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تأثير معدل جرعة أشعة غاما على ترانزستورات JFET
د .جمال الدين عساف-قسم الخدمات العلمية

الخالصة
دل الجرعة من أجل جرعة ثابتة على خواص الضجيج
تمت في ھذا العمل دراسة تأثير تغيير ُمع ّ
لترانزستورات  JFETبعد تشعيعھا بأشعة غاما  .كانت معدالت الجرعة المتاح التشعيع بھا 6
معدالت ھي 1 :و  2.38و  5و  10و  17و  19 kGy/hمن أجل جرعة ثابتة مقداره ا . 600 kGy
تبين أنه في مجال معدل الجرعة المتوسطة)بالنسبة للمجال المدروس في ھذا العمل( أي بين
 2.38و  5 kGy/hوجود عالقة غير تناسبية بين معدل الجرعة والضجيج .أما في القيم المنخفضة
دل الجرعة يشابه تأثير الجرعة حيث يتناسب الضجيج
والعالية للمجال المدروس فتبين أن تأثير ُمع ّ
دل الجرعة ناجم عن محصلة تنافس بين عدة
ع
م
تأثير
طرداً معھما.لقد تم تفسير ھذه النتائج بأن
ُ ّ
ظواھر وتفاعالت وبالتالي من أجل قيم معينة لھذه البارمترات والظواھر يمكن أن تنتج كميات
دل الجرعة سواء بالتناسب الطردي أو العكسي .
مختلفة لتأثير ُمع ّ
من جھة أخرى لم ُيالحظ أي عالقة بين معدل الجرعة وكمية استعادة الخواص األساسية)مقدرة
كنسبة مئوية( كما حصل سابق ُا عند دراسة تأثير الجرعة.
الكلمات المفتاح
ترانزستور  ، JFETمعدل الجرعة ،أشعة غاما ،الضجيج
-------------------------------------------------------------------------------------------

Gamma dose rate effect on JFET transistors
Dr. Jamal-Eddin Assaf
Abstract:
The effect of Gamma dose rate on JFET transistors is presented. The irradiation was
accomplished at the following available dose rates: 1, 2.38, 5 10 , 17 and 19 kGy/h at a
constant dose of 600 kGy.
A non proportional relationship between the noise and dose rate in the medium range
(between 2.38 and 5 kGy/h) was observed. While in the low and high ranges, the noise
was proportional to the dose rate as the case of the dose effect. This may be explained
as follows: the obtained result is considered as the yield of a competition between
many reactions and events which are dependent on the dose rate. At a given values of
that events parameters, a proportional or a non proportional dose rate effects are
generated.
No dependence effects between the dose rate and thermal annealing recovery after
irradiation was observed .
Key words:
JFET transistors, dose rate, Gamma ray, noise.
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 . 1المقدمة
يعتبر ھذا العمل استكماال ً ألعمال سابقة ُعني بتأثير اإلشعاع وخاصة غاما على ترانزستورات JFET
تجارية تستخدم في المضخمات األولية في قناة إلكترونيات نووية لقياس اإلشعاع .جرى في أعمال
سابقة دراسة تأثير أشعة غاما والنترونات بجرعات مختلفة على خواص ھذه الترانزستورات عند
دل جرعة ثابت) .[3-1] (dose rateأما في ھذا العمل فقد تمت دراسة تأثير ھذا المعدل على
ُمع ّ
دل الجرعة من أجل جرعة تشعيع ثابتة.
خواص نفس النوع من الترانزستورات أي تغيير ُمع ّ

 .2تشعيع العينات و منظومة القياس
جرى التشعيع في محطة التشعيع بمركز دير الحجر التي تحوي على منبع غاما  .Coوبغية
دد
وح ّ
التشعيع بعدة ُمع ّ
دالت جرعة ،جرى وضع العينات على مسافات متباينة من منبع اإلشعاع ُ
زمن التشعيع بحيث تتلقى العينات جرعة ثابتة.
كما في بقية األعمال السابقة ،جرى دراســة تــأثير اإلشــعاع باســتخدام الضــجيج اإللكترونـي كــأداة
لتقييم ھذا التأثير من خالل نفس منظومة القياس التي استخدمت في ھذه األعمــال ] . [3-1يبــين
الشــكل  1مخططــاً لمنظومــة تحصــيل المعلومــات عــن اإلشــعاع النــووي موضــحاً مكــان تواجــد
الترانزستور  JFETكمرحلة أولى في دارة المضخم األولي )  (preamplifierالــذي يتصــل مــن جھــة
مدخله مع منبع إشارة تمثل تيار الكاشف بطريقة تجعل منه مولداً لشحنات ُتماثــل الشــحنات التــي
تظھر عــادة عنــد خــرج كاشــف اإلشــعاع  .يتصــل مخــرج المضــخم األولــي مــع دخــل دارة المضــخم
الرئيسي مع دارة تشكيل اإلشارة) (shaping amplifierوھي دارة مرشح بترددات مختلفة أو بثابــت
زمني متغير القيمة طبقاً لھذه الترددات ُيعرف بزمن التشكيل  .يتصل خرج المضخم الرئيسي مع
محلل متعدد األقنية الذي يقوم بقياس مطاالت اإلشارة والضجيج عند مخرج المنظومة .
.

MCA

Head Amplifier
&
Shaper
: 0.5 – 10 s

Preamplifier

Pulse
Generator

الشكل : 1مخطط صندوقي لمنظومة القياس المستخدمة
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 .3توصيف الضجيج في ترانزستور JFET
يوضح الشكل  2منابع الضجيج الناجمة عن الترانزستور  JFETمنســوبة إلــى مدخلــه وعــدد ھــذه
المنابع في الحالة العامة أربعة :ثالثة منابع جھدية  en3 , en2, en1,ومنبع تيار واحد . [6-1] in4
تمت دراسة أثر اإلشعاع النووي على زيادة الضجيج اإللكتروني الناجم عن منابع ذاتيــة )(intrinsic
مثل  in4 , en1,en2أو منابع جديدة تنشأ نتيجة تأثير اإلشعاع مثــل  en3بالتفصــيل والبــارمترات التــي
توصّفھا في ھذا النوع من الترانزستورات في أعمال سابقة]. [3-1

الشكل  :2مخطط يبين المرحلتين الرئيستين من منظومة القياس وخاصة منابع الضــجيج الناجمــة
عن الترانزستور ) JFETالمرحلة األولى من دارة المضخم األولي( منسوب ًة إلى دخله .
نتيجة القياسات التي تجري بواسطة المحلل متعدد األقنية يتم اســتخراج قيمــة البــارمتر المســمى
الشحنة المكافئة للضجيج  ENCالذي يمثل نسبة الضجيج إلى اإلشارة وتقدر بالشحنة الكھربائيــة
أو بعدد اإللكترونات.
ُتعطــى قيمــة  ENCالكليــة الناجمــة عــن منــابع الضــجيج فــي ترانزســتورJFET

المســتخدم فــي

المضخمات األولي بالعالقة العامة التالية ]:[6-2

) (1

2

1

) E N C =(E N C 12 +E N C 22 +E N C 32 +E N C 42

المشكّلة لشحنة الضجيج الكلية وھي تمثل الشحنات
حيث ENC4, ENC3, ENC2 , ENC1 :الحدود ُ
المكافئة لمنابع الضجيج األربعةُ .تمثل ھذه المنابع فيزيائياً بالكثافات الطيفية لطاقاتھا (power
) spectral densitiesبواحدات  V2/Hzلمنبع التوتر و  A2/Hzلمنبع التيار .
تتعلق مساھمة كل حد من حدود المعادلة ) (1بخواص الترانزستور  JFETوبشروط عمله الفيزيائية.
تجريبياً وفي ھكذا منظومة قياس ،تقاس  ENCكتابع لـ
مخططاً لمنحني نموذجي ) (typicalلھذا التابع

أي المنحني )

 ،ENC(ويبين الشكل 3

موضحاً المركبات الموافقة لمنابع الضجيج
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المحتمل وجودھا بشكل عام في الترانزستور  . JFETإن للمركبات  ENC4, ENC2 , ENC1عالقة

بسيطة مع 

وھي توافق منابع الضجيج الذاتية التي تتواجد في الحالة العادية ،في حين يتجلى

تأثير المركبة  ENC3بظھور تحدبات في شكل المنحني وخاصة في الوسط حيث أن عالقتھا بـ
عالقة معقدة ُدرست بالتفصيل سابقاً ] .[6تنشأ ھذه المركبة حصراً بعد التشعيع نتيجة تأثير
اإلشعاع  .يؤثر اإلشعاع كذلك على باقي المركبات الذاتية بزيادة في مركباتھا بنسب مختلفة.
ُدرست بالتفصيل الزيادة على ھذه المركبات

دل جرعة ثابتة].[7-6
كتابع للجرعة من أجل ُمع ّ

وبشكل مختصر فإن الضجيج كان يتزايد بزيادة الجرعة ولكن بنسب متفاوتة بين مركبة وأخرى.

الشكل  :3منحني تخطيطي للتابع ) ENC(تظھر فيه مركباته التفصيلية األربع الموافقة
لمنابع الضجيج المحتمل وجودھا بشكل عام في الترانزستور .JFET
 .4تأثير إشعاع غاما على خواص ضجيج الترانزستور JFET
من أجل تفسير النتائج التجريبية التي حصلنا عليھا البد من إعادة التذكير بتأثير إشعاع غاما على
ھذه العنصر .نبين بداية في الشكل  4رسماً تخطيطياً لتركيبة ھذا الترانزستور  ،حيث يالحظ أن
ھناك ثالث مواد تدخل في تركيبه وھي المعدن الذي يشكل أقطاب اتصال مع الدارات األخرى
ونصف الناقل)غالباً  (Siوأكسيد نصف الناقل) .(SiO2تتواجد في الحالة العادية عدة عيوب )(defects
في

كل

من

نصف

الناقل

و

أكسيد

نصف

الناقل

وما

بينھما

أي

السطح

الفاصل

) (Si/SiO2 interfaceوھي في الحالة األخيرة عبارة عن شوائب مكونة من ذرات )(H, OH, N

أو

جزيئات  SiO2فقدت ذرات أكسيجين وأصبحت على شكل  . [ 8] Si-O bondsتُشكل ھذه العيوب
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مصائد] [trapsللشحنات الحرة بنوعيھا اإللكترونات والثقوب وھذا يتعلق بنوع المصيدة)مانحة أو
مستقبلة( و بسويتھا الطاقية.

الشكل  :4رسم تخطيطي لمقطع عرضي لبنية ترانزستور  JFETيبين مكوناته المادية األساسية.
يؤدي تأثير أشعة غاما عملياً على أنصاف النواقل إلى ]:[11-8


توليد مؤكد ألزواج إلكترونات -ثقوب في كل من نصف الناقل و أكسيده.



احتمال نشوء عيوب نقطية إضافية ناتجة عن ظاھرة انزياح الذرات بفعل إلكترونات كومبتون.

بعد توليد الحوامل) ، (generationيحدث في ل المناطق عملية إعادة إتحاد) (recombinationأولي
ألزواج إلكترونات-ثقوب ثم يھاجر ما تبقى منھا باتجاھين متعاكسين تحت تأثير الحقول الكھربائية
المتواجدة .تتعلق شدة الفصل بين ھذه الحوامل وسرعتھا بشدة الحقل المتواجد وبكتلة
الحوامل)اإللكترونات أسرع ألن كتلتھا أقل من كتلة الثقوب( .يتواجد في منطقة األكسيد حقل
ضعيف مما يجعل الثقوب تمشي قليال ً ومن ثم يجري اصطيادھا من قبل العيوب التي تشكل مصائد
بكمية كبيرة قرب أو عند التماس  Si/SiO2بينما تذھب اإللكترونات خارج األكسيد] .[12,9أما في
منطقة القناة ،وھي التي تشكل الحجم األكبر في تركيبة الترانزستور ،فيسود حقل كھربائي عال
مما يزيد الفصل بين أزواج إلكترونات-ثقوب ولكن في نفس الوقت تكتسب اإللكترونات طاقة حركية
إضافية

تجعلھا تؤين وتولد أزواجاً أخرى من إلكترونات-ثقوب وھذا ما يسمى بأثر التأين

) ، [4](impact ionizationثم تنفصل ھذه الحوامل عن بعضھا البعض وھكذا .ونتيج ًة لبط حركة
الثقوب تكون نسبة اصطيادھا أكبر من نسبة اصطياد اإللكترونات حيث تتجمع قرب أو عند التماس
 Si/SiO2مما ُيكوّن شحنات موجبة مصطادة) (positive trapped chargesمتشكلة في األكسيد
وعند التماس .يحصل كذلك اصطياد لبعض اإللكترونات من قبل مصائد ذاتية أو تشكلت بعد التشعيع
في  Siمنتجة تراكم لشحنات سالبة .يؤدي تشكل ھذه الشحنات بشكل عام إلى تغيير في قيم
الحقل الكھربائي ويسبب انزياحات في عتبات التشغيل الفولطية ] .[13إذا كانت أغلب الثقوب
تذھب لتشكل شحنة فضاء موجبة فإن أغلب اإللكترونات)التي تنجو من االصطياد( تشكل تيار
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تسريب إضافي على شكل تيار ضجيجي بين البوابة والمصرف )،(junction leakage current noise
ويشكل ھذا التيار المركبة  ENC4من الشحنة المكافئة للضجيج الكلية].[14,13,4
ُ
يمكن أن تلفظ ھذه المصائد في مرحلة تالية ما اصطادته من حوامل شحنة وھذا يتعلق بمستويات
الطاقة وبدرجة الحرارة  ،وتكون محصلة تأثير اإلشعاع في النھاية عبارة عن عمليتان متعاكستان من
توليد وإعادة انضمام لحوامل الشحنة .تتصف ھاتان العمليتان بأنھما عشوائيتان مع الزمن وتؤديان
إلى حصول تيار ضجيجي يسمى ضجيج  G-Rيسبب في نشوء تموجات في تيار المصرف-المنبع
على شكل ما يعرف بحدود لورنتز) ، [14,6-4,] (Lorentzian termsويعد تأثير ھذا النوع من الضجيج
األقوى بعد التشعيع ،ويوافق المركبة  ENC3من الشحنة المكافئة للضجيج الكلية.
إذاً يتجلى تأثير اإلشعاع بشكل كبير على مركبتين وھما  ENC3و  . ENC4تؤدي التغيرات السابقة
التي تحدث في منطقة قناة الترانزستور إلى إنقاص ناقليتھا األومية مترجمة ذلك بتغيير طفيف في
الناقلية التبادلية للترانزستور  gmكما بينا في عمل سابق] [15وھذا يؤدي إلى زيادة طفيفة في
الضجيج الحراري المتعلق بھذا البارمتر والممثل بالحد  ، ENC1ويمكن أن يكون ھناك تأثير أيضاً

لضجيج الترددات المنخفضة  1/fوالممثل بالحد  .[15,4] ENC2يبين الشكل  5منحنيات) ENC(
تجريبية مأخوذة من عمل سابق] [15لترانزستور  JFETتعرض ألربع جرعات من أشعة غاما من
دل جرعة ثابت ويالحظ تغير قيمة  ENCالكلية بمركباتھا )مجال ( حيث يظھر جلياً تأثير
أجل ُمع ّ
اإلشعاع على زيادة ) ENC3وسط المنحني( و ) ENC4يمين المنحني(].[15

]Dose [kGy
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900

]ENC [e
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2000
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0
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الشكل: 5منحنيات)  ENC(تجريبية ترانزستور  JFETتعرض لعدة جرعات من أشعة غاما عند
دل جرعة ثابت].[15
ُمع ّ
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دل الجرعة
مع ّ
 .5تأثير ُ
دل الجرعة) (dose rateبأنه تغير الجرعة الممتصة من قبل المادة بواحدة الزمن .أي من
يعرف ُمع ّ
دل جرعة أقل يدوم تشعييعھا زمناً أطول ولكن بكثافة
مع ّ
اجل جرعة ثابتة فإن العينات التي تتعرض ل ُ
دل
دل التأيين يتناسب طرداً مع ُمع ّ
تشعيع أقل .وبما أن الجرعة تتناسب مع طاقة اإلشعاع فإن ُمع ّ
الجرعة.
دل الجرعة )وليس الجرعة فحسب( على عمل العناصر اإللكترونية من
ظھرت ضرورة معرفة تأثير ُمع ّ
أن بعض التجارب الفيزيائية الضخمة والتي تحوي مسرعات تتعرض العناصر فيھا إلى جرعات عالية
دل جرعة منخفض جداً
مع ّ
بحدود  10 Mradولكن ب ُ

