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Ανίχνευση ακτινοβολίας (Συνοπτική επισκόπηση) 
  

Η δομή MOS είναι η πιο συχνά 

χρησιμοποιούμενη διάταξη 

στερεάς κατάστασης για μικρό-

δοσίμετρα με εφαρμογές σε : 

Ιατρική, Στρατό, Προσωπικά 

δοσίμετρα, Διαστημική ακτινοβολία  

Integration to 
portable 
devices 

Αυξανόμενη ζήτηση για μικροδοσίμετρα 

ακτινοβολίας που θα είναι : 
Ακριβή, Ευαίσθητα, Φορητά, Ευέλικτα, με Μηχανική 

αντοχή, Απλά στη λειτουργία τους, σε θέση να 

δώσουν απευθείας ανάγνωση, Φθηνά, σε θέση να 

μετρούν την ακτινοβολία υψηλής ενέργειας (γ-

ακτινοβολία), ως τις χαμηλής ενέργειας υπεριώδες 

φως (UV-light).  

Τύποι ανιχνευτών 

Ανιχνευτές Διέγερσης   

  Σπινθηριστές 

  Θερμοφωταύγεια 

Ανιχνευτές Ιοντισμού 
  Αερίου 

  Φωτογραφικά Γαλακτώματα 

  Στερεάς Κατάστασης 

Ηράκλειο , 28-29/09/2015 



Πολυμερικός Αισθητήρας Ακτινοβολίας 
(η δική μας αντίληψη)   

Ανίχνευση των ευκίνητων 
πρωτονίων που παράγονται 
από την ακτινοβόληση 
πολυµερικών υλικών. 

Βασικές αρχές 
► Χρήση πολυμερικών στρωμάτων με ενσωματωμένο φωτοπαραγωγό οξέως 
(photoacid-generator-PAG).  
► Τα πολυμερικά φιλμ πρέπει να είναι ηλεκτρικοί μονωτές που επιτρέπουν την 
κίνηση των πρωτονίων. 
► Η παραγωγή πρωτονίων ως συνάρτηση της δόσης ακτινοβολίας ανιχνεύεται 
ηλεκτρονικά. 

Ηράκλειο , 28-29/09/2015 
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Αρχή Λειτουργίας & Δομή Συσκευών  

Ανάπτυξη Ηλεκτρονικών Συσκευών 

MIS Capacitor MIS Transistor MIM Capacitor 

αλλαγή VFB  αύξηση TC 
increase  

αλλαγή VTH 

Πολυμερικός Αισθητήρας Ακτινοβολίας (η δική μας 

αντίληψη)   

Ηράκλειο , 28-29/09/2015 
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Δοσίμετρο Μετάλλου-Μονωτή-Ημιαγωγού   
► Η κίνηση των 

πρωτονίων σε κάθε πλευρά 

του φωτοπολυμερικού 

διηλεκτρικού πύλης 

εξαρτάται από την 

κατεύθυνση του 

εφαρμοζόμενου ηλεκτρικού 

πεδίου. 

 

► Αυτή η κίνηση των 

πρωτονίων μετατοπίζει την 

τάση επίπεδης ζώνης (VFB) 

της συσκευής MIS 

 

► Η αλλαγή στην VFB είναι 

ανάλογη με την ποσότητα 

των πρωτονίων που 

δημιουργούνται από την 

ακτινοβολία, ως εκ τούτου, 

με τη δόση της 

ακτινοβολίας. 

 
Ηράκλειο , 28-29/09/2015 
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Υβριδικoί πυκνωτές βασισμένοι στο Si (UV irradiation)  

  
TPSNF-PMMA 

Το πάχος του ηλεκτροδίου πύλης Al είναι πολύ 

λεπτό ώστε να είναι ημιδιαφανές σε έκθεση 

DUV. 

Πολύ λεπτό στρώμα SiO2 

για την αποφυγή 

στρεβλώσεων στη 

χωρητικότητα της διάταξης 

που σχετίζονται με 

διεπιφανειακά φαινόμενα. 

Incident power of DUV (249 nm) 

radiation in TPSNF-PMMA  

~ 2.42 μW cm-2 

C-VG characteristics of Al/TPSNF-PMMA/SiO2/n-Si MIS capacitors 

► Για μία δεδομένη προς τα εμπρός / 

προς τα πίσω σάρωση , ΔVFB αυξάνει 

με την αύξηση του χρόνου 

ακτινοβόλησης.  

 

► Οι συσκευές αναφοράς οι οποίες 

χρησιμοποιούν ένα στρώμα ΡΜΜΑ 

δεν παρουσιάζουν καμία αισθητή 

αλλαγή των χαρακτηριστικών C-VG. 

E. Kapetanakis et al., ACS Appl. Mater. Interfaces 2013, 5, 5667−5674. 

Ηράκλειο , 28-29/09/2015 



9 

Υβριδικoί πυκνωτές βασισμένοι στο Si (UV & γ-

irradiation) 
  

C–VG hysteresis loops vs TPSNF concentration 

Gamma irradiation (60Co)  

C−VG curves of a capacitor 
after irradiation 

► Μη καταστροφική 

λειτουργία ανάγνωσης 

του αισθητήρα MIS-

τύπου. 

► Η υστέρηση ΔVFB και 

ως εκ τούτου η ευαισθησία 

του αισθητήρα αυξάνει με 

την αύξηση της 

συγκέντρωσης του PAG 

στο φωτοπολυμερικό 

στρώμα. 

UV- irradiation 

- ΔVFB αυξάνει με τη δόση έκθεσης. 

-Η συσκευή αναφοράς δεν 

παρουσιάζει καμία αισθητή αλλαγή 

στην τάση VFB
. 

 E. Kapetanakis et al., ACS Appl. Mater. Interfaces 2013 Ηράκλειο , 28-29/09/2015 



Υβριδικά  τρανζίστορ (UV-irradiation)   
TPSNF-PMMA 

(~ 350 nm) 

S D 
G 

► Για μία δεδομένη προς τα εμπρός / προς τα 

πίσω σάρωση , ΔVTH  αυξάνει με την αύξηση 

του χρόνου ακτινοβόλησης.  

 

► Η υποκατωφλιακή  αιώρηση (subthreshold 

swing) ελαττώνεται με την αύξηση του χρόνου 

ακτινοβόλησης.   

 

► Οι συσκευές MISFET αναφοράς δεν 

παρουσιάζουν καμία αισθητή αλλαγή στις 

χαρακτηριστικές  μεταφοράς  (ID-VG) , ακόμα και 

σε  υψηλότερες τάσεις πύλης. 

4-inch p-type SIMOX 

E. Kapetanakis et al., XXX Panhellenic Conference on 

Solid State Physics & Materials Science- 2014 Ηράκλειο , 28-29/09/2015 

(1) Definition of the device areas by reactive-ion-etching, 

(2) Formation of the source (S) and drain (D) regions by As 

implantation and thermal annealing, 

(3) Deposition of a passivation oxide 

(4) Channel patterning by wet etching 

(5) Growth of a thin gate oxide (5um-thick) on the top of the channel 

(6) S/D contact hole opening 

(7) Formation of the S/D contact pads by Al deposition, patterning 

and sintering. 
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Πολυμερικοί πηκνωτές (UV- irradiation) 
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C-VG characteristics of Al/TPSNF-PMMA/P3HT/ITO MIS capacitors 

E. Kapetanakis et al., E-MRS 2013 SPRING MEETING  

Ηράκλειο , 28-29/09/2015 



12 

8th International Symposium on Flexible Organic Electronics, 2015 

Πολυμερικά τρανζίστορ (UV-irradiation)   

Transfer characteristics 

Λεπτό στρώμα PMMA για την 

αποφυγή στρεβλώσεων στο ρεύμα 

του που σχετίζονται με τα μόρια  

PAG. 

► Για μια δεδομένη προς τα εμπρός / προς τα πίσω σάρωση της τάσης VG, ο βρόχος 

υστέρησης ΔVTH  αυξάνεται με την αύξηση του χρόνου ακτινοβόλησης του τρανζίστορ.   

Ηράκλειο , 28-29/09/2015 
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Συμπεράσματα   

 Έχει αναπτυχθεί  ένα σύστημα ανίχνευσης ακτινοβολίας  που 

βασίζεται  στην παραγωγή ευκίνητων πρωτονίων  σε πολυμερικά 

διηλεκτρικά τα οποία περιέχουν έναν φωτοπαραγωγό οξέως (PAG).  

 

 UV / X-ray / γ-ray μικρό-δοσίμετρα ακτινοβολίας με τη μορφή 

διατάξεων πυκνωτή και τρανζίστορ έχουν αποδειχθεί . 

 

 Βελτιώσεις στην ευαισθησία μπορεί να επιτευχθεί με την αύξηση 

της συγκέντρωσης των μορίων PAG στην πολυμερική μήτρα. 

 

 Νόθευση της πολυμερικής μήτρας  με βαριά (μη ραδιενεργά) 

στοιχεία θεωρείται ότι οδηγεί σε μεγαλύτερη απορρόφηση της 

ακτινοβολίας σε χαμηλά μήκη κύματος. 

 

Ηράκλειο , 28-29/09/2015 
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Σας ευχαριστώ για την προσοχή σας ! 


