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 بر رویجابجایی اتم های سیلیکونی ناشی از تابش  نقصبررسی و محاسبه اثر 

 هاتغییرات طول عمر حامل با استفاده از یفوتودیودقطعات 

1، سید امیرحسین فقهی 1، حمید جعفری 1سارا شوریان  

  گروه کاربرد پرتوها، دانشکده مهندسی هسته ای، دانشگاه شهید بهشتی، تهران 1

قورار   یوونیاان فوتودیودها بعنوان ساختار پایه بسیاری از قطعات مورد استفاده در ارتباطات نوری ممکن است تحت تابش  –چکیده 

بر ساختار سویلیکونی یو     ( eV 1555و  eV 055 ،eV 055و  eV 05 ،eV 155) مختلفهای هایی با انرژیPKAتاثیر کار  در این. گیرند

ها بر ساختار سیلیکونی که با عث ایجاد نقص های فرنکل و ایجاد سوطو    PKAتاثیرات میکروسکوپی . فوتودیود بررسی شده است

تغییورات  . اسوت بررسی شوده   LAMMPSهادی می شود، توسط نرم افاار دینامی  مولکولی جدید انرژی در باند ممنوعه این نیمه

های بوجود آمده می باشد، منجر به کاهش جریان کاتد و به دنبال های بار در تلهماکروسکوپی این قطعه که ناشی از گیراندازی حامل

بوا توجوه بوه    بنوابراین   .شبیه سازی و محاسوبه شوده اسوت    SILVACOآن بهره کوانتومی فوتودیود می شود که توسط نرم افاار 

هنگام طراحوی مودارات و    می بایستی این افت ناشی از تابش در ،های حاصل شده از این قطعاتیب اطمینان دادهبر ضر تاثیرگذاری

 .گرفته شودهمچنین تحلیل نتایج در نظر 

 PKA، جابجایی ، نقصسیلیکونی ، فوتودیود یونیزان تابش -کلید واژه

 

Investigating and Calculating of Silicon Displacement defect due to 

irradiation on Photodiodes Using Carrier Lifetime Changes  

S. Shoorian
1
; H. Jafari

1
; S. A. H. Feghhi
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Radiation Application Department, Shahid Beheshti University, Tehran, IRAN 

Abstract- Photodiodes as the base structure of many optical components may be exposed to ionizing radiation. In this 

paper, the effect of PKAs with different energies ( 50 eV, 100 eV and 200 eV, 500 eV and 1000 eV) have been 

investigated on a silicon photodiode. PKAs microscopic effects on the silicon structure, which cause  Frenkel defects 

formation and the creation of new energy levels in the semiconductor band gap,  The device’s macroscopic changes due 

to the trapping of charge carriers in the created traps, lead to the reduction of the photodiode cathode current and, 

consequently, the quantum efficiency, which is simulated and calculated by SILVACO. This affects the reliability of the 

data obtained from these components, which should be considered when designing the circuits and analyzing the 

results.  
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 مقدمه

در دارای کاربردهای فراوانی  نوری آشکارسازهایفوتودیودها به عنوان 

-شناستی، ارتبااتان نتوری،  تس    از جمله ستتاره های مختلف زمینه

امتتروزه، فوتودیودهتتای بهمنتتی .نظتتامی هستتتند گرهتتای زیستتتی و 

(
1
APDs) کننتد بته ایتن منظتور بکتار      -که در  الت گایگر کار می

فوتودیود ها معموال از جتنس ستیلیکون و دارای    .]1[شوندگرفته می

بته  برختورد تتابش هتای یتونیزان     . می باشتند  PIN یوندیپ ساختار

-هایی مانند فضا، شتتا  کریستال سیلیکونی این ساختارها در محیط

پرتویی در آسیب  .شودهایی در آنها میباعث بروز نقص...  ها و دهنده

ون  جم  ساس ایتن قععتان   دهد که درفوتودیودها هنگامی رخ می

انرژی ، بیشتر بته شتکل یتونیزان یتا جابجتایی اتمتی، بجتا گ اشتته         

در . ها به نوع ذره و انترژی آن بستتگی دارنتد   این اندرکنش .]2[شود

تری از انرژی ذره صرف یونیزاستیون  تر قسمت بزرگهای پایینانرژی

کامتل  ایتن یونیزاستیون بعتور    . شتود های سیلیکون در شبکه میاتم

 .پ یر استبرگشت

)اتالف انرژی غیریونیزان  
2
NIEL) ممکن است باعث جابجایی اتم-

ین و یک نشهای سیلیکون از جای خود در شبکه و تولید یک اتم بین

به اتمی که به دلیل تابش از جتای ختود    .شود( جفت فرنکل)جا تهی

 PKAاگر انرژی . شودگفته می PKA  9در شبکه جابجا شده است،

های سیلیکون دیگتری  اندازه کافی بزرگ باشد، باعث جابجایی اتم به

. کنتد ها تولید متی شود و آبشاری از نقصاز جایگاه خود در شبکه می

-ها سبب تولید سعوح جدید انترژی در بانتد ممنوعته متی    این نقص

این اثران بته صتورن تيییتران پارامترهتای میکروستکوپی      .]9[شوند

رم افزار های دینامیک مولکولی و مونت شناخته می شوند که توسط ن

اثران ماکروسکوپی ناشی از تتابش نیتز    .کارلویی قابل بررسی هستند

باعث تيییر خواص الکتریکی فوتودیتود ستیلیکونی متی شتود کته از      

این . باشدترین آنها تيییران بهره کوانتومی و جریان نشتی آن میمهم

ه ساز قععان نیمه هادی از تيییران را می توان در نرم افزار های شبی

رغتم دقتت   علتی   .]1[محاسبه و بررستی نمتود   SILVACOجمله 

بیشتر روش تجربی، از آنجا که آزمایش عملی هزینه زیادی داشتته و  

تتوان  سازی میزمانی اوالنی برای اجرا نیاز دارند، با استفاده از شبیه

مشتاهدان  همچنتین از آنجتا کته    . جویی نموددر زمان و هزینه صرفه

ای ناشی از برخوردها بخاار زمتان  های نقعهگیری نقصتجربی شکل

تقریبتتا  (ps,nm)بستتیار کوتتتاه و مقیتتاس فضتتایی بستتیار کو تتک  

سازی قععه برای گیری نقص و شبیهسازی شکلغیرممکن است، مدل

ستاختارهای   گیری نقتص و عملکترد  های پیچیده شکلدرک مکانیزم

یتک برنامته    SILVACOافتزار  منتر .]5[تابش دیده ضتروری استت  

سازی قععان الکتریکی در دو و سه کامپیوتری است که توانایی شبیه

                                                           
1 Avalanche Photodiodes 
2 Non-Ionizing Energy Loss 
3 Primary Knock-on Atom 

الکتریکی مترتبط   توان خواصساز میبا این شبیه. باشدبعد را دارا می

با ساختار فیزیکی و شرایط بایتاس معتین را بتا معتادالن برگرفتته از      

 .]51[بینی نمودقوانین ماکسول پیش

 روش کار

های ایجاد شده تعداد جفت فرنکلاین کار به منظور بدست آوردن  در

استفاده  LAMMPSاز نرم افزار  در ساختار فوتودیود PKAتوسط 

-با انرژی PKAبه این منظور . ]6[شده است

ی به جعبه eV1555و eV55،eV155،eV 255،eV 555های

در آن  aکه  است 21a21a213acm ابعاد ابسیلیکونی 

آنگستروم  53191سیلیکون برابر ثابت شبکه بوده و مقدار آن برای 

های انتخا  این ابعاد با توجه به انرژی. باشد، تابانده شده استمی

سیلیکون با استفاده از ها در ها و محاسبان برد آنPKAشده برای 

های جابجا شده از تعداد اتم .]1[انتخا  شده است SRIMافزار نرم

-ها با اتمPKAجایگاه خود در شبکه کریستالی در نتیجه اندرکنش 

 ان با فراخوانی فایل تولید شده ازتوهای سیلیکون را می

LAMMPS افزار در نرمOVITO تعداد جفت  .مشاهده نمود

به شبکه افزایش یافته  PKAهای تولید شده در ابتدا با ورود فرنکل

 تا به بیشینه مقدار خود برسد، اما پس از مدتی بدلیل بازترکیب تعداد

 ns65 در اول مدن زمان کاهش یافته تا به مقدار نهایی خود هاآن

در گام  هارم  eV 555با انرژی  PKAها برای جفت فرنکل. برسد

از آنجاییکه  .نشان داده شده است 1در شکل  (ns 1) محاسبان

های اقلیت و هادی مجموع جریان ناشی از  املجریان یک نیمه

ها که قبل از به اول عمر  امل با توجه بهپس . باشداکثریت می

آوری هادی جمعهای الکتریکی نیمهبازترکیب شدن توسط پایانه

ها عمر الکترونلاو .شوند، جریان خروجی قععه متفاون خواهد بود

سعح مقعع گیراندازی ، 1ها گالی دامتابع سه کمیت  خود هاو  فره

از اریق محاسبان روی  ها گالی دام .است 6سرعت  رارتیو  5 امل

های تولید تعداد جفت فرنکل) LAMMPSهای گرفته شده از داده

سایر این مقادیر نیز از مدل . بدست آمده است (شده در وا د  جم

 .]8[اندترازی با انتقال بار مستقیم استخراج شده  هار

 
های تولید شده در کریستال سیلیکونی در جفت فرنکل: 1شکل 

 ns)در گام  هارم محاسبان  eV 555با انرژی  PKAاثر برخورد 

1 ) 

                                                           
4 Trap density 
5 Carrier capture cross section 
6 Thermal velocity 
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توسط دستور در ساختار فوتودیود نیز  ها امل عمر اول رییتي این 

TRAP نرم افزار ر دSILVACO  مدل یک  .می گرددوارد

شده تعریف  μm2 15×15 یمقععفوتودیود سیلیکونی با ابعاد سعح 

های الکتریکی آن قبل از پرتودهی استخراج که ابتدا مشخصه است

ها ناشی از تابش سپس با اعمال تيییران اول عمر  امل. اندشده

PKAاند تا تاثیر تابش بر گیری شدهها مجدد اندازه، این مشخصه

این مشخصه ها  .الکتریکی قععه مورد بررسی قرار گیرد عملکرد

کوانتومی فوتودیودها می باشد که بر  سب شامل جریان کاتد و بهره 

پارامترهای اپتیکی قععه یعنی اول موج ها و شدن های نور تابیده 

  .شده محاسبه شده اند

بندینتایج و جمع  

 نورول موج تيییران جریان کاتد فوتودیود بر  سب ابرای بررسی 

یک باریکه  ،در نرم افزار سیلواکو beamبا استفاده از دستور فرودی 

W/cmشدن نوری ثابت با نوری 
2 01

-0
 هایاول موج با 23/0×

به قععه عمود  µm 55/5های گام و µm 1تا   µm 1/5 متفاون

 .است تابانده شده

 برایفرودی  نورتيییران جریان کاتد فوتودیود بر  سب اول موج 

رسم شده  2در شکل  V 532، در ولتاژ PKAهای مختلف انرژی

 ، تيییرانPKAبا افزایش انرژی  شودهمانعور که مشاهده می. است

شود که کو کتر شدن تر میبر  سب اول موج ناگهانی جریان کاتد

. گواه این موضوع است PKAپهنای نمودارهای مربوط به تابش 

جریان برای  نمقدار جریان کاتد کاهش میابد بعوریکه بعنوان مثال ای

A 15-9برابر  mµ 15/5فوتودیود تابش ندیده در اول موج 
×91/1 

-A 15برابر  eV 155با انرژی  PKAو برای فوتودیود تحت تابش 

9
جریان ادامه پیدا افت این  PKAبا افزایش انرژی . است 11/1×

در  eV 1555با انرژی  PKAای که این مقدار برای بگونهکند می

A 15-9 همین اول موج برابر با 
%  9/66شود که  دود می  85/1×

  .این مقدار در فوتودیود قبل تابش است

 همچنین تيییران بهره کوانتومی بر  سب اول موج نور فرودی

ودی در فر های نوریبصورن نسبت جریان خروجی به تعداد فوتون

برای قععان کاهش جریان کاتد بنابراین این  .نظر گرفته شده است

 9در شکل  همانعور که ، PKAهای مختلف پرتودیده در انرژی

در  ودیفوتود یکوانتوم بهره کاهش نجر بهم استنمایش داده شده 

که این کاهش در بین اول  شودیم های نوری مختلفاول موج

نصف بهره فوتودیود تابش ندیده، و  در  دود  µm 6/5-5/5های موج

-همانگونه که مشاهده می .است 1/5های بیشتر تا  دود اول موج

، µm 95/5های کو کتر، در این نمونه  دود شود در اول موج

PKA کاهش بهره کوانتومی هم . سزایی در جریان کاتد نداردتاثیر به

 eVکمتر از  هایی با انرژیPKAشود برای همانگونه که مشاهده می

 .باشدگیر نمی شم µm 1/5، تقریبا تا اول موج 1555

 
تيییران جریان کاتد بر  سب اول موج فوتون فرودی : 2شکل 

 های متفاونPKAبرای 

-ها توسط نقصگیراندازی  املتوان با این کاهش جریان کاتد را می

گیری سعوح انرژی جدید در باند های ایجاد شده که سبب شکل

 . شوند، توجیه نمودمی ممنوعه

 
تيییران بهره کوانتومی  بر  سب اول موج فوتون : 9شکل 

 های متفاونPKAفرودی برای 

های نسبت به شدن بهره کوانتومیهمچنین تيییران جریان کاتد و 

W/cmاز متفاون یک منبع نوری 
W/cmتا  51916/5 2

2  1916/5 

استفاده شده  µm 629/5در اینجا از اول موج ثابت . بررسی شدنیز 

 فوتون شدن هر ه ،استنشان داده  1شکل  درهمانگونه که  .است

 دهیپرتود ودیفوتود کاتد انیجر اختالف ابد،یم شیافزا یفرود نوری

و این مقدار در بیشینه شدن موج  شودمی شتریب آن هیپا  الت با

قبل از  مقدارآمپر،  81/6×15-1، زیر %  1/11فرودی به کمتر از 

  .رسدمی پرتودهی

 
تيییران جریان کاتد بر  سب شدن فوتون فرودی برای : 1شکل 

PKA های متفاون در ولتاژV 2 
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با فوتودیود سبب  PKA، برخورد 5با توجه به شکل  عالوه بر این،

فوتون فرودی تا  دود  شدنکاهش بهره کوانتومی آن بر  سب 

، PKA (eV 1555)ترین نصف مقدار قبل از تابش، برای پرانرژی

  .شودمی

 
تيییران بهره کوانتومی بر  سب شدن فوتون فرودی : 5شکل 

 V 2های متفاون در ولتاژ PKAبرای 

گیری نتیجه  

با  eV 55با انرژی  PKA، برخورد ه نتایج بدست آمدهببا توجه 

یکی آن یری بر پارامترهای الکتریکی و اپتفوتودیود سیلیکونی تاث

،  داقل انرژی مورد 1پیس- یننظریه کینندارد  راکه بر اساس 

برابر  2از  شتریب یکمنیاز برای تولید نقص در یک کریستال باید 

جا که انرژی از آن. ]9[انرژی آستانه جابجایی آن کریستال باشد

هایی با PKAاست، ل ا  eV 25آستانه کریستال سیلیکون  دود 

قععه نخواهند تاثیری بر عملکرد  eV 55انرژی مساوی یا کمتر از 

توان دریافت، برخورد اما همانگونه که از نتایج بدست آمده می. داشت

PKA هایی با انرژی بیشتر از  د ذکر شده، بدلیل ایجاد نقص در

شبکه سبب تيییر ساختار کریستالی سیلیکون شده و پارامترهای 

از جمله . دهندالکتریکی و اپتیکی قععه را تحت تاثیر قرار می

بر  سب اول موج فوتون  ها، تيییر جریان نشتین آنتریشاخص

-A 15 برابر با  eV 1555با انرژی  PKAبرای  باشد کهفرودی می

9
مقدار آن در فوتودیود قبل تابش %  9/66که  دود  بوده  85/1×

بررسی تيییران جریان نشتی بر  سب شدن نور فرودی  اکی  .است

و شدن نور فرودی هر دو سبب  PKAاز آن است که افزایش انرژی 

این مقدار در بیشینه شدن موج که کاهش جریان نشتی شده بعوری

آمپر، مقدار قبل از  81/6×15-1، زیر %  1/11فرودی به کمتر از 

  .رسدپرتودهی می

های پرتویی باید ضریب هنگام استفاده از ادوان الکترونیکی در محیط

-محیط بنابراین با توجه به تاثیرگ اری. ها را لحاظ نموداامینان داده
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 های  اصل شده از قععانبر ضریب اامینان دادههای تابشی 

 می بایستی این افت ناشی از تابش در الکترونیکی از قبیل فوتودیود،

 .گرفته شودهنگام ارا ی مداران و همچنین تحلیل نتایج در نظر 

ها مرجع  

[1] Henri Dautet, Pierre Deschamps, Bruno Dion, 

Andrew D. MacGregor,Darleene MacSween, 

Robert J. McIntyre, Claude Trottier, and Paul 

P. Webb, “Photon counting techniques with 

silicon avalanche photodiodes” , APPLIED 

OPTICS / Vol. 32, No. 21 / 20 July 1993. 

[2] H. Jafari, S.A.H. Feghhi⁎, S. Boorboor, 

“Evaluation of gamma dose effect on PIN 

photodiode using analytical model”, Radiation 

Physics and Chemistry 144 (2018) 379–385 

[3] F. Honniger, “Radiation Damage in Silicon - 

Defect Analysis and Detector Properties” 

DESY-THESIS-2008-002.  

[4] Silvaco International, ATLAS (vol I & II) 

User's Manual, (http://www.silvaco.com/). 

[5] S. Plimpton, Fast Parallel Algorithms for 

Short-Range Molecular Dynamics, J Comp 

Phys, 117, 1-19 (1995) 

[6] Hong Li a, et all.  "The evolution of interaction 

between grain boundary and irradiation 

induced point defects: Symmetric tilt GB in 

tungsten", Journal of Nuclear Materials, 

Volume 500, March 2018, Pages 42-49. 

[7] Ziegler,J.F.,2001.SRIM2000.http://www.srim.

org/ 

[8] F. Moscatelli, A. Santocchia, D. Passeri, G.M. 

Bilei, B.C. MacEvoy, G. Hall, P.Placidi, “An 

enhanced approach to numerical modeling of 

heavily irradiated silicon devices”, Nuclear 

Instruments and Methods in Physics Research 

B, Volume 186, 2002, Pages 171-175 

[9] G.H.Kinchin and R.S.Pease, “The 

Displacement of Atoms in Solids by 

Radiation”, Rep. Prog. Phys. 18 1, 195. 

 




