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ABSTRAKT 

Tato diplomová práce řeší problematiku vlivu ionizujícího záření na polovodičové 

součástky a změnu jejich vlastností. Práce vychází z rozboru jednotlivých druhů záření, 

které se mohou vyskytnout v oblastech použití součástek. V druhé kapitole byly 

prozkoumány degradační procesy s akcentem na vliv způsobený radiační dávkou. Také 

byly popsány vlivy krystalových poruch, poruch ionizací a účinků SEE (Single Event 

Effects). Třetí kapitola popisuje postup návrhu zařízení a škodlivé účinky, se kterými se 

musí počítat při návrhu. V čtvrté a páté kapitole bylo provedeno modelování radiačních 

efektů (vlivu dávkového příkonu, jevů typu SEU a celkové dávky TID) v programu 

PSpice a byla ověřena možnost návrhu jednoduchého dozimetru s křemíkovou diodou. 

Na konci práci v závěru jsou shrnuty výsledky.  

 

KLÍČOVÁ SLOVA 

Radiace, ionizující záření, polovodiče, kosmické záření, degradační procesy, stínění, 

radiační efekty, dozimetr. 

 

 

ABSTRACT 

This master’s thesis deals with the problematics of influence of ionizing radiation on 

semiconductor devices and their properties. The aim of the thesis is to analyze the 

different types of radiation that can occur in the areas of application of these 

components. In the second part, the degradation processes are explored, with emphasis 

on the influence caused by the radiation dose. Also, the displacement damage and SEE 

effects are described, but just slightly, because they are not part of this work. The third 

part describes the device design process and harmful effects, that have to be considered 

during the design phase. In the forth and the fifth parts of this work were done modeling 

of radiation effects (influence of dose rate, Single-Event Upset and Total Ionizing Dose) 

in PSpice program and was carried out the possibility of designing a simple dosimeter 

with silicon diode. In conclusion, the results of the thesis are summarized and evaluated. 
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ÚVOD 

Široké využívání polovodičových elektronických součástek a zařízení v radiačním 

prostředí (družice, radiační diagnostika, atomové reaktory apod.) vyžaduje podrobné 

studium chování polovodičových materiálů při interakci s částicemi s vysokou energií. 

Je všeobecně známo, že polovodičová zařízení jsou se svými parametry, rozměry  

a spolehlivostí použitelné pro provoz za stanovených podmínek v radiačním prostředí. 

Tato práce se zabývá studiem vlivu ionizujícího záření na polovodiče (polovodičové 

součástky).  

Práce je rozdělená na dvě základní částí. V teoretické části jsou popsány různé 

druhy ionizujícího záření, degradační procesy, které se vyskytují v polovodičích, jejích 

vliv na provoz diod, tranzistorů a integrovaných obvodů a na konci jsou uvedeny 

příklady moderních polovodičových radiačně odolných součástek.  

Radiace může způsobit v elektronice různé degradační efekty od zhoršení 

vlastností, zvětšení šumu až po katastrofické selhání celého systému. Konkrétní efekty 

jsou silně závislé na konkrétní technologii a radiačním prostředí, proto v první kapitole 

jsou popsány různé typy ionizujícího záření. I přestože účinky radiace v některých 

pokročilých technologiích nejsou ještě dobře poznány nebo v některých případech zcela 

neznámé, nejznámější a nejdůležitější degradační procesy, které jsou důsledkem vlivu 

radiačního prostředí na zařízení, jsou popsány v druhé kapitole. Tam byla provedena 

základní klasifikace těchto mechanizmů a byly popsány nejčastější poruchy  

v polovodičových součástkách. 

U kosmických systémů je třeba zaručit potřebnou úroveň odоlnosti vůči poruchám 

a jejich vysоkou spоlehlivost. Na tyto elektronické součástky působí nežádoucím 

vlivem kosmické záření různého původu. V třetí kapitole je popsán celý postup při 

návrhu zařízení, které by mohlo snadno pracovat v takovém specifickém prostředí. Při 

dodržování tohoto postupu je možné zvýšit odolnost systému proti poruchám a celkovou 

spolehlivost systému.  

Dále v praktické části práci je popsán postup při návrhu zařízení, které se nachází  

v radiačním prostředí, provedeno modelování radiačních efektů (vlivu dávkového 

příkonu, jevů typu Single-Event Upset a celkové dávky TID) v programu PSpice.  

V poslední kapitole je ověřena možnost návrhu jednoduchého dozimetru s křemíkovou 

diodou. 

 



8 

 

1 POPIS IONIZUJÍCÍHO ZÁŘENÍ 

V této kapitole se seznámíme s definicí ionizujícího záření, které může být rozděleno na 

několik druhů, budou popsány tyto druhy a jejich vliv na materiály a jejich vlastnosti.  

1.1 Úvod do ionizujícího záření 

Pod zářením (radiací) obecně rozumíme procesy, při nichž dochází k přenosu energie 

prostorem "na dálku" prostřednictvím fyzikálních polí nebo mikročástic  

Záření může být ionizující anebo neionizující, v závislosti na tom, jak ovlivňuje hmotu, 

kterou prochází. Neionizující záření zahrnuje viditelné světlo, teplo, mikrovlny  

a rádiové vlny. Tento typ záření interaguje s materiály, kterými prochází, ale nemá 

dostatečnou energii k tomu, aby rozbil (rozštěpil) molekulární vazby nebo energeticky 

uvolnil (vybudil, excitoval) elektrony z atomů. 

V této části budeme se zabývat ionizujícím typem záření, které je principiálně 

znázorněno na obrázku 1.1. Před samotným rozborem je zde třeba definovat pojem 

ionizace. 

Ionizace je proces přeměny volného atomu nebo molekuly na iont (kladný nebo 

záporný). Záporné ionty vznikají dodáním záporného elektrického náboje (pomocí 

jednoho čili více elektronů) do elektronového obalu atomu, kladné ionty naopak – 

odtržením jednoho nebo více elektronů z obalu atomu. Tento proces nastává v látkách 

za zvýšené teploty, nebo (pro náš případ) při nárazu urychlených částic či fotonů [1]. 

 

Obr. 1.1: Proces ionizace: rozdělení hmoty na kladné ionty a záporné elektrony (převzato z [2]) 

Ionizující záření je označení pro takové záření, které způsobí úplné uvolnění 

(odstranění, excitaci) elektronu z atomového obalu, a tím dochází k ionizaci látky. 

Energie potřebná k uvolnění jednoho elektronu z vazby je řádově 5 až 25 eV. Např. 

ionizující záření zahrnuje elektromagnetické záření s vlnovou délkou kratší než 320 nm 

[2]. K ionizaci látky dochází tehdy, když energie dopadajícího fotonu nebo elektronu je 

větší než je energie vazby v atomu - výstupní práce (ionizační energie) [3]. Záření, které 

přenáší takovou kinetickou energii, se nazývá "ionizující".  
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Hlavní veličinou charakterizující toto záření je energie, která se vyjadřuje  

v elektronvoltech (eV), protože jednotka Joule (J) je zde velmi nepraktická. Jeden 

elektronvolt je definovaný jako energie, odpovídající kinetické energii, kterou získá 

elektron urychlený ve vakuu napětím jednoho voltu. To je jednotka technicky výhodná 

kvůli rozšířeným metodám měření energie částic [4]. Platí převodní vztah 1 eV = 

1,60219.10-19 J. 

