadków punktowej generacji ładunku w
strefie czynnej detektorów.
VT analizie pracy detektora "p-i-n" z niejednorodnym polem elektrycznym pominięto świadomie przypadek generacji ładunku liniowego. Procedura obliczeniowa zmierzająca do uzyskania możliwie przejrzystych wyrażeń, z konieczności musi korzystać z szeregu założeń upraszczających. Wspomniano o nich już
uprzednio przy omawianiu takiego właśnie przypadku dla "detektora idealnego" p-i-n. Dotyczą one głównie warunków geometrycznych, które w praktyce udaje się spełnić z zadawalającym
przybliżeniem.
Przy tej okazji wypada pare słów komentarza poświęcić
podstawowym założeniom teorii zbierania nośników ładunku w
detektorze półprzewodnikowym. Я sposób jawny zostały one sformułowane n odniesieniu do ruchliwości, Jonizacji właściwej
oraz efektu pułapkowania 1 rekoabinacJi. Oprócz nich założono
milcząco isi inne zjawiska fizyczne nie wywierają znaczącego
wpływu na proces generacji sygnału.
Vi' rzeczywistości postulowane założenia nie są ogólnie
słuszne. Jak stnierdzono eksperymentalnie prędkość dryfu noiiiikón ładunku wykazuje nasycenie przy dostatecznie dużych
wartościach natężenia pola elektrycznego. Zao'osernonany efekt *
Jwiauczy o tya, że ruchliwości elektronów i dziur nie są stałe
к uogólnię szerokim zakresie natężenia pola. ITedług aktualnieuznaкапе20 poglądu ruchliwość nośników można uważać za stałą
do pennej, charakterystycznej dla danego rodzaju nośników ładunku, typu półprzewodnika oraz Aesperatury, wartości natężenia pola E c , zaś ponyżej tej n a r w c i traktować jako funkcję
natężenia pola Б według empirycznej forauły:

V detektorach z jednorodnym polem zależność ^(к)manifestuje
się jedynie odpowiednim przedłużeniem czasu trwania•impulsu
prądowego nie ujmieга jednak wpływu na kształt tego impulsu.
Dla dowolnego rozkładu pola B(x)w strefie czynnej detektora
upływ niestałości p. uwidacznia się, ogólnie mówiąc, w kształ••Ji*< i rozciągłości impulsu prądowego. Oczywiście odpowiedni
wytaz znajduje to я formie sygnału napięciowego.
Kształt generowanego impulsu uzależniony jest silnie od
rozkładu' ładunku wytworzonego w akcie detekcji я strefie czynnej detektora. Ż tego względu dla konfrontacji wyników doświadczalnych z przewidywanymi przebiegami teoretycznymi należy
skorygować założenie o stałości jonizacji właściwej wzdłuż toru cząstki jonizującej. Założenie takie jest niesłuszne w
sposób oczywisty, a poczynione zostało wyłącznie ze względów
formalnych w celu uzyskania względnie prostego opisu лаtematyczne go. VT świetle badać nad kształtem czoła impulsów napięciowych generowanych w procesie detekoji monoenergetycznych elektronów, eforaułowanu propozycje przyjęcia lepszego przybliżenia
jakim jest założenie liniowego wzrostu jonizacji właściwej
wzdłuż toru cząastki jonizującej.
Bardzo duże wydłużenie czasu zbierania ładunku, sięgające poziomu mikrosekund, ыойе byó wynikiem oddziaływania kwantów gamma z martwymi warstwami detektorów oraz pułapkowania
nośników ładunku. Tak znaczne opóźnienie w stosunku do procesu
generacji sygnału wolnego od tych efektów poznała eliminować
instrumentalnie impulsy o. spowolnionym czasie narastania, uzyskując na tej drodze poprawę rejestrowanych nidia energetycznych.
TV kategorii czynników zaniedbanych na zasadzie "milczącego założenia" r.arto zasygnalizować efekt pojawiający się
przy detekcji cząstek silnie jonizujących, z;;any "efekte/u pla- гшу". u takim przypadku wzdłuż 'toru cząstki formowany zostaje
obszar charakteryzujący się bardzo wysoką gęstością nośników ładunku, czyli tzw. " plazma ". Ładunek ten wytwarza
własne pole elektryczne,, którego wartość może przewyższać wartość pola wymuszonego działaniem napięcia polaryzacji V g .
Cfektynność zbierania ładunku zostaje wówczas znacznie ogra-
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niczona co uyraża się przedłużeniem tego procesu i odpowiednią
zmianą formy generowanych impulsów. Wynikające stąd opóźnienie
sygnału jest zdeterminowane przez tzw. "czas trwania plazmy"
t opisany formułą empiryczną (74) .

