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ПЕРЕЛІК УМОВНИХ СКОРОЧЕНЬ 

 

DLTS – deep-level transient spectroscopy; 

АЦП – аналогово-цифровий перетворювач; 

ВАХ – вольт-амперна характеристика; 

ВФХ – вольт-фарадна характеристика; 

ВФТ – вольт-температурна характеристика; 

ВЧ – високочастотний; 

ЕОМ – електронно-обчислювальна машина; 

ЕПР – електронний парамагнітний резонанс; 

ІВ – іонізуюче випромінювання; 

МДН – метал-діелектрик-напівпровідник; 
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ПС – поверхневі стани; 

РД – радіаційний дефект; 

ЯКР – ядерний квадрупольний резонанс; 
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ВСТУП 

 

Актуальність теми. Базовим матеріалом сучасної мікроелектроніки є 

кремній та структури на його основі. На сьогоднішній день у науковій 

літературі вже нагромаджений достатньо великий об’єм інформації про 

взаємодію іонізуючих електромагнітних випромінювань з кристалами 

кремнію і структурами на їхній основі. Однією з основних тенденцій 

розвитку сучасної напівпровідникової електроніки є підвищення 

радіаційної стійкості приладів сенсорики. Серед усього різноманіття 

датчиків фізичних величин особливої уваги заслуговують сенсори 

температури. Вони працюють за різними фізичними принципами, 

виготовляються з різних матеріалів і можуть використовуватися у 

екстремальних умовах. Наприклад, в металургії, космонавтиці, атомній 

енергетиці і т. п. найбільш широко використовуються мікроелектронні 

сенсори температури. 

Останнім часом, в діапазоні температур від -50°С до +250°С 

найбільш перспективними вважаються напівпровідникові сенсори на базі 

діодних і транзисторних p-n-структур [1-5]. Температурний контроль з 

використанням таких структур здійснюється за допомогою первинних 

перетворювачів з напруговим, струмовим, або частотним виходом. Хоча 

такі структури можна використовувати як сенсори температури на прямій і 

зворотній вітці вольт-амперної характеристики, проте найчастіше для 

виміру температури використовують спад прямого зміщення на 

емітерному транзисторному p-n-переході. 

Суттєвими перевагами таких сенсорів є широкий діапазон 

вимірюваних температур, низька інерційність, лінійність температурної 

характеристики, простота обробки вихідного сигналу та відносно низька 

собівартість виготовлення [5-7]. Залежність спаду напруги на p-n-переході 

в прямому зміщенні від температури є стабільною, оскільки опір p-n-
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переходу в прямому включенні є в 104-105 раз меншим, ніж у зворотному, а 

шунтуючий вплив поверхневих каналів є незначним [8]. 

Часто як термоелектричний параметр транзистора використовують 

пряме падіння напруги на емітерному p-n-переході за постійного значення 

струму емітера та із закороченим колекторним переходом, тобто за 

включення транзистора в режимі транзисторного діода [5, 8, 9]. Хоча за 

такого включення характеристики транзистора є еквівалентними до 

характеристик діода, проте їхня відтворюваність є вищою, ніж у діодів, 

оскільки вони менше залежать від впливу опору бази та рекомбінаційних 

процесів в базовій області. 

Однак, проблеми деградації і довговічності експлуатаційних 

характеристик, особливо в полі дії різних зовнішніх чинників, все ще 

залишаються не повністю розв’язані. Велика увага приділяється 

врахуванню можливих керованих радіаційно-стимульованих змін 

параметрів напівпровідникових термосенсорів на їхню точність вимірів та 

тривалість термінів експлуатації. 

 

Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами. 

Дисертаційна робота виконана на кафедрі електроніки Львівського 

національного університету імені Івана Франка у відповідності з 

держбюджетними темами: 

 “Дослідження фізичних процесів взаємодії та агрегатизації 

структурних і радіаційних дефектів в широкозонних матеріалах сенсорної 

електроніки” (номер державної реєстрації: 0106U001318); 

 “Ефект малих доз радіації в напівпровідникових матеріалах та 

стабілізація параметрів кремнієвих сенсорів температури” (номер 

державної реєстрації №0109U002081); 
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 “Дослідження дії механічних, магнітних та іонізуючих полів на 

властивості широкозонних напівпровідникових кристалів та поверхнево-

бар’єрних структур” (номер державної реєстрації №0110U001381). 

 “Створення високоякісних електронних вимірювачів температури з 

напівпровідниковими термосенсорами на базі кремнієвих p-n переходів”            

(номер державної реєстрації №0113U001249). 

 

Мета і завдання дослідження. Метою дисертаційної роботи є 

дослідження та встановлення закономірностей змін основних 

електрофізичних характеристик кремнієвих транзисторних термосенсорів 

за дії радіаційного випромінювання, температури та релаксаційних 

процесів, а також розробка рекомендацій щодо підвищення їхньої 

радіаційної стійкості. 

У процесі виконання роботи розв'язувались наступні завдання: 

 вивчення електрофізичних характеристик досліджуваних 

транзисторних структур; 

 дослідження впливу Х-випромінювання на зміну електрофізичних 

характеристик транзисторних сенсорів температури; 

 дослідження впливу релаксаційних процесів і термічного відпалу на 

зміну електрофізичних характеристик p-n-структур ; 

 підвищення радіаційної стійкості транзисторних термосенсорів. 

 

Об’єкт дослідження – кремнієві високочастотні транзистори 2Т363А 

і КТ3117, виготовлені за епітаксійно-планарною технологією. Як сенсор 

температури використовували окремо взяті p-n-переходи: емітер-база, із 

закороченим на базу колектором, і колектор-база, із закороченим на базу 

емітером. 
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Предмет дослідження – зміни електрофізичних характеристик 

кремнієвих транзисторних структур за дії зовнішніх чинників (радіація, 

температура, електричне поле). 

 

Методи дослідження. Для досягнення поставленої в роботі мети 

використано наступні методи дослідження: 

 аналіз вольт-амперних характеристик кремнієвих транзисторних 

сенсорів температури; 

 аналіз вольт-фарадних характеристик транзисторних структур; 

 аналіз вольт-температурних характеристик кремнієвих 

транзисторних термосенсорів. 

 

Наукова новизна отриманих результатів полягає в отриманні та 

узагальненні нових наукових результатів:  

 вперше проведені комплексні дослідження впливу Х-випромінювання на 

характеристики транзисторних термосенсорів показали, що поверхнева 

складова радіаційно-стимульованих змін домінує над об’ємною на 

початковій стадії опромінення; 

 показано, що радіаційно-стимульовані процеси в приповерхневих 

контактних шарах відбуваються за малих поглинутих доз, коли 

домінуючими є процеси радіаційно-стимульованого “заліковування” 

наявних структурних дефектів в області p-n-переходу; 

 вперше показано, що наявність вбудованого і прикладеного електричних 

полів сприяє просторовому розділенню носіїв заряду і більш повільному 

виходу на насичення величини заряду в області контакту напівпровідників; 

 запропоновано спосіб підвищення радіаційної стійкості транзисторних 

термосенсорів, який базується на попередньому низькодозному їхньому 
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опроміненні з подальшим термічним відпалом і часовою релаксацією за 

відповідною програмою. 

 

Практичне значення результатів роботи. 

 Представлено вимоги, яким повинні відповідати транзисторні 

структури для їхнього використання у термометрії. 

 Фізичні механізми радіаційно-стимульованої перебудови дефектної 

структури перехідного шару p-n-структур можуть бути використані для 

прогнозування показів термосенсорів у полі дії радіації. 

 Запропонована модель підвищення радіаційної стійкості кремнієвих 

транзисторних сенсорів температури може бути ефективно використана 

для покращення властивостей таких датчиків. 

 

Особистий внесок здобувача. Постановка завдання дисертаційної 

роботи формулювалась за безпосередньої участі дисертанта. Автор роботи 

брав участь у дослідженнях на всіх етапах роботи. Основна частина 

експериментальних досліджень виконана здобувачем особисто. Отримані 

результати представлені та опубліковані у співавторстві [73-75, 77-84, 89-

97, 110-112, 114-118, 123, 124]. Дисертантом особисто були відібрані 

експериментальні зразки, проведені дослідження (вимірювання та 

опрацювання) електрофізичних характеристик p-n-структур [73, 78, 82, 83, 

94-97, 110-112, 114-118, 123, 124]. Запропоновано фізичну модель 

радіаційно-стимульованої перебудови дефектного стану перехідного шару 

кремнієвих p-n-структур [124]. Також запропоновано модель підвищення 

радіаційної стійкості кремнієвих транзисторних сенсорів температури 

[123]. Автор брав активну участь в обговоренні та інтерпретації 

експериментальних результатів [74, 75, 77, 79-81, 84, 89-93, 113, ], а також 

у написанні наукових статей та доповідей на всеукраїнські та міжнародні 

конференції. 
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Результати, що представлені та опубліковані у співавторстві, 

отримані за безпосередньої участі автора на всіх етапах роботи. 

 

Апробація результатів дисертації. Основні положення та результати 

дисертаційної роботи доповідались та обговорювались здобувачем 

особисто на наукових конференціях факультету електроніки Львівського 

національного університету імені Івана Франка (Львів, 2010, 2011, 2013, 

2014, 2015); Міжнародних конференціях студентів і молодих науковців з 

теоретичної та експериментальної фізики “Еврика” (Львів, 2009, 2010, 

2011, 2012, 2013, 2014); 4-ій, 5-ій, 6-ій Міжнародних науково-технічних 

конференціях “Сенсорна електроніка та мікросистемні технології” (Одеса, 

2010, 2012, 2014); V Міжнародній науково-практичній конференції 

студентів і аспірантів “Молода наука Волині: пріоритети та перспективи 

досліджень” (Луцьк, 2011); 12-ій Міжнародній конференції з фізики і 

технології тонких плівок і наноструктур (Івано-Франківськ, 2009); 4-ій, 

5-ій Українських наукових конференціях з фізики напівпровідників 

“УНКФН” (Запоріжжя, 2009; Ужгород, 2011); ІІ Всеукраїнській науково-

практичній конференції “Проблеми електроніки та інформаційні 

технології” (Чинадієво, 2010); ХХІІ Международной научной конференции 

“Релаксационные явления в твердых телах” (Воронеж, 2010); IX, 

Х Международных конференциях VIII, ІХ Школах молодых ученых и 

специалистов по актуальным проблемам физики, материаловедения, 

технологии и диагностики кремния, наноразмерных структур и приборов 

на его основе “КРЕМНИЙ-2012”, “КРЕМНИЙ-2014” (Россия, Санкт-

Петербург, 2012, 2014); 6-ій Українсько-польській науково-практичній 

конференції “Електроніка та інформаційні технології” (Львів-Чинадієво, 

2014). 
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Публікації. Основні результати дисертаційної роботи опубліковані в 

31 працях, у тому числі 10 статтях у міжнародних та вітчизняних 

реферованих журналах, 19 тезах доповідей на наукових конференціях та 2 

патентах на корисну модель. 

 

Структура та обсяг дисертації. Дисертація складається зі вступу, 5 

розділів, висновків та списку використаних джерел. Дисертаційна робота 

викладена на 124 сторінках, містить 34 рисунки, 4 таблиці та список 

використаних джерел із 124 посилань. 

Розділ 1 присвячений сучасним розробкам і методам 

напівпровідникової термометрії. Зокрема, акцентовано увагу на діодних та 

транзисторних сенсорах температури. Описані вимоги, яким повинні 

відповідати транзисторні структури для їхнього використання у 

термометрії. Зроблено аналітичний огляд результатів досліджень впливу 

іонізаційного випромінювання на стабільність параметрів діодних і 

транзисторних сенсорів температури. 

У розділі 2 описуються експериментальні зразки та методи їхнього 

дослідження. Описано параметри радіаційного поля. Детально розглянуто 

методики аналізу вольт-амперних і вольт-фарадних характеристик. 

У розділі 3 представлено результати дослідження радіаційно-

стимульованих змін ВАХ емітерного та колекторного переходів 

транзистора 2Т363 та емітерного переходу транзистора КТ3117 за 

“пасивного” та “активного” режимів опромінення. Показано, що ВАХ 

кремнієвих p-n-структур можна уявно розділити на ділянки, що 

характеризують різні механізми струмопереносу. Показано, що залежно 

від початкового дефектного стану структур, іонізуюче випромінювання 

може призвести як до деградації параметрів, так і до впорядкування 

дефектної структури і, як наслідок, до покращення експлуатаційних 
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характеристик. Розраховано ряд електрофізичних параметрів і показана 

їхня зміна з дозою опромінення. 

У розділі 4 представлено дослідження ємнісних характеристик 

досліджуваних термосенсорів та їхні радіаційно-стимульовані зміни. 

Показано наявність характерного максимуму на ВФХ, який зумовлений 

накопиченням додатного заряду в перехідному шарі. Також, представлені 

залежності радіаційно-стимульованих змін амплітудного значення цього 

максимуму та його зміщення по осі напруг. Показано, що прикладене до p-

n-переходу електричне поле в процесі опромінення стимулює просторове 

розділення генерованих електрон-діркових пар, що значно зменшує 

ймовірність їхньої анігіляції. 

Розділ 5 присвячений дослідженню температурних залежностей 

досліджуваних транзисторів. Показані радіаційно-стимульовані зміни 

чутливості обох p-n-переходів Запропонована модель підвищення 

радіаційної стійкості кремнієвих транзисторних термосенсорів.  

У висновках представлено основні результати роботи та їхнє 

трактування. 
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РОЗДІЛ 1 

СУЧАСНІ МЕТОДИ НАПІВПРОВІДНИКОВОЇ ТЕРМОМЕТРІЇ 

 

1.1. Характеристики сенсорів на базі напівпровідникових сполук 

 

Останнім часом як сенсори температури набули широкого 

розповсюдження діоди та p-n-переходи транзисторів [1-7]. Такі 

перетворювачі температури часто називають термодіодами, 

транзисторними термодіодами чи термотранзисторами. 

Вольт-амперна характеристика діода описується виразом: 

 

1 , (1.1)

 

де  – струм насичення; 

 – заряд електрона; 

 – зовнішня напруга; 

 – абсолютна температура; 

 – стала Больцмана. 

Залежно від схеми включення діода, інформативним параметром 

температури може бути струм насичення  (при зворотному включенні) 

або падіння напруги  (при прямому зміщенні). 

 
1.1.1. Сенсори температури на зворотній характеристиці p-n-

переходів 

 
При включенні діода в зворотному (запірному) напрямку p-n-

переходу струм через нього досягне насичення вже при напрузі близько 

десятих частин вольта і в подальшому буде залишатися рівним струму 
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насичення  незалежно від величини прикладеної до діода напруги [6, 7, 

10, 11]. Струм насичення  складається з потоку електронів з p-області в 

n-область і потоку дірок у протилежному напрямку. Його величина 

визначається концентрацією неосновних носіїв заряду та їхніми 

швидкостями рекомбінації в обох областях.  

Будемо розглядати ВАХ діодів з відносно великими значеннями 

струму насичення, зокрема, германієвих чи інших діодів на основі 

вузькозонних напівпровідників [6, 7]. При цьому обмежимося її ділянкою в 

межах значень зворотної напруги від 1	  до величини, допустимої для 

даного типу діода. На цій ділянці зворотна вольт-амперна характеристика є 

прямою, яка паралельна осі напруг і віддалена від неї на величину струму 

насичення . Але це тільки для ідеального діода. Реальна вольт-амперна 

характеристика діода, ввімкненого в зворотному напрямку, утворює з 

віссю напруг деякий кут. Тому, коли ми говоримо про величину 

зворотного струму , необхідно вказувати величину падіння напруги на 

діоді, за якої відбувалося його вимірювання. 

Як нелінійний резистор, діод, ввімкнений в зворотному напрямку, 

можна характеризувати статичним  і диференційним д опорами. 

Нехтуючи кривизною реальних вольт-амперних характеристик діода на 

робочій ділянці, будемо вважати, що при  диференційний опір 

однаковий у всіх точках даної характеристики, тобто: 

 

д . (1.2)

 

Оскільки статичний опір залежить від величини прикладеної до діода 

напруги, будемо умовно розглядати величину статичного опору діода при 

падінні напруги на ньому в 1	 . Цю величину називають початковим 

статичним опором  (як величину, що відповідає робочій ділянці зворотної 
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вольт-амперної характеристики). Чисельно початковий статичний опір є 

величиною, оберненою струму насичення ~1⁄ . 