Ionizující záření se vyskytuje trvale v prostoru, ve kterém se pohybujeme, protože je 

emitováno z povrchu Země, z okolních předmětů, přichází z atmosféry a z kosmického 

prostoru. Původ těchto zdrojů ionizujícího záření je tedy různý. Některé zdroje existují 

nezávisle na lidské činnosti, jiné jsou způsobovány rozvíjejícími se oblastmi vědy  

a techniky. [3] 

Občas dochází k záměně názvu "ionizující záření" s názvem "radioaktivní záření". 

Ionizující záření je název obecnější, protože zahrnuje všechny druhy ionizujícího záření, 

nehledě na jeho původ, také i záření získávané pomocí urychlovačů částic. Definice 

radioaktivní záření je spojena jenom s ionizujícím zářením, které je emitováno  

z radioaktivních nuklidů (přirozené a umělé). [3] 

Název ionizující záření zahrnuje, jak bylo uvedeno, jak záření korpuskulární, 

rentgenové, tak i záření gama. Vysokoenergetická oblast elektromagnetického záření je 

tvořena zářením X (rentgenovým) a zářením gama. Z hlediska spektrální klasifikace leží 

-záření energeticky za oblastí X-záření, směrem k vyšším energiím a krátkým 

vlnovým délkám. Obě tato záření mají stejnou fyzikální povahu (fotonové záření) a do 

značné míry podobné vlastnosti, mohou se lišit způsobem svého vzniku. V souvislosti  

s výše popsanou radioaktivitou gama byla učiněna následující terminologická dohoda  

o rozdělení záření  a X podle jejich vzniku. [3] 

Zářením  se nazývá fotonové záření vznikající v atomových jádrech (při deexcitaci 

vzbuzených jaderných hladin) - a to i v případě, když má nízkou energii několika keV. 

Zářením X (rentgenovým) se nazývá záření vznikající přeskoky elektronů mezi 

vnitřními hladinami v atomovém obalu a brzdné záření elektronů. 

Pět hlavních typů ionizujícího záření a jejich vlastnosti jsou uvedeny v tabulce: 

 záření alfa, 

 záření beta, 

 záření gama (včetně záření X), 

 neutronové záření, 

 kosmické záření. 

Tab. 1.1: Rozdělení ionizujícího záření [5] 

Druh záření Energie  Způsob ionizace 

kosmické záření 109 eV do cca 1020 eV 
přímo ionizující 

alfa záření  1,8 - 15 MeV 

beta záření  2,5 keV až desítky MeV 

nepřímo ionizující gama záření  > 10 MeV 

rentgenové záření 10 eV až 250 keV 
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1.2 Druhy ionizujícího záření 

Ionizující záření se dělí podle několika kategorií. Za prvé, ionizující záření se rozděluje 

podle charakteru ionizačního procesu na přímo a nepřímo ionizující. Za druhé, 

ionizující záření se dělí podle typu částic na vlnové a korpuskulární (částicové, 

elektrony, neutrony atd.). [6]. 

1.2.1 Přímo a nepřímo ionizující záření 

Přímo ionizující záření je tvořeno nabitými částicemi (elektrony, protony, částice alfa  

a beta apod.), které mají dostatečnou kinetickou energii k tomu, aby mohly vyvolat 

ionizaci [6]. Tento typ ionizujícího záření tvoří proud elektricky nabitých částic. 

Nepřímo ionizující záření zahrnuje nenabité částice (fotony, neutrony apod.), které 

samy prostředí neionizují, ale při interakcích s prostředím uvolňují sekundární, přímo 

ionizující nabité částice [6]. Podle tohoto typu ionizujícího záření neutrální částice 

interaguje a k ionizaci dochází druhotně z výsledku této interakce. Tedy kvanta nepřímo 

ionizující záření nejsou elektricky nabitá; vlastní kinetickou energii předávají v látce 

nejprve nabitým částicím (zpravidla elektronům) a ty až pak přímými účinky na atomy 

látku ionizují [3]. 

1.2.2 Vlnové a korpuskulární záření 

Podle teorie o vlnově-korpuskulárním dualismu je možné říct, že záření může vykazovat 

vlnové i korpuskulární vlastnosti.  

Korpuskulární záření je charakterizováno takovými veličinami jako elektrický 

náboje, klidová hmotnost a kinetická energie. Klidová hmotnost částic korpuskulárního 

záření je nenulová m0 > 0 kg. Jde o tok hmotných částic, které si zachovají svou 

existenci i po ukončení pohybu. V tomto případě rychlost těchto částic je menší než 

rychlost světla. Tyto hmotné částice se dělí na několik typu podle jejich hmotnosti:  

 těžké (alfa částice, protony a neutrony),   

 středně těžké (mezony), jsou to nestabilní částice existující při jaderných 

reakcích, 

 lehké (elektrony). [3,7] 

Oproti záření korpuskulárnímu záření vlnové má duální charakter a má vlastnosti 

jak elektromagnetického vlnění, tak i vlastnosti částic s nulovou hmotností m0 = 0 kg. 

Rychlost pohybujících se kvant vlnového záření je na stejné úrovni jako rychlost světla. 

Pokud záměrně zabrzdíme tok hmotných částic, tak odevzdají svou veškerou energii  

a potom zaniknou. Ten typ záření dál se dělí (jak již bylo definováno) na dlouhovlnné, 

rentgenové a gama. Ale v podstatě jedná se o stejný druh, rentgenové záření vzniká 

během vzájemné interakce elektronu z obalu a těžkých atomů v materiálu anody 

například v rentgenových přístrojích, betatronu, lineárních urychlovačích. [3,7] 

1.3 Vlastnosti jednotlivých druhů záření 

V této podkapitole bude popsáno pět hlavních typů ionizujícího záření, tj. alfa, beta, 

gama a rentgenové záření, neutronové a kosmické. Pro pochopení účinků záření ve 

vesmíru na elektronické součástky je důležité nejprve porozumět radiačnímu prostředí  

a interakci s materiály. 
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Nejprve se budeme zabývat vlastnostmi různých druhů záření a jeho interakcemi  

s látkovým prostředím z pohledu fyziky záření (tj. vlivu látkového prostředí na šíření 

záření, jeho absorpci, rozptyl či konverzi na jiné druhy záření).  

V další kapitole budeme mít interakce záření z pohledu vlastní látky vystavené 

záření, tj. účinků záření na fyzikální (a méně chemické) vlastnosti látky (především 

polovodičů a součástek z nich vyrobených). Zvláštní pozornost se tradičně věnuje 

účinkům záření na živou tkáň, ale to není náplní této práce.  

1.3.1 Záření alfa 

Alfa záření sestává z těžkých, kladně nabitých částic emitovaných atomy prvků, jako je 

uran a radium. Alfa záření lze úplně zastavit při průchodu hmotou, protože alfa částice 

rychle ztrácejí energii.  

Poznámka: Jsou dva termíny znamenající totéž: izotop a nuklid. Chemický prvek je 

látka, jejíž všechny atomy mají stejný počet protonů (stejné protonové číslo). Nuklid je 

látka, jejíž všechny atomy mají stejný počet protonů i stejný počet neutronů (stejné 

protonové i nukleonové číslo). (Nukleon je společný název pro proton a neutron, tedy 

částice, z nichž se skládá jádro atomu.) 