t
P

. кВ

(74)

gdzie «•**- 1 zaś к jest współczynnikiem proporcjonalności
zależnym od szeregu czynników, głównie jednak od energii cząstek oraz od temperatury.
Y, podsumowaniu przedstawionych powyżej rozważań analitycznych wydaje się pożytecznym zwrócić uwagę na praktyczne korzyści płynące ze znajomości teoretycznego opisu sygnału generowanego przez detektor półprzewodnikowy. Z punktu widzenia
potrzeb spektrometrii amplitudowej interesującymi będą w tya
azględzie wnioski prowadzące do ujawnienia efektów degradujących ttidmo energetyczne oraz ogranie za jr(oyah czasową zdolność
rozdzielczą. Wysunięcie takich konkluzji możliwe jest na podstawie porównanie przebiegom doćitiadczalnych z przebiegami
teoretycznymi.
7 ten sposób udało się na przykład wykazać, że za efekt
' nadmiernego wzrostu części comptononskiej w widmie energetycznym promieniowania odpowiedzialne są impulsy charakteryzujące
się znacznie przedłużonym czasem narastania, uwarunkowanym
opóźnieniem zbierania ładunku wskutek oddziaływania promienio-,
nania gamina z (carstwami martwymi oraz pułapkowania nośników
ładunku. Stąd tez zrodziła się koncepcja elektronicznego odrzucania impulsów o spowolnionym czasie narastania w cela
poprawy zdejmonanych widm energetycznych.
Trywialnie oezynistysi są wnioski dotyczące dopuszczalnej, maksymalnej gęstości czasowej generowanych impulsów. Wyznacza ją mianowicie czas zbierania ładunku w detektorze.
Zatrzymajmy się jednak nad nieco poważniejszym problemem. Otóż amplituda napięciowych impulsów wyjściowych detektora półprzewodnikowego jest na tyle małą iż wymaga znacznego

wzmocnienia oras wydzielania z tła szumowego na drodze racjonalnej filtracji. W tym cela wymagana jest znajomość rozkładów widmowych zarówno zakłócających pomiar szumów jak i użytecznego sygnału detektora, dysponując przeto matematycznym opisem sygnału
w aferze czasowej łatwo uzyskać jego widmo częstotliwościowe, a
to z kolei warunkuje efektywność syntezy filtru optymalnego.
Ha zakończenie warto jeszcze wspomnieć o interesującej
możliwości pomiarowej jaką stwarza użycie detektora "p-i-n" z
polem niejednorodnym. Wynika ona z samego faktu niejednorodności pola elektrycznego, Itfcóre w pobliżu strony "n" silnie maleje.
Jeśli zatem dopuścić, ze cząstka jonizująca wynika w strefę
czynną detektora od tej właśnie strony, to zależnie id zasięgu
cząstki uwidoczni się odpowiednie zróżnicowanie czasów narastania generowanych impulsów. Wykorzystując powyższy efekt można
«realizować układ identyfikacji cząstek jonizujących.
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Straasesenie.
Omówiono ważniejase iródła asuaów w detektorse półprsewodnikowym typa p-n. ?r«odstawiono fenomenologiesny ople meehaniama generacji poasecególnych typów «sumów» Podano formuły określając* gęstości widmowe mocy tych ssuaów oras wskazano na
wpływ obwodu sewnetrsnego detektora na wypadkową gęstość widmową mooy esumów globalnych.

The more Important noise source* in semiconductor p-n detect or 0 are desouaacd. There la presented the phenomenologioal
deseriptioa of the generation uechaniem of particular types of
noise. The formulae determining the neiae apeotral densities of
theae sources are given. Also the lnfluenoe of the associated
electrical oiroult од the resultant spectral density of global
noise is shown.
]i,T'

Обсуждено более в а ш и асхочнвха аума *
детекторе р-о « п ш . Представлеао фа>ои*Мояога«еех>1 опас мехаажама.геаерацаа рассшдрагвеемнт « ш о в ацна. Давсос формуды опредемюцае спектрадьане яяогвое» мощносп есах вукоа, а также укаэцваатса вжвааае ааеааой вепа детектора ва
фуакцню спектрально! влотаоота аунов.
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Wsttp.
Ułanem szumów pczyjeto określać generowane w rósnyoh
prooesaoh, swiąsanyoh s ruchem nośników ładunku, napltela lab
prądy fluktuająoa.w sposób prsypadkowy wokół len wartości średnich, s natury sjawiska równych sera. Dla ilościowego wyrasenla poziomu szumów korzysta sit bądś s pojfola średniej wartości kwadratu (wariancji') ssumów <T?>
bątt tez z wartośel
średniej kwadratowej (rms) 7
..
Pierwsza s wymienionych wielkości sdeflnlowania Jest
w dziedzinie ozasu równaniami
*
<Vg,>

- lim
T •• o» 0

Dogodniejszą w praktyoe formą oharakterysowanla szumów jest
określenia roskładu widmowego gtstośol len mooy, wyrażanej
alternatywnie w postaoł ssumów napitoiowyob a_Cu>> lab prądowych Г
OreS

SJ/Л) m
1(

dW

Całka sumarycznej funkcji rozkładu gęstości mooy obllesona
iv paśmie przenoszenia szumów wyznacza wprost średni kwadrat
napięcia szumów. Wyraża to zależność. .