Таким чином, реальна вольт-амперна характеристика діода, 

ввімкненого в зворотному напрямку, при певній температурі середовища 

може бути задана двома параметрами: початковим статичним опором R 

або струмом насичення  і диференційним опором д [7, 12-14]. 

Для визначення температурної характеристики діода у зворотному 

зміщенні скористаємось виразом для струму насичення: 

 

,. (1.3)

 

де  – коефіцієнт дифузії дірок; 

 – коефіцієнт дифузії електронів; 

 - рівноважна концентрація електронів в p-області; 

 - рівноважна концентрація дірок в n-області; 

 – дифузійна довжина дірок в n-області; 

 – площа p-n-переходу. 

Величини  і , що входять в цей вираз, змінюються з 

температурою приблизно як: 

 

∆
, (1.4)

 

де ∆  – ширина забороненої зони напівпровідника. 

Таким чином, статичний опір діода становить: 

 



17 
 

∆
. (1.5)

 

Множник, що стоїть перед експоненціальним членом, має розмірність 

опору і чисельно дорівнює величині, яка одержується за даною формулою, 

якщо → ∞. В показнику степеня також стоїть стала величина 
∆

. 

Позначивши  

 

 і 
∆

, (1.6)

 

отримаємо відомий вираз температурної характеристики для 

терморезисторів: 

 

. (1.7)

 

Для розрахунку коефіцієнтів температурної характеристики  та  

зручно користуватися виразами, в які входить зворотний струм діода: 

 

, (1.8)

 

де  і  – значення зворотного струму при температурах  і  

відповідно. 

Тоді вираз температурної характеристики, який описує залежність 

зворотного струму від температури, набуває вигляду: 
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. (1.9)

 

Експериментальне дослідження температурних характеристик низки 

площинних германієвих діодів свідчить, що при температурі нижче 253  і 

малих зворотних напругах діоди практично не пропускають струм. Лише 

при напругах, близьких до максимально допустимих для даного діода, 

з’являється зворотний струм, що становить частки мікроампера. В 

інтервалі температур від 253 до 343  температурна характеристика 

достатньо точно описується виразом (1.9). Точність збіжності 

розрахункової характеристики з експериментальною суттєво залежить від 

вибору значень температур  і , при яких відбуваються вимірювання 

зворотного струму, необхідні для розрахунку коефіцієнта . Найкраща 

відповідність результатів розрахунку з експериментом спостерігається 

при: 

 

мін 0,15∆ ; макс 0,3∆ , (1.10)

 

де мін і макс – граничні значення діапазону температур, для якого 

розраховується характеристика; 

∆ макс мін. 

Розглянемо ввімкнений в зворотному напрямку діод у вигляді 

терморезистора непрямого підігріву (рис. 1.1) [6, 7]. 
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Рис. 1.1 Схема заміщення діода у зворотному напрямку як транзистора 

непрямого підігріву 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Нехай терморезистор  працює в лінійному режимі при фіксованому 

значенні падіння напруги на ньому, а підігрівач  живиться струмом , що 

відповідає даному значенню температури середовища . Підігрівач і 

терморезистор перебувають в ідеальному тепловому зв’язку (коефіцієнт 

теплового зв’язку 1), тобто вся потужність, яка виділяється у 

підігрівачі, витрачається на підвищення температури термістора. Така 

схема заміщення діода дозволяє визначати його температуру, що 

відповідає заданому режиму роботи. 

Згідно з прийнятою схемою заміщення приросту струму ∆  

обумовлено підвищенням температури терморезистора до деякої величини 

 за рахунок потужності , розсіюваної на підігрівачі: 

 

, (1.11)

 

де  – падіння напруги на діоді в заданому режимі роботи. 

На основі температурної характеристики (1.9) можна підрахувати 

значення температури : 
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. (1.12)

 

Прийнята схема заміщення складена в припущенні, що падіння 

диференційного опору діода, яке спостерігається при підвищенні 

температури середовища, обумовлене винятково розігріванням діода 

струмом, що протікає через нього. Хоча насправді механізм зміни 

зворотного струму складніший, таке припущення дає цілком задовільний 

результат. Це пояснюється тим, що властивості напівпровідникового діода 

як термістора виражені дуже яскраво (для германієвих діодів 8000	 ). 

Маючи експериментально отриманий набір воль-амперних 

характеристик діода і його температурну характеристику, можна 

підрахувати величину коефіцієнта розсіювання . Для цього скористаємось 

рівнянням теплового балансу, складеним для підігрівача  в схемі 

заміщення: 

 

, (1.13)

 

де . 

Експериментальні дослідження свідчать, що величина коефіцієнта 

розсіювання залежить як від температури середовища, так і від напруги , 

прикладеної до діода. Для різних зразків діодів одного і того ж типу 

коефіцієнт розсіювання змінюється в досить широких межах. Однак, для 

наближених розрахунків можна користуватися усередненими значеннями. 

Маючи два значення зворотного струму  та , виміряні при 

температурах  і , можна розрахувати вольт-амперну характеристику 

діода при будь-якій заданій температурі середовища. Розрахунок вольт-

амперної характеристики зводиться до наступного. 
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Підставляючи відомі значення  та  і температури, що їм 

відповідють, у вираз (1.8), знаходять коефіцієнт температурної 

характеристики . Потім з температурної характеристики (1.9) знаходять 

величину струму  при заданій температурі середовища , а також при 

допустимій для даного діода температурі доп.  Величину струму , що 

відповідає допустимій температурі, підставляють у рівняння 

енергетичного балансу (1.10), з якого знаходять падіння напруги на діоді 

, що відповідає струму . Шукану вольт-амперну характеристику 

будують як пряму, що проходить через точки з координатами 0,  і 

, . 

Яскраво виражена залежність зворотного струму від температури і 

насичений характер вольт-амперної характеристики дозволяють 

реалізувати на основі зворотно-зміщених діодів датчики температури, що 

вирізняються високою чутливістю і малим споживанням струму. 

Конструктивно діодний датчик температури може бути виконаний у 

вигляді монокристала германію або кремнію, електронна (n) і діркова (р) 

області якого забезпечені невипрямними контактами, до яких під’єднані 

виводи, необхідні для включення датчика до схеми. Зовнішній вигляд 

датчика залежить від умов, в яких він повинен працювати, і від вимог, що 

ставляться до його інерційності і механічної міцності. 

Найпростіша схема діодного датчика температури зображена на 

рис. 1.2. Вихідною величиною може бути як струм в ланцюгу, так і падіння 

напруги на навантаженні. Іншими словами, такий датчик може працювати 

як з високоомним, так і низькоомним навантаженням. При значній 

величині зворотної напруги діодів можна віддати перевагу другому 

варіанту. 
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Рис. 1.2 Схема датчика температури на зворотно-зміщеному діоді 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Чутливість датчика , в якого вихідною величиною є падіння 

напруги на навантаженні, може становити десятки вольт на градус: 

 

∆ вих

∆
. (1.14)

 

Розрахунок такого датчика зводиться до визначення параметрів 

схеми, при яких датчик забезпечує найбільшу чутливість при зберіганні 

допустимих режимів роботи. 

 

1.1.2. Сенсори температури на прямій характеристиці p-n-

переходів 

 
Залежність напруги діодів, зокрема p-n-переходів база-емітер БЕ 

кремнієвих транзисторів, від температури дедалі ширше використовується 

для створення термосенсорних пристроїв у діапазоні від -40 до +150°С [5-

7, 15, 16]. У першу чергу це пов’язано з малою інерційністю датчиків, що 

базуються на цій залежності, достатньо високою лінійністю, простотою 

обробки сигналу, низькою собівартістю. Для порівняння достатньо 

сказати, що температурна залежність звичайного кремнієвого транзистора 



23 
 

своєю лінійністю практично повторює характеристику платинових 

термометрів опору, вартість та інерційність яких значно вища. 

Для реалізації елементарного датчика температури на основі 

транзистора в ньому закорочують колекторний перехід. В прямому 

зміщенні транзистора струм колектора транзистора  можна записати у 

вигляді: 

 

БЕ 1 , (1.15)

 

де  – коефіцієнт передачі струму; 

 – струм насичення; 

Ψ 2 4 – показник, який характеризує технологічний процес 

виготовлення структури; 

 – напруга забороненої зони напівпровідника. 

Оскільки спад напруги БЕ у даному випадку значно більший за 

величину ⁄ , то одиницею в експоненті (1.15) можна знехтувати. При 

цьому вираз (1.15) можна легко розв’язати відносно БЕ: 

 

БЕ . (1.16)

 

Ця залежність справедлива при такому колекторному струмі, коли 

зворотним струмом кола “колектор-база” можна знехтувати, і відсутній 

високий рівень інжекції. Для інтегральних транзисторів, які працюють в 

лінійному режимі і в межах допустимих густин струмів, цю умову можна 

вважати справедливою. 
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Рис. 1.3 Залежність напруги на p-n-переході при різних струмах 

Як видно з (1.16), залежність БЕ від температури близька до 

лінійної. Залежність БЕ для трьох різних струмів подано на рис. 1.3. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Член  у (1.16) викликає лише незначне відхилення від лінійності, 

оскільки він міститься під логарифмом. У певному наближенні БЕ можна 

виразити через задану величину напруги база-емітер БЕ  при температурі 

: 

 

БЕ БЕ Ψ . (1.17)

 

Це рівняння є основним співвідношенням, що визначає роботу 

транзистора як датчика температури. Якщо його про диференціювати по 

температурі, можна отримати температурний коефіцієнт напруги БЕ: 

 

БЕ БЕ . (1.18)
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Рис. 1.4 Порівняльна характеристика датчика температури на p-n-переході, 

платинового термометра опору та термопари 

Температурний коефіцієнт зміни напруги БЕ з температурою для 

кремнієвих біполярних транзисторів становить близько 2,2	 мВ⁄ . 

Пошуки взаємозамінних напівпровідникових датчиків привели до 

створення однокристальних інтегральних схем (ІС), з виходу яких 

знімається різниця спадів напруг на двох переходах при різній густині 

струму. Поряд з цим, фірмою «Motorola» розроблена серія дискретних 

комплексів транзисторів MTS, спеціально призначених для вимірювання 

температури. До неї належать три групи транзисторів – 102, 103 і 105, які 

забезпечують точність вимірювання температури відповідно ± 2, 3 і 5 

градусів. На основі таких транзисторів створені прецизійні схеми, що 

забезпечують точність у межах 0,01 . Нелінійність типового транзистора 

MTS 102 зображена на рис. 1.4, де для порівняння також наведені 

відхилення від лінійності термопари типу  і платинового термометра 

опору. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



26 
 

Для серії транзисторів визначено емпіричне співвідношення, для 

якого БЕ було взято рівним 600 мВ: 

 

БЕ 2,22 0,0033 БЕ 600 мВ °⁄ . (1.19)

 

Обчислення коефіцієнтів нелінійності методом найменших квадратів 

найближчих лінійних апроксимацій дає для термопари типу  значення 

0,99866, а для транзистора MTS 102 і для платинового термометра опору – 

0,99999. Це вказує на те, що транзистор набагато перевершує термопару і 

за своїми характеристиками наближається до платинового термометра 

опору, який використовують у цьому ж інтервалі температур. 

Датчики температури створюють також на основі польових 

транзисторів з p-n-переходом. Товщина n-каналу між двома областями р-

типу добирають таким чином, щоб мало місце перекривання областей 

об’ємного заряду обох p-n-переходів. Величина прикладеної до електродів 

напруги, при якій з’являється струм, залежить від концентрації домішок в 

областях n- і р-типу, віддалі між р-областями і температури приладу. 

Принцип дії датчика базується на залежності вказаної напруги від 

температури приладу. 

Таким чином, можна відзначити наступні три важливі переваги 

транзисторів над іншими мікроелектронним датчиками температури. По-

перше, вони взаємозамінні і дешеві настільки, що можуть 

використовуватися як одноразові датчики; по-друге, висока чутливість 

датчиків цього типу забезпечує потенціал для підвищення точності, для 

цього треба створювати схеми з примусово-змінним струмом колектора; 

по-третє, порівняно високий вихідний сигнал транзистора і його широкий 

діапазон частот дозволяє уникнути необхідності використання 

підсилювача. 
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1.2. Вимоги до транзисторних сенсорів температури 

 

Останнім часом найбільш перспективними для використання в 

термометрії є напівпровідникові діоди і транзистори. Як правило, 

найчастіше для вимірювання температури використовують пряме падіння 

напруги на p-n-переході при заданому постійному значенні струму. В 

транзисторах часто використовують емітерний p-n-перехід при 

закороченому колекторному переході, тобто при включенні транзистора в 

режимі транзисторного діода. Хоча при даному включенні характеристики 

транзисторів тотожні характеристикам діодів, проте їхня відтворюваність є 

вищою, ніж у діодів, оскільки вони в меншій мірі залежать від впливу 

опору бази та рекомбінаційних процесів в базовій області. 

В роботах [5, 8, 9] розглянуто фактори які визначають стабільність 

температурних характеристик сенсорів. Основний внесок дає 

нестабільність струмів насичення  та рекомбінації . Повний струм 

описується рівнянням Шоклі 

 

пр

пр

1
пр

1 , (1.20)

де 

 – струм насичення (тепловий струм); 

 – струм рекомбінації; 

пр – напруга на прямозміщеному p-n-переході; 

пр – струм прямого зміщення p-n-переходу; 

; 

 – константа Больцмана; 

 – абсолютна температура в ; 
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 – заряд електрона. 

Струми  та  залежать від фізико-хімічних властивостей матеріалу 

та геометричних параметрів p-n-переходу і впливають на стабільність 

характеристик за . При подальшому аналізі прийнято за базову 

температуру 300	  і всі параметри за цієї температури 

позначаються нульовим індексом. 

Запишемо струми за температури  

| |
; (1.21)

| |

∆ пр
; (1.22)

де  

|  або ; (1.23)

 – коефіцієнт дифузії; 

 – площа p-n-переходу; 

 – рівноважна концентрація неосновних носіїв заряду в базі; 

∆  – потенціальний бар’єр p-n-переходу; 

 – дифузійна довжина пробігу носіїв заряду; 

 – геометрична ширина бази p-n-переходу. 

З аналізу виразів (1.21) і (1.22) одержимо, що основним 

дестабілізуючим параметром є дифузійна довжина пробігу носіїв заряду , 

яка залежить від багатьох факторів 

еф; (1.24)

де еф  – ефективний час життя неосновних носіїв заряду в базі; 

 – постійна часу об’ємної рекомбінації; 

 – постійна часу поверхневої рекомбінації; 
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Коефіцієнт дифузії, згідно (1.23), залежить від температури;  – 

залежить від дефектів кристалічної ґратки, чистоти кристала та інших 

факторів;  - відображає вплив поверхні. Для усунення впливу вказаних 

факторів і досягнення стабільності характеристик необхідно, щоб для p-n-

переходу виконувалась умова ≪  (1.25), тобто повинна бути вузька 

низьколегована база. Тоді врахувавши, що , можна записати 

| |
; (1.26)

| |

∆
; (1.27)

В цих виразах не фігурує дифузійна довжина пробігу носіїв заряду, і 

струми  і  не залежать від перерахованих вище дестабілізуючих 

чинників, що відкриває шлях до побудови високостабільних сенсорів. 

Величина струму зміщення вибирається так, щоб мінімізувати 

саморозігрів сенсора, і відповідно усунути його вклад у вимірювання 

температури. Було встановлено, що компромісним рішенням може бути 

величина пр 0,05 0,1	мА. 

 

1.3. Сенсори температури з частотним виходом 

 

Розглянемо перетворювачі, які працюють за принципом 

"температура-частота". Таки  пристрій для вимірювання температури 

містить термістор і перетворювач температури в частоту [4, 17]. У 

перетворювач введена електроакустична лінія затримки, що містить 

герметичний трубчастий корпус, закритий з обох кінців п’єзокерамічними 

перетворювачами. При цьому корпус заповнений водно-гліцериновою 

сумішшю, швидкість звуку в якій мінімально змінюється від 

температурних коливань навколишнього середовища. Крім того, довжина 

акустичного елемента і характеристики термістора вибираються такими, 
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щоб затримка в акустичному елементі перевищувала максимальну 

затримку в мультивібраторі з режимом очікування. Слід зазначити, що 

особливість імпульсно-циклічного вимірювача температури полягає в 

тому, що, завдяки багаторазовому проходженню імпульсів через 

очікувальний мультивібратор, відбувається статичне усереднення розкиду 

значень тривалості його затримки. І це дозволяє ще більше підвищити 

точність виконуваних вимірювань. 