Prvky se v přírodě vyskytují většinou jako směs různých izotopů (různých nuklidů 

stejného prvku, mají stejné protonové číslo a různé nukleonové číslo). Odlišné nuklidy 

jednoho prvku se nazývají izotopy (například křemík má 24 izotopů, z nich tři jsou 

stabilní 28Si, 29Si a 30Si, podobně uran 235U a 238U). Jádra jednotlivých izotopů se 

obvykle liší svou stabilitou. Nestabilní nuklidy podléhající radioaktivní přeměně se 

nazývají radionuklidy. Název izotop pochází z řecké předpony iso- (stejno-) a topos 

(místo), protože v periodické tabulce se nacházejí na stejném místě [27]. 

Záření alfa je typické pro většinu přírodně radioaktivních izotopů. Novozélandský 

fyzik E. Rutherford ukázal, že alfa částice je prudce letící kladná jádra helia 2He4 

(helion), obsahující dva protony a dva neutrony. Situace je znázorněno na obrázku 1.2. 

Během alfa rozpadu jádro je schopno dosáhnout stabilnějšího stavu. Tento stav 

dovolí, aby dva protony a dva neutrony opustily původní jádro radionuklidu. Následně 

vznikne menší jádro, které má často stabilnější uspořádání. Nový prvek se nachází 

posunutý o dvě místa doleva v periodické tabulce prvků. Takže každá alfa částice má 

náboj + 2e. [8] 

 

Obr. 1.2: Alfa záření: Emise alfa částice z jádra atomu (převzato z [9]). 
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Alfa paprsky nemají velkou hodnotu tzv. lineárního přenosu energie (LET), takže 

je lze zastavit několika centimetry vzduchu nebo jedním listem papíru (obrázek 1.3). 

V kosmickém prostoru (ve vakuu) se heliová jádra mohou šířit neomezeně. 

 

Obr. 1.3: Zastavení šíření alfa paprsku jedním listem papíru (převzato z [10]). 

1.3.2 Záření beta 

Beta záření je záření dvojího druhu (negativní a pozitivní), které se skládá  

z pohybujících se elektronů emitovaných z jádra během radioaktivního rozpadu. Je více 

pronikavé než alfa záření. Obecně platí, že hliníková deska o tloušťce několika 

milimetrů, jeden milimetr plastu, několik centimetrů vody, nebo několik metrů vzduchu 

může zastavit beta záření (obrázek 1.4). V kosmickém prostoru (ve vakuu) se elektrony 

mohou šířit neomezeně. 

Během negativního beta rozpadu se neutron stává protonem, který zůstává v jádře, 

a elektronem, který vyletí ven (částice beta). Hmotnost nového jádro se zůstává 

přibližně stejná jako původní, ale kladný náboj o jednotku vzrůstá. V periodické tabulce 

je posunuté o jedno místo doprava. Nový prvek se nachází posunutý o jedno místo 

doprava v periodické tabulce. [8] 

 

Obr. 1.4: Zastavení šíření β-paprsku hliníkovou deskou (3 mm) (převzato z [10]). 

Jak bylo řečeno výše, beta záření je dvojího druhu β- a β+. Přeměna beta mínus je 

radioaktivní (dochází k emisi pozitronu (antičástice elektronu)). Emise pozitronu může 

být vysvětlena tím, že se neutron v atomovém jádru vyzáří elektron a elektronové 
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antineutrino, přičemž se změní na proton; proton zůstává v jádře, zatímco elektron  

a antineutrino jsou z jádra emitovány.  Při radioaktivní přeměně beta plus při níž 

dochází k emisí pozitronu (antičástice elektronu). Emisi pozitronu spočívá ve vyzáření z 

protonu v atomovém jádru pozitronu a elektronového neutrino, který se změní na 

neutron. [3] 

 

Obr. 1.5: Beta záření: Emise beta částice z jádra atomu (převzato z [9]).  

Při průchodu beta částic hmotným prostředím mohou nastat tyto jevy:  

 Elastický rozptyl. Změna směru pohybu nízkoenergetických částic pod vlivem 

elektrických sil na povrchu atomového jádra či elektronech v elektronovém obalu 

atomu. [3] 

 Ionizace. Děj, při kterém vznikají nositelé náboje (páry elektron-díra). [3] 

 Brzdné záření. Fotonové záření se spojitým energetickým spektrem, vznikající 

bržděním nabitých částic především v elektrickém poli jádra. [3] 

1.3.3 Gama záření a rentgenové záření 

Gama záření a rentgenové záření patří k nepřímo ionizujícím elektromagnetickým 

zářením. Záření gama nenese žádný elektrický náboj. Během procesu nevzniká jiný 

izotop, jádro jenom ztratí část své celkové energie. Gama částice jsou vysoce 

energetické fotony, které pronikají hluboko a je obtížné je zastavit. Gamma paprsky  

a rentgenové záření mají v podstatě stejné vlastnosti. Hlavní rozdíl mezi těmito dvěma 

typy záření spočívá v mechanismu jejich vzniku: rentgenové záření pochází z procesů 

mimo jádro, zatímco gama záření je produktem jaderného rozpadu (viz definice dříve). 

Gama záření, v závislosti na své energii, může procházet přes lidské tělo, ale může 

být zastaveno stěnami z betonu nebo olova. Gama paprsky mohou procházet desítky 

nebo stovky metrů vzduchu. Gama záření emitované například Cesiem-137 (137Cs) je 

tlumeno stokrát použitím olověné desky o tloušťce 5 cm (obrázek 1.6). V kosmickém 

prostoru (ve vakuu) se fotony (gama záření) mohou šířit neomezeně. 
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Obr. 1.6: Zastavení šíření rentgenového záření pomocí olověné desky (5 cm) (převzato z [10]). 

 

Obr. 1.7: Gama záření: Emise vysokoenergetické vlny z jádra atomu (převzato z [9]). 

 

Obr. 1.8: Rentgenové záření: Emise vysokoenergetické vlny z elektronového obalu atomu 

(převzato z [9]). 

Vlnová délka je u těchto záření v rozsahu 10-9 až 10-13 metru. Energie fotonů je 

dána vztahem [5] 
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ch
E


 , (1.1) 

kde h  je Planckova konstanta (6,626·10-34 J  s), c je rychlost elektromagnetického 

záření ve vakuu (3·108 m/s),   je vlnová délka záření. 

Existují tři typy interakce s látkou, které probíhají různými způsoby:  

 Fotoefekt 

Je-li energie gama částice větší než vazebná energie elektronu v atomovém obalu, 

nastane fotoelektrický efekt. Tento jev spočívá ve skutečnosti v tom, že foton interaguje 

s elektronem v obalu atomu. Energie fotonu, která je zmenšená o vazební energii 

elektronu, se mění v kinetickou energii uvolněného elektronu a gama částice zaníká. Na 

místo uvolněného elektronu přichází elektron z vyšší úrovně. [11] 

 Comptonův rozptyl  

Při interakce fotonu s volným elektronem z vyšší energetické hladiny vzniká elektron  

a sekundární foton gama záření se sníženou energií. Sekundární foton prochází jinou 

trajektorií, než původní. Úhel odchylky dráhy závisí na energii, která byla předána 

elektronu. Při teto interakci se mění vlnová délka záření kvůli předání části své energie 

atomům. Mechanizmus rozptylu je zobrazen na obrázku 1.9. [11] Předpokládáme, že 

v okamžiku srážky byl elektron v klidu na modře označeném místě. Foton měl před 

srážkou vlnovou délku λ1, hybnost p1 a energii Wf1. Po srážce získal elektron hybnost pe 

a protože musí platit zákon o zachování hybnosti (impulsu), musí klesnout hybnost 

fotonu na velikost p, a tím i jeho energie a vlnová délka (ta se prodlouží). 