Zauważmy, że равно przenoszenia układu pomiarowego nie
ma ostro zdeterminowanych granic, a etromośó Jego krawędzi
uzależniona Jest od funkcji przepustowości widmowej okładu
. Z tego wzglfdu formuła(3) ulega modyfikacji przyjmując

M

posts» t

Napięcie szumów nakładając alt aa sygnał użyteczny ograoioxa * konsekwencji posłom wykrywalności taco sygnału oraz
wywołaj* fluktuaoje statyatyosne Jago amplitudy. Jeżeli sygnał
mierzony dany Jest я formie ciągu Impulsów monoamplitudowyeb
to я rezultacie działania szumów następuj* rocmyele Ich spektrom amplitadowego, swan* potoesnl* rosmyolam вжшюяуа, pogaгвжа^ао tym samym sdolnoió* roidil«los4 systemu pomiarowego. .
' Źródłem в«оан$я mogą. być sarómao osynne Jak i bierne
elementy okładu elektronlosnego o ile tylko zaehodzl w niob
m e n noinlków ładunko, nlesaleinie od prsyosyny która go wywołuje. Z meobanlsmem generacji вsumów swiąsany Jest natoniast
lob roskład widmowy.
Detektor półprsewodnikowy, bfdąoy w lstoole spolaryeowaną saporowo diodą półprsewodnikową, stanowi element aktywny,
w którym mogą. sactudsle* fluktuacja nośników ładunku w rótnycb
procesaob tisyeinyen. Pozwalają, ono wyróżnię 4 główne źródła
szumu, a mianowicie :
•
-

ssum
asom
ssum
ssum

termlosmy,
śrutowy prądu wsteosńego,
generacyjne rekombinaeyjny (GK)
nadmiarowy.
^frmktująe wymienione £x6dZ* Jako generatory prądowe
szumu można Je przedstawić schematycsnle w układzie zastępczym
ukacanjra na rysunku 1. Obok źródeł szusów oznaczonych symbolicznie rombami a gwiazdką uwidoczniono, również pojemność własną detektora C D , Jego rezystancję szeregową R, oras elementy
stowarzyszonego obwodu zewnętrznego E^-C^, jak również wydzielony generator sygnału użytecznego łD(t") odpowiedzialny za
podstawową funkeję detektora, tj. konwersję energii zaabsorbowanej w akcie detekcji ma proporcjonalny ładunek (Q~BjV.

W

Rys.1.

Ssum termiczny.
Szumy teralozne detektora półprzewodnikowego
s podstawowi* faktu 1* materiał, > którego wykonany Jest
detektor nie Jest Idealnym dielektrykiem. ifcehanlza tego zjawiska polega aa floktnaojaoh roskłada aoinlkó* ładnnka « prienodnika «jriiotyiMmyoli prsee floktuaeje prfdkośoi loh ohaotyosnego ruchu cieplne «o. Innymi ełoay «e«n«tr* prsaaodnljca prsepływajA nieuporządkowane mikroprądy fluktuaoyjne, ktdre dają
я efekcie proporojonalne fluktuacja aapiteia na saolakaob przewodnika. Całkowicie prsypadkowy charakter rucha nośników ładunku sprawia 1* średnia wartoft tego napi«cia jeat r<tana sera.
Nieserową natomi&at wartość poaiada moe omawlanyeh fluktuacji
elektryeznyoh. Określa Ją ниша formuła Johneona-Nyquieta,
podająca gęstość widmową mocy asum^w termiosnyohj

df

4 к TH

(5)

gdzie:

к - stała Boltsmanna
T - temperatora bezwzględna
Ж - rezyatanoja przewodnika

f rozważanym przypadka detektora rezystancje, В etanowi
snmaryozny opór aatarlala półprzewodnika i doprowadzeń. Będziemy
ją dalej aazywaó rezystaneją szeregową dataktora - RB.
Wzór Johnsona-gyqnlata został wyprowadzony na podstawie
rozważań taraodTnaalcsojrob pr«y «ałoiania гбшо«а(1 cieplnej
mltdsjr Alaktroaaml /aotfnlkaal' ładonkn/ a alatk4. Nla a«xfl«dnla
att «pływa pola elektrycznego К «ytworsoneco • detektorse na
atan-rówioaagl teralemej okłada: elektron - siatka kryatallosna. W praypadka Orakn pola I torauła (S) Jeat « epostfb oosyalaty ałaasaa* ftównles « saJcraala atoaooJcovo aałyob nat«t«d pola elektryeaaac* ałaamność. Jaj posoataje atrsyaana bowiem esybkoió prsyrosta enarcil klnetyoinaj elektronów jeat na tyle aała
1* energia ta aeae być efektywnie prsejaowana prsei sieć w prooaala raspraaianla fononowaga» dslfkl оаааш elektrony poaoatają
w atanla rdanewagl taralomej s aieolą. Warto te* sasnaosjć, t» .
w tya praadslale natfieu pola elaktryesnago prieka*ya«nle
alatoa energii saohodsl w resultaole oddslałyaanla elektronów
z jaj drganiami akoatyosnyal. Transfer energii w powysasya
aaobamlimle a»** wsiakse prsablagać a wydajnoiol4 nie wlekącą
od pewnej- wartotfel granloanaj. Stąd wito, Jaili asybkotfć przyrostu energii kinetyocnoj elektronów, awarnnkowana nattłenlea
pola, prsekroosy tf wartość granlosmą namssony soatanie stan
równowagi termicznej 1 temperatura elektronów bfdsie wycesa. od
temperatary sleoi półprzewodnika. Elektrony takie zgodnie %
propozycją Shookley'tU zwane są "gorąoymi". Dla warunków gdy
prtdkoM dryfa elektronów znacznie przewyższa prędkość diwieka
w materiale półprzewodnika Shookley wyznaczył zależność tsw.
"efektywnej* temperatary elektronów T# od temperatary siatki T
1 natężenia pola Ж.
Podaje Ją formulas
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(6)
gdzie: n - ruchliwość elektronów
v,- prędkość dśwltko w półprzewodniku.
Obliczoną według powyższego wzoru wartość T należy zatem podstawić do formuły Johnsona-Nyquista, o ile tylko zachodzi przypadek gdy pi8)t T s . Praktycznie, ze tizrostem szumów termicznych
należy się już liczyć gdy prędkość dryfu elektronów osiąga wartość porównywalną z prędkością dśwlęku. Na tej podstawie można
więo szacować krytyczną wartość natężenia pola elektryoznego
i skonfrontować ją z wartością wyznaozoną z warunku założonego
czasu zbierania ładunku w detektorze.
Wzór Johnsona-Nyquista w swej orginalnej postaoi definiuje źródło szumów Jako generator napięciowy. Szoaląoy rezystor rzeczywisty można przeto traktować w układzie zastępczym
jako szeregowo połączone: generator napięciowy o gęstości
widmowej aocy określonej formułą (5) oraz idealny bezssuany
rezystor o wartości R. V oparciu o twierdzenie Therenina łatwo
taki ukfcad sprowadzić do równoważnego układa prądowo-admltacyjneso. Gęstość widmowa aocy w takim ujęciu opisana jest
w Równoważnym przypadku następującym wyrażaniem:

dr
gdzie

a

• 4 кfa

(7)

G ж

zaś rysunek 2 przedstawia obydwa dyskutowane układy zastępcze.

<?"•
Rys.2.

Romania <5) 1 COukaiaJą, ха funkcja ftateśei widawwaj
a»cy icnaow cieplnych ai« cale*4 «d ez««totll««tfei. T«c« redmaJo «liao nasaan* "*1амв blałya" afcM ta* « koaaakaaaoji wy•odsi alt вавм "SZUUO BIAŁEGO". Owali śelałatfol «jrpaia prsytoosyć dokładałaJcsą formułę oplcaJąoą.acoBr taraiosoa •ypreaadcaaą aa gronola aaohaniki kaantoaaj. Faalada ana postaet
4kfl
4

fdsla pcf) atanawl tak swany esynnik Plancka określony salęcnoieią: .

zaś h - stała Plancka.
W przedział* eseatotliaoioi odpoaiadająoyoh realnya
раатаои pr**noazania toru apektromtryosnaso przyblitanl*
Jatasoniokasuj* s i t całkowiola zadawalająca.

SZUB

śrutowy.

Przyjęta klasyfikacja asuaów narzuca niejako konieczność
oparcia definicji szuau śrutowego u* tew. "przybliżenia
korpuskularnya", wedłwg którego tan rodzaj а с о м spowodowany
Jeat fluktuacjami nośników ładunku towarzysząoyal proo«ao«l
prsaplyim prądu prsas barłart potanojała słącsa. Praajśela
nośników p r M i barltrff traktowane aą mtme%am Дако eląg asaje•nle nlesalesnyeb sdarsea prsjrpadkoaTCh, oe apraaia se prsj^
blitenie korpnaknlarne aote bfi atoaoaane Jedynie dla pr»ypadku bardso niskiej iniekcji nośników. Flrjrcznle "sdarsenla"
te reprecentoWaoe »ą prxas mikroiepalay prądowe, taorząoe
w skali globalnej średni prąd prseplyao I Q . telaoja ogólnie
znanej formuły Sotaottkjr, określającej geateśó «ldnewą шосу
ажатбщ g»aeromanyćb я tya aaohaniśale
- 2 , 1 .

(10)

zakłada', же nieakorelomuie alkroiapnlay prądowe aą wynlklea
"przepływu" pojedynczych elektronów. W przypadka gdy ашау de
czynienia i ^ranaportea ładunka punktowego, stanowiącego wielokrotność naboju eleoentarnego Q • a q wówczas nalesy kerzystaó z odpowiednio zaodyfikowanej postaci formuły (10) ,
a mianowicie
-

2 Q Io

(11)

Z aocy ograniczeń nałożonych na definicje szumu śrutowego przepływ prądu I dokonuje sit w prooesie dryfu nośników
ładunku nieobarczonego efektami pułapkowania* W tya rozumieniu
śródłea szuan śrutowego w detektorze półprsewodnlkcaya jest*
saa proces detekcji. Prąd deterainująey pozioa sznau uwaruoko-

Jeat • tya prsypadku wydajnoaeią produkcji nośników ł a dunkn • warstwie zaporowej, salesną ж kolei od natfitania e l e rsonego promieniowania Jonlsająoego. J e ś l i tt ostatnią wyrasle* praaa średnią oseateao aktów datakejl <HB>
ni p r u i •
esnaeaytf llosb* Bcbraayeli par dxi«ra>«l«ktroa przypadających
aa Jaaaa akt •otakojl, «tady średni prąd prsapływn bidzie

1, -

«4<1в>

sai sintoió «idao«4 aooy ижятбт arutoayoii okroili saleiność,
btd4oa • latool* «Modyfikowana, foraą «yrasanla podanego prsoz

-

2

9.