Розроблено диференціальний термосенсор для вимірювання 

температури з частотним виходом, що призначений для використання на 

об’єктах різного класу [18] і містить п’єзоелектричну підкладку, 

прикріплену неробочою поверхнею до основи теплопровідного корпусу. 

При проведенні вимірювання тепловий потік від поверхні кришки, що 

стикається із середовищем, нагріває до температури середовища 

послідовно кришку, плівкову структуру і приповерхневий шар 

п’єзопідкладки. Крім того, розігрів структури відбувається рівномірно і 

швидко на всій поверхні приповерхневого шару п’єзопідкладки. 

Резонансна частота поверхневої акустичної хвилі змінюється слідом за 

зміною рівня температури, але протягом деякого часу прогріву іншого 

об’єму підкладки, резонансна частота вже не змінюється. Температуру за 

заданим виразом визначає мікропроцесор, що з’єднаний з виходом 

електронно-рахункового частотоміра. 

У роботах [19, 20] розглядається спосіб перетворення температури в 

частоту, який можна використовувати в різних цифрових вимірювачах 

температури, які перетворюють температуру в частоту. Сутність способів 

полягає в тому, що спочатку формується перша напруга, величина якої 

пропорційна опору терморезистивного перетворювача. Далі, формують 

другу напругу, що змінюється за законом спадної експоненти. Відлік 

тривалості інтервалу часу роблять від цього моменту, до моменту рівності 

другої напруги третій напрузі. Після цього формують імпульсну 

послідовність з періодом, рівним виміряному інтервалу часу, що 
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Рис. 1.5 Схема пристрою перетворення температури в частоту. 1 – джерело 

опорної напруги; 2 – термоперетворювач; 3 – перший підсилювач; 

4, 6, 8, 15, 16, 18 – резистори; 5 – конденсатор; 7 – перший ключ; 9 

– другий ключ; 10 – повторювач напруги; 11 – перший 

компаратор; 12 – другий компаратор; 13 – потенціометр; 14 – 

другий підсилювач; 17 – третій підсилювач 

пропорційний виміряній температурі. На рис. 1.5 поданий пристрій за 

допомогою якого можна реалізувати дані способи. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Для вимірювання температури різних середовищ і тіл у складі 

багатоканальних інформаційно-вимірювальних систем і автоматичних 

установок використовується перетворювач температури в частоту, 

розглянутий у роботі [21], електрична схема якого показана на рис. 1.6. 

Розглянутий перетворювач містить терморезистор, джерело 

живлення, генератор імпульсів за аналогом керованого інжекційно-

польового транзистора, що виконаний на польовому двозатворному 

транзисторі 2 і біполярному транзисторі 3 і дільник напруги. У результаті 

проходження струму через терморезистор 11 на ньому виникає падіння 

напруги, що залежить від струму і від вимірюваної температури. Величина 
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Рис. 1.7 Схема перетворювача температури в частоту: 1 – наванта-

жувальний опір; 2 – тиристор; 3 – перший конденсатор; 4 – 

терморезистор; 5, 6 – перший і другий резистори; 7 – змінний 

конденсатор; 8 – джерело живлення 

тиристора, і при цьому змінювати частоту імпульсів, а також у широких 

межах змінювати й амплітуду імпульсів. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.4. Дія іонізуючого випромінювання на параметри та 

характеристики напівпровідникових термосенсорів 

1.4.1. Механізми взаємодії іонізуючого випромінювання з 

напівпровідниковими кристалами 

 

Енергія іонізуючого випромінювання (ІВ), поглинута середовищем, 

розподіляється між електронною та іонною підсистемами твердого тіла. 

При фотонному та низькоенергетичному електронному опроміненні 

енергія іонізуючого випромінювання, в основному, поглинається 

електронною підсистемою кристала, а при корпускулярному опроміненні 

енергія, переважно, поглинається під час взаємодії нейтронів з ядрами [23]. 

Загальна схема розподілу поглинутої енергії ІВ подана на рис. 1.8. 
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Енергія, що передається частинками іонній підсистемі, призводить 

до підвищення температури кристала, тобто перетворюється у тепло, або 

до утворення радіаційних дефектів (РД) зміщення (пари Френкеля та більш 

складні агрегати точкових дефектів), а також частково передається 

електронній підсистемі. Механізм утворення радіаційних дефектів 

зміщення за дії високоенергетичного корпускулярного випромінювання 

називається ударним надпороговим. Енергія, яку частинки передають 

електронній підсистемі, йде на іонізацію та збудження атомів 

кристалічного середовища. Збудження електронної підсистеми кристалів 

призводить до утворення екситонів, іонізація – до утворення вільних носіїв 

заряду. Розпад електронних збуджень, а також рекомбінація носіїв може 

відбуватись випромінювально або безвипромінювально. В останньому 

випадку енергія, що виділяється, передається іонній підсистемі і за певних 

умов може спричинити зміщення атомів у міжвузля, тобто появи 

радіаційних дефектів Френкеля. Такий механізм радіаційного 

дефектоутворення називається підпороговим. 

енергія, що передається 
середовищу 

енергія, яка передається 
електронній підсистемі 

енергія, яка передається іонній 
підсистемі 

виділення 
тепла 

утворення 
радіаційних дефектів 

люмінесцентне 
випромінювання 

виділення 
тепла 

рекомбінація 
захоплення 
носіїв заряду 

іонізація–утворення 
носіїв заряду 

збудження 
електронної 
підсистеми 

виділення 
тепла 

люмінесцентне 
випромінювання 

Рис. 1.8 Загальна схема розподілу поглинутої енергії іонізуючого 

випромінювання 
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Крім того, вільні носії заряду, утворенні при взаємодії ІВ з 

кристалічним середовищем, можуть бути захопленні тепловими 

(ростовими) дефектами, що призводить до перебудови дефектної 

підсистеми кристала. В більшості іонних та напівпровідникових кристалів 

під час вирощування виникають такі дефекти, як аніонні та катіонні 

вакансії, міжвузлові атоми, антивузлові дефекти і неконтрольовані 

домішки. Їхня концентрація може досягати в різних типах кристалів з 

різною структурною досконалістю 1017-1020 см-3. Власне на таких дефектах 

можуть бути захопленні вільні носії заряду, що в кінцевому результаті 

призведе до зміни електрофізичних властивостей кристалу та приладів 

електронної техніки.  

Закономірності генерації радіаційних дефектів в кристалах Si досить 

добре вивчені і описані в роботах [24-30]. Особливості утворення 

радіаційних дефектів в кремнієвих p-n-структурах представлені в значно 

меншій кількості досліджень [31-35]. В роботах [30, 36-38] за допомогою 

комплексу експериментальних методик, зокрема аналізу спектрів глибоких 

рівнів радіаційних дефектів, встановлено типи структурних дефектів, їхня 

концентрація, структура, глибини залягання енергетичних рівнів, переріз 

захоплення, тощо. Так, в p+-n-структурах на основі кремнію n-типу з 

питомим опором 4-20 Ом під дією опромінення утворюються А-центри 

(V+O) з енергетичним рівнем 0,17	  та Е-центри (V+F) з 

енергетичним рівнем 0,44	 , а також дефекти з рівнями 0,23	  

і 0,39	 , які відповідають різним зарядовим станам дівакансій. 

Концентрація всіх цих дефектів із збільшенням дози опромінення зростає, 

що добре корелює з літературними даними [30]. Аналіз даних показує, що 

основну частку в концентраційній залежності радіаційних дефектів 

становлять А-центри (рис. 1.9). Авторами роботи [30] встановлена 

концентраційна залежність радіаційних дефектів від величини товщини 

бази p+-n-структури. Наявність максимуму в цій залежності пояснюється 

зміною співвідношення концентрацій вакансій і міжвузлових атомів 
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кремнію в базі структури за рахунок перебудови дефектів як в об’ємі так і 

на межі поділу Si-SiOx. 

Автори [30, 39] вважають, що границю поділу Si-SiOx, яка 

формується при окисленні кремнію, необхідно розглядати як певний 

перехідний шар зі своїми властивостями. Величина насичення кремнію 

власними точковими дефектами визначається технологічними процесами 

формування p-n-структур і тому в літературі немає однозначності в 

інтерпретації закономірностей радіаційно-стимульованих змін 

властивостей і параметрів таких структур. При цьому необхідно також 

враховувати те, що генеровані радіацією нерівноважні вакансії і 

міжвузельні атоми Si, мігруючи по кристалу взаємодіють і між собою, і з 

домішковими атомами та власними структурними дефектами. При цьому 

утворюються нові дефекти та їхні комплекси. 

Зменшення концентрації радіаційних дефектів в діодних структурах 

з відносно тонкою ( 0,25	мм) базою пов’язане зі зміною ефективності 

генерації і анігіляції вакансій в об’ємі кристалу при формуванні p-n-

структури, а також із перебудовою дефектів на межі поділу Si-SiOx. 

Спостерігається дифузія надлишкових атомів Si від межі поділу в об’єм 

бази, при цьому процес анігіляції вакансій і міжвузельних атомів починає 

домінувати над процесом їхньої генерації, і концентрація вакансій в базі 

діода починає різко зменшуватись. 

 

1.4.2. Вплив опромінення на час життя неосновних носіїв заряду 

в кристалах Si 

 
Виникнення радіаційних дефектів, що мають глибокі енергетичні 

рівні в забороненій зоні напівпровідника, призводить до збільшення 

швидкості об’ємної рекомбінації, тобто – до зменшення часу життя пар 

нерівноважних носіїв заряду в напівпровіднику. Це пов’язано з тим, що в 
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більшості випадків час життя нерівноважних носіїв заряду в 

напівпровіднику визначається не прямою рекомбінацією, а через 

енергетичні рівні, що вводяться в кристал опроміненням. 

Захоплення носія центром прилипання спричиняє збільшення 

ефективного часу життя пари носіїв заряду, а рекомбінація через центри – 

до зменшення часу життя носіїв. 

Є багато робіт [24, 29-31, 40], в яких досліджується спектр 

радіаційних дефектів в кремнії. Можливість застосування для кремнію 

методу електронного парамагнітного резонансу (ЕПР) дозволило глибоко 

дослідити електронну структуру цілого ряду центрів і визначити їхню 

структуру. При цьому було показано, що переважаюча частина рівнів в 

кремнії належить складним дефектам типу «первинний дефект+домішка». 

З найбільшою швидкістю вводяться рівні 0,16	еВ – комплекс 

вакансія+кисень, 0,40	еВ – комплекс вакансія+атом донора, 

0,45	еВ – комплекс вакансія+атом акцепторної домішки, 0,35	еВ – 

складний дефект, в склад якого входить кисень. В основному ці рівні і 

визначають електрофізичні властивості опроміненого кремнію 

(концентрація основних носіїв заряду і час життя неосновних). Також за дії 

радіації в енергетичній структурі кремнію утворюються наступні рівні: 

0,40	еВ, 0,28	еВ і 0,55	еВ (або 0,55	еВ) – рівні, що 

належать дівакансії, яка може бути як складним первинним, так і 

вторинним дефектом; що виникає при взаємодії двох вакансій. 

Не зважаючи на те, що при опроміненні в заборонену зону 

напівпровідника вводиться ціла система енергетичних рівнів, багато з яких 

можуть бути рекомбінаційними, час життя в опроміненому кристалі, як 

показують експерименти, визначається тільки одним-двома домінуючими 

рекомбінаційними центрами. Згідно рекомбінаційній статистиці Шоклі-

Ріда-Холла [30, 41, 42], якщо концентрація рекомбінаційних центрів 
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достатньо мала в порівнянні з концентрацією рівноважних носіїв заряду, то 

час життя носіїв заряду можна вирахувати з наступного виразу: 

 

⁄ ⁄
; (1.28)

 

де ; 

 – константи захоплення електронів і дірок відповідно; 

,  – переріз захоплення електронів і дірок, 

,  – теплові швидкості електронів і дірок; 

,  – рівноважні концентрації електронів і дірок; 

 – концентрація рекомбінаційних центрів; 

,  – рівноважні концентрації електронів і дірок, коли рівень Фермі 

співпадає з рекомбінаційним центром, тобто ; 

; 

 – фактор спінового виродження; 

 – енергетичне положення рекомбінаційних центрів; 

,  – ефективні густини станів в зоні провідності та у валентній 

зоні відповідно; 

 – нижня межа енергії вільних електронів в зоні провідності; 

 – верхня межа енергії вільних дірок у валентній зоні. 

З рівняння (1.28) видно, що у випадку одного домінуючого рівня 

обернений час життя 1⁄  буде пропорційний концентрації 

рекомбінаційних центрів . Тому за сталої температури зміна 1⁄  може 

характеризувати собою зміну рекомбінаційних центрів, що вводяться 

опроміненням. Тоді рівняння (1.28) може бути представлено у вигляді [43-

45]: 
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∆ ∆ Φ; (1.29)

 

де  – час життя неосновних носіїв заряду до опромінення; 

 - час життя неосновних носіїв заряду після опромінення; 

∆  – імовірність утворення рекомбінаційного центру бомбардуючою 

частинкою; 

Φ – інтегральний потік опромінення; 

 – імовірність того, що рекомбінаційний центр занятий 

основним носієм; 

 – рівень Фермі; 

Δ Φ – концентрація рекомбінаційних центрів; 

 – константа захоплення рекомбінаційним центром неосновних носіїв. 

Таким чином, з виразу (1.29) видно, що зміна оберненого часу життя 

∆ 1⁄  при опроміненні пропорційна концентрації рекомбінаційних 

центрів або інтегральному потоку опромінення 

 

Δ 1⁄ 1⁄ 1⁄ Φ; (1.30)

 

де  – коефіцієнт радіаційної зміни часу життя неосновних носіїв заряду, 

який залежить від концентрації основних носіїв заряду, швидкості 

введення радіаційних центрів, їхніх рекомбінаційних властивостей, а 

також від їхньої ефективності (ступінь заповнення їх електронами, що 

залежить від положення рівня Фермі відносно енергетичних рівнів цих 

центрів). 

Як видно з наведених співвідношень, на  суттєвий вплив має 

величина , а також цілий ряд інших параметрів. 
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Рис. 1.10  Зміна часу життя неосновних носіїв заряду в зразках кремнію p- 

та n-типу під час опромінення нейтронами 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В деяких випадках зручно користуватися коефіцієнтом радіаційної 

зміни дифузійної довжини носіїв заряду . Оскільки  і  пов’язані 

співвідношенням √  (  – коефіцієнт дифузії неосновних носіїв 

заряду), вираз (1.30) можна представити у вигляді 

 

1 1 Φ⁄⁄ , (1.31)

 

де  – дифузійна довжина носіїв заряду до опромінення. 

 

1.4.3. Вплив опромінення на питомий опір та рухливість носіїв 

заряду 

 

Єдиної залежності питомого опору від потоку опромінення Φ  для 

широкого класу напівпровідникових матеріалів не існує. Найбільш 

простий вигляд цієї залежності реалізується в кремнії (будь-якого типу 

провідності) у визначеному інтервалі Φ (рис. 1.11): 
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Рис. 1.11 Зміна питомого опору кремнію з різними вихідними 

властивостями в процесі опромінення нейтронами: 1-3 і 6 – n-

типу ( 0,6; 5; 6; 50	Ом ⋅ см), 4 і 5 – p-типу ( 15; 24	Ом ⋅

см) 

Φ ; (1.32)

При Φ 1 залежність 1 Φ . Константа 

1⁄ ∆ Φ⁄  так само, як і , є функцією вихідних властивостей 

матеріалів та виду опромінення, надзвичайно різко залежить від . 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

У германію, як правило, залежність Φ  більш складна. Це 

пов’язано з інверсією електронного типу провідності у дірковий. 

В роботі [46] була запропонована модель, яка пояснює результати 

досліджень. Відповідно до цієї моделі, опромінення призводить до 

утворення дефектів типу пар Френкеля, які створюють у забороненій зоні 

донорні та акцепторні рівні. Припускалось також, що вакансіям 

відповідають рівні акцепторного характеру, а міжвузловим атомам – 

донорного. 
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Рис. 1.12 Залежність рухливості електронів в кремнії ( 3	Ом ⋅ см) від 

потоку опромінення за 300

Вигляд залежності Φ  при опроміненні в основному визначається 

характером зміни концентрації основних носіїв заряду, а не рухливості, 

оскільки зміни рухливості при високій температурі (порядку 300 ) при 

опроміненні є незначними. Винятком є опромінення швидкими 

нейтронами, які створюють області розпорядкування, в наслідок чого 

рухливість навіть в області температур, де переважає розсіювання на 

коливаннях ґратки, може значно змінюватись. 

На рис. 1.12 представлені залежності рухливості носіїв заряду для 

кристалів кремнію, опромінених швидкими нейтронами, електронами 

(10	МеВ) и -квантами . Аналіз залежностей показав, що зміни 

рухливості зумовлені не тільки розсіюванням на іонізованих центрах, але і 

на фононах.· 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Це є справедливим при опроміненні кремнію протонами, нейтронам і 

електронами (від 10 до 100	МеВ). Тому для пояснення експериментальних 

результатів необхідно залучати інші механізми розсіювання: на 

нейтральних центрах, скупченнях дефектів, областях розпорядкування. 
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1.5. Вплив опромінення на властивості перехідної області діодних 

структур 

 

Перехідна область p-n-структури володіє своєрідними властивостями 

[39], головною з яких є наявність значних градієнтів концентрації легуючої 

домішки і області з | | 0. Тому слід очікувати, що ефекти 

опромінення тут будуть значно відрізнятися від тих, які є в 

напівпровіднику з рівномірно розподіленою домішкою одного типу.  

Інформацію про властивості перехідної області можна отримати з 

ємнісних характеристик p-n-структури. Розглянемо вольт-фарадну 

характеристику дифузійного переходу [11]. Відомо, що  

 

12 к⁄ . (1.33)

 

Перетворюючи цю залежність і екстраполюючи її до 0, 

отримуємо 

 

к 12 0⁄ , (1.34)

 

де  – градієнт концентрації домішка в переході 

 

12 tg⁄ ; (1.35)

 

0  – бар’єрна ємність переходу за нульового зміщення; 

tg ∆ 12⁄ ; 

 – площа переходу. 
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Ширина області об’ємного заряду за 0: 

 

0 C 0⁄ . (1.36)

 

Таким чином, із залежностей (1.33)-(1.36) визначається ряд важливих 

параметрів: коефіцієнт концентрації домішки в переході , контактна 

різниця потенціалів на переході к і відповідне їй значення бар’єрної 

ємності 0 . 

к найчастіше визначають графічним методом екстраполяції 

залежності зв  в область додатніх значень зв, який дає значення 

екстр. Оскільки б при опроміненні зменшується, к також мало б 

зменшуватись. Проте, експериментальні дані показують, що значення к 

при опроміненні збільшується. Аналіз цього ефекту [47] показує, що 

опромінення приводить до утворення в області p-n-переходу шару з 

провідністю, що є близькою до власної, внаслідок швидкої додаткової 

компенсації провідності Si при опроміненні. В такому випадку екстр к, 

а ширина шару з компенсованою провідністю 

 

екстр к 12 ,⁄ . (1.37)

 

де к к 4 ⁄ . 

Радіаційно-стимульовані зміни в перехідній області дифузійного 

переходу повинні привести до зміни вигляду ВФХ и росту напруги 

пробою. 

Дослідження [48-50] показують, що ємність таких переходів помітно 

зменшується за невеликих зворотних зміщеннях. Що ж стосується області 

зв проб, то в ній зміни  практично відсутні. Також встановлено, що 
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напруга пробою плавних переходів також практично не змінюються з 

опроміненням. 

Ці два факти можна пояснити наступним чином. Відомо, що 

опромінення приводить до утворення дефектів, які створюють в Si глибокі 

рівні, які діють як рекомбінаційні центри [30, 31, 51]. Ємність p-n-переходу 

визначається зарядовим станом рекомбінаційних центрів, які, в свою 

чергу, залежать від взаємного розташування квазірівнів Фермі для 

електронів і дірок та рівня рекомбінаційного центру. Якщо припустити, що 

при великих зв практично у всій області об’ємного заряду рівень 

акцепторних центрів, введених опроміненням, розміщується вище 

квазірівня Фермі для електронів, то шар об’ємного заряду виходить 

утворений тільки іонізованими вихідними донорами, оскільки об’ємний 

заряд в p+-n-переході з ростом зв розповсюджується в основному в базову 

область. 

В роботах [34, 48, 52] показано, що на ефективність процесів 

взаємодії та перетворення радіаційних дефектів в p-n-структурах, особливу 

роль відіграють наявні домішки, як контрольовані так і фонові. Завдяки 

високій рухливості вони ефективно взаємодіють з різного типу 

структурними дефектами, що часто супроводжується формуванням нових 

електрично активних дефектів. Термічний відпал A-центрів дифузійних p-

n-переходах супроводжується наявністю нової електронної пастки [53-56]. 

Так, Кімерлінг [53, 54] спостерігав появу і зникнення електронної пастки з 

рівнем 0,35	  в опромінених електронами кремнієвих переходах 

стимульованих термічним відпалом за температури 100 130	° . При 

цьому відбувається також і монотонний відпал A-центрів. 

Барнс [53, 56] при дослідженнях відпалу радіаційних дефектів, 

генерованих γ-квантами Со60 в p-n-переходах, виявив початкову стадію 

часткового відпалу пасток 0,18	  (V-O), а також генерацію нових 

електронних пасток 0,35	 . В роботі вважається, що початкова 
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стадія часткового відпалу A-центрів зумовлена взаємодією (V-O) з 

рухомими дефектами або домішковими центрами з подальшим утворенням 

комплексних дефектів. 

В роботах [57, 58] показана можливість відпалу дефектів (V-O) в p-n-

структурах. При 100	°  в кремнієвих p-n-переходах появляються 

центри, які дають енергетичні рівні 0,37	  і 0,34	 . При 

200	°  відбувається зворотня перебудова дефектів з рівнем 

0,34	  в A-центр. 

В роботі [59] встановлено, що формування комплексів FeVO 

відбувається за участю радіаційних дефектів за низьких температур 

( 100	° ) відпалу p-n-структур.  

Використання методики DLTS дозволило авторам роботи [53] 

встановити, що в опромінених кристалах Si, що вирощені методом 

Чохральського, які містять фонову або спеціально введену домішку Fe, 

спостерігається взаємодія радіаційних дефектів вакансійного типу з 

рухомими атомами заліза. Цей процес взаємодії проявляється в 

експерименті наявністю аномально ранньої ( 100 150	° ) стадії 

відпалу A-центрів і дівакансій, та утворенням нових електронних (

0,365	 , 6,8 ⋅ 10 	см ) і діркових пасток ( 0,18	 , 3 ⋅

10 	см ). Визначена енергія активації цієї стадії відпалу A-центрів – 

0,8	 , а пастка 0,365	  ідентифікована як комплекс (Fe)iVO. 

Зроблено припущення, що енергетичні рівні 0,37	  і 0,34	  

пов’язані із взаємодіючими A-центрами і атомами (Fe)i. 

Про особливу роль діелектрика на поверхні кристалів Si свідчать і 

результати досліджень представлених в роботах [60-62]. Основним 

результатом дії опромінення на структури, які містять напівпровідникові 

та діелектричні шари, є генерація додатного (в основному) заряду в 

діелектричному прошарку, поверхневих станів на межі поділу 

напівпровідник-діелектрик, а також радіаційних дефектів в об’ємі 
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напівпровідникового кристалу. Встановлено [60], що концентрація пасток 

для дірок, генерованих в окисному шарі SiO2 дією опромінення, є більшою 

у приповерхневому шарі в порівнянні з об’ємом. Цей зв’язок, в значній 

мірі, визначається наявністю в структурах водневих центрів. Дія γ-квантів 

приводить до збільшення величини, вбудованих в діелектрик, заряду для 

МДН структур. 

 

1.6. Радіаційно-стимульовані зміни характеристик та параметрів 

транзисторів та сенсорів на їх основі 

 

В роботах [30, 32-35, 63] описано дослідження дії радіації на 

параметри різних транзисторних структур. Так, в роботі [64] показано, що 

для коректного визначення густини поверхневих станів і заряду в 

діелектрику методом підпорогових ВАХ необхідно враховувати планарну 

неоднорідність транзисторів. Зменшення нахилу стік-затворних ВАХ після 

опромінення автори [64-66] вважають зумовлено збільшенням густини 

поверхневих станів. Проте, автори [64, 67] вважають, що при розрахунках 

густини поверхневих станів необхідно враховувати і флуктуацію заряду 

окисного шару, а також і характер радіаційного впливу. 

В роботі [8] представлені результати досліджень залежності падіння 

прямої напруги  і коефіцієнта підсилення  від величини потоку 

електронів, нейтронів та γ-квантів, а також впливу концентрації домішок в 

базовій області та товщини бази на радіаційну стійкість планарних 

транзисторних термосенорів. 

Дослідження впливу γ-квантів ( 1,25	Мев, 10 10 ) на 

характеристики термочутливих структур показали, що деградація 

коефіцієнта підсилення  спостерігається вже при 10 , а пряме 

падіння напруги  змінюється тільки при 10 . В подальшому  

повільно зменшується, причому найбільші зміни спостерігаються в 



48 
 

транзисторних структурах з високою концентрацією домішок в базі та з 

товстою базою. Термочутливість ∆ ∆⁄  в діапазоні доз опромінення 

10  практично не змінюється, а за 10  термочутливість дещо 

зменшується. При цьому, за аналогією з , найбільші її зміни (~	4%) 

спостерігаються в структурах з товстою базою і високою концентрацією 

домішок у ній. 

Такі зміни в транзисторних термосенсорах, на думку авторів роботи 

[8], зумовлені змінами ефективної концентрації вільних носіїв заряду, часу 

життя неосновних носіїв  та рухливості неосновних носіїв заряду. А це 

дозволяє зробити висновок, що деградація електричних характеристик 

кремнієвих p-n-структур зумовлена, в основному, зменшенням , і чим 

більше початкове значення , тим швидкість зміни термочутливих 

параметрів є більшою. 

Аналіз процесів термовідпалу опромінених γ-квантами 

термосенсорів показав, що повне відновлення параметрів  та  

транзисторів відбувається за різних температур:  за 420	 ,  за 

620	 . Ці дані дозволяють стверджувати, що деградація  зумовлена 

радіаційно-стимульованою генерацією A-центрів, температура відпалу 

яких становить 610 650	 , а зміни  зумовлені утворенням E-центрів 

(температура відпалу 410 630	 ). 

Дослідження впливу радіації на термочутливість транзисторних 

сенсорів з різними конструктивними параметрами показали, що деградація 

 та ∆ ∆⁄  транзисторів з 2,1	мкм і поверхневим опором бази 

б 25 30	 Ом см⁄  починається за менших величин поглинутих доз у 

порівнянні із зразками з меншими  і б. 

Отже, для підвищення радіаційної стійкості термочутливих 

транзисторів необхідно зменшувати товщину бази і концентрацію домішки 

в ній. Тобто існує оптимальне значення концентрації домішки в області 



49 
 

бази, яке забезпечує максимальну радіаційну стійкість. Про це свідчать 

результати досліджень радіаційної стійкості різних діодних структур. 

В роботах [8, 68, 69] показано, що максимальною радіаційною 

стійкістю володіють діоди з сильно легованою базою, тобто низьковольтні 

Для підвищення радіаційної стійкості діодів рекомендується виготовляти 

діоди з тонкою базою, які працюють в режимі високих рівнів інжекції. Але 

з другого боку, для максимальної ефективності роботи термосенсора 

доцільно мати низьколеговану область бази і малий рівень інжекції носіїв 

заряду. А це означає, що для підбору термодатчиків необхідно вибрати 

певний оптимальний варіант конструктивних параметрів та 

експлуатаційних режимів роботи. Тому на практиці спостерігається 

значний розкид за параметрами транзисторних термосенсорів. 

В роботі [69] проаналізовано вплив як корпускулярного, так і 

електромагнітного іонізуючого випромінювання на основні 

характеристики кремнієвих транзисторних структур. Показано, що дія 

корпускулярного опромінення приводить до появи поверхневих каналів 

провідності. Прикладання зворотної напруги зміщення супроводжується 

перерозподілом поверхневих зарядів в околі p-n-переходу, що приводить 

до зменшення величини зворотного струму емітера. 

В роботі [63], з використанням методики аналізу підпорогових 

струмів МОН-транзисторів в діапазоні температур 290 450	 , 

досліджено вплив температурних режимів опромінення X-квантами на 

кінетику зміни параметрів цих транзисторів. Встановлено, що за 

температур опромінення більших за 360	  спостерігається пониження 

радіаційної чутливості транзисторів, яка виходить на насичення в області 

температур 430	 . Отримані результати автори роботи інтерпретують з 

позиції моделі існування двох типів пасток для носіїв заряду та їхнього 

перерозподілу та перебудови в полі дії радіації. На основі отриманих 
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результатів показана можливість цілеспрямованої зміни радіаційної 

чутливості кремнієвих МОН-транзисторів. 

 

Висновки до розділу 1 

 

1. Кремнієві транзисторні p-n-переходи дедалі ширше 

використовується для створення термосенсорних пристроїв у діапазоні від 

-40 до +150°С. У першу чергу це пов’язано з малою інерційністю таких 

датчиків, достатньо високою лінійністю температурної характеристики, 

простотою обробки сигналу, низькою собівартістю. 

2. Для використання транзисторів у термометрії, вони повинні 

відповідати певним вимогам. Основною вимогою є те, що база у таких 

транзисторах повинна бути тонкою і високоомною, тобто ≪ . 

3. Радіаційне опромінення приводить до утворення дефектів, які 

створюють в забороненій зоні напівпровідника глибокі рівні, що діють як 

рекомбінаційні центри. 

4. Дія радіації на структури, які містять напівпровідникові та 

діелектричні шари, призводить до генерації додатного (в основному) 

заряду в діелектричному прошарку, а також поверхневих станів на межі 

поділу напівпровідник-діелектрик. 

5. Деградація електричних характеристик кремнієвих p-n-структур 

зумовлена, в основному, зменшенням часу життя неосновних носіїв заряду 

, і чим більше початкове значення , тим швидкість зміни термочутливих 

параметрів є вищою. 

6. Для підвищення радіаційної стійкості транзисторних сенсорів 

температури необхідно зменшити товщину бази і концентрацію домішки в 

ній. 
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РОЗДІЛ 2 

МЕТОДИКА ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ 

2.1. Експериментальні зразки та параметри радіаційного поля 

 

Для досліджень використовували високочастотні транзистори 

2Т363А та КТ3117. Дані типи транзисторів виготовлені за планарною 

технологією і відповідають вимогам, що описані у пункті 1.4 цієї роботи. 

Вони представляють клас транзисторів, придатних для використання у 

термометрії. 

Зразки з однаковими вихідними характеристиками були поділені на 

дві групи. Першу групу опромінювали в “активному” режимі, тобто до p-n-

переходу прикладали пряме електричне зміщення, другу – у “пасивному” 

режимі – без прикладеного зовнішнього електричного поля. Після кожного 

етапу опромінювання здійснювали вимірювання та аналіз ВАХ, ВФХ та 

ВТХ. 

Опромінення зразків проводили Х-променями, використовуючи 

рентгенівську установку УРС 1.0 (напруга прискорюючого поля U=45 кВ, 

струм пучка електронів становив I=8 мА, W-антикатод). Величину 

поглинутої дози визначали за допомогою співвідношення: 

 

Гр ⋅ 0,0175 екс , (2.1)

 

де екс  для даного рентгенівського випромінювання становить 492 Р/хв. 
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2.2. Аналіз вольт-амперних характеристик експериментальних 

зразків 

 

Для вимірювання вольт-амперних характеристик p-n-структур 

використовували класичну електричну схему з джерелом живлення та 

амперметром. Величину постійного струму вимірювали за допомогою 

цифрового універсального вольтметра В7-35. Похибка вимірювання 

становила ±0,4 %. 

Аналіз ВАХ досліджуваних транзисторних структур дозволяє 

визначити певні електрофізичні параметри [70, 71] та встановити 

закономірності їхньої зміни після впливу радіації. В даній роботі 

досліджували такі параметри: 

крутизна ВАХ – S (вказує на ефективність струмопереносу через p-n-

перехід): 

 

∆
∆

; (2.2)

 

внутрішній опір вн (обернена величина до крутизни): 

 

вн
1 ∆

∆
; (2.3)

 

коефіцієнт неідеальності (n) структури, визначається за формулою: 

 

1
⋅ . (2.4)
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висота бар’єру бар. Для цього перебудовуємо ВАХ у вигляді 

, екстраполюємо криву до перетину з віссю ординат і, 

таким чином, визначаємо , після чого розраховуємо висоту бар’єру за 

формулою 

 

бар ∗∗ ⋅ , (2.5)

 

де  – густина струму за 0	 , 

∗∗ – стала Річардсона. 

 

2.3. Аналіз вольт-фарадних характеристик експериментальних 

зразків 

 

Ємнісні методи досліджень параметрів напівпровідникових 

матеріалів та структур ґрунтуються на встановленні залежності ємності та 

величини об’ємного заряду в приповерхневій області контакту 

напівпровідників від величини прикладеного поля. 

Вимірювання вольт-фарадних характеристик здійснювали з 

використанням ємнісно-модуляційного спектрометра ГУ7-1 в режимі 

вимірювання ємності. Дані через аналогово-цифровий перетворювач 

(АЦП) передавали на електронно-обчислювальну машину (ЕОМ), з 

допомогою якої здійснювали подальшу обробку результатів. Блок-схема 

установки для вимірювання ємності зображена на рис. 2.1 Похибка 

вимірювання не перевищувала 5%. 
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Рис. 2.1 Блок-схема установки для вимірювання величини ємності: 1 – 

зразок; 2 – джерело постійної напруги; 3 – високочастотний 

генератор; 4,6 – підсилювачі з синхронними детекторами; 5 – 

генератор низької частоти; 7 – блок обробки даних; 8 – АЦП; 9 – 

ЕОМ. 

 
Для p-n-переходу ВФХ описується наступною формулою: 

 

д

2
, (2.5)

 

де  – відносна діелектрична проникність кремнію; 

 – площа p-n-переходу; 

 – контактна різниця потенціалу; 

д – концентрація донорів. 
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Побудувавши залежність , можна визначити , що 

відповідає точці перетину прямої з віссю абсцис. За відомою , можна 

визначити висоту потенціального бар’єру бар: 

 

бар , (2.6)

 

Максимальне значення ємності високочастотної ВФХ транзисторної 

структури практично відповідає ємності окисного шару . Тому товщину 

SiO2 можна оцінити за допомогою співвідношення: 

 

, (2.7)

 

де  – відносна діелектрична проникність плівки SiO2. 

 

2.4. Аналіз вольт-температурних характеристик 

експериментальних зразків 

 

Для отримання вольт-температурних характеристик 

використовували принципову схему, зображену на рис. 2.2, термостат 

“Thermostat U10”, терморегулятор RE-205 (версія 808) з мідь-

константановою термопарою, а також платиновий термометр опору, 

проградуйований за допомогою сертифікованого ЯКР-термометра. 
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Рис. 2.2 Схема для вимірювання вольт-температурних характеристик 

зразків. 

 

Потенціометром R1 виставляли “нуль” на вході підсилювача, для 

того щоб отримати 0	мВ за температури 0	°С. Потенціометром R2 

встановлювали робочий струм, величина якого повинна бути такою, щоб 

уникнути саморозігріву транзисторної структури і усунути його вклад у 

вимірювання температури. Встановлено, що величина струму повинна 

лежати в межах 0,05 0,1	мА. 

Об’єм термостата становить 20 літрів. Робоча рідина – дистильована 

вода. Для встановлення однакової температури в об’ємі термостата, 

використовували вбудовану крильчатку. Зразок розміщувався в запаяній з 

одного боку мідній трубці, діаметр якої був співмірним з діаметром зразка. 

Для покращення теплопередачі використовували термопасту. Нагрів 

робочої рідини здійснювали за допомогою терморегулятора з термопарою. 

Виміри напруги на зразку здійснювали після 3 хв. витримки за 

встановленої температури з використанням нановольтметра В2-38 з 

точністю вимірювання ±0,0001 мВ. 
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Процес вимірювання, контролю та аналізу вольт-температурних 

залежностей здійснювали за допомогою спроектованого і реалізованого 

пристрою. Також було розроблене відповідне програмне забезпечення, 

графічний інтерфейс якого зображений на рис. 2.3. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Розроблений комплекс дозволяє одночасно використовувати до 4-ьох 

зразків. У блоці “Channels” задається кількість транзисторів для 

вимірювання, а також їхній тип: p-n-p чи n-p-n. Під цим блоком у 

відповідних полях задається максимальна температура досліджень (Tmax), а 

також крок зміни температури під час вимірювань (Tstep). У лівій частині 

графічного інтерфейсу в режимі реального часу будуються температурні 

залежності досліджуваних зразків. Отримані результати можна зберегти у 

форматі .txt для подальшої обробки та аналізу. 

Після кожного етапу опромінення будувалися залежності ∆ , 

а для кращої інтерпретації радіаційно-стимульованих змін – 
∆

∆
. 

 

Рис. 2.3 Графічний інтерфейс програмного забезпечення для вимірювання 

та аналізу ВТХ 
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Висновки до розділу 2 

 

1. Відібрано експериментальні зразки за однаковими вихідними 

характеристиками. 

2. Проведено аналіз вольт-амперних, вольт-фарадних та вольт-

температурних характеристик. Розраховано основні електрофізичні 

параметри досліджуваних структур. 

3. Розроблена і реалізована електрична схема для вимірювання вольт-

температурних характеристик. 
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РОЗДІЛ 3 

ПРОЦЕСИ ПЕРЕНЕСЕННЯ ЗАРЯДУ ЧЕРЕЗ ТОНКУ БАЗУ 

ТРАНЗИСТОРНИХ ТЕРМОСЕНСОРІВ ЗА ДІЇ РАДІАЦІЇ 

3.1. Вольт-амперні характеристики транзисторних термосенсорів 

2Т363А та їхні радіаційно-стимульовані зміни 

 

Аналіз літературних даних [40] показує, що у граничному випадку 

дія радіаційних випромінювань приводить до деградації властивостей 

кремнієвих діодних і транзисторних структур, із трансформацією їх у 

високоомні лінійні резистори. Для оцінки ролі p-n-переходу та базової 

області у радіаційно-стимульованих процесах еволюції прямої вітки ВАХ, 

запишемо падіння напруги на емітерному переході як суму напруг на  p-n-

переході ( ) і на базі ( б): 

 

еб б, (3.1)

 

ВАХ p-n-переходу в області прикладених прямих зміщень до нього 

визначається процесами, які відбуваються або у базовій області, або у 

самому p-n-переході. У досліджуваних термосенсорних транзисторах, як 

ми вже зазначали в розділі 2, дифузійна довжина пробігу носіїв заряду L є 

більшою за геометричну товщину бази W. Аналізуючи радіаційно-

стимульовані зміни, основна увага приділяється змінам в ОПЗ. Оскільки в 

транзисторах з тонкою базою і при низьких рівнях інжекції радіаційно-

стимульовані зміни опору бази практично відсутні, тому і зміни ∆ б також 

не буде. 

В кремнієвих транзисторних переходах за прямих включень 

прикладеної напруги, яка менша за 8 ⁄  (малий рівень інжекції носіїв 

заряду), в повному струмі через p-n-перехід, як зазначено в роботах [70, 

71], домінує складова, яка зумовлена рекомбінацією носіїв заряду в ОПЗ. 
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Залежність величини  від густини повного струму в області малих 

прямих наруг є такою: 

 

,  (3.2)

 

де 1<m<2 

 – час життя носіїв заряду; 

 – ширина ОПЗ. 

За прямих зміщень на p-n-переході більших за 10 ⁄  (високий 

рівень інжекції носіїв заряду) в повному струмі починає домінувати 

дифузійна складова, яка визначається процесами руху і рекомбінації в 

області бази інжектованих носіїв. З врахуванням цих процесів у першому 

наближені розв’язок рівняння неперервності для p-n-переходів у яких 

W<<L отримується вираз [40]: 

 

,  (3.3)

 

де  – коефіцієнт дифузії дірок; 

 – концентрація власних носіїв заряду. 

Якщо продиференціювати вираз (3.3) по величині поглиненої дози 

( ) за постійного значення величини інжектованого струму в ОПЗ, то 

можна отримати величину швидкості радіаційно-стимульованих змін . 

Класичний вираз ВАХ p-n-переходу як нелінійного елементу, дає 

тільки якісну відповідність з реальними характеристиками, особливо у 

випадку високочастотних транзисторів. 
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Для розрахунку прямого падіння напруги на p-n-переході автори [72] 

вважають, що радіаційно-стимульовані зміни зумовлені, в основному, 

ефективною концентрацією легуючої домішки, оскільки радіаційно-

стимульовані зміни рухливості носіїв заряду є відносно дуже малими. В 

такому випадку пряме падіння напруги на p-n-переході можна визначити із 

співвідношення: 

 

,  (3.4)

 

де  – коефіцієнт, який залежить від механізму перенесення струму через 

p-n-перехід (1 2); 

 – постійна, яка не залежить від температури, а задається величиною 

рухливості носіїв заряду; 

 – концентрація легуючої домішки; 

 – показник степеня температурної залежності рухливості. 

Основними причинами відхилення характеристики від ідеальної є: 1) 

вплив поверхні; 2) генерація та рекомбінація носіїв у збідненому шарі; 3) 

тунелювання носіїв між станами в забороненій зоні; 4) високий рівень 

інжекції, який спостерігається навіть при відносно невеликому прямому 

зміщенні; 5) вплив послідовного опору. Тому реальна вольт-амперна 

характеристика кремнієвого p-n-переходу має ділянки, які відповідають 

домінуванню одного з механізмів струмопереносу. 

Радіаційно-стимульоване падіння прямої напруги на p-n-переходах 

зумовлене залежністю концентрації носіїв заряду та їхньої рухливості від 

величини поглинутої дози опромінення. Необхідно також враховувати, що 

деградація величини часу життя носіїв заряду розпочинається за доз на 1,5-

2,0 порядки менших, ніж зміни рухливості і концентрації основних носіїв 

заряду в базі. А це означає, що радіаційно-стимульовані зміни  будуть 
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відбуватися значно повільніше, ніж інші параметри, для прикладу – 

коефіцієнт підсилення . 

На рис. 3.1. представленні у напівлогарифмічному масштабі 

радіаційно-стимульовані зміни вольт-амперної характеристики емітерного 

переходу високочастотного транзистора 2Т363А. Отримані ВАХ можна 

умовно розділити на три ділянки, які характеризують домінування одного з 

механізмів струмопереносу: ділянка І – домінування генераційно-

рекомбінаційного струму; діляка ІІ – домінування дифузійного струму; 

ділянка ІІІ – високий рівень інжекції. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Для інтерпретації отриманих результатів побудовані залежності 

зміни величини струму через p-n-перехід з дозою опромінення для кожної 

ділянки ВАХ (рис. 3.2). Щоб охарактеризувати радіаційно-стимульовані 

зміни ділянки І брали зміну величини струму за 0,5	 , для ділянки ІІ – 

за 0,9	 , для ділянки ІІІ – за 1,3	 . 

 

Рис. 3.1 Радіаційно-стимульовані зміни вольт-амперної характеристики 

емітерного переходу транзистора 2Т363А. 
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Рис. 3.2 Радіаційно-стимульовані зміни величини струму окремих ділянок 

ВАХ емітерного переходу транзистора 2Т363А. 

При інтерпретації отриманих результатів ми виходимо з того, що під 

впливом радіації в напівпровідниках та, відповідно, в пристроях на їхній 

основі протікає низка конкуруючих процесів. Основними з яких є: 

генерація радіаційних дефектів, утворення електрон-діркових пар, 

впорядкування структурних дефектів, тощо. В залежності від початкового 

дефектного стану структури, режимів включення, величини поглиненої 

дози радіації, на початковій стадії опромінення домінує один з цих 

процесів [73-75]. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

За прямого зміщення, коли в генераційно-рекомбінаційних явищах в 

області просторового заряду (ОПЗ) домінуючими є процеси захоплення 

носіїв заряду, рекомбінаційна складова повного струму описується 

виразом: 
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⋅ ⋅ ,  (3.5)

 

де  – висота потенціального бар’єру; 

⁄  – час життя неосновних носіїв заряду. 

Подальше збільшення величини прикладеного прямого зміщення 

супроводжується експоненціальним збільшенням струму через p-n-

перехід, зумовленого дифузійною складовою: 

 

1 ,  (3.6)

 

де , 

 і  – коефіцієнти дифузії дірок та електронів відповідно; 

 і  – дифузійні довжини пробігу. 

Повний прямий струм в певному наближені ( ≫  і ) 

можна визначити як суму цих компонент струмів. З врахуванням того, що 

реальна ширина ОПЗ, в якій відбуваються рекомбінаційні процеси, є дещо 

менша за , можна вважати, що пов~ , де коефіцієнт 2, якщо 

домінуючою є рекомбінаційна складова; 1 2, якщо ці обидві 

компоненти є співмірні за величиною. 

Так, з наведених залежностей видно, що на початковій стадії 

опромінення ( 195	Гр) відбувається незначне зменшення величини 

дифузійної та рекомбінаційної компонент повного струму через p-n-

перехід. На нашу думку, це зумовлено перезарядкою поверхневих станів 

на границі поділу двох напівпровідників, яка зумовлена радіаційно-
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стимульованою генерацією електронів та подальшими рекомбінаційними 

процесами. 

Подальше збільшення величини поглинутої дози опромінення 

призводить до зростання струму через p-n-перехід, що зумовлено 

домінуванням процесу радіаційно-стимульованої перебудови та 

впорядкування дефектної структури приповерхневих шарів p-n-переходу 

(ефект “малих доз”) за участі низки структурних дефектів: 

Ес - 0,16 еВ – комплекс вакансія + кисень; 

Ес - 0,4 еВ – комплекс вакансія + атом донора; 

Еv + 0,45 еВ – комплекс вакансія + атом акцептора; 

Еv + 0,35 еВ – складний дефект, до складу якого входить атом кисню; 

Еc - 0,4 еВ, Еv + 0,28 еВ і Ес - 0,55 еВ – рівні, які належать дівакансії, 

яка може бути як складним первинним, так і вторинним дефектом, що 

виникає при взаємодії двох вакансій. 

Цей ефект спостерігається під час низькоенергетичного Х-

опромінення. При цьому покращуються характеристики p-n-структур: 

зростає величина прямого струму та напруга пробою, збільшується 

дифузійна довжина пробігу неосновних носіїв заряду, а висота бар’єру 

практично не змінюється [75, 76]. В роботах [24-26] показано, що 

домінуючою є перебудова домішкових центрів в кристалі на початкових 

етапах опромінення. І чим більш дефектним є стан кристалу, тим 

сильніший цей ефект. 

Використовуючи методики, що описані в розділі 2.2, з отриманих 

ВАХ розраховано ряд електрофізичних параметрів. В таблиці 3.1 

представлені зміни основних електрофізичних параметрів емітерного 

переходу транзистора 2Т363А, зумовлені дією Х-променів. 
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Таблиця 3.1 

Зміни електрофізичних параметрів емітерного переходу, 

стимульовані Х-променями 

Параметри 0 Гр 65 Гр 195 Гр 325 Гр 

S, A/B 0,069 0,069 0,070 0,072 

Rвн, Ом 14,15 14,41 14,22 13,95 

n 2,14 2,15 2,15 2,14 

Uвідс, В 1,06 1,06 1,06 1,06 

Eбар, еВ 0,631 0,634 0,628 0,629 

 

Аналіз приведених в таблиці даних показує, що зміни 

електрофізичних параметрів за дії радіації добре корелюють зі змінами 

ВАХ. Зокрема, внутрішній опір Rвн на початковій стадії опромінення 

(D < 65 Гр) зростає, а подальше збільшення дози опромінення призводить 

до його поступового зменшення. Такий хід залежності є протилежним до 

зміни величини повного струму через p-n-перехід. Щодо висоти 

потенціального бар’єру p-n-переходу – вона практично не змінюється із 

збільшенням дози опромінення. 

На рис. 3.3 представлені у напівлогарифмічному масштабі 

радіаційно-стимульовані зміни ВАХ колекторного переходу 

досліджуваних термосенсорів. Дані характеристики також можна умовно 

розділити на три ділянки: I – 0,0 1,0	 , II – 1,0 1,2	 , III – 

1,2 1,5	 . Для чисельних обрахунків були вибрані значення 

величини струму за 0,9	 , 1,1	 , 1,3	 . На рис. 3.4 

представлені залежності зміни компонент прямого струму через p-n-

перехід від величини поглинутої дози радіації за значень напруг ,  і 

. 
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Рис. 3.4 Радіаційно-стимульовані зміни величини струму окремих ділянок 

ВАХ колекторного переходу транзистора 2Т363А 

На відміну від емітерного переходу, в колекторному спостерігаються 

протилежні закономірності радіаційно-стимульованих змін ВАХ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 3.3 Радіаційно-стимульовані зміни вольт-амперної характеристики 

колекторного переходу транзистора 2Т363А. 
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Так, на початковій стадії опромінення ( 65	Гр) дифузійна та 

рекомбінаційна складові повного струму через колекторний p-n-перехід 

зростають, що зумовлено генерацією електронів Х-променями та 

відсутністю рекомбінаційних процесів в ОПЗ, а отже домінуванням 

процесу радіаційно-стимульованого впорядкування структури. А подальше 

опромінення ( 65	Гр) призводить до незначного зменшення величини 

струму через колекторний перехід. Це свідчить про домінування процесів 

генерації дефектів, розпорядкування структури приповерхневого шару та 

збільшення концентрації пасток для носіїв заряду [24, 25, 75, 80-84]. 

Аналогічні розрахунки електрофізичних параметрів були проведені і 

для колекторного переходу. В таблиці 3.2 представлені зміни цих 

параметрів, зумовлені дією Х-променів. 

 

Таблиця 3.2 

Зміни електрофізичних параметрів колекторного переходу, 

стимульовані Х-променями 

Параметри 0 Гр 65 Гр 195 Гр 325 Гр 

S, A/B 0,217 0,232 0,229 0,214 

Rвн, Ом 4,62 4,31 4,36 4,67 

n 2,14 2,14 2,15 2,15 

Uвідс, В 1,04 1,02 1,02 1,04 

Eбар, еВ 0,630 0,630 0,629 0,629 

 

З аналізу отриманих ВАХ обох переходів випливає, що емітерний 

перехід є менш дефектний, в порівнянні з колекторним. Тому на 

початковій стадії опромінення в емітернорму переході переважають 

процеси перезарядки поверхневих станів, генерації дефектів та 

рекомбінації носіїв заряду, що призводить до зменшення величини струму 
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через p-n-перехід, а в колекторному переході домінуючими є процеси 

впорядкування дефектної структури та мінімальна ймовірність 

рекомбінації носіїв заряду, що супроводжується незначним збільшенням 

величини компонент струму. 

 

3.2. Зміни вольт-амперних характеристик термосенсорів на базі 

транзисторів КТ3117 за “пасивного” і “активного” режимів 

опромінення 

 

Високочастотні транзистори типу КТ3117 також відповідають 

вимогам, що ставляться до транзисторних термодатчиків. На базі цих 

транзисторів розроблені термосенсори діапазону температур від 50°	С до 

200	°С з частотним виходом. Дані транзистори також виготовлені за 

планарною технологією з тонкою і низьколегованою базою. 

У попередньому параграфі показано, що емітерний перехід є менш 

дефектним, в порівнянні з колекторним. Тому дослідження 

електрофізичних характеристик термосенсора на базі транзистора КТ3117 

та їхні радіаційно-стимульовані зміни проводили на базі емітерного 

переходу за різних умов опромінення. Зразки опромінювались в двох 

режимах: в “активному”, тобто з прикладеним до p-n-переходу прямим 

зміщенням ( 0,7	 ), та в “пасивному” – без прикладеного зовнішнього 

електричного поля. 
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Відомо, що ВАХ прямої вітки кремнієвого p-n-переходу, побудована 

в напівлогарифмічному маштабі, дозволяє виділити механізми 

струмопереносу: генераційно-рекомбінаційну (I), дифузійну (II) та 

б) 

 

Рис. 3.5 Радіаційно-стимульовані зміни вольт-амперної характеристики 

емітерного переходу транзистора КТ3117. а)  “пасивний” режим 

опромінення; б)  “активний” режим опромінення. 

а) 

б) 
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Рис. 3.6 Радіаційно-стимульовані зміни величини струму окремих ділянок 

ВАХ емітерного переходу транзистора КТ3117 (суцільні криві – 

“пасивний” режим опромінення; штрих-пунктирні криві – 

“активний” режим опромінення) 

компоненту, зумовлену високим рівнем інжекції носіїв заряду (III). На 

рис. 3.5 показані області домінування цих компонент за “пасивного” (а) і 

“активного” (б) режимів опромінення, а також значення прямих напруг за 

яких аналізували радіаційно-стимульовані зміни величин струмів 

відповідних компонент ВАХ емітерного переходу термосенсора на базі 

транзистора КТ3117. 

Для більш детального аналізу радіаційно-стимульованих змін кожної 

з компонент повного струму через p-n-перехід побудовані залежності 

, які зображені на рис. 3.6. 
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Як видно з рисунка на початковій стадії опромінення ( 4000	Гр 

для “пасивного” режиму опромінення і 5200	Гр - для “активного” 

режиму опромінення) величини струмів на трьох ділянках ВАХ 

збільшуються із збільшенням поглинутої дози опромінення, але із різною 

швидкістю. Ці зміни зумовлені “ефектом малих доз” – заліковуванням 

структурних дефектів у приповерхневих шарах емітерного переходу 

сенсора. 

Аналізуючи радіаційно-стимульовані зміни електрофізичних 

характеристик кремнієвих p-n-структур дослідники [85-87] стверджують, 

що необхідно враховувати процеси як поверхневі, так і об’ємні. 

За дії радіації в кремнієвих p-n-структурах, захищених термічно 

сформованим шаром SiO2, особливу роль відіграють поверхневі стани. При 

цьому, залежність низки параметрів p-n-структур має характер насичення 

за певних величин поглинутої дози радіації. Вихід на дозових залежностях 

еб на максимальне значення і подальше насичення, а також і величини 

ємності характерного максимуму на ВФХ, як буде показано у наступному 

розділі, зумовлено декількома факторами. По-перше, процес накопичення 

додатного заряду супроводжується підвищенням напруженості 

електричного поля в ОПЗ. Цей факт обмежує процес накопичення дірок, 

оскільки зменшується переріз їхнього захоплення відповідними пастками. 

По-друге, радіаційно-стимульована генерація вільних електронів у 

приповерхневому шарі призводить до зменшення концентрації вільних 

дірок за рахунок їхньої рекомбінації. Величина зворотного струму зв

, а також швидкість поверхневої рекомбінації виходить на насичення 

за поглинутих доз γ-квантів 106-107 рад [88]. Разом з тим необхідно 

враховувати, що швидкості радіаційно-стимульованих змін, в тому числі і 

виходу на насичення, в значній мірі залежить від стану поверхневої 

досконалості межі контакту напівпровідників, їхнього домішкового складу 

і технології формування p-n-структур [89-93]. 
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Аналізуючи отримані результати ми виходимо з того, що утворення 

радіаційних дефектів в кремнії призводить до появи додаткових глибоких 

енергетичних рівнів у забороненій зоні поблизу 2⁄ . Глибокі 

генераційно-рекомбінаційні рівні володіють великим перерізом захоплення 

нерівноважних носіїв заряду. Так, переріз прямої рекомбінації ↔  на 

два порядки менший, ніж переріз рекомбінації через глибокий рівень. Тому 

час життя нерівноважних носіїв заряду є найбільш чутливим до впливу 

радіації. 

Окрім того, радіаційне опромінення супроводжується змінами 

концентрації вільних носіїв заряду, їхньої рухливості та часу життя. 

Тому, логічно буде вважати, що на початковій стадії опромінення 

радіаційно-стимульовані зміни електрофізичних характеристик зумовлені 

перебудовою приповерхневих структурних дефектів – в першу чергу, 

перезарядкою поверхневих станів, їхньою пасивацією [94-97]. 

І поверхнева, і об’ємна складові повного прямого струму через 

діодну структуру визначаються генерацією носіїв заряду з глибоких рівнів 

опроміненням у приповерхневому шарі та в ОПЗ p-n-переходу. 

За процеси радіаційно-стимульованого зменшення часу рекомбінації 

і, як наслідок, збільшення величини прямого струму через перехід, в 

кремнієвих структурах можна вважати відповідальними поверхневі стани, 

оскільки концентрація А- та Е-центрів на початковій стадії опромінення є 

достатньо малою. 

За подальшого збільшення величини дози опромінення починають 

домінувати процеси генерації дефектів, які, як відомо, є ефективними 

рекомбінаційними центрами. А це приводить до зменшення концентрації 

носіїв заряду і величини прямого струму через p-n-перехід та виходу його 

на насичення. 

Відмінність у величинах доз за яких струм через p-n-перехід набуває 

максимального значення за “активного” і “пасивного” режимів 
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опромінення зумовлена, на нашу думку, просторовим розділенням 

прикладеним електричним полем електрон-діркових пар за “активного” 

режиму опромінення. Підтвердженням цього є наявність чіткого 

максимуму за 4000	Гр за “пасивного” режиму опромінення і його 

зміщення в область більших доз ( 5200	Гр) за “активного” режиму 

опромінення. Крім цього, максимум за “активного” режиму опромінення 

не є чітко вираженим. 

З отриманих залежностей розраховані електрофізичні параметри, 

радіаційно-стимульовані зміни яких представлені таблицях 3.3 і 3.4. 

Таблиця 3.3 

Зміни електрофізичних параметрів емітерного переходу, 

стимульовані Х-променями (“пасивний” режим опромінення) 

Параметри 0 Гр 1300 Гр 2600 Гр 3900 Гр 5200 Гр 6500 Гр 

S, A/B 0,104 0,170 0,158 0,228 0,276 0,223 

Rвн, Ом 9,66 5,88 6,33 4,39 3,62 4,48 

n 2,71 2,61 2,61 2,53 2,54 2,55 

Uвідс, В 0,75 0,68 0,62 0,70 0,70 0,72 

Eбар, еВ 0,408 0,418 0,419 0,418 0,418 0,418 

       

Параметри 7800 Гр 9100 Гр 10400 Гр 11700 Гр 
13000 

Гр 
 

S, A/B 0,199 0,185 0,221 0,202 0,200  

Rвн, Ом 5,03 5,41 4,52 4,95 5,00  

n 2,56 2,57 2,56 2,56 2,57  

Uвідс, В 0,70 0,69 0,69 0,69 0,69  

Eбар, еВ 0,429 0,431 0,429 0,435 0,424  
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Таблиця 3.4 

Зміни електрофізичних параметрів емітерного переходу, 

стимульовані Х-променями (“активний ” режим опромінення) 

Параметри 0 Гр 1300 Гр 2600 Гр 3900 Гр 5200 Гр 6500 Гр 

S, A/B 0,223 0,499 0,492 0,483 0,539 0,525 

Rвн, Ом 4,48 2,00 2,03 2,07 1,86 1,90 

n 2,60 2,50 2,63 2,47 2,57 2,58 

Uвідс, В 0,71 0,71 0,73 0,72 0,76 0,76 

Eбар, еВ 0,439 0,441 0,411 0,436 0,414 0,417 

       

Параметри 7800 Гр 9100 Гр 10400 Гр 11700 Гр 
13000 

Гр 
 

S, A/B 0,538 0,509 0,540 0,499 0,505  

Rвн, Ом 1,86 1,96 1,85 2,00 1,98  

n 2,50 2,61 2,57 2,54 251  

Uвідс, В 0,75 0,76 0,74 0,76 0,77  

Eбар, еВ 0,438 0,401 0,412 0,447 0,428  

 

Висновки до розділу 3 

 

1. Під впливом радіації в напівпровідниках та, відповідно, в пристроях 

на їхній основі протікає низка конкуруючих процесів. Основними з яких є: 

генерація радіаційних дефектів, утворення електрон-діркових пар, 

впорядкування структурних дефектів, тощо. В залежності від початкового 

дефектного стану структури на початковій стадії опромінення домінує 

один з цих процесів. 
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2. На початковій стадії опромінення ( 195	Гр) відбувається 

незначне зменшення величини дифузійної та рекомбінаційної компонент 

повного струму через емітерний p-n-перехід, що зумовлено перезарядкою 

поверхневих станів на границі контакту двох напівпровідників. 

3. Збільшення величини поглинутої дози опромінення призводить до 

зростання струму через емітерний p-n-перехід, що зумовлено 

домінуванням процесів радіаційно-стимульованої перебудови та 

впорядкування дефектної структури приповерхневих шарів p-n-переходу 

(ефект “малих доз”) за участі низки структурних дефектів. 

4. Радіаційно-стимульовані зміни вольт-амперних характеристик 

колекторного переходу є протилежними до відповідних змін емітерного p-

n-переходу. 

5. Емітерний перехід є менш дефектний, в порівнянні з колекторним. 

Тому на початковій стадії опромінення в емітернорму переході 

переважають процеси перезарядки поверхневих станів, генерації дефектів 

та рекомбінації носіїв заряду, що призводить до зменшення величини 

струму через p-n-перехід, а в колекторному переході домінуючими є 

процеси впорядкування дефектної структури та мінімальна ймовірність 

рекомбінації носіїв заряду, що супроводжується незначним збільшенням 

величини компонент струму. 

6. Прикладене зовнішнє електричне поле за “активного” режиму 

опромінення призводить до просторового розділення електрон-діркових 

пар, що генеруються радіацією. 
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РОЗДІЛ 4 

РАДІАЦІЙНО-СТИМУЛЬОВАНІ ЗМІНИ ЄМНІСНИХ 

ХАРАКТЕРИСТИК ТРАНЗИСТОРНИХ ТЕРМОСЕНСОРІВ 

4.1. Радіаційно-стимульовані зміни вольт-фарадних 

характеристик термосенсорів на базі транзисторів 2Т363А 

 

Аналіз результатів досліджень змін параметрів та характеристик 

транзисторних p-n-структур, зумовлених дією радіації, дозволяє 

однозначно стверджувати, що майже всі основні зміни відбуваються у 

приповерхневому шарі та в об’ємі напівпровідникових кристалів. 

Приповерхневі процеси, у значній мірі визначаються станом поверхні 

кристалів: її досконалістю, наявністю поверхневих станів, типом легуючої 

домішки і способом її введення, оточуючим середовищем тощо. Попередня 

вакуумна і термічна обробка кристалів дозволяє провести очистку і 

покращити структурну досконалість поверхні та приповерхневого шару 

кристалів кремнію. Особливої уваги заслуговують, також, питання, 

пов’язані з технологією виготовлення транзисторних структур. Тому в 

науковій літературі основна увага сьогодні приділена дослідженням 

поверхні і напівпровідникових контактних структур, властивості та 

характеристики яких залежать від впливу великого числа зовнішніх 

чинників. 

Об’ємні процеси, в основі яких є генерація і перебудова структурних 

та радіаційних дефектів в кристалах, достатньо повно вивчені і описані в 

науковій літературі [30, 39, 40]. Якщо поверхневі процеси у значній мірі 

можуть бути зворотними, то об’ємні – в більшості незворотними. Це 

дозволяє з досить високою ймовірністю розраховувати і прогнозувати 

можливі радіаційно-стимульовані зміни параметрів приладів сучасної 

мікроелектроніки. 
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Одними з найбільш інформативних способів вивчення 

електрофізичних параметрів приповерхневого шару напівпровідників є 

вольт-фарадна методика та ємнісно-модуляційна спектроскопія глибоких 

рівнів у забороненій зоні напівпровідника [38, 98-100]. Дані методики 

дозволяють неруйнівним способом визначити концентрацію легуючої 

домішки по глибині кристалу, локалізацію глибоких енергетичних рівнів 

та їхню природу, густину поверхневих станів та їхній розподіл за 

енергіями. 

Як уже зазначалося у розділі 2 даної роботи, ВФХ 

напівпровідникових структур визначаються за допомогою методики 

вимірювання ємності структури, зумовленої наявністю області 

просторового заряду в p-n-структурах та її залежності від величини 

прикладеної зовнішньої напруги. В основі вольт-фарадних методик лежить 

електронна теорія приповерхневої області просторового заряду і 

диференціальної поверхневої ємності. Оскільки на поверхні 

напівпровідників практично завжди є поверхневі стани, то їхнє заповнення 

електронами буде суттєво впливати як на приповерхневий об’ємний заряд, 

так і на диференціальну поверхневу ємність п. Зміна заряду в шарі 

об’ємного заряду оз і на поверхневих станах пс при зміні поверхневого 

електричного потенціалу п може бути описана виразом для 

диференціальної ємності: 

 

п
п

п

оз

п

оз
оз пс,  (4.1)

 

В приповерхневій області контакту напівровідників p- і n-типу 

завжди формується діелектричний прошарок, в якому локалізується, як 

правило, додатний заряд, який на ВФХ відображається характерним 

максимумом в діапазоні початкових прямих зміщень. Зміна кута нахилу 
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висхідної лінійної ділянки цього максимуму пов’язана з густиною і 

зарядом поверхневих станів. 

На рис. 4.1 показані ВФХ емітерного p-n-переходу термосенсора на 

базі транзистора 2Т363А та їхні зміни, що зумовлені дією радіації. 

Модуляція ємності за прикладених додатних зміщень до p-n-переходу 

пов’язана з формуванням ОПЗ у приповерхневих шарах кремнієвої 

структури. Максимальне значення ємності структури визначається 

ємністю перехідного шару, а мінімальне задається концентрацією носіїв 

заряду у базовій області. Як видно з рисунка, крім характерного 

максимуму ємності  в області прямих зміщень є ще один додатковий 

максимум ємності , який свідчить про локалізацію зарядженого 

структурного дефекту в ОПЗ емітерного p-n-переходу. Фізична природа 

даного дефекту буде предметом подальших досліджень. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

а) 

б) 
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Для інтерпретації отриманих результатів побудовані залежності 

 і радіаційно-стимульоване зміщення даного максимуму по 

осі напруг (рис. 4.2). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

а) 

 

Рис. 4.1 Радіаційно-стимульовані зміни вольт-фарадної характеристики 

емітерного переходу транзистора 2Т363А. а) загальний вид 

кривої, б) збільшена ділянка в діапазоні напруг 0,55 1,00 В 

б) 
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Аналогічні ємнісні залежності, а також їхні радіаційно-

стимульованві зміни побудовані і для колекторного переходу 

досліджуваного сенсора, які зображені на рис. 4.3 і 4.4. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 4.2 Радіаційно-стимульовані зміни величини ємності характерного 

максимуму  (а) та його зміщення по осі напруг (б) 

емітерного переходу транзистора 2Т363А. 

б) 

а) 

б) 
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Рис. 4.3 Радіаційно-стимульовані зміни вольт-фарадної характеристики 

колекторного переходу транзистора 2Т363А. 

б) 
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З наведених рисунків видно, що характер радіаційно-стимульованих 

змін ВФХ є подібний для обох переходів транзистора. Амплітудне 

значення ємності характерного максимуму з дозою опромінення спочатку 

( 65	Гр) зменшується, що свідчить про зменшення величини додатного 

заряду, локалізованого в перехідному шарі емітерного та колекторного p-n-

переходів. Такий характер змін може бути зумовлений рекомбінацією з 

електронами, що генеруються радіацією, а також, генераційно-

рекомбінаційними процесами на межі контакту двох напівпровідників за 

участю поверхневих станів. Подальше збільшення величини поглинутої 

дози призводить до зростання амплітудного значення ємності 

характерного максимуму, що свідчить про домінування процесу генерації 

радіаційних дефектів над їхньою рекомбінацією і, як наслідок, до 

накопичення додатного заряду в перехідному шарі. При цьому також 

відбувається зміщення характерного максимуму  в область більших 

 

Рис. 4.4 Радіаційно-стимульовані зміни величини ємності характерного 

максимуму  (а) та його зміщення по осі напруг (б) 

колекторного переходу транзистора 2Т363А 

б) 
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прямих напруг, тобто відбувається зміна кута нахилу висхідної лінійної 

ділянки ВФХ, що може свідчити про відносно невелике збільшення 

густини поверхневих станів в обох переходах в діапазоні поглинутих доз 

0 195	Гр. 

Відомо, що під впливом іонізуючого випромінювання в перехідному 

шарі структур генеруються електрон-діркові пари [34, 101, 102]. Електрони 

частково рекомбінують, але основна їхня частина за рахунок своєї високої 

рухливості покидає перехідний шар і локалізується в об’ємі 

напівпровідника. Менш рухливі дірки захоплюються пастками, і таким 

чином, формується додатний об’ємний заряд, а на контактних поверхнях 

напівпровідників p- і n-типу утворюються додаткові поверхневі стани [101, 

102]. Довгий час вважалось, що основними пастками для дірок в 

перехідному шарі є Eʹ-центри [103], які зв’язані з кисневими вакансіями в 

ґратці SiO2, O3≡Si● (знак ≡ означає насичені хімічні зв’язки кремнію з 

трьома атомами кисню, а знак ● означає ненасичений обірваний зв’язок 

кремнію). Проте в роботах [104-106] показано і підтверджено, що 

основними пастками для дірок в контактному перехідному шарі p-n-

структур є дефекти, що містять водень O3≡Si-H. 

 

4.2. Радіаційно-стимульовані зміни вольт-фарадних 

характеристик термосенсорів на базі транзисторів КТ3117 

 

На ВФХ емітерного і колекторного переходів транзистора КТ3117 

чітко реєструються крім характерного максимуму  ще два 

додаткових максимуми  і  в колекторному і один додатковий 

максимум в емітерному переходах. Наявність цих додаткових максимумів 

на ВФХ свідчить про додаткову присутність заряджених дефектів, або 

дефектів на який локалізуються носії заряду в ОПЗ. Для встановлення 
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Рис. 4.5 Радіаційно-стимульовані зміни ВФХ емітерного переходу 

транзистора КТ3117 (“пасивний” режим опромінення) 

природи цих центрів необхідно провести низку додаткових 

експериментальних досліджень, які не є предметом даної роботи. 

Оскільки колекторний перехід дуже рідко використовується у 

термометрії, то всі подальші дослідження з використанням транзисторів 

КТ3117 проводились на емітерному переході. 

На рис. 4.5 представлені зміни вольт-фарадної характеристики 

емітерного переходу транзистора КТ3117, опроміненого в “пасивному” 

режимі. 
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Для інтерпретації отриманих результатів побудовані залежності 

зміни амплітудного значення ємності характерного максимуму (рис.4.6. а) 

після впливу Х-променів, та його зміщення осі напруг (рис.4.6. б). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 4.6 Радіаційно-стимульовані зміни величини ємності характерного 

максимуму (а) та його зміщення по осі напруг (б) емітерного 

переходу транзистора КТ3117 (“пасивний” режим опромінення) 

а) 

б) 
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Аналогічні залежності побудовані і для “активного” режиму 

опромінення, які зображені на рис. 4.7 та рис. 4.8. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 4.7 Радіаційно-стимульовані зміни ВФХ емітерного переходу 

транзистора КТ3117 (“активний” режим опромінення) 
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З наведених рисунків видно, що характер радіаційно-стимульованих 

змін амплітудного значення ємності максимуму на ВФХ є подібний, проте 

не однаковий, для обох режимів опромінення. 

 

Рис. 4.8 Радіаційно-стимульовані зміни величини ємності характерного 

максимуму (а) та його зміщення по осі напруг (б) емітерного 

переходу транзистора КТ3117 (“активний” режим опромінення) 

а) 

б) 
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Амплітудне значення ємності характерного максимум за “активного” 

режиму опромінення виходить на насичення за величини поглинутої дози 

10000	Гр, тоді як за “пасивного” режиму опромінення вихід на 

насичення спостерігається за дози 4000	Гр. Збільшення величини 

поглинутої дози опромінення у 2,5 рази для виходу на насичення величини 

ємності характерного максимуму на ВФХ за “активного” режиму 

опромінення у порівнянні з “пасивним” режимом опромінення (рис. 4.6.а і 

4.8.а) зумовлені тим, що прикладене до p-n-переходу електричне поле в 

процесі опромінення стимулює просторове розділення генерованих 

електрон-діркових пар та збільшення швидкості відтоку електронів в об’єм 

напівпровідника. Це значно зменшує ймовірність їхньої анігіляції і, як 

наслідок, більш пологий вихід на насичення. Якщо за “пасивного” режиму 

опромінення максимуму зміщувався в сторону менших прикладених 

напруг (рис. 4.6.б), то за “активного” режиму опромінення – 

спостерігається зміщення характерного максимуму в протилежному 

напряму, в сторону більших напруг (рис. 4.8.б). Зміщення максимуму по 

осі напруг свідчить про зміну кута нахилу лінійної ділянки ВФХ в області 

малих прямих прикладених зміщень, тобто про зміну густини поверхневих 

станів. 

Вихід на насичення амплітудного значення ємності характерного 

максимуму із збільшенням дози опромінення свідчить про накопичення 

додатного заряду на обмеженому числі пасток в перехідному шарі. Як вже 

зазначалося, це відбувається за рахунок різної рухливості електронів та 

дірок. Електрони, володіючи більшою рухливістю, покидають перехідний 

шар, а дірки захоплюються пастками, створюючи додатний заряд. В 

роботах [104-106] показано та підтверджено, що саме дефекти, які містять 

водень O3≡Si-H є основними пастками для дірок. 

При виготовлені напівпровідникових структур, в діоксиді кремнію та 

перехідних шарах p-n-структур міститься висока концентрація водню в 

зв’язаному стані (до 1019-1020 см-3 [107, 108]). 
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Вважається [34], що дірки, які утворюються в перехідному шарі за дії 

іонізуючого випромінювання, захоплюються на нейтральні пастки, які 

містять водень TH0, де T – дефект структури типу O3≡Si●. При цьому, якщо 

енергія дірки менша за енергію зв’язку Si-H0, то відбувається захоплення 

дірки і пастка, що містить водень, заряджається, утворюючи доданий 

об’ємний заряд: 

 

→ , (4.1)

 

де  – константа швидкості реакції (4.1).  

Якщо, енергія дірки більша за енергію зв’язку Si-H0, тоді захоплення 

дірки стимулює розрив водневого зв’язку та утворення вільного 

позитивного іону водню (протона), як в моделі МакЛіна [109]: 

 

→ , (4.2)

 

де  – константа швидкості реакції (4.2). 

Позитивно заряджений дефект  може бути кулонівським 

центром захоплення електронів, які утворюються разом із дірками за дії 

іонізуючого випромінювання. Коли захоплюється електрон – дефект 

нейтралізується: 

 

→ , (4.3)

де  – константа швидкості реакції (4.3). 

Даний процес є домінуючим за “пасивного” режиму опромінення 

термосенсорів. 

Вільна пастка  може одночасно бути і дірковою пасткою: 
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→ , (4.4)

 

де  – константа швидкості реакції (4.4). 

А позитивний іон водню може бути захопленим назад на вільну 

водневу пастку: 

 

→ , (4.5)

 

де  – константа швидкості реакції (4.5). 

Такі процеси переважають за “активного” режиму опромінення 

досліджуваних термосенсорів. 

Іони водню дифундують і дрейфують в електричному полі до 

перехідного шару контакту двох напівпровідників, де взаємодіють з 

пасивованими поверхневими станами і приводять до їхньої депасивації. 

 

Висновки до розділу 4 

 

1. Наявність характерного максимуму на вольт-фарадних 

характеристиках зумовлена накопиченням додатного заряду в області 

перехідного шару двох напівпровідників. 

2. Амплітудне значення ємності характерного максимуму з дозою 

опромінення спочатку ( 65	Гр) зменшується, що свідчить про 

зменшення величини додатного заряду, локалізованого в перехідному шарі 

емітерного та колекторного p-n-переходів транзисторів 2Т363А. Такий 

характер змін може бути зумовлений рекомбінаційними процесами. 
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3. Подальше збільшення величини поглинутої дози призводить до 

зростання амплітудного значення ємності характерного максимуму, що 

свідчить про накопичення додатного заряду в перехідному шарі. 

4. Зміщення характерного максимуму в область більших прямих напруг 

свідчить про відносно невелике збільшення густини поверхневих станів в 

обох переходах в діапазоні поглинутих доз 0 195	Гр. 

5. Амплітудне значення ємності характерного максимуму емітерного 

переходу транзистора КТ3117 за “активного” режиму опромінення 

виходить на насичення за величини поглинутої дози 10000	Гр, тоді як 

за “пасивного” режиму опромінення вихід на насичення спостерігається за 

дози 4000	Гр. Такі відмінності  зумовлені тим, що 

прикладене до p-n-переходу електричне поле в процесі опромінення 

стимулює просторове розділення генерованих електрон-діркових пар, що 

значно зменшує ймовірність їхньої анігіляції і, як наслідок, більш пологий 

вихід на насичення.  

6. Вихід на насичення амплітудного значення ємності характерного 

максимуму із збільшенням дози опромінення свідчить про накопичення 

додатного заряду на обмеженому числі пасток в перехідному шарі.  

7. Показано, що саме дефекти, які містять водень O3≡Si-H є основними 

пастками для дірок. 
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РОЗДІЛ 5 

ТЕМПЕРАТУРНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ ТЕРМОСЕНСОРІВ НА БАЗІ 

ВИСОКОЧАСТОТНИХ ТРАНЗИСТОРІВ ТА ПІДВИЩЕННЯ ЇХНЬОЇ 

РАДІАЦІЙНОЇ СТІЙКОСТІ 

 

Залежність падіння напруги на емітерному p-n-переході кремнієвих 

ВЧ транзисторів від температури дедалі ширше використовується для 

створення термосенсорних пристроїв у діапазоні температур від 50 до 

150	°С [110-118]. Це пов’язано з малою інерційністю, високою 

чутливістю, задовільною лінійністю, простотою обробки сигналу та 

відносно низькою собівартістю пристроїв. 

Як уже зазначалося, для реалізації елементарного датчика 

температури на основі ВЧ транзистора в ньому закорочують колектор на 

базу і вимірюють термостимульовану зміну падіння напруги на емітерному 

p-n-переході. В прямому зміщенні транзистора струм колектора к можна 

записати у вигляді: 

 

к
еб 1 , (5.1)

 

де  – коефіцієнт передачі струму; 

 – струм насичення. 

Оскільки спад напруги еб є значно більший за величину , то 

одиницею у виразі (5.1) можна знехтувати і записати вираз для еб: 

 

еб до
к

, (5.2)

 

де 2 4 - коефіцієнт, який характеризує технологію виготовлення. 
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Дана залежність справедлива за такого колекторного струму, коли 

зворотнім струмом кола колектор-база можна знехтувати. 

Як видно з виразу (5.2) залежність еб  близька до лінійної, 

оскільки член  є під логарифмом і вносить відносно малий вклад у 

відхилення від лінійності. 

Експериментально у певному наближені еб можна виразити через 

задану величину еб  за температури  такою залежністю [6]: 

 

еб еб ⋅ до ⋅ ⋅ ⋅ , (5.3)

 

Якщо продиференціювати (5.3) по температурі, то можна отримати 

температурний коефіцієнт падіння напруги еб: 

 

еб до еб, (5.4)

який характеризує температурну чутливість сенсора. 

 

5.1. Радіаційно-стимульовані зміни вольт-температурних 

характеристик транзисторів 2Т363А 

 

На рис. 5.1 представлені зміни температурних характеристик обох 

переходів сенсора, зумовлені дією радіації. Як видно з рисунку 

температурні залежності обох p-n-переходів є лінійними. Чутливість 

емітерного переходу до опромінення становить 1,92	мВ/°С, а колекторного 

– 1,97	мВ/°С. Для порівняння, кремнієві транзисторні сенсори 

температури фірми Motorola MTS-102, MTS-103, MTS-105, які працюють 

на емітерному переході, мають чутливість 2,265	мВ/°С. 
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З дозою опромінення температурні чутливості емітерного і 

колекторного переходів дещо змінюються (рис. 5.2). 

 

 

Рис. 5.1 Радіаційно-стимульовані зміни вольт-температурної 

характеристики емітерного (а) та колекторного (б) переходів 

транзистора 2Т363А

а) 

б) 
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Як видно з наведених залежностей, температурна чутливість 

емітерного переходу на початковій стадії опромінення ( 65	Гр) зростає, 

що зумовлено зменшенням густини ПС емітерного переходу (зміщення 

 

Рис. 5.2 Радіаційно-стимульовані зміни температурної чутливості 

емітерного (а) та колекторного (б) переходів транзистора 2Т363А 

а) 

б) 
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характерного максимуму ємності на ВФХ в сторону більших напруг 

(рис. 4.1)), а потім стабілізується. Чутливість колекторного ж переходу 

зменшується із збільшенням дози опромінення до 200	Гр, що можна 

пояснити радіаційно-стимульованою генерацією дефектів та зменшенням 

часу життя носіїв заряду в базовій області транзисторного термосенсора. 

Час життя носіїв заряду є однією з найбільш чутливих величин до дії 

радіації. Як правило він змінюється у декілька разів, а питома провідність 

за даних доз опромінення майже не змінюється. В попередніх наших 

роботах було показано, що радіаційно-стимульовані зміни часу життя 

носіїв заряду описується такою залежністю: 

 

Φ , (5.5)

 

де  – початковий час життя; 

 – коефіцієнт пропорційності, який визначає швидкість зміни часу життя; 

 – коефіцієнт радіаційно-стимульованої дифузії. 

З літературних даних [8, 39, 40] відомо, що причиною радіаційно-

стимульованого зменшення величини коефіцієнтів передачі струму  і  є 

зменшення часу життя неосновних носіїв заряду в базовій області. Повний 

струм колектора транзисторного термосенсора залежить також і від 

величини складової струму, яка задається рекомбінаційними процесами. 

Умова ≪  забезпечує мінімальний вплив цих процесів на величину 

повного струму, а значить на величину температурної чутливості 

термосенсора 
∆

∆
. 

Отже, з аналізу радіаційно-стимульованих змін температурних 

характеристик та чутливостей обох переходів транзистора можна зробити 

висновок, що емітерний перехід є більш стабільний в полі дії радіації, і 

тому як сенсор температури доцільно використовувати саме цей перехід. 
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Рис. 5.3 Радіаційно-стимульовані зміни вольт-температурної 

характеристики емітерного транзистора КТ3117. (а) – “пасивний” 

режим опромінення; (б) – “активний”режим опромінення. 

5.2. Радіаційно-стимульовані зміни вольт-температурних 

характеристик транзисторів КТ3117 

 

На рис. 5.3 представлені зміни температурних характеристик 

емітерного переходу досліджуваного транзистора за різних режимів 

опромінення. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

а) 

б) 
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Як видно з рисунків температурна залежність падіння прямої 

напруги на емітерному p-n-переході сенсора є лінійною. Чутливість 

сенсора до опромінення становить 2,65	мВ/°С. Для порівняння, кремнієві 

транзисторні сенсори температури фірми Motorola MTS-102, MTS-103, 

MTS-105, які працюють на емітерному переході, мають чутливість 

2,265	мВ/°С. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 5.4 Радіаційно-стимульовані зміни температурної чутливості 

емітерного переходу транзистора КТ3117. (а) – “пасивний” режим 

опромінення; (б) – “активний” режим опромінення 

а) 

б) 



100 
 

На початковій стадії опромінення ( 4000	Гр) температурні 

чутливості дещо зменшуються. В “пасивному” режимі опромінення на 

1,5 %, в “активному” – на 1,8 %. Збільшення дози опромінення (

4000	Гр) призводить до стабілізації цієї характеристики (рис. 5.4).  

В роботі [8], автори досліджують вплив концентрації легуючої 

домішки базової області та товщини бази на радіаційну стійкість 

транзисторних термодатчиків. Показано, що транзисторні сенсори 

температури з високою концентрацією легуючої домішки, а також з 

товстою базою, є більш чутливі до дії радіації. Для підвищення радіаційної 

стійкості таких структур потрібно зменшувати товщину базової області та 

зменшити концентрацію домішки. Тобто вимоги, яким повинні відповідати 

транзистори, що використовуються у термометрії, є одночасно умовами 

для підвищення радіаційної стійкості таких структур. 

Аналіз отриманих результатів та літературних даних [8, 68, 119] 

показав, що падіння прямої напруги на p-n-переході  володіє 

радіаційною стійкістю на 1,5-2 порядки більшою, ніж відповідне значення 

коефіцієнта підсилення . Така відмінність зумовлена залежністю  і  

від різних радіаційно-чутливих параметрів транзисторної структури. 

Величина прямого падіння напруги  залежить від концентрації носіїв 

заряду та їхньої рухливості, а  є залежним, в основному, від часу життя 

неосновних носіїв заряду. Радіаційно-стимульована деградація часу життя 

неосновних носіїв заряду починається за доз опромінення на 1,5-2 порядки 

менших, ніж зміна рухливості і концентрації основних носіїв заряду в 

базовій області. 

Зменшення  за дії радіації зумовлена, в основному, зменшенням 

концентрації основних носіїв заряду в базовій області, що і приводить до 

незначного зменшення термочутливості емітерного p-n-переходу 

термосенсора. 
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Термічний відпал опромінених термосенсорів показав, що 

відновлення  відбувається за температур 410 420	 . Відомо [8], 

що радіаційно-стимульовані зміни  зумовлені, в основному, генерацією 

E-центрів, а їхній термічний відпал відбувається за 380 400	 . З 

цього можна зробити висновок, що термічне відновлення  може бути 

зумовлене відпалом наявних і частково генерованих радіацією E-центрів. 

Присутність двох параметрів, радіаційно-стимульовані зміни яких 

мають протилежний характер, свідчить про наявність оптимальних значень 

концентрації домішки в базовій області та її товщини. Оптимальне 

значення величини концентрації можна знайти [8], якщо прирівняти 

швидкості падіння напруги на p-n-переході  і на базовій області б: 

 

б, (5.6)

 

Оскільки  і б залежать від товщини бази і величини струму, то 

даний розв’язок задачі буде частковим. Для знаходження головного 

максимуму необхідно враховувати і вплив опромінення на параметри 

термосенсорів, а також наявність градієнта концентрації леганта на межі 

контакту двох напівпровідників. 

Аналіз літературних даних [8, 120-122] показав, що для формування 

радіаційно-стійких транзисторних термосенсорів необхідно, щоб ≪ , а 

термочутливий p-n-перехід повинен працювати у режимі достатньо 

високого рівня інжекції носіїв заряду. 

В практичній реалізації вище зазначених міркувань виникає 

протиріччя суть якого, полягає у тому, що максимальна ефективність 

роботи термодатчиків є у транзисторів з низьким рівнем легування і 

низьким рівнем інжекції носіїв заряду. Тому при формуванні радіаційно-

стійких термосенсорів потрібно вибирати певні оптимальні параметри. 
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При цьому, одним з основних параметрів є висока відтворюваність 

інформаційної величини – падіння напруги на емітерному p-n-переході. 

Одним із способів стабілізації  є термо- і електротренування, але даний 

метод є малоефективним. Радіаційне опромінення з подальшим термічним 

відпалом термодатчиків дозволяє підвищити відтворюваність . 

Запропонована модель радіаційно-стимульованих змін ВТХ 

підтверджується в роботі [35] з використанням аналітичної моделі 

деградації характеристик транзисторів за дії опромінення. В ній показано, 

що із зменшенням товщини бази ( 100 150	нм) відносна деградація 

статичних характеристик зменшується. А це, у свою чергу, зумовлює 

більш високу радіаційну стійкість субмікронних структур. 

 

5.3. Підвищення радіаційної стійкості транзисторних 

термосенсорів 

 

Аналіз попередньо отриманих результатів досліджень радіаційно-

стимульованих змін ВАХ і ВФХ транзисторних термосенсорів дозволив 

нам запропонувати метод підвищення їхньої радіаційної стійкості [95, 123] 

з використанням процедури їхнього попереднього низькодозного Х-

опромінення і відпалу.  

Після першого опромінення радіаційно-стимульовані зміни 

компонент ВАХ на початковій стадії характеризуються відповідним кутом 

нахилу в діапазоні поглинутих доз 0 4000	Гр (рис. 3.6). Цей кут нахилу 

характеризує швидкість протікання радіаційно-стимульованих процесів, 

які приводять до відповідних змін величини струму через p-n-перехід.  

Такими процесами можуть бути: 

 “заліковування” наявних структурних дефектів (ефект “малих 

доз”) у приповерхневих шарах контактної області двох напівпровідників; 
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 дисоціація комплексів структурних дефектів, в результаті чого 

утворюються комплекси, які можуть пасивувати наявні поверхневі стани; 

 радіаційно-стимульоване збільшення коефіцієнта дифузії 

міжвузлових атомів. 

Після досягнення області насичення на відповідних залежностях 

 термосенсори піддавалися часовій релаксації за кімнатної 

температури тривалістю 96 годин. Після цього проводили термічний 

відпал експериментальних зразків за 410	  протягом двох годин.  

На рис. 5.5 показані закономірності радіаційно-стимульованих змін 

кута нахилу залежності  на початкових стадіях опромінення 

( 4000	Гр) для “пасивного” (а) і “активного” (б) режимів опромінення. 

Як видно з рисунків кут нахилу кривої , який характеризує 

швидкість радіаційно-стимульованих змін величини струму через p-n-

перехід, у випадку першої стадії (суцільна крива) опромінення є значно 

більшим, за відповідне значення кута нахилу після релаксації та 

термічного відпалу (штрихова крива). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

а) 
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Аналіз отриманих результатів показує, що радіаційно-стимульовані 

ефекти на початковій стадії опромінення в кремнієвих p-n-структурах 

проявляються в основному і в першу чергу в контактному перехідному 

шарі. Вони супроводжуються перезарядкою ПС, розривом напружених 

зв’язків у перехідному шарі, радіаційно-стимульованим “заліковуванням” 

наявних структурних дефектів. Наявність ОПЗ і вбудованого додатного 

заряду призводить до появи вбудованого електричного поля, яке підсилює 

розділення носіїв заряду, генерованих радіацією за “активного” режиму 

опромінення. З наукової літератури [60] відомо, що навіть мале електричне 

 

Рис. 5.5 Радіаційно-стимульовані зміни величини компонент струму: а) – 

“пасивний” режим опромінення; б) – “активний” режим 

опромінення. Суцільна крива – початкове опромінення; 

штрихована крива – повторне опромінення після релаксації та 

термічного відпалу 

б) 
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поле ( 5 ⋅ 10 	
В

см
) є достатнім для просторового розділення носіїв 

заряду. Це означає, що пастки для дірок будуть утворюватись переважно 

поблизу межі поділу напівпровідників, а не в об’ємі кристалу. 

В області перехідного шару в процесі формування p-n-структур 

відбувається генерація поверхневих станів і захоплення носіїв заряду на 

відповідних пастках. На нашу думку ці процеси зумовлені вбудовуванням 

водню в структуру перехідного шару з утворенням O3Si-H. Дія 

опромінення призводить до дисоціації O3Si-H з утворенням -центру 

(O3Si) і атома водню. Останній, завдяки високій рухливості, дифундує по 

кристалу з утворенням H2. А такий дефект володіє дуже низькою 

ймовірністю рекомбінації. Результуючою дією появи H2 у перехідному 

шарі можуть бути і процеси, які відповідають за деградацію властивостей 

p-n-переходу. 

За малих доз опромінення і за умови прикладання прямого зміщення 

до емітерного переходу можливими також є і процеси тунельної 

перезарядки структурних дефектів. 

Аналіз отриманих результатів дозволяє відзначити позитивний ефект 

попереднього опромінення транзисторних структур [124]. Таке 

опромінення з подальшим термічним відпалом призводить до формування 

стоків для дефектів, а також їхніх кластерів, до складу яких входять 

вакансії домішкові та міжвузлові атоми. Ці стоки можуть бути 

комплексами радіаційних і структурних дефектів з нейтральними 

домішками такими як C, O, H, які завжди присутні в кремнієвих 

структурах. Розміри кластерів можуть бути співмірними і більшими за 

робочу область тонкої бази транзистора. В такому випадку навколо 

кластерів локалізується просторовий заряд, який, у свою чергу, формує 

високий потенціальний бар’єр, величина якого співмірна з величиною 

бар’єру p-n-переходу.  
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Висновки, які формулюються в даній роботі, також ґрунтуються на 

наших попередніх дослідженнях, які показали, що в полі дії радіації, 

коефіцієнт дифузії міжвузлового атому кремнію може збільшуватись на 

порядок. Тобто має місце радіаційно-стимульована дифузія компонент, яка 

супроводжується “заліковуванням” наявних структурних дефектів (ефект 

“малих доз”). 

 

Висновки до розділу 5 

 

1. Температурна чутливість емітерного переходу на початковій стадії 

опромінення ( 65	Гр) зростає, що зумовлено зменшенням густини ПС 

емітерного переходу,а потім стабілізується. 

2. Чутливість колекторного переходу зменшується із збільшенням дози 

опромінення до 200	Гр, що можна пояснити радіаційно-

стимульованою генерацією дефектів та зменшенням часу життя носіїв 

заряду в базовій області транзисторного термосенсора. 

3. Емітерний перехід є більш стабільний в полі дії радіації, і тому як 

сенсор температури доцільно використовувати саме цей перехід. 

4. Радіаційно-стимульовані зміни температурних характеристик 

транзисторів 2Т363А і КТ3117 не перевищують 2%. 

5. В полі дії радіації, коефіцієнт дифузії міжвузлового атому кремнію 

збільшується на порядок. Тобто має місце радіаційно-стимульоване 

“заліковування” наявних структурних дефектів (ефект “малих доз”). 

6. Попереднє опромінення транзисторних структур з подальшим 

термічним відпалом призводить до зменшення швидкості радіаційно-

стимульованих змін, тобто до підвищення радіаційної стійкості сенсорів 

температури. 
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ОСНОВНІ РЕЗУЛЬТАТИ ТА ВИСНОВКИ 

 

1. Вперше проведені комплексні дослідження впливу Х-

випромінювання на характеристики транзисторних термосенсорів 

показали, що поверхнева складова радіаційно-стимульованих змін домінує 

над об’ємною на початковій стадії опромінення. 

2. Показано, що під впливом радіації в напівпровідниках та, відповідно, 

в пристроях на їхній основі протікає низка конкуруючих процесів. 

Основними з яких є: генерація радіаційних дефектів, перезарядка 

поверхневих станів, утворення електрон-діркових пар, впорядкування 

структурних дефектів, тощо. В залежності від початкового дефектного 

стану структури на початковій стадії Х-опромінення домінує один з цих 

процесів. 

3. Встановлено, що за збільшення величини поглинутої дози 

опромінення (D 195	Гр) в транзисторах 2Т363А відбувається зростання 

струму через емітерний p-n-перехід, що зумовлено домінуванням процесу 

радіаційно-стимульованої перебудови та впорядкування дефектної 

структури приповерхневих шарів p-n-переходу (ефект “малих доз”). 

4. Показано, що вихід на насичення величини радіаційно-

стимульованих змін амплітуди характерного максимуму на ВФХ 

транзисторних термосенсорів КТ3117 (D 10000	Гр за “активного” 

режиму опромінення, D 4000	Гр за “пасивного” режиму опромінення) 

зумовлений просторовим розділенням прикладеним зовнішнім 

електричним полем електрон-діркових пар, що генеруються радіацією.  

5. На початковій стадії опромінення (D 4000	Гр) в транзисторних 

термосенсорах КТ3117 домінуючими є процеси пов’язані із 

“заліковуванням” наявних структурних дефектів (ефект “малих доз”) у 

приповерхневому шарі контактної області, що зумовлено збільшенням 

коефіцієнту дифузії міжвузлових атомів в полі дії радіації. 
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6. Встановлено, що емітерний перехід є більш стабільний в полі дії 

радіації, і тому як сенсор температури доцільно використовувати саме цей 

перехід. Радіаційно-стимульовані зміни температурних характеристик 

транзисторних термосенсорів в діапазоні поглинутих доз D 13000	Гр не 

перевищують 2%. 

7. Попереднє низькодозне (D 4000	Гр) опромінення досліджуваних 

термосенсорів з подальшим термічним відпалом (T 410	 , t 120	хв) і 

часовою релаксацією (t 96	год) дозволили розробити спосіб підвищення 

їхньої радіаційної стійкості (захищено патентом). 
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