 Tvorba elektron-pozitronových párů 

Při interakci fotonu s elektrickým polem foton jakékoli energie se nemůže ve vakuu 

přeměnit na páru elektronů-pozitronů, protože zákony o zachování energie a zároveň 

hybnosti nemohou být splněny. Může se to stát jen v blízkosti atomového jádra, které 

převezme část hybnosti fotonu, podmínkou pro tento proces tvorby párů je minimální 

energie primárního fotonu 1,022 MeV. [11] 

 

Obr. 1.9: Comptonův rozptyl dopadajícího fotonu volným elektronem (převzato z [11]). 

Mechanismy interakce je funkcí energie fotonů a počtu cílových atomů, jak je 

znázorněno na obrázku 1.10. [11] 
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Obr. 1.10: Mechanismy interakce gama záření s látkou: závislost počtu cílových atomů na 

energii fotonů  (převzato z [11]). 

1.3.4 Neutronové záření 

Neutronové záření se skládá z volných neutronů, obvykle vysílanými v důsledku 

spontánního nebo indukovaného jaderného štěpení. Je znázorněno na obrázku 1.11. 

Neutrony jsou nenabité částice, které přímo nezpůsobují ionizaci. Jsou absorbovány do 

stabilního atomu, čímž se stávají nestálými a pravděpodobněji emitují ionizující záření 

jiného typu. Interakce neutronů s atomy hmoty může vyvolat alfa, beta, gamma nebo 

rentgenové záření, které pak produkují ionizaci. Neutronové záření je v praxi jediný typ 

záření, který je schopen změnit stabilní materiály na materiály radioaktivní. [10] 

Neutrony mohou cestovat stovky nebo více metrů vzduchem, ale mohou být 

snadno zastaveny vodou obsahující vodík (obrázek 1.12). V kosmickém prostoru (ve 

vakuu) se neutrony mohou šířit neomezeně. 

 

Obr. 1.11: Neutronové záření: Emise neutronu z jádra atomu (převzato z [9]). 
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Obr. 1.12: Zastavení šíření neutronového svazku pomocí vody (20 cm) (převzato z [10]). 

1.3.5 Kosmické záření 

Radiační prostředí ve vesmíru je extrémně složité. Kosmické záření (v atmosféře Země) 

má dva různé původy: energetické částice z vesmíru obecně (obvykle označované jako 

galaktické kosmické záření) a ze Slunce [12] a můžeme je obecně klasifikovat jako: 

1) Galaktické kosmické záření (GCR), které pochází ze zdrojů mimo Sluneční 

soustavy. Obecně platí, že galaktické energeticky nabité částice GCR jsou 

většinou protony (85%) a heliové ionty (12%), zbytek obsahuje jádra všech 

známých prvků. [12]  

2) Sluneční kosmické záření (SCR), které emituje Slunce. SCR se skládá ze dvou 

kategorií radiace, nízkoenergetických částic slunečního větru a vysoce 

energetických částic ze slunečních erupcí (SPE). [12] 

3) Van Allenovy radiační pásy. Nízkoenergetické ionizované částice GCR vytvářejí 

pásy se zvýšeným zářením v blízkosti Země. Van Allenovy pásy se rozprostírají 

od výšky zhruba 400 km nad zemským povrchem do vzdálenosti asi 50 000 km. 

Rozpoznáváme vnitřní (tzv. protonový, cca 400 až 3 000 km, energetické 

protony s velkou energií.) a vnější pás (tzv. elektronový) 15 000 až 50 000 km, 

elektrony s energiemi v keV, je méně stabilní vůči magnetickému poli Země než 

vnitřní pás). 

Radiační pásy Země jsou schematicky znázorněny na obrázku 1.13. pásy obklopují 

Zemi symetricky okolo její magnetické osy. V průřezu mají pásy půlměsícovitý tvar, 

což je zapříčiněné topologií křivek geomagnetického pole. Zahušťující se křivky 

vyvolávají efekt magnetického zrcadla, proto jimi většina nabitých částic nemůže 

proniknout až k zemskému pólu. Částice se proto odrážejí zpět a putují k druhému 

zrcadlu, kde se opět odrazí. Tímto způsobem jsou částice v radiačním pásu dlouhodobě 

„uvězněné“ a jejich nejvyšší koncentrace se nachází nad rovníkem (kde jsou siločáry 

nejřidší). [28] 

Existují tři kategorie oběžných drah satelitů. LEO (Low Earth Orbit) je pod 2000 

km od povrchu Země. Reálně volíme pro satelity takové výšky, aby byly pod radiačními 

pásy (vnitřní hranice vnitřního van Allenova pásu - tedy max. do cca 350 km od 

zemského povrchu). MEO (Medium Low Earth Orbit) je mezi 2000 km  

a geostacionární drahou a HEO (Hign Earth Orbit) je geostacionární (geosynchronní) 

dráha ve výšce 35 786 km nad zemským povrchem. 



18 

 

Protože magnetické pole Země je nehomogenní, jsou v některých oblastech 

problémy s funkčností elektroniky, jmenovitě v oblasti tzv. jihoatlantické anomálie, kde 

je slabší magnetické pole Země. [29] 

Ve shrnutí hlavními zdroje energetických částic tedy jsou: 

1. protony a těžké ionty kosmického záření (energie 10 MeV až 100 GeV) 

2. protony a těžké ionty ze slunečních erupcí (energie do 1 GeV) 

3. protony a elektrony zachycené v radiačních pásech Země (energie 10-100 MeV) 

 

 

Obr. 1.13: Schéma radiačních pásů na oběžné dráze kolem Země (převzato z [12]). 

  

 

Obr. 1.14: Závislost dávkového ekvivalentu na nadmořské výšce pro kosmického záření 

v atmosféře Země (převzato z [13]).  
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Pro obyvatele Země je potřeba zmínit efekt tzv. Ochranného deštníku. Zemská 

atmosféra nás chrání proti mnoha nebezpečným vlivům přicházejícím z kosmického 

prostoru. Ozonová vrstva zabraňuje většině ultrafialového záření v pronikání až  

k povrchu Země, zemská magnetosféra a ionosféra tvoří štít proti vysoce nabitým 

částicím z kosmu (viz výše). Jinak je to ale samozřejmě s elektronikou v kosmu, kde 

tento ochranný deštník není.  

Změna složek dávkového ekvivalentu způsobená sekundárními složkami 

kosmického záření v atmosféře. Je znázorněna na obrázku 1.14. Elektronické zařízení 

na své cestě ze Země do vesmíru je vystaveno měnícímu se prostředí, kde jsou 

pohybující se částice a fotony ve velkém rozmezí energií. Pozorované účinky na úrovni 

zařízení 

a obvodů jsou spojeny se základními interakčními mechanismy mezi polovodičovým 

materiálem a dopadajícím zářením. Tyto účinky můžeme klasifikovat buď jako 

krystalové poruchy nebo ionizační poškození v závislosti na vytvoření páru elektron-

díry a/anebo posunu atomů z jejich místa v krystalové mřížce. Modely radiačního 

poškození budou diskutovány v další části. 