2 ąz <*XM#

03)

Wapoanlaaa ajrsaj "aodyfikaoja" polata да odmiennej iaterpretaoji aapółesjnuiika в, który • pr»edeta«ionya ta aj«oio a«sgl«ddol równia* atakt konwersji anargii w detektorse.
Z prsyosya osyato fonaalnyon dogodnie Jest poałoglwać
alt Jednolitą poetaoią waora epianjąćege шшат śrutowy. Za
taką saś prsyjonje el« naJojHśoieJ postaó daną równaniem (10) .
Dla aprowadaenla «yraseńle (19) do takiej właśnie formy należy
poałDiyc* eie pojtoiem grąoa saatepeaaga detektora l e _ , którego
wartość wynika s tosaamośel równau iltti i (13) .

wypada takso odootowaś alternatywną psataó formuły (13)
daną prses Dearnaley a. lyonodsl oma s sakosanla, s* « resul»

tacie procesu detekcji i zbierania ładunku • oBjetości czynnej
detektora utrzymuje sit N nośników, co pociąga u eobą tt
konsekwencje ii wydajność zbierania ładtmkn musi-byo równa
ilorazowi ^f/\t gdzie \ Jest czasem zbierania. Prowadzi to
do wyrażenia
—-&df

ж

2 o2 ^
Л

(15)

które explicit* nie okazuje zależności powyższych sztosów od
mechanizmu wzbudzenia ładunku w detektorze.
Jak łatwo zauważyć szum śrutowy, podobnie zresztą Jak
szum termiczny, nie zalety od częstotliwości 1 zalicza sit do
kategorii szuaów białych.
Inne podejście, zwane "przybliżenie* kolektywnym" rozszerza definicję szumu śrutowego włąozająo do aiego również
efekty fluktuacyjne wywołane generacją i rekombinacją termiczną
nośnikón ładunku к objętości materiału półprzewodnikowego.
\7 takin rozumieniu określany Jest naogdł szum śrutowy w danyoh
katalogowych detektorów półprzewodnikowych. Odmienność procesu
fizycznego proRadzącego do poWstawania szumów generacyjnorekoajinacyjnych /tzc szumu GE/ skłania Jednak do odrębnego
ich potraktowania.
,
Szura generacyjno-rekombinacyjny.

*

Szum generacyjno-rekombinacyjny spowodowany Jest fluktuacjami prądu unarunkowanynl procesami przypadkowego przerywania ciągłości przepływu nośników ładunku w efekcie ich oddziaływania z centrami rekombinaoyjnyei, zwanymi również oectraml
SHE /Shockley'a, Hall»a 1 Bead'a/. Gfstsić widmowa mocy tych
szuoów офДвава Jest ogólną fofpmtą Sel»ettky»ego (IGh . Zagadnieoie sprowadza sit przeto 4» wyznaczeaia wartości prąda

odpowiedzialnego в* efekt szumowy tego typu. Zauważmy, że procesy pułapkowa*!* maśników łapanka 1 iob uwalniania czy też
generacji 1 rekaafciaacjl par elektron-dslura mogą zachodzić
w. oałej objtteśei detektora, to Jest zarówno « jego obszarze
czynnym odpowimemjąeym «trefle dilałanla ładunku przestrzennego, Jak 1 pass Jago granieaal. Z poćród nośników generowanyon posa obszarem >arlery mogą do niej dotrzeć Jedynie takie,
któryoh odległa** mi* przekracza długości dyfuzji Lj,. W konsekwencji wniosą asa wkład w prąd przepływająoy przez złącze dając
odpowiednią ekłaJawą szumu. Prąd złącza wynikający z powyższego
mechanizmu swamy i*at prądem dyfuzyjnym. Określa go znany związek
(16)

gdzie: 0 i D n *ama*zają odpowiednio stałe dyfusjl dziur i elektronów; p n 1 a - kancentracje nośników: dziur w półprzewodniku
"n", oraz elektrwmew w półprzewodniku "p"; zaś L_ 1 1^ - drcgl swemodna dyfmsji dziur i elektronów; к - jeat powierzchnią
detektora.
Ze wzglt/«m «a «line domleazkowanle półprzewodnika typu n
koncentracja naŚK&kśn mnlejezościowych jest w nim na tyle mała,
że piernszy człea. w nawiasie wyrażenia (16) można zaniedbać.
Jeśli nadto uwsgJtenie związek stałej dyfuzji z drogą swobodną
dyfuzji elektreatćm:

w którym Zr jąut «awsea tycia j|ary elektron-dziurg, «ó» >sas
.wzór
wzór U6> prsyHi«raM
p
postaśś osfsto cytowaną w literatnrse
przedmiotu:

-

«a.
*

Ma tej podstawi* łatwo Jaz napisać wyrażanie określające
gęstość widmową mocy szumów uwarunkowanych składową
prąda złącza

Ol

0 Ile • sewrtetrsnyeh obszarach przybarlerowyoh wobec
braku pola elektrycznego aogą latniać ••obodne nośniki |adonlmt
których oddziaływania s eantraml rekonbinaeyjnyai wyraża alt
procesaoi pułapko wan: la 1 uwalnianiat to wewnątrz obwzam zubotoneco swobodne nośniki są skuteeznis osuwano przsz działające
w niej polo elektryczne tak i* funkcja oentrów SHB sprowadza
si« wyłącznie do przemiennego generowania nośników ładunku
« aektsencjit sloktron~dziura. Dla przebiegająoego я ten sposób
procesu generacji, Jego szybkość dla obu rodzajów nośników
jest Jednakowa, Jego efektea natomiast Jest wzbudzenie dodatkowej składowej prądu^ Przyj«to Ją nazywać "prądea generowanym
łaUunkiea przestrzennym". Ona teś w konsekwenoji daje określony, i jak się okazuje - doalnująey, wkład do szumów detektora.
Wyprowadzenie ścisłej formuły analitycznej opisującej te.
składową prądu natrafia na date trudności, głownia ze względu
na brak danych dotyczących rozkładu poziomów rekoabinaoyjnych
w warstwie zaporowej ores niaznajonośei prawdopodobieństw
wychwytu elektronów i dziur przez centra rekomblnaeyjne. Parametry te wyznaczają szybkość generacji nośników ładunku stoso-

«nie de zaleznośol podanej przez Sali a ( Hoyoe 'a i Shoefcley 'a.
g

.

nn

Vi

*
+

(20)

Vi

• której i
T_ - czas zyela dziur, T^ - csae tycia elektrono*, n^ - konoentraoja noiaikóm w półprzewodniku samoistnym, n^ i p^ - koncentracja oentrów rekombinacji w warstwie zaporowej znajdająojroh cle • atanaoh «arunkująoyoh odpowiednio wyohwyt ele.ktronón
oras dziur.
Vjrrasenie 120) daje «it «prowadzić do bardziej użjrteoznej poetaoi pod «arunkiea «prowadzenia szeregu dopuezozalnyoh » piemazjra przybliżenia, założeń apraezozajAoyoh. Tak
•i«e dla obszaru bariery « półprzewodniku«typu "p" warunki po«yłsze będą nast«pująooi
- koncentracja elektronów Jest pomijalnie sała w stosunku do
koneentraojl dziur: (p > n )
- konoentracja oentrów rekombinacji Jest poaljalnie. mała wobec
koneentraojl dziur: [ ( n ^ p ^ ^ p ]
- wszystkie centry rekoablnaojl amją taki жав pozloa energetyk
czny odpowiadający Środkowi strefy zabronionej: (s^ - E^)
Ostatni warunek Jest równoważny założeniu, te koncentracje
centrów rekombinacji n^ oraz p^ są sobie równe. V taki* przypadku szybkość generacji nośników osiąga wartość maksymalną.

.
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W powyższym wyrażeniu tf oznrfoza efektywny czas tycia nóśńikón
w warstwiecttbozonej przy braku pola elektrycznego.

г
Wyróżniony przypadek odpowiada warunkea najbardziej niekorzystnym z punktu «idMnla efektów szuaowyeiu Vpnika to z
faktu, te prąd wzbudzany w powyższym mechanicals przyjmuje
również wartość maksymalną.
Opisuje co prosta forauła:
1

»

qAI|

.

l ^ A
2 ^

1

(23)

я której W Jest grubości*. Bariery. V oparcia • «хуякапа. zalasaoać można okrealić ct«tosć «idmova aooy ssnatf* ««lązanyeh z
przepłynę* prądu

1iTyrazonia (19*) i (24) nkasoj4» *• giMtmśoŁ «Ideom aocy
rozcażanycta seumón nie zalezą od c z ę s t o t l i w o ś c i , я zatea reprezentują one kolejne składowe "вживи białego" detektora półprzeKOdnikonego.
Wypada я tym mlejsou odnotować formalną aa^liwoić łącznego wyrażenia obu składowych prądu pochodzenia eeneracyjno-rskoabinaeyjnego. Korzysta s i ę z niej w praktyoe sikreślająo tzw. prąd
zirrotny 1% stanoaiąey w i s t o c i e suat (I^+Ig) • XaJezaie od typu
diody półprzewodnikowej wzajemne proporcje flams'» składowych
kształtują s i ę w taki «posćb i* je«ną z niom ą*aaa zaniedbać.
Tak wi«c dla konwaojoaalayeh diod prostującyefc, ш «Sfltdw na
•ardz* wąski obszar bjtriory pomijalfly Jest acwjf дар!гошаду ł a •anklem przestrzenny*, f Interesującym nas mi ijpaaTlm, gdy z

zasady pracy detektora wynika konieczność stosowania dużych
grubcści warstwy zaporowej, dominujące znaczeni» posiada składowa Ig, której wartość jest naogojt o dna rzędy wielkości wyższa od składowej dyfuzyjnej.
Zauważmy wreszcie Iz "szumiąoy śrutowe" prąd generowany
efektem detekcji тоге osiągać znaczące wartości w przypadka
dużych częstotliwości zliczeń oraz odpowiednio wysokiej energii
kwantów mierzonego promieniowania gamma lub cząstek jonizujących. Dla zorientowania się w rzędzie wielkości tego prądu
posłużmy się przykładem detekcji miękkiego promieniowania X
o energii В в 5,9 keV 1 średniej częstotliwości «Ng =»1O5 s" 1 .
Szacunkowy rachunek daje wartość prądu ekwiwalentnego
Z » Z ^ ° •* na poziomie 5«1O" A. Dla porównania: przeciętne
wartości składowych prądu J~ oraz I g dla detektora o powierzchni A*l cm 2 przyjmują wartości, odpowiednio 5«iO" A oraz
10" T A.

Szuray nadmiarowe.
Oprócz omówionych uprzednio rodzajów szumów obserwuje się
jeszcze szumy, których gęstość .wiLdmówa mocy zależy od częstotliwości. Traktując problem ogólnie stwierdzamy, że zależność
ta Jest typu
-« —
ul

(25)

%

przy czym ttai. Ze względu na fakt iż szumy te nie mieszczą się
w klasie szumów białych nazwano je "szumami nadmiaronymi".
Inne nazwy, jak "szumy modulacyjne", "szumy strukturalne",
"szumy migotania" czy wreszcie "szomy l/f wynikają ze sposobu
spojrzenia na zagadnienie, odzwierciedlając bądź to mechanizm
lub przyczynę ich powstawania, bądź też podobieństwo rozkładu
widmowego czy też яаш kształt widma.

Szumy nadmiarowe « przyrządach półprzewodnitowych po
dziś dzieii stanowią przedmiot wnikliwych badań. Z pośród licznych propozycji opisu teoretycznego tego zjawiska największe
uznanie zyskał model rekombinacji powierzchniowej wysunięty
przez Fongera. V podstaw tego n.odelu leży teza Iż nośniki ładunku z obszaru półprzewodnika przytrzymywane są przez pułapki
istniejące w warstwie tlenku powierzchniowego w efekcie tunelowym. Stała czasowa tego procesu jest eksponenojalną funkcją
odległości pułapki od powierzchni granicznej półprzewodniktlenek, co sprawia ze dla relatywnie małej grubości warstwy
tlenkowej rozrzut stałych czasowych obejmuje kilkanaście rzędów wielkości. Za proces generacji szumów nadmiarowych odpowiedzialne są fluktuacje obsadzenia pułapek w tlenku. Uzasadniają
one podaną wyżej zależność gęstości widmowej mocy szumów nadmiarowych od częstotliwości. Charakter taki, jak wykazał Van
der Ziel, wynika z kształtu rozkładu widmowego fluktuacji ilości pułapkowanyen elektronów Sg (f). Jeśli przez a^ oznaczyć
gęstość pułapek powierzchniowych zaś symbolami S oraz Ł ,
odpowiednio powierzchnię całkowitą i.grubość warstwy tlenkowej,
wówczas przy założenia stałości n^ w odrębie tej warstwy formuła Van der Ziela przyjmuje postać.

Stałe czasowe \

^ \ związane są wspomnianą Juz zależnością:

С27?
przy ozym X o odpowiada pułapkom położonym na samej granicy
tlenku z materiałem półprzewodnikowym, zaś współosynnlk «6
jest stałą o wartości rzęflu 10 om"1. Dla zakresu częstotliwości' spełniającego warunek

1
1
wyrażenie (26) redukuje się do swego pierwszego członu odwrotnie proporcjonalnego do częstotliwości. Туи samym, przynajmniej
dla pewnego, określonego pasma - mieszczącego się n.b. w obszarze częstotliwości niskich - formuła (26) uzasadnia istnienie szumu typu i/f.
Szum nadmiarowy powstaje wskutek naruszania ciągłości
przepływu prądu w detektorze я rezultacie fluktuacji szybkości
rekombinacji powierzchniowej. Wynika stąd uzależnienie intensywności szumu zarówno od natężenia prądu "I" jak 1 szybkości
rekombinacji powierzchniowej "••. Parametry te figurują przeto
w jawny sposób w wielu formułaoh empirycznyoh określających
gęstość widmową mocy szumów nadmiarowych. Zależnie od rodzaju
materiału półprzewodnikowego oraz rozmiarów i konfiguracji
geometrycznej złącza jak również przedziału wartośoi prądu
i szybkości rekombinacji powierzchniowej, kształt omawianego
powiązania funkcyjnego zmienia się dość zasadniczo. Z tego
względu ograniczymy się do zasygnalizowania bardzo uproszczonej postaci, w której wpływ «zybkości rekombinacji powierzchniowej uwzględnia globalny współczynnik empiryczny Bp.

.
df

if -Л

(29)

f

Wspomniane wyżej uwarunkowania natury materiałowej
i geometrycznej praktyozcie uniemożliwiają-wyprowadzenie ogólnie słusznej, ścisłej formuły analitycznej. Trzeba Jednakże
podkreślić, że w każdym przypadku szczególnym model rekombinacji
powierzchniowej Fongera daje zadawalające uzasadnienie teoretyczne.
Okazuje się on równie skutecznym w doświadczalnie stwierdzonym
przypadku szczególnym, ewidentnie nie podlegającym formule(29)