يصل إلى

0.05 radl/s

وكذلك األمر في

دل الجرعة المنخفض ) (low dose rateبأنه يقع في
تطبيقات الفيزياء الفلكية ]  .[16يصنف ُمع ّ
المجال 50 radl/sومادون.
دل الجرعة المنخفض يؤثر بشكل كبير على الترانزستورات ثنائية
تبين من أعمال عديدة أن ُمع ّ
القطبية) (bipolar transistorsويعرف ھذا التأثير بـ ) ، (ELDR-Enhanced Low Dose Rateحيث
دل
دل الجرعة يتناسب عكساً مع ُمع ّ
تبين أن الضرر الذي يسببه اإلشعاع في ھذا المجال من ُمع ّ
الجرعة ]. [18,17,16,12,9
اُقترحت في ھذه األعمال عدة آليات ونماذج لشرح ھذه النتيجة العملية .وعزت ذلك إلى تشكل
شحنة الفضاء الموجبة نتيجة اصطياد الثقوب في منطقة أكسيد السيلكون التي تغطي وصلة
القاعدة -الباعث في ھذه النوع من الترانزستورات .من المعلوم أن طبقة أكسيد السيلكونSiO2
أصبحت تتواجد في تركيبة جميع العناصر اإللكترونية في تكنولوجيا اإللكترونيات الدقيقة ولكن
حجمھا وأبعادھا تختلف من عنصر آلخر ،وبالتالي يمكن تعميم مناقشة ھذا التأثير

على بقية

دل الجرعة
العناصر التي تحوي  Siو ُ .SiO2يمكن شرح زيادة شحنة الفضاء الموجبة في حالة ُمع ّ
دل الجرعة العالي فإن الكمية
دل الجرعة العالي كما يلي :في حالة ُمع ّ
المنخفض مقارنة مع ُمع ّ
دل إعادة اتحاد ) (recombination rateھذه الحوامل
الكبيرة من أزواج إلكترونات-ثقوب تزيد من ُمع ّ
وھذا ينقص من عدد الثقوب التي تھاجر ويتم اصطيادھا الحقاً
مشكل ًة شحنة الفضاء الموجبة.
ّ
وھناك نموذج يضيف أن الثقوب عندما تغادر طبقة  SiO2في التماس الفاصل بين  Siو  SiO2فإنھا
تخلق عيوباً بينية )(interface defectsقرب ھذا التماس كما يبين الشكل  6الذي يشرح الفارق بين
دالت الجرعة العالية والمنخفضة حسب ھذا النموذج ] .[9تقدم ھذه الفرضيات والنماذج
تأثير ُمع ّ
الفارق بين حالتين حديتين يكون الفارق في معدل الجرعة بينھما كبيراً ،أما إذا لم يكن ھذا الفارق
دل جرعة ما ألن ذلك يتبع لعوامل عديدة منھا :تركيبة
كبيراً فمن الصعب التنبؤ بما يحدث عند ُمع ّ
العنصر وأبعاد الطبقات المشكلة له ونوعھا وخاصة طبقة  SiO2و شدة الحقول الكھربائية الموجودة و
عدد وطبيعة العيوب الذاتية و تلك التي تنشأ بعد التشعيع ،ودرجة الحرارة ...الخ .تتعلق طبعاً
دل
مركبات الضجيج الناجمة عن التشعيع والتي سبق ذكرھا بھذه الفروق الناجمة عن تغيير ُمع ّ
الجرعة وبالعوامل التي تحددھا.
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Result
Trapped holes, interface defects, and shift gate voltage
are smaller in the HDR than in the LDR.
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الشكل :6رسم تخطيطي يشرح
تركيبة . [9] Metal-SiO2-Si
 .6النتائج التجريبية

الفارق

دلي الجرعة العالية والمنخفضة في
بين تأثير ُمع ّ

دل الجرعة
 1.6تأثير ُمع ّ

دالت جرعة مختلفة مقدرة بـ  kGy/hوھي المتاحة
جرى تشعيع عدد من العينات بستة ُمع ّ
60

في محطة التشعيع بمركز دير الحجر من منبع غاما Co

من أجل جرعة ثابتة قدرھا 600

 kGyوھي الواحدات المعمول بھا في المحطة .إن الواحدة المتعارف عليھا في األدبيات
دالت الجرعة
العالمية لمعدل الجرعة في ھذا المجال ھي  . rad/secيبين الجدول ُ 1مع ّ
دالت جرعة
التي تم التشعيع بھا بكلتا الواحدتين .لم نتمكن طبعاً من التشعيع عند ُمع ّ
أخفض من ذلك لعدم وجود اإلمكانية لذلك حالياً في محطة التشعيع  .ضمن ھذا الواقع
دالت جرعة منخفضة حسب
مع ّ
يمكن تصنيف ُمع ّ
دلي الجرعة  1و  2.38 kGy/hفقط ك ُ
التصنيفات المتعارف عليھا في األدبيات العالمية وأما الباقي فھي متوسطة وعالية وحبذا لو
دالت من رتبة  1 rad/secأو أقل.
مع ّ
كان باإلمكان التشعيع ب ُ
Dose rate

دالت الجرعة
الجدول  :1قيم ُمع ّ
شععت بھا العينات
التي ُ

rad/sec

kGy/h

27.77

1

66.1

2.38

138.9

5

277.78

10

472.77

17

527.78

19

دل الجرعة ليس كتأثير الجرعة ،أي أنه في مجال معين من
لوحظ في البدء أن تأثير ُمع ّ
دل ،وعلى العكس فقد لوحظ في مجال آخر
مع ّ
ُمع ّ
دالت الجرعة ازداد الضجيج مع زيادة ال ُ
عالقة غير تناسبية بين معدل الجرعة والضجيج .من أجل تقديم النتائج بشكل واضح ،نبين
دل الجرعة وھو المجال المتوسط والعالي أي
أوال ً المجال الذي تناسب فيه الضجيج مع ُمع ّ
في المجال  5-19 kGy/hوھو ما يبينه الشكل -7أ  ،حيث نالحظ أوال ً أن الضجيج يزداد مع
دل الجرعة ،وثانياً وجود زيادة ملحوظة في مركبتي  ENC3و  ENC4اللتان تقعان
زيادة ُمع ّ
تقريباً في منتصف ويمين المنحنيات ،على التوالي .يمكن رؤية ھذا بشكل أوضح عند رسم
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المنحنيات المنسوبة إلى المنحني قبل التشعيع ) (0 kGy/hالمبين في الشكل  -7ب .
دل الجرعة .
يبين الشكل  8منحنيات الضجيج من أجل كامل مجال ُمع ّ
kGy/h
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الشكل  :7منحنيات الشحنة المكافئة للضجيج )أ -المنحنيات األساسية ،ب -المنحنيات
المنسوبة للمنحني قبل التشعيع( عند جرعة ثابتة قدرھا

 600 kGyو من أجل عدة قيم

دل الجرعة في المجال الذي يتناسب فيه الضجيج طرداً مع معدل الجرعة.
مع ّ
ل ُ

4000
kGy/h
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ب-الشكل  :8منحنيات الشحنة المكافئة للضجيج )أ -المنحنيات األساسية ،ب -المنحنيات
المنسوبة للمنحني قبل التشعيع( عند جرعة ثابتة قدرھا  600 kGyو من أجل كامل
دل الجرعات الذي جرى التشعيع عندھا.
ُمع ّ
نرى من الشكل  8بوضوح أن المنحنيات التي تُمثل "الجرعات المنخفضة" نسبياً وھي
دالت الجرعات األعلى أو
 1و  2.38 kGy/hلھا قيم أكبر من المنحنيات التي تمثل ُمع ّ
دل الجرعة فقد ُرسمت
مع ّ
تتداخل معھا .من أجل توضيح سلوك تابعية الضجيج ل ُ
دل الجرعة كما في الشكل
مع ّ
المنحنيات التي ُتمثل الشحنة المكافئة للضجيج كتابع ل ُ
 9من أجل عدة قيم لـ  تمثل المناطق الرئيسة للمنحنيات) ENC(المبينة في الشكل
-8أ وھذه القيم ھي  0.5و  3و . 10 s
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]Dose rate [kGy/h

الشكل  :9الشحنة المكافئة للضجيج كتابع لمعدل الجرعة من أجل عدة قيم لـ  تمثل
المناطق الرئيسة للمنحنيات ). ENC(
دل الجرعة
من جميع المنحنيات السابقة يمكن استنتاج المالحظات التالية عن تأثير ُمع ّ
في المجال المدروس ومقدراً بـ : kGy/h
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 -1في المجال المنخفض لمعدل الجرعة أي بين  1و  2.5تقريباً يتناسب الضجيج طرداً
دل الجرعة وكذلك األمر في المجال العالي بين  5و ) 19ليس بشكل خطي
مع ُمع ّ
دل
مع ّ
تماماً(  .قياساً على ذلك يمكن التنبؤ أنه في مجال القيم الصغيرة جداً ل ُ
الجرعة)أقل بكثير من  (1وحتى  2.5يمكن أن يسيطر ھذه التناسب .أما في
المجال المتوسط بين  2.5و 5فھناك تناسباً عكسياً.
 -2إن نتيجة تقاطع المنحنيات التي تمثل التناسبان الطردي والعكسي في المجال
بين  1و  5يتمثل بوجود قيمتين للضجيج عظمى عند  2.38وصغرى عند . 5
دل الجرعة
 -3تزداد مركبات ) ENC4, ENC3الموافقة لقيم  3 : و  (10 sبتزايد ُمع ّ
بشكل أكبر من زيادة  (= 0.5 s) ENC1مما يؤكد التأثر الكبير لمركبتي ضجيجي
دل الجرعة.
مع ّ
 G-Rو تيار التسريب ب ُ
يتبين مما سبق أنه ال توجد عالقة واضحة بين معدل الجرعة والتخريب الذي يحصل )ممثال ً
بالضجيج( كما ھو الحال في حال تأثير الجرعة.
دالت الجرعة على ترانزستورات JFET
في الحقيقة إن األعمال المنشورة حول تأثير ُمع ّ
قليلة مقارنة مع تلك التي تبين ھذا التأثير على الترانزستورات ثنائية القطبية وأغلبھا
دل الجرعة على الخواص الساكنة وخاصة انزياح
يتحدث دوماً وفي الحالتين عن تأثير ُمع ّ
عتبات فولطية التشغيل األسمية لھذه الترانزستورات .حيث تبين أن ھذا االنزياح يزداد
دالت الجرعة المنخفضة المعتبرة في ھذه األعمال )أقل من  ، [19] (1 kGy/hولم
بزيادة ُمع ّ
دل الجرعة على الضجيج .
يتوافر لدينا أي عمل عن تأثير ُمع ّ
دل الجرعة ناجم عن
على كل حال ،يمكن تفسير النتيجة التي حصلنا عليھا بأن تأثير ُمع ّ
دالت)عدد الظواھر بواحدة الزمن(
بمع ّ
محصلة تنافس بين عدة ظواھر وتفاعالت تحصل ُ
مختلفة من أھمھا:
دل الجرعة( وما يتبعه زمنياً من إعادة
 توليد حوامل الشحنة)الذي يتناسب مع ُمع ّانضمامھا وقيم األزمنة التي تسيرھا قبل اصطيادھا
 إعادة بعثھا من جديد) (detrappingوھذه األخيرة تتعلق بطبيعة العيوب المتواجدةوعددھا.
إضافة إلى ما بيناه في الفقرة  5من تأثير معدل الجرعة بناء على نماذج وفرضيات وردت
في أعمال علمية أخرى وتتلخص أنه عند معدالت الجرعات المنخفضة تزداد شحنة الفضاء
المصطادة على الحد الفاصل  SiO2/Siفي بنية الترانزستور المشكلة من الثقوب الموجبة.
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دل
إذاً من أجل قيم معينة لھذه البارمترات والظواھر يمكن أن تنتج كميات مختلفة لتأثير ُمع ّ
الجرعة سواء بالتناسب الطردي أو العكسي وما بينھا من قيم عظمى ). (peaks
 2.6استعادة تأثير التشعيع بواسطة التلدين الحراري).(recovery by annealing

كما حصل في عمل سابق] [20فقد تم إجراء اختبار استعادة الخواص األولية بعد تأثير
التشعيع المتمثل بزيادة الضجيج االلكتروني .تم تعريض

العينات

إلى عدة دورات من

التلدين الحراري عن طريق التسخين التدريجي داخل فرن كھربائي حتى درجة الحرارة
140 oC

وھي درجة الحرارة التي تتحملھا العينات لمدة ساعتين .لم ُيالحظ أي عالقة
كما حصل من أجل جرعات مختلفة في العمل

بين معدل الجرعة ونسبة االستعادة

السابق حيث تناسبت االستعادة عكساً مع جرعة التشعيع .ظھر في ھذا العمل أن
االستعادة كانت متساوية تقريباً وبمتوسط قيمة حوالي . 90%
 .7النتائج والمناقشة
دالت جرعة مختلفة مقدرة بـ  kGy/hمن منبع
جرى تشعيع عدد من العينات بستة ُمع ّ
60

غاما Co

من أجل جرعة ثابتة قدرھا . 600 kGy

تبين أنه في مجال معدل الجرعة المتوسطة)بالنسبة للمجال المدروس في ھذا العمل(
أي  2.5و  5 kG/hلوحظ وجود عالقة غير تناسبية بين معدل الجرعة والضجيج ،إذ أن
منحنيات الضجيج التي ُتمثل ھذه المعدالت كان لھا قيم أكبر من المنحنيات التي تمثل
دالت الجرعات األعلى أو تتداخل معھا.
ُمع ّ
دل الجرعة يشابه تأثير
أما في القيم المنخفضة والعالية للمجال المدروس فتبين أن تأثير ُمع ّ
دل
الجرعة حيث يتناسب الضجيج طرداً معھماُ .يمكن تفسير ھذه النتائج بأن تأثير ُمع ّ
الجرعة ناجم عن محصلة تنافس بين عدة ظواھر وتفاعالت وبالتالي فمن أجل قيم معينة
دل الجرعة
لھذه البارمترات والظواھر يمكن أن تنتج كميات مختلفة لتأثير ُمع ّ

سواء

بالتناسب الطردي أو العكسي .
من جھة أخرى ،لم ُيالحظ أي عالقة بين معدل الجرعة و نسبة االستعادة كما كانت
الحال عند دراسة تأثير الجرعة.
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تأثير معدل جرعة أشعة غاما على ترانزستورات JFET
د .جمال الدين عساف-قسم الخدمات العلمية

الخالصة
دل الجرعة من أجل جرعة ثابتة على خواص الضجيج
تمت في ھذا العمل دراسة تأثير تغيير ُمع ّ
لترانزستورات  JFETبعد تشعيعھا بأشعة غاما  .كانت معدالت الجرعة المتاح التشعيع بھا 6
معدالت ھي 1 :و  2.38و  5و  10و  17و  19 kGy/hمن أجل جرعة ثابتة مقداره ا . 600 kGy
تبين أنه في مجال معدل الجرعة المتوسطة)بالنسبة للمجال المدروس في ھذا العمل( أي بين
 2.38و  5 kGy/hوجود عالقة غير تناسبية بين معدل الجرعة والضجيج .أما في القيم المنخفضة
دل الجرعة يشابه تأثير الجرعة حيث يتناسب الضجيج
والعالية للمجال المدروس فتبين أن تأثير ُمع ّ
دل الجرعة ناجم عن محصلة تنافس بين عدة
ع
م
تأثير
طرداً معھما.لقد تم تفسير ھذه النتائج بأن
ُ ّ
ظواھر وتفاعالت وبالتالي من أجل قيم معينة لھذه البارمترات والظواھر يمكن أن تنتج كميات
دل الجرعة سواء بالتناسب الطردي أو العكسي .
مختلفة لتأثير ُمع ّ
من جھة أخرى لم ُيالحظ أي عالقة بين معدل الجرعة وكمية استعادة الخواص األساسية)مقدرة
كنسبة مئوية( كما حصل سابق ُا عند دراسة تأثير الجرعة.
الكلمات المفتاح
ترانزستور  ، JFETمعدل الجرعة ،أشعة غاما ،الضجيج
-------------------------------------------------------------------------------------------

Gamma dose rate effect on JFET transistors
Dr. Jamal-Eddin Assaf
Abstract:
The effect of Gamma dose rate on JFET transistors is presented. The irradiation was
accomplished at the following available dose rates: 1, 2.38, 5 10 , 17 and 19 kGy/h at a
constant dose of 600 kGy.
A non proportional relationship between the noise and dose rate in the medium range
(between 2.38 and 5 kGy/h) was observed. While in the low and high ranges, the noise
was proportional to the dose rate as the case of the dose effect. This may be explained
as follows: the obtained result is considered as the yield of a competition between
many reactions and events which are dependent on the dose rate. At a given values of
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that events parameters, a proportional or a non proportional dose rate effects are
generated.
No dependence effects between the dose rate and thermal annealing recovery after
irradiation was observed .
Key words:
JFET transistors, dose rate, Gamma ray, noise.
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