 

1.4 Fyzikální veličiny popisující záření a jejich 

jednotky (terminologie) 

Z praktického hlediska při popisu dějů probíhajících na částicové úrovni uvádíme 

energii v jednotce elektronvolt, 1 eV = 1,6021892 x 10 -19 Joulu. Družice a sondy se 

pohybují v prostředí, kde je energie částic i přes 100 MeV. 

V této kapitole budou uvažovány nejdůležitější dozimetrické veličiny, které 

popisuje ionizující záření, a jejich jednotky. Dozimetrie je tradiční označení pro obor, 

který se zabývá měřením ionizujícího záření, přesnější označení je radiometrie. Jako ve 

fotometrii i radiometrické veličiny se týkají zdrojů záření a interakcí záření 

s prostředím. Pro aplikace se musíme seznámit s celou (poměrně širokou) řadou veličin 

popisujících záření různého původu a vlastností.  

1 Aktivita zdroje  (intenzita záření) 

Definice veličiny: Počet radioaktivních přeměn v radioaktivním materiálu, vztažený na 

jednotku času dt 

dN
A

dt
 , (1.2) 

kde dN je počet samovolných přeměn v radioaktivním materiálu, k nimž dojde během 

časového intervalu dt. 

Jednotka SI: 1 Bq (Becquerel), [1 Bq = 1 s 
1 

] 

Jeden Bq znamená rozpad jedné částice na 1 s. 

Starší mimosoustavová jednotka: 1 Ci (Curie), [1 Ci  3,7 10
10 

s 
1 
 3,7 10

10 
Bq]. 

Definice mimosoustavové jednotky: Aktivita jeden Ci je aktivitou jednoho gramu 

izotopu 226Ra , tj. jednotka Curie vznikla měřením aktivity 1g prvku Radia 226. 
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1.1 Měrná aktivita zdroje (měrná intenzita záření) 

Definice veličiny: Aktivita vztažená na jednotku hmotnosti radioaktivního materiálu 

A
a

m
 , (1.3) 

kde A je aktivita zkoumaného vzorku radioaktivního materiálu a m je hmotnost tohoto 

vzorku. Podobně lze definovat i aktivitu objemovou, plošnou a lineární s příslušnými 

jednotkami. 

Jednotka SI: 1 Bq/kg [1 Bq.kg 
1 

= 1 s 
1

kg 
1 

] 

Starší mimosoustavová jednotka:  

1 Ci/kg [1 Ci.kg 
1 
 3,7 10

10 
s 

1
kg 

1 
 3,7 10

10 
Bq.kg 

1 
]. 

 

2 Tok (fluence) částic 

Definice veličiny: Počet částic dN, emitovaných v důsledku rozpadu radioaktivního 

materiálu, který vstoupí do koule o ploše hlavního řezu da 

da

dN
Ф  , (1.4) 

kde Ф je fluence částic, dN je počet částic, je da aktivní plocha, na kterou dopadly 

částice. Fluence částic (nebo tok hmotných částic) charakterizuje pole ionizujícího 

záření, které se nachází kolem zdroje záření.  

Jednotka SI: 1 / m2 = m-2 

 

2.1. Hustota toku (fluence) částic 

Definice veličiny: Počet částic dN, emitovaných v důsledku rozpadu radioaktivního 

materiálu, který vstoupí do koule o ploše hlavního řezu da, za jednotku času dt 

dN
Ф

da dt



, (1.5) 

Jednotka SI: 1 / m2 s= m-2 

Častěji užívané jednotky: 1 / cm2 min nebo 1 / cm2 s 

 

3. Tok (fluence) energie 

Definice veličiny: Součet energií (mimo klidových energií) dE, všech N částic 

emitovaných v důsledku rozpadu radioaktivního materiálu, který vstoupí do koule  

o ploše hlavního řezu da 

dE

da
  , (1.6) 

Jednotka SI: 1 J / m2. 
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3.1 Hustota toku energie 

Definice veličiny: Součet energií (mimo klidových energií) dE, všech N částic 

emitovaných v důsledku rozpadu radioaktivního materiálu, který vstoupí do koule  

o ploše hlavního řezu da, za jednotku času dt 

dE

da dt
 


. (1.7) 

Jednotka SI: 1 J / m2s. 

 

4. Dávka (dóza, absorbovaná dávka, radiační dávka) 

Definice veličiny: Střední energie přenesená ionizujícím zářením látce v objemovém 

elementu o hmotnosti dm 

dm

dE
D  , (1.8) 

kde dE  je střední energie ionizujícího záření, která je absorbována na látce a dm je 

hmotnost. 

Jednotka SI: 1 Gy (Gray) [Gy = 1 J/kg. 

Více se používají další jednotky: 1 mGy=10-3 Gy a 1 µGy=10-6 Gy.  

Starší jednotka v soustavě CGS:  

1 rad [1 rad = 1 erg g-1 = 0,01 J.kg-1] - platí 1 Gy = 100 rad. 

Absorbovaná dávka je mírou účinku záření, která se vyjadřuje pomocí množství 

energie ionizujícího] záření rovné 1 J absorbovanou tělesem nebo látkou o hmotnosti  

1 kg. V závorce se u jednotky udává příslušný materiál - pro křemík je to Gy (křemík) 

nebo Gy (Si). 

Běžné komerční součástky odolávají dávce asi do 10 krad(Si), satelity a mezi-

planetární sondy jsou však obvykle vystaveny dávce výše od 100 krad(Si). Další 

jednotkou je 1 Rentgen. Při expozici 1 Rentgenu záření gama absorbuje lidské tělo 

přibližně dávku 0,01 Gy, zde je přepočet tedy možný pouze pro částice gama.  

 

4.1. Dávkový příkon 

Definice veličiny: Přírůstek střední energie přenesená ionizujícím zářením látce 

v objemovém elementu o hmotnosti dm, za jednotku času dt 

*
dD dE

D
dt dm dt

 


. (1.9) 

Jedná se tedy o přírůstek dávky dD za jednotku času dt. 

Jednotka SI: Gy/s, obvykle 1 Gy/h. 
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5. KERMA (Kinetic Energy Relased in Material) 

Definice veličiny: Součet počátečních kinetických energií všech nabitých částic 

uvolněných nenabitými ionizujícími částicemi v uvažovaném objemu látky o hmotnosti 

dm 

KdE
K

dm
 . (1.10) 

Jednotka kermy je stejná jako jednotka absorbované dávky, tj. 1 Gy. Kerma se 

používá v souvislosti s nepřímo ionizujícím zářením. Za podmínky rovnováhy nabitých 

částic se kerma rovná absorbované dávce. 

