مطالعه و بررسی ترانزیستورهای اثر میدان نیم هادی اکسید فلزی  PMOSو NMOS
بعنوان دزیمتر تابشهای هسته ای
ميکاييل يگانه* -بهرام رشيديان ملکی-هادي متقی بناب-نويد بالکانيان -مهدي تقوي
سازمان انرژی اتمی ایران -شرکت هلدینگ توسعه کاربرد پرتوها ،مجتمع پژوهشی کاربرد پرتوهای بناب

چکیده:
در این مقاله از ترانزیستترهریات ترارت ا ر مانان ناه یادت ایستتان زت( )MOSFETنهع  Nو  Pبعنهان یک ستتاستتره
دزیمررت تابشتاات اامات االتا از مشتمه یتال
نراره پرتهدیی یار ماکننن .نرایج بنست

 06اسرفاده می شهد یه این دزیمرریا بر اساس شاف

آمنه نشان دیننه این اس

یه ترانزیسرهریات نهع  pاساسا

دزیمررت باالیی

باال اساسا

دزیمررت باالیی

نستت

به ترانزیسترهریات نهع  Nدارنن .ویمچنان ترانزیسرهریات با ضخام

نست

به سایر ترانزیسرهریات یمنهع خهد دارنن.

کلید واژه :دزیمررت تابشاات یسرهات ،MOSFET ،اساسا

ولراژ آسرانه در

دزیمرر ،شاف

ایسان اا

ولراژ آسرانه

مقدمه:
یک دزیمرر تابش ابزار یا ستاسترمی است

یه یه ب هر مسترقاه و یا مار مسترقاه ،یماراات پرته دیی ،یرما ،دز

جذبی یا دز معادل یا آینگ زمانی آناا  ،یا یماراات مربهط به تابش یهنازان را اننازه ار ره و ارزیابی ماکنن .یک
دزیمرر یمراه با دسترااه خهانش آن یک ستاسره دزیمررت خهاننه می شهد .یک دزیمرر مفان وسهدمنن باین دق
باال ،خ ا

ستاانال در مدنوده دز وستا  ،وابسترای یه به دز و آینگ دز ،پاسخ انرژت تخ  ،وابسرای سمری

یهمک ،تفکاک پذیرت ضتایی باال ومدنودهت دیناماکی بزرگ داشره باشن .یاچ دزیمررت به طهر واضح یمهت
مشخصهیات باال را آشکار نمی ینن ،انرخاب یک دزیمرر باین دقاق و مرناسب با مهقعا
یک ترانزیستترهر ا ر مانان ناه یادت ایستتان زت

)Field Effect Transistor

اننازهاارت باشن].[1

،)Metal Oxide Semiconductorیک

ترانزیسرهر سا اکهن با ابعاد بساار یهمک ماتاشن یه یک وضهح ضایی باال نشان مانین و بع
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ابعاد یهمکش،

تضتتتعاس بستتتاار یمی را در اشتتتعه مهجب ماشتتتهد یه این امر برات دزیمرریات  vivoبستتتاار ماه ماتاشتتتن،
دزیمرریات MOSFETدر التا برات نشتان دادن ا رات تابش روت تراازات پرننه در ضتا طراای شنه بهد یه
ابرنا بهسا ه دیرر Andrew Holmes-Sieldleدر سال  1978بکار ار ره شن].[1,2
یک  MOSFETمعمهلی شاما یک سهرس( ،)Sیک درین( ،)Dیک اا
و یک الیه نارستانات دتایستان ستا ساهم  SiO2یه اا
اا

زت( ،)Gویک زیر بنات ناه رسانا()SB

را از زیر بنا جنا ماکنن ،ماتاشن .بخشی از زیر بنات زیر

یه ستتهرس و درین را هراب به یه ولتتا می ینن من قه یانال نامانه می شتتهد .بستتره به نهع اامهن بار یه

جریان یانال را بر قرار می یننن  MOSFETیا به دو نهع( Nالکرروناا ااما بار یستتترنن) و ( Pافره یا ااما بار

یسرنن) طتقه بننت می شهنن].[3-6
جنس ترانزیسترهر NMOSاز عنصتر سا اساهم نهع Pاس (یهزیربنا یا بننه افره ماشهد) یه به نامهرسانات نهع n

آالیانه میشهد .بر روت نامهرسانات نهع  pیه در بان دو ناااهت  nقرار دارد ،یک الیهت نازک از ایسان سا اساهم
)(SiO2قرار ار ره یه مادهات نارستانا اس  .یک الیهت رسانا ناز بر روت الیهت نازکِ ایسان قرار دارد(یه اِا
)(Gateافره ماشتتهد) .یکی از ناااهیات نامهرستتانات نهع  nرا دِرِین ) (Drainو دیارت را ستتهرس )(Source

میاهیاه(شتتکا  .)1ستتاخرار ترانزیستترهر  PMOSناز شتتتاه  NMOSاس ت

با این تفاوت یه نهع زیر بنا و درین

وسهرس عکس  NMOSماتاشن.

شکل-:1ساختار یک NMOS

در یک  MOSFETنهع ( pشتکا .) 2وقری ولراژ اا

لتفر است

جریتانی وجهد نتنارد) .و وقری یته یک ولراژ  VGیا ی به اا

ستاستره خامه

ماتاشن(بان سهرس و درین

اعمال شتتتهد در این اال

یک تعناد قابا قتهلی

ازاامهن اق ا (افره یا) از زیر بنات سا کهنی و مناطق سهرس و درین به س ح ایسان سا اکهن جذب ماشهنن.
بنین لتهرت یه ابرنا یک ترایه یا ی از افره یا در آنرا جم ماشتهنن و یانال رستانش شکا مااارد و اجازه
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عتهر یک جریان قابا ارزیابی بان سهرس و درین ()Idsرا میدین یه ساسره در این اال
ولراژ اا

مهرد نااز برات شروع شار

روشن ماتاشن؛ یمررین

یک جریان قابا ارزیابی بعنهان ولراژ آسرانه ساسره()VTHتعریس مااردد.

شکل :2اگر ولتاژ گیت به اندازهی کافی منفی شود ،یک الیهی وارون از حفرهها در زیر الیهی اکسید تشکیل میشود.

عم کرد ترانزیسرهر NMOSمشابه ترانزیسرهر PMOSاس  ،با این تفاوت یه یمهت ولراژیا معکهس میشهد.

روش کار:
عم کرد ال ی ترانزیسرهریات  MOSFETبعنهان دزیمرر تابشاات یسرهات بر اساس تهلان جف
افره در دت ایستانسا اکهن ،بع

تابش یهنازه ینننه رودت ماتاشن .وقری تابش روت  MOSFETتابانه ماشهد

باعث بارون انناخرن الکرروناا از اته یات الیه  SiO2و ستتتهن آناا به به پشتتت

افرهیات با بار مثت

الکرروناات تهل ان شنه یه تدریشان در دمات اتان ماار برابر بزرارر از افره یا اس
اات

اری

یات الکررون –

به سرع

ماکننن افره یایی یه از بازتریاب اولاه رار ماکننن ب هر نستتتتی بنون اری

ماشتتتهد

به سهت الکررود
ماننه و در نزدیکی

نق ه تهلانشان میماننن.

شکل -3پرتودهیMOS

بعن از یک دوره ت انوداب یک اناه ات در دمات اتان ،افره یا دستترخه

یک انرقال جاش تصتتاد ی در مستتار

صتا مشتررک  Si-SiO2ماشهنن ،جایاکه آناا در دراز منت در مد اات ت هاننازت در داخا ایسان مرهقس شهنن،
یته بتاعث تهلان بار مثت

 QTمااردد این بار مثت

باقی ماننه ب هر مه ر جریان یانال را تد
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تا ار قرار خهاین

داد .منانچه ب هر ازیکی خا ی نزدیک به یانال قرار مااارد از اینرو برات برقرارت یک شار جریان اب
در سرتاسر یانال ،یک شاف

ولراژ آسرانه  ∆VTHدر اا

نااز داریه .شاف

داده شنه

ولراژ آسرانه  ∆VTHمرناسب با تعناد

یا باریات به دام انناخره شنه و مرناسب با دز تابشی جذب شنه در الیه ایسان ماتاشن .در عما این شاف
آستتترتانته  ∆VTHب هر معمهل ایثراب بتا برقرار یردن یک جریان اب
اننازهاارت بایاس اا

ولراژ

(مثه 50µAیا  )...ماان ستتتهرس ودرین و

مهرد نااز قتا و بعن از پرتهدیی مشخص می شهد.

دیاارامی از منار الزم برات اننازه اارت ولراژ آستترانه قتا و بعن از پرتهدیی برات  MOSFETدر شتتکا 4آمنه
اس  .یناام پرتهدیی  MOSFETمارهانن در من مار عال (بنون ولراژ بایاس روت اا  )VG=0و یا در من عال(با
یک بایاس اا

مثت  )VG>0یار ینن].[3-7

شکل  :4مدار الزم برای اندازه گیری ولتاژ آستانه قبل وبعد از پرتودهی برای MOSFET

بان دز تابشی جذب شنه و شاف

∆VT = VT − VT0
و  nبه ضخام ایسان اا و دزجذب شنه بسرای دارد در اال
,

)(1

 Aضریب ابری اس
خ ی اس

ولراژ آسرانه راب ه زیر برقرار اس

( A ،)n=1اساسا

دزیمرر نامانه ماشهد و با  Sنمایش داده ماشهد

∆VT
D

𝑛𝐷 ∆VT = 𝐴.
اینهآل یه این وابسرای

= .S

نتایج:
برای مطالعه ترانزیستترهریات ترارت  MOSFETبعنهان ستتاستتره دزیمررت ،از مشتتمهت یتال

 06مهجهد در

مررم یاربرد پرتهیات بناب با آینگ دز  37 Sv / hاستتترفاده مااردد ،در این یار  MOSFETیا را در من مار
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تابش قرار دادیه .با تهجه به ایراهیره پایان مشتمه مهجهد ،در زماناات پرتهدیی یه(یک تا دو ساع )

عال تد

تغاار مننانی در ولراژ آسرانه  MOSFETیا مشاینه ناردین.
ولراژ آسترانه مشاینه شن .نرایج بنس

اما در زماناات پرتهدیی باشترر شتاف

پرتهدیی یکستان و در  MOSFETیات با ضتخام
استاستا

دزیمررت باالیی نستت

ایستان اا

آمنه نشان مانینن یه در زم اناات

یکستان  PMOS ،یا شاف

به NMOSیا دارنن یه در شکا زیر نمهنهات از شاف

ولراژ و درنراره

ولراژ دو ترانزیسرهر

) IRFP9240(PMOS),IRF840(NMOSدر ا ر تابشدیی  24ساعره آورده شنه اس .

شکا  :0شاف

یمچنان نراج بنست
شتاف

ولراژ آسرانه برات دو نهع ترانزیسرهر)IRFP9240(PMOS),IRF840(NMOS

آمنه نشتان می دینن یه با ا زایش ضتخام

ولراژ ا زایش مییابن یه شتاف

ایستان اا

استاسا

دزیمررت و در نراره

ولراژ برات دو ترانزیسترهر نهع( k1317 ،Nبا ضخام ایسان اا  )200nmو

( IRF540با ضتخام ایسان اا  )100 nmدر تابشدیی 16ساعره با مشمه مهجهد در شکا  7نشان دیننه این نراره
ماتاشن.
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)100 nm (با ضخامت اکسید گیتIRF540 ) و200nm  (با ضخامت اکسید گیتk1317  شیفت ولتاژ برای دو ترانزیستور:7شکل

:بحث و نتیجه گیری
ولراژ

دزیمررت و درنراره شاف

باال اساسا
یات

ایسان اا

 اساساp یه ترانزیسترهریات نهع

آمنه نشتان دیننه این است

نرایج بنست

 ویمچنان ترانزیسترهریات با ضتخام.دارننN به ترانزیسترهریات نهع

باالیی نستت

به ستتایر ترانزیستترهریات یمنهع خهد دارنن یه این مارهانن بنلاا ا زایش تهلان جف
.ضخاهتر در ا ر پرتهدیی باشن

دزیمررت باالیی نستتت

الکررون – افره در ایسان اا
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