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Περίληψη 

Πρόσφατα, ένα νέο σύστημα ανίχνευσης ακτινοβολίας (συμπεριλαμβανομένης της ιονίζουσας ακτινοβολίας) βασισμένο σε ευκίνητα πρωτόνια που παράγονται μέσα σε 

οργανικά διηλεκτρικά πύλης που περιέχουν έναν φωτοπαραγωγό οξέως (PAG- Photoacid Generator) έχει προταθεί για την ανάπτυξη ηλεκτρονικών συσκευών 

ανίχνευσης και μέτρησης της ακτινοβολίας (δοσίμετρα ακτινοβολίας) [1]. Εδώ θα εστιάσουμε σε ηλεκτρονικά μικρο-δοσίμετρα (microdosimeters) ακτινοβολίας στη 

μορφή πυκνωτών μετάλλου-μονωτή-ημιαγωγού (MIS) και μετάλλου-μονωτή-μετάλλου (ΜΙΜ) και σε τρανζίστορ FET (υβριδικά βασισμένα στο πυρίτιο και οργανικά 

MISFET) χρησιμοποιώντας πολυμερικά στρώματα  PMMA (Poly Methyl methacrylate) που περιέχουν μόρια PAG. Ελέγχονται τα άλατα: εννεαφθοριομένο-βουτυλο-

σουλφωνικό άλας του τριφαινυλσουλφωνίου (TPS-Nonaflate), και εξαφθοροαντιμονικό άλας του τριφαινυλσουλφωνίου (TPS-SbF6). Η αλλαγή στις ιδιότητες των 

διατάξεων ως συνάρτηση της ολικής δόσης ακτινοβολία (UV / X-ray / γ-ray) παρακολουθήθηκε με μετρήσεις  C-V, I-V και I-t. Η σαφής αύξηση με το χρόνο 

ακτινοβόλησης: (1) της τάσης κατωφλίου των διατάξεων MIS και MISFET και (2) των ρευμάτων πόλωσης / αποπόλωσης των πυκνωτών MIM καταδεικνύει τη 

δυνατότητα των εν λόγω συσκευών, ως αισθητήρες ακτινοβολίας. 
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Συμπεράσματα 

Έχει αναπτυχθεί ένα σύστημα ανίχνευσης της ακτινοβολίας βασισμένο στην παραγωγή 

ευκίνητων πρωτονίων σε οργανικά διηλεκτρικά πύλης ηλεκτρονικών διατάξεων που 

περιέχουν έναν φωτοπαραγωγό οξέως. Μικρο-δοσίμετρα UV / X-ray / γ-ακτινοβολίας στη 

μορφή συσκευών πυκνωτών και τρανζίστορ έχουν αποδειχθεί. Βελτιώσεις στην ευαισθησία 

μπορεί να επιτευχθεί με την αύξηση της συγκέντρωσης των μορίων PAG στην πολυμερική 

μήτρα. Η νόθευση των πολυμερών με βαριά (μη-ραδιενεργά) στοιχεία θεωρείται ότι οδηγεί 

σε μεγαλύτερη απορρόφηση της ακτινοβολίας σε χαμηλές μήκη κύματος. 
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Χαρακτηριστικές  C-VG  των  πυκνωτών MIS 

Al/TPSNF-PMMA/SiO2/n-Si MIS  Al/TPSNF-PMMA/P3HT/ITO MIS 

► Για μία δεδομένη προς τα εμπρός / 

προς τα πίσω σάρωση VG, η τάση 

κατωφλίου των διατάξεων MIS και 

MISFET αυξάνει με την αύξηση του 

χρόνου ακτινοβόλησης. 

 

► Οι συσκευές MIS και MISFET 

αναφοράς οι οποίες χρησιμοποιούν 

ένα στρώμα ΡΜΜΑ δεν παρουσιάζουν 

καμία αισθητή αλλαγή των 

χαρακτηριστικών C-VG και IDS-VGS. 

 

► Η υστέρηση ΔVFB (ΔVTH ) και ως εκ 

τούτου η ευαισθησία του αισθητήρα 

αυξάνει με την αύξηση της 

συγκέντρωσης του PAG στο 

φωτοπολυμερικό στρώμα. 

 

► Ο υψηλός ατομικός αριθμός του 

αντιμονίου (Sb) θεωρείται ότι οδηγεί 

σε μεγαλύτερη απορρόφηση της 

ακτινοβολίας σε χαμηλά μήκη 

κύματος. 
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Πυκνωτές MIM 

Al/PMMA/TPSNF-PMMA/Al MIM 

Το ρεύμα 

αποπόλωσης αυξάνει 

με την αύξηση του 

χρόνου έκθεσης του 

πυκνωτή MIM.  