 

6. Expozice 

Definice veličiny: Absolutní hodnota celkového náboje všech iontů jednoho znaménka 

dQ, vytvořených ve vzduchu při úplném zabrzdění všech elektronů, které jsou uvolněny 

z vazeb v objemovém elementu vzduchu o hmotnosti dm, prostřednictvím interakce 

s fotony nepřímo ionizujícího záření  

dQ
X

dm
 . (1.11) 

Jednotka SI: 1 C/kg 

Starší jednotka CGS:  1 R (Rentgen) [1 R = 2,58.10-4 C.kg-1] 

Poznámka: U expozice se měří intenzita radiace gama záření, která v 1cm-3 

suchého vzduchu při laboratorních podmínkách vytvoří ionty s nábojem cca 3,336e-

10C, tedy 258 μC/kg. Tato jednotka NELZE POUŽÍT pro jiné částice, než gama. 

 

6.1 Příkon expozice 

Definice veličiny: Přírůstek expozice X za jednotku času dt. 

dX dQ

dt dm dt



. (1.12) 

Jednotka SI: 1 A/kg ) 

Starší jednotka CGS: 1 R/h  

 

7. Ekvivalentní dávka (dávkový ekvivalent) 

Definice veličiny: Ekvivalentní dávka je absorbovaná dávka D ve sledovaném bodě ve 

tkáni, redukovaná z hlediska radiační hygieny jakostním (váhovým) faktorem Q, 

případně dalšími modifikujícími faktory, jejichž součin se označuje N, která vystihuje 

účinky ionizujícího záření na biologické organismy 

H D Q N   . (1.13) 
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Jednotka SI: 1 Sv (Sievert) [1 Sv = 1 J.kg-1]  pro dávku měřenou v Gy 

Starší jednotka CGS: 1 rem [1 rem = 0,01 Sv = 0,01 Jkg-1] pro dávku měřenou v rad 

V radiologické ochraně existují tři druhy dávek. Absorbovaná dávka je měřitelná 

fyzikální veličina, zatímco ekvivalentní dávka a efektivní dávka jsou specificky určeny 

k radiologické ochraně.  

Ekvivalentní dávka tedy popisuje biologický účinek ionizujícího záření. Vyjadřuje 

dávku záření gama, které by vyvolalo poškození organizmu, které vyvolá jiný druh 

záření. 

Je to součin absorbované dávky z každého typu záření, které působí na látku,  

a radiačního váhového faktoru (tabulka 1.4). Pro víc než jeden typ záření působící na 

látku je ekvivalentní dávka se počítá jako součet dávek jednotlivých ekvivalentních 

dávek. Jednotkou je sievert [Sv] [5] 

i

R

RT DwH  ,  (1.14) 

kde TH je ekvivalentní dávka, iD  - jednotlivá absorbovaná dávka, způsobená zářením 

druhu R  a Rw  - příslušný radiační váhový faktor.   

Tab. 1.2: Doporučené radiační váhové faktory (převzato z [5] [14]). 

Typ záření Rw [-] 

fotony 1 

elektrony a mezony 1 

fotony a nabité piony 2 

částice alfa, štěpné 

fragmenty, těžké ionty 
20 

neutrony spojitá závislost na energii neutronů 

 

Jakostní faktor je určený pro různé druhy ionizujícího záření a jeho hodnoty jsou závislé 

také na lineárním přenosu energie LET (tabulka 1.3). [5] 

Tab. 1.3: Hodnoty jakostní faktor Q určený pro různé druhy ionizujícího záření (převzato z [5] 

[14]). 

LET [keV/µm] jakostní činitel Q (L) 

méně než 10 1 

10 - 100 0,32 L - 2,2 

více než 100 300 L-0,5 
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7.1 Příkon ekvivalentní dávky 

Definice veličiny: Přírůstek ekvivalentní dávky za jednotky času dH/dt. 

Jednotka SI: 1 Sv/s nebo 1 Sv/hod. 

 

8. Dráhový úbytek energie (lineární přenos energie, Linear Energy 

Transfer, LET) 

Definice veličiny: Dráhový úbytek energie je poměr střední energii předané látce 

prolétající částicí ke vzdálenosti, kterou prošla tato částice. Jednotkou lineárního 

přenosu energii je J/m , často se užívá jednotka keV/µm [14]  

dx

dE
L  , (1.15) 

kde dE je energie, která byla odevzdaná nabitou částicí při průchodu po dráze o délce 

dx . V tabulce 1.2 jsou uvedeny typické hodnoty LET pro různé typy záření.  

Veličina LET tedy udává energii, kterou nabitá částice uvolní na jednotkové dráze 

v zasaženém materiálu, ve spojení s danou součástkou popisuje její funkční prahový 

limit k pohlcení energie nabité částice 

Tab. 1.4: Hodnoty LET pro různé typy záření (převzato z [14]). 

Typ záření LET [keV/µm] 

cobalt-60 gama záření 0,3 

250 kVp rentgenové záření 2 

14 MeV neutronové záření 12 

2.5 MeV alfa záření 166 

2 GeV kosmické záření 1000 

 

Radiace s hodnotou LET <10 keV/μm je obecně považováno za nízké LET (gama  

a rentgenové záření – potřebuje delší dráhu na ztrátu energie). Vysoké LET je  

u neutronového, alfa a kosmického záření (ztratí energii na krátké dráze). [14] 

1.5 Zdroje ionizujícího záření 

Ionizující záření v pozemském prostředí se může vyskytovat buď přirozeně, nebo uměle 

- vytvářeno lidskou činností.  

 

1.5.1  Přírodní zdroje ionizujícího záření 

Přírodní zdroje ionizujícího záření (myslíme nyní na Zemi) představují přibližně 86 % 

naší roční průměrné dávky záření. Vysvětlení každého z těchto zdrojů je uvedeno níže.  

 Radon 

Radon je chemický prvek se symbolem Rn a atomovým číslem 86. Radon je 

radioaktivní plyn přirozeně se vyskytující jako produkt rozpadu rádia 88Ra, který je 
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přítomen ve všech horninách a půdách. Nejstabilnější izotop radonu je 222Rn a má 

poločas rozpadu 3,8 dne. Radon vstupuje do budov ze země a může někdy vytvářet až 

nepřijatelné úrovně. [13]  

 Thoron 

Izotop 220Rn je přirozeným produktem rozpadu nejstabilnějšího izotopu thoria 
232Th  a obecně se označuje jako thoron. Má poločas rozpadu 55,6 sekundy a také vysílá 

alfa záření. Stejně jako radon, thoron je přirozeně se vyskytující radioaktivní plyn. Ten 

se nachází uvnitř stavebních materiálů ve vnitřním vzduchu. Radiační dávky jsou 

obvykle mnohem nižší než dávky radonu. [13] 

 Kosmické záření 

Země je neustále bombardována vysokým množstvím energie z vesmíru, což už 

bylo popsáno v předchozí kapitole 1.3.5. 

 Přírodní radioaktivita v půdách 

Přirozeně se vyskytující radioaktivita existuje od vzniku Země. Radionuklidy 

uranu, thoria a draslíku jsou poměrně hojné v Horninách (skalách) a půdách. Gama 

záření vyzařované z těchto radionuklidů nám dává radiační dávku. [13] [15] 

Celosvětová průměrná roční efektivní dávka záření je uvedena v tabulce1.5. 

Tab. 1.5: Průměrná dávka radiace z přírodních zdrojů (převzato z [15]). 

Zdroj 
Celosvětová průměrná roční 

efektivní dávka [mSv] 

Externí expozice 

Kosmické paprsky 

Pozemní záření gama 
0.4 

0.5 

Interní expozice 

Radon, thoron 

Požití 
1.2 

0.3 

Součet 2.4 

1.5.2 Umělé zdroje ionizujícího záření 

Jedná se o přibližně 14% naší roční dávky radiace a převládají různá použití radiace  

v medicíně.  

 Lékařské využití záření 

Mnoho procedur prováděných v lékařské diagnostice zahrnuje expozici radiaci, jako 

jsou rentgenové vyšetření zubů a hrudníku, mamografie, angiokardiogramy ke 

stanovení srdeční funkce a nukleární medicína používající radioaktivní léčiva k určení 

fungování orgánů těla. [13] [15] 

 Záření na pracovišti 

Lidé pracující s radioaktivními materiály mohou dostat dávku radiace. 

 Jaderné výbuchy  

Je jedním z nejznámějších umělých zdrojů, při kterém vzniká velké množství záření 

alfa, beta, gama a rentgenového, ale i neutronového a protonového.  
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 Jaderné reaktory 

 Ionizující částice používané v průmyslu a v lékařství 

 Radioaktivita v životním prostředí 

Radioaktivita je také přítomna v našem prostředí kvůli testování jaderných zbraní, 

nehodám v jaderných zařízeních a povolenému vypouštění radioaktivních odpadů  

z jaderných a jiných zařízení. Stejně jako u přírodních radionuklidů se tato umělá 

radioaktivita vyskytuje v zemi, ve vzduchu, v potravinách a ve vodě. [13] [15] 

Celosvětová průměrná roční efektivní dávky v roce umělých zdrojů v tabulce1.6. 

Tab. 1.6: Průměrná dávka radiace z umělých zdrojů (převzato z [15]). 

Zdroj 
Celosvětová průměrná roční 

dávka radiace [mSv] 

Přírodní pozadí 2.4 

Diagnostické lékařské vyšetření 0.4 

Atmosférické jaderné testování 0.005 

Černobylská nehoda 0.002 

Výroba jaderné energie 0.0002 
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2 DEGRADAČNÍ PROCESY V 

POLOVODIČOVÝCH SOUČÁSTKÁCH 

V této kapitole budou popsány (za prvé) obecné účinky vlivu záření na polovodiče a (za 

druhé) vlivy na jednotlivé typy součástek - diody, tranzistory a integrované obvody. 

Studium vlivu radiace (ozáření) různými druhy částic s různou energií je důležité jak 

z hlediska schopnosti součástek pracovat v prostředí se zvýšenou radiací, tak i např. 

z hlediska využití polovodičů jako detektoru. 

V předchozím textu jsme se zabývali vlastnostmi různých druhů záření a jeho 

interakcemi s látkovým prostředím; bylo to však především z pohledu fyziky záření, tj. 

vlivu látkového prostředí na šíření záření, jeho absorpci, rozptyl či konverzi na jiné 

druhy záření. Zde se budeme interakcemi záření zabývat z pohledu vlastní látky 

vystavené záření, tj. účinkům záření na fyzikální a chemické vlastnosti látky. Vliv 

záření na živou tkáň nebudeme v této diplomové práci probírat.  

V kosmu (na satelitech) se užívají nejrůznější druhy elektronických přístrojů  

a zařízení, které jsou v kosmu vystaveny proudům vysoce energetických nabitých 

částic, elektronů, protonů a iontů (zmizela ochrana atmosférou a magnetickým polem 

Země – ochranný deštník). Důsledky jsou známé: chybovost a někdy i celkové selhání 

zařízení. 

Naše atmosféra je prostoupena tokem různě nabitých a neutrálních částic, které ve 

své kombinaci vytváří ionizované radiační prostředí. Tyto částice jsou vytvořeny vlivem 

toho, že je atmosféra Země bombardována nepřetržitým tokem částic primárního 

kosmického záření, jehož částice (převážně vysoce-nabité protony) interagují (sráží se) 

s atomy prvků v atmosféře (hlavně dusíku a kyslíku) a vytváří kaskádu částic 

sekundárního kosmického záření dopadající k Zemi. 

Velikost toku sekundárních částic je na hranici atmosféry přibližně 3 částice/cm2s, 

na úrovni letové výšky (10 km) je tok záření 10 částic/cm2s, vlivem vysoké hustoty 

nejnižších vrstev atmosféry je většina částic absorbována. Tok záření na úrovni moře je 

už menší než 0,1 částice/cm2s. Částice záření mohou mít různou energii. Její rozložení 

je odhadováno následovně: 53 % částic <1 MeV, 20 % částic 1 až 10 MeV a 27 % 

částic >10 MeV.  

2.1 Účinky záření na polovodičové materiály  

a součástky 

Moderní polovodičové součástky jsou citlivé na ionizující záření. Nicméně jsou široce 

používány ve vojenské a kosmické oblasti a v jaderném průmyslu (a v dalších 

průmyslových odvětvích, kde pracujeme s ionizujícím (radioaktivním) zářením). 

Současně se používá řada technologických, obvodových a softwarových řešení, která 

snižují důsledky vlivu radiace. 

Ionizující záření vyskytující se přirozeně na Zemi, v atmosféře a ve vesmíru působí 

na polovodičové součástky v elektronických zařízeních tak, že ovlivňuje jejich 

funkčnost a způsobuje poruchy. Tyto efekty jsou v mikroelektronice nazývány (podle 

závažnosti)  
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 Single Event Effects (SEE),  

 Total Ionizing Dose (TID), 

 Displacement Damage (DD). 

Jsou to jednotlivá radiační poškození, která vedou k přechodným (dočasným, 

jednorázovým, vratným, nedestruktivním) změnám charakteristik nebo k nevratným 

poruchám polovodičových součástek. Rozhodující je velikost energie záření (částic), 

druh záření a velikost dávky - časové trvání záření (jednorázové, dlouhodobé). 

Nejprve se zaměříme na jevy (radiační poškození) SEE. Tyto jevy nejčastěji 

způsobují nedestruktivní poruchy v elektronických systémech, které ovlivňují jejich 

chování. Jevy typu SEE můžeme zjednodušeně charakterizovat jako ionizaci 

polovodiče (vznik párů elektron-díra). 

Jevy Total Ionizing Dose (poruchy ionizací, zjednodušeně ionizace dielektrika)  

a Displacement Damage (zjednodušeně krystalové poruchy), způsobující destruktivní 

poruchy a degradaci elektrických parametrů součástek, se budeme zabývat v dalším 

textu. 

2.2 Jevy typu Single Event Effects 

Všechny SEE jevy jsоu způsоbeny jednоu nebo více částicemi (prоtо Single Event 

Effects, že se jedná o osamocené částice), které interagují uvnitř pоlоvodičоvých 

součástek tím, že přináší svoji energii. Do pоlovodičových sоučástek vstupují těžké 

částice, prоnikají hlubоko do polovodičového materiálu a zanechávají za sebou stopu 

volných nosičů (párů elektrоn-díra). S jevy typu SEU je spоjena veličina LET (Linear 

Energy Transfer). 

Podle jevů, které občas mоhоu způsobit v zařízení pоruchu, rozdělujeme následky 

jevu SEE na “soft errоrs” (SEU, MBU, SET, SEFI) a “hard errоrs” (SEL, SEB, SEGR  

a SHE), které popíšeme dále. 

1.  Single Event Upset (SEU) je nejčastějším typem z jevů SEE. Částice záření 

způsоbí vznik nábоje v polovоdičové sоučástce, který je dоstatečně velký k překlopení 

logického stavu jednoho bitu. Definice pоdle NASA: "radiation-induced errors in 

microelectronic circuits caused when charged particles (usually from the radiatiоn belts 

or from cоsmic rays) lоse energy by ionizing the medium through which they pass, 

leaving behind a wake of electron-hole pairs." 

Mezi mikroelektronická zařízení citlivá na vliv jevů typu SEU patří hlavně 

paměťové buňky a registry. Vzhledem k velké koncentraci těchto součástek jsou velmi 

zranitelné mikroprocesorové cache paměti a registry, SRAM paměti, оbvоdy typu ASIC 

a FPGA. Chyby způsobené SEU spadají do kategorie tzv. soft errors, které jsоu snadnо 

opravitelné přenastavením logické hоdnoty daného bitu. Pоdle tohо, jak dlouhо v těchtо 

obvodech účinky SEU působí, lze vzniklé poruchy [30] rozdělit na: 

 Přechodné chyby - tyto chyby mоhоu vzniknоut v rozličných paměťоvých 

prvcích, způsobují změnu obsahu cache paměti, hlavní paměti a registrů. Tyto 

chyby se nazývají přechodné, protože jsou snadno detekovatelné a je možné je 

jednoduše opravit za běhu programu pouze přenastavením narušeného 

paměťového místa. Na obrázku 2.1 je znázorněno překlopení hodnoty ve flip-

flop registru vlivem SEU a následné narušení výpočtu kombinační logiky. [31] 
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 Trvalé chyby - trvalé chyby mohou být způsobeny např. v konfigurační paměti 

FPGA, která může být opravena pouze nahráním nové konfigurace. [31] 

 

Obr. 2.1: Překlopení bitu vlivem SEU efektu na vstupu AND hradla v FPGA (převzato z [30]). 

Poznámka: V praxi se jev SEU obvykle nazývá slabý proudový impulz. Vniknutí 

rychlé částice indukuje krátký proudový impulz (kolem 1 ns) v PN přechodu 

pоlоvodiče. Pokud energie tohоtо impulzu bude vyšší než kritická hodnota, může dojít 

k přemazání informace v paměťové buňce (nenávratná ztráta). Slabý proudový impulz 

tuto součástku nezničí a po opakované inicializaci nebo po přepsání dat ji lze uvést do 

původního stavu. [31] 

Při miniaturizaci elektrоnických součástek se značně zvyšuje jejich radiační 

citlivost. Dříve prоudový impulz způsobovaly pouze těžké ionty, dnes stačí i energie 

zachycených protonů. Díky jejich pоčtu v radiačních pásech Země se zvýšila  

i frekvence pоpisovaného pоškození. 

Z pohledu fyziky je to vlastně fotoelektrický jev na přechodu PN (podobně jako 

solární články). Zvyšuje parazitní proudy a ovlivňuje přenášené signály. Pro odolnost 

vůči těmto jevům se používají speciální technologie, například izolace dielektrikem 

(SOI). 

2. Multiple Bit Upset (MBU) může způsobit vícenásobný výskyt SEU efektů  

v elektronickém zařízení. Energetické částice mohou v závislosti na fyzickém umístění 

a velikоsti paměťových buněk v zařízení např. ovlivnit více sousedních paměťоvých 

buněk a tím narušit více bitů v jediném slově. Míra výskytu MBU efektů оdpоvídá 

maximalně 1 až 2 % četnosti výskytu SEU. Čím více se zvyšuje integrace  

a miniaturizace číslicových obvodů, tím více vzrůstá pravděpоdobnost výskytu těchto 

porušení. [31] 

Poruchy způsobené tímto efektem se vyznačuje horším dopadem na funkčnost 

systému, protože prо оpravu vícenásobné chyby nemusí být dostačující ani standardní 

opravné kódy či algоritmy (ECC). [31] 

3. Single Event Transients. Společně s výskytem SEU efektu může v daném 

elektronickém zařízení vzniknout také následný Single Event Transients (SET) efekt, 

tedy se impuls, který byl vyvolan rušivým signálem nebo napětím, šíří uvnitř tohoto 

obvodu a může být definova jako nová informační hodnota, kvůli níž může vyvolat 

nežádoucí reakci. 

Na obrázku 2. 2 je znázorněno vytvoření pulsu napětí na výstupu CMOS invertoru, 

který je sepnut prоudem indukоvaným na tranzistoru pMOSFET, když na jeho hradlo 

dopadá částice záření. [31] 
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Obr. 2.2: Napěťový puls na výstupu CMOS invertoru vlivem jevu SET (převzato z [32]). 

Poznámka: V praxi se jev SET obvykle nazývá řetězový proudový impulz. Jediná 

nabitá částice vyvolávající proudový impulz může u některých technologií jako SRAM 

nebo DRAM způsobit řetězový efekt. Zasažena je ne pouze jedna, ale několik buněk 

najednou. Tento jev je mnohem nebezpečnější než slabý proudový impulz, jelikož 

oklame systéme detekce a korekce chyb (EDAC) v pamětech. Ten je užíván právě proti 

efektu slabého proudového impulzu. [31] 

4. Single Event Functional Interrupt. Vznik SEU efektu v součástkách, které 

jsou kritickým místem složitějšího zařízení (např. programový čítač, speciální registr), 

může vyvolat následný Single Event Functional Interrupt (SEFI) efekt, který narušuje 

řídicí tok programu. Poruchy způsobené vlivem SEFI efektu se vyskytují u non-volatile 

FLASH pamětí, SDRAM, FPGA implementоvaných pomocí SRAM, mikroprocesorů  

a mikrokontrolérů. [31] 

V případě SRAM FPGA může potenciální SEFI efekt narušit interní propojení 

funkčních bloků (např. paměti nebo specializované obvody) a způsobit tak náhodné 

připojení/odpojení některého z doprovodných vodičů (signálů). Ještě jedním důsledkem 

může být přivedení daného vodiče na zem nebo k napájení. [31] 

5. Single Event Latch-up. Single Event Latch-up (SEL) efekt způsobuje „hard 

errors“, vytváří parazitické PNP a NPN bipolární tranzistory v CMOS integrovaných 

obvodech, což nasledně způsobuje přivedení napájecího napětí na zem a ke zkratování 

součástek. Způsobený poruchový stav obvodu může být obnoven jenom restartováním 

napájení zařízení [33]. 

Vlivem zkratu se může v obvodu objevit nadproud, a když nebude ihned odstraněn, 

pak může dojít k úplnému selhání součástek kvůli nadměrnému zahřátím, a tím pádem 

dojde k roztavení hliníkové metalizace (napájecí linky).  

Poznámka: V praxi se jev SEL obvykle nazývá silný proudový impulz 

(elektronová lavina). Dopadem jen jediné nabité částice může dojít k trvalému 

poškození elektronické součástky. Toto záleží na energii částice a radiační citlivosti 

součástky. Jestliže je dostatečný náboj přenesen například do substrátu struktury 

CMOS, tak může dоjít k narušení jehо nоrmálně minimální vоdivosti, a tedy k jehо 

trvalému sepnutí.  

6. Single Event Burnout. Zařízení jako jsou N-kanálové výkonové MOSFET 

tranzistory, IGBT tranