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Детекторы шошиартющшх юлучеашй no- Semi-conductor detectors of ionizing 
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Touto normou so zavádí 
ST SEV 2C71-M Polovodičové detektory lonizujíefho zářeni. Typy a základ
ní parametry (VÍK str. 3 až l t ) jako és. statni norma. 

Ve smluvně právních vztazích při hospodářské a vědeckotechnické 
spolupráci mezi státy, které normu RVHP schválily (viz str. 10), se používá 
(v odvolávkách, citacích a odkazech) přímo norma RVHP. 

DODATEK „ 
Vypracováni normy 

Schválení ST SEV 2671-80 doporučilo federální ministerstvo elektro
technického průmyslu. 

Zpracovatel a oborové normalizační středisko: TESLA Výzkumný 
ústav přístrojů jaderné techniky, Přemyšlení, koncernová účelová orga
nizace - Bohumil Hájek, 

Pracovník Úřadu pro normalizaci a měření - Ing. M. Konopásková. 

Účinnost od; 
1. 1. 1983 
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Přístroje jaderné techniky 

POLOVODIČOVÉ DETEKTORY 
IONIZUJÍCÍHO ZÁŘENÍ 
Typy a zakládat parametry 

ST SEV 2671-Ю 

Skupina F 27 

Tato nonna RVHP platí pro spektrometrické polovodičové detektory 
(PVD) ionizujícího záření s přechodem elektron-díra, na bázi křemíku 
a germania. 

Tato norma BVHP neplatí pro vodivostní a proudové detektory ioni
zujícího záření a také neplatí pro detektory implantované, transmutační, 
s U-přechodem, s konvertorem, zesilovací, lokálně citlivé a kombinované. 

I . TYPY 

1.1. Germaniové PVD ionizujícího záření se rozdělují na následující 
typy: 
typ 1 - detektor germaniový driftovaný, planární 
typ 2 - detektor germaniový driftovaný, koaxiální 
typ 3 - detektor germaniový z vysoce čistého (superčistého) germania, 

planární 
typ 4 - detektor germaniový z vysoce čistého (superčistého) germania, 

koaxiální 
typ 5 - detektor germaniový radiační, planární 

1.2. Křemíkové PVD ionizujícího záření se rozdělují na následující 
*УРУ: 
typ 6 - detektor křemíkový s povrchovou bariérou 
typ 7 - detektor křemíkový driftovaný s povrchovou bariérou 
typ 8 - detektor křemíkový zcela vyprázdněný (průletový) 
typ 9 - detektor křemíkový driftovaný, s povrchovou bariérou, mozaikový 

2. ZÁKLADNÍ PARAMETRY 

2.1. Základní parametry PVD typu 1 a 2 pro spektrometrií záření 
gama musí odpovídat hodnotám uvedeným v tab. 1. 

Schváleno Stálou komíeí pro normelizut-i 
Berlín, prosinec 1980 
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' Tabulka l g| 

Parametr 

Energetický ronah detektovaného zářeni, f J 

Energetická rocliaovaei achopnoet FWHM, fJ, max.: 
pro energii 19,5 fJ ,TCo 

pro energii 213,2 fJ N 0o 

Energetická roaK&ovací achopnoet FWTM, fJ, max.: 
pro energii 19,5 fJ "Co 

pro energii 213,2 fJ "Co 

Detekční citlivost při úplné absorpci energii 213,2 fJ 
••Со, й(ида»*), min. 

1 Optimální napěti U (V) 

1 Elektrická kapacita při optimálním napětí, С (pF), max. 

Hodnoty pro typy 

1 

Od 8 do 240 

0,32 

0,612; 0,4; 0,32 

0,8 

1,28; 1,00; 0,8 

1,6 

Od 200 do 4000 

20 

2 

Od 8 do 480 

— 

0,8; 0,64; 0,512; 0,4 

— 

2,0; 1,6; 1,28; 1,00 

20 

Od 400 do 4000 

40 



Tabulka 2 

Parametr 

Energetický rozsah detektovaného xareni, f J 

Energetická roiliáovaoí schopnost FWHM, fJ, max.: 
pro energii 19,3 fJ "Co 

pro energii 213,2 fJ >aCo 

Energetická rodi&ovaei schopnost FWTM, fJ, max.: 
pro energii 19,5 fJ "Co 

pro energii 213,2 fJ ("Co 

Detekční citlivost při úplné absorpci d(mm*), min,: 
pro energii 19,6 fJ "Co 

pro energii 213,2 fJ '*0o 

Optimální napíti U (V) 

Elektrická kapacito při optimálním napěti, С (pF), max. 

Hodnoty pro typy 

3 

Od 1,6 do 160 

0,206 

— 

0,64 

_ 

5 

_ 

Od 200 do 4000 

15 

4 

Od 8 do 480 

— 

0,512 

— 

1,28 

— 

20 

Od 400 do 4000 

30 
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Tabulka 3 

Parametr 

Energetický rozsah detektovaného záření, f J 

Energetická rozliaovací schopnost FWHM, 
fj, max.: 

pro energii 19,6 fJ "Co 

pro energii 105,9 fJ tt!C* 
Energetická roxlSovací schopnost FVVTM, 
fJ, max.: 

pro energii 19,5 fJ i7C<> 

pro energii 105,9 fJ ""Cs 

Detekční citlivost při úplné absorpci Л (mm*), 
mm.: 

pro energii 19,5 fJ S70«> 

pro energii 105,9 fJ ,wCs 
Optimální napětí U (V) 

Elektrická kapacita při optimálním napětí, 
С (pF), max. 

Hodnoty pro detektory 
typu 5 

Od 1,6 do 160 

0,256; 0,2 ;0,16 

0,8; 0,64; 0,512 

0,64; 0,521; 0,4 

2,0; 1,6; 1,28 

25 

0,30 

Od 200 do 1500 

10 

2.2. Základní parametry PVD typu 3 a 4 pro spektrometrii záření 
gama musí odpovídat hodnotám uvedeným v tab. 2. 

2.3. Základní parametry PVD typu 5 pro spektrometrii záření gama 
musí odpovídat hodnotám uvedeným v tab. 3. 

2.4. Parametry germaniových PVD ionizujícího záření, neuvedené 
v této normě RVHP, jsou uvedeny v ST SEV pro konkrétní typ výrobku. 

2.6. Základní parametry křemíkových PVD ionizujícího záření musí 
odpovídat hodnotám uvedeným v tab. 4. 
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Tabulka 4 

тур 

6 

7 

S 

9 

Energetická rosliSova-
eí schopnost FWHM 
pro energii Ex 825f J 

*»Pu, fJ, max. 

4,0 

5,12 

6,4 

8,0 

10,1 

12,8 

16,0 

20,0 

25,6 

5,12 

6,4 

8,0 

10,1 

12,8 

16,0 

6,4 

8,0 

10,1 

12,8 

20,0 

40,0 

64,0 

Citlivé plocha | Hloubka citlivé 
S(mm*) J***» * i W (mm) 

i 
25 

50 25 

125 50 25 

200 125 50 25 

350 200 125 50 

500 350 200 125 

800 500 350 200 

1200 800 500 350 

2000 1200 800 500 

25 

50 25 

125 50 25 

200 125 50 25 

300 200 125 50 

500 350 200 125 

25 

50 25 

125 50 25 

200 125 50 25 

1000 

2000 1000 

4000 2000 1000 

Od 0,025 do 0,25 

Od 0,3 do 5,0 

Od 0r020 do 2.0 

Od 0,8 do 2,0 

2.6. Parametry křemíkových PVD ionizujícího záření, neuvedené 
v této normč RVHP, jmu vedeny v normách RVHP pro konkrétní typ 
výrobku. 

К ON КС* 

$ (,Str. 7 - OSN 35 6570) 
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1NFOBMAČNÍ PŘÍLOHA 

1. Polovodičový detektor ionizujícího záření (PVD) - ionizační de
tektor, v kterém se využívá elektrické pole pro sběr nerovnovážných nosičů 
nábojů, vytvořených ionizujícím zářením v polovodičovém materiálu cit
livého objemu detektoru. 

2. Polovodičový detektor s přechodem elektron-díra (PVD*) - polo
vodičový detektor ionizujícího záření, jehož citlivá část je tvořena přechodem 
elektron-díra. 

3. Polovodičový detektor s povrchovou bariérou - polovodičový de
tektor ionizujícího záření, jehož citlivý objem je tvořen přechodem v po
vrchové bariéře. 

4. Driftovaný PVD - kompenzovaný polovodičový detektor ionizu
jícího záření, jehož struktura se vytváří driftem iontu legující příměsi do 
polovodičového materiálu. 

5. Radiační PVD - kompenzovaný polovodičový detektor ionizujícího 
záření, jehož struktura vzniká v důsledku interakce ionizujícího záření 
s polovodičovým materiálem. 

6. Citlivá oblast PVD, V - čáet objemu polovodičového detektoru 
ionizujícího záření, v jejichž mezích interakce ionizujícího záření s polo
vodičovým materiálem dává vznik signálům na výstupních elektrodách 
detektoru. 

7. Citlivá plocha PVD, S - část plochy citlivé oblasti polovodičového 
detektoru ionizujícího záření, jíž detektované záření prochází do citlivé 
oblasti detektoru. 

8. Hloubka citlivé oblasti PVD, W - tloušťka citlivé oblasti polovo
dičového detektoru ionizujícího záření, měřená kolmo na citlivou plochu. 

9. Vstupní okno PVD - část vnějšího povrchu polovodičového detek
toru ionizujícího záření, jíž detektované ionizující záření prochází do jeho 
citlivé oblasti. 

10. Energetická rozlišovací schopnost PVD v polovýšce, FWHM -
• vyjádřená v energetických jednotkách šířka rozložení amplitud impulsů, 
měřená v polovýšce tohoto rozložení a odpovídající úplné absorpci detek
tovaného monoenergetického ionizujícího záření v citlivé oblasti polovo
dičového detektoru. 

11. Energetická rozlišovací schopnost PVD v desetině výšky, FWTM -
- vyjádřená v energetických jednotkách šířka rozložení amplitud impulsů, 
měřená v desetině výšky tohoto rozložení a odpovídající úplné absorpci 
detektovaného monoenergetického ionizujícího záření v citlivé oblasti po
lovodičového detektoru. 

12. Detekční citlivost při úplné absorpcí fotonu gama PVD, o - poměr 
změny počtu impulsů detektovaných v píku úplné absorpce za jednotku 
času a změny hustoty toku kvant dané energie, dopadajícího na citlivou 
plochu detektoru. 
(Str. 8 - C8N 35 0576) 6 



ST SEV 2671-80 

13. Detekční účinnost PVD pro láření X a gama - vyjádřený v рго-
eantech podíl portu kvant detektovaných т pika úplné absorpce sa jednotku 
бага a počta kvant dané energie, které dopadly na citlivou plochu FVD 
ionizujícího záření za jednotku cara. 

14. Kapacita PVD - elektrická kapacita polovodičového detektoru 
ionizujícího šálení měřená mezi sběrnou elektrodou a ostatnmii elektrodami 
při optimálním napětí. 

15. Optimální napětí PVD - napětí přiváděné na polovodičový de
tektor ionizujícího záření, při kterém je energetická rozhaovacf schopnost 
detektoru optimální. 

7 (Str, 0 - ČSN 36 6576) 
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INFORMAČNÍ ÚDAJE 

1. Auton delegace SSSR ve Stálé komisi RVHP pro mírové využití atomové 
energie 

2. Téma: 10 100.11-78 
3. Norma RVHP byla schválena na 48. zasedání SKN 
4. Doba počátku platnosti normy RVHP: 

Ckmké 
státy 

RVHP 

BLR 
MLR 
NDR 
Republika 
Kuba 
MoLR 
PLR 
RSR 
SSSR 
ČSSB 

Ve smluvně právních vztazích 
při hospodářské 

a vědeckotechnické spolupráci 

červenec 1982 
červenec 1992 

leden 1983 

leden 1983 
leden 1983 

V národním 
hospodářství 

červenec 1982 
červenec 1982 

leden 1983 

leden 1983 
leden 1983 

5. Termín první prověrky 1987 
6. Období prověrek 5 let 
7. Použité dokumenty: Doporučení RVHP 

RS 3128-71, RS 4573-74, RS 899-67 
Publikace I EC 
333, 430, 578 

(Str. 10 - Č8N 35 6576) • 



Uposornini: Zrniny a dopWey, jakoi i zprávy o noví vydaných normáeh joou 
uvefej/iovány v Vittniku Úřadu pro normalizaci a miřml. 
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