gdy dla pewnej charakterystycznej nartości prądu złącza szum
nadmiarowy spada do zera. Tea przytoczony dla przykłada efekt
świadczy z drogiej strony o złożoności zjawisk fizycznych odpowiedzialnych za proces generacji szumów nadmiarowych.
Warunki pracy deteJCtora półprzewodnikowego determinują
wartość prądu złącza na poziomie prądu zwrotnego. Z tego więc
powoda szum nadmiarowy generowany w opl&eanym wyżej mechapilźmie jest pomijalnie mały w porównania z towarzyszącymi szumami bialv-ni. 0 wiele bardziej znaczącymi są к tym przypadka
szumy o podobnym rozkładzie widmowym wywodzące się z fluktuacji
prądu upływu powierzchniowego. Kształt widma szumów jest natu- 0
ralną konsekwencją procesów fizycznyoh, które stanowią o przenodności powierzchniowej i o jej fluktuacjaoh, a które to uwarunkowane są obecnością zanieczyszczeń w warstwie powierzchniowej półprzewodnika. Zanieczyszczenia te nie mają nic wspólnego
z potocznym znaczeniem tego słowa, wiążą sie natomiast z wtrąceniami i defektami powierzchniowymi kryształu co prowadzi
w efekcie, do ponstania oentrów rekombinaoyjnych. Za Ich pośrednictwem dokonuje się właśnie przepływ prądu w warstwie powierzchni one j , określany mianem upływności powierzchniowej. Jak
wspomniano, gęstość widmowa mocy tego rodzaju szumów podlega
pranu l/f. Zależy ona również od wymiarów geometrycznych 1 sta-*
łych fizycznych detektora oraz przyłożonego napięcia polaryzacji. '.Vobec trudności sformułowania zależności analitycznej
opisuje się ją zazwyczaj fjormułami empirycznymi, jak np.

gdzie stała Ap uwzględnia wpływ wymienionych wyżej parametrów.
Kryje się w niej podobnie zresztą jak w przypadka współczynnika
Bp, zależność temperaturowa. Wpływ temperatury uwidaczniają
już to bezpośrednio bądź pośrednio wszystkie dyskutowane rozkłady widmowe, a prześledzenie charakteru tej zależności prowadzi do konkluzji wyrażającej się żądaniem kriostatyzaoji
detektora.
.

IM

Widmo sumów aa wyjśela obwodu detektora.
Keaaojnająe rozważania poprzednich rozdziałów, funkcję rozkładu widmowego równoiegłj'oh szumów prądowych mota* przedstawić
w uproszczonej farmle zredukowanej»

•

1

«у

gdzie indeks "E" symbolizuje sumaryczne в и ш у równoległe, natomiast symbolami "a" i "b" oznaczano odpowiednio stałe globalnego szumu białego ores szumu typa 1/f. To, czy et o formalne sprowadzenie fizycznie działających ćródeł aznmów do dwóch fcródeł
w niczym nie narusza merytorycznego obraza zjawiska, daje jedynie zysk w skróceniu zapisu funkcji SjCu*)» oraz większą przejrzystość dalszych obliczeń*
"
Jak to uwidoczniono aa schemacie zastępczym przedstawionym .
na rysunku 1, wszystkie, równolegle' połączone ćródła prądowe
obciążone są określoną, wspólną iapedancją ZCj»), której wartość uwarunkowana jest zarówno parametrami elektrycznymi samego
detektora jak i stowarzyszonych z nim obwodów zewnętrznych. Яа
tej impedancji prądy szumowe wytwarzają odpowiadające im napięcia szumowe o gęstości widmowej danej zależnością:
С32)
przy czym dla rozważanego układa zastępczego

Równanie (32) opisuje w istocie gęstość widmową mocy 3zumów
równoważnego fródła napięciowego, wygodniej teraz jest zatem
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skorzystać z pierwotnej postaci «sumów•termicznych, zgodnie s
relacją należności Johnsona - Hjouista.

Jak łatwo zauważyć to źródło napięciowe połączone jest
szeregowo se źródłem poprzednia, wobec czego gęstości widmowe
określone równaniami C32"} i 04) sumują się arytmetycznie. Ich
więc ваша transmituje sie na wyjście obwodu detektora, dając w
wynika.

gdzie

У Co») jest przepustowością widmową ezwórnika

W praktyce rezystancja szeregowa B g jest bardzo mała.
Jeśli przejąć w skrajnym przypadka R B «0 wówczas wyrażenie Об)
sprowadza się do jedności, saś »aleźnoś<5 (33) olega cnaesnem.
uproszczenia.

T7
W sposób oczywisty s mocy założenia szum? termiczne redukują
30
się wówczas do «era, tj* S_(jiu) • 0. o^n *^ jeszcze dla
prostotj zapisuj •

- С

ioa

08)

Kombinacja zależności (31), (32), 07} i (38} prowadzi w konsekwencji do wyrażenia:

R

2

2

р

+

bR
СО

które dla zakresu wyższych częstotliwości, gdy
dukuje aię do prostej postaci.

g-чу < U

re-

С40)
Wskazuje ona, że snaczącą rolę w zakresie praktycznie stosowanych szerokości pasma odgrywają szumy pochodzące oa. prądowych
źródeł szuma białego, a po wtóre, że rozkład gęstości widmowej
mocy szumów napięciowych otrzymywany na wejściu układu wzmacniającego, s którym współpracuje detektor, jest kwadratową funkcją odwrotności częstotliwości. Fakt ten posiada istotne znaczenie w procedurze syntezy filtra optymalizującego stosunek
sygnału do ssuma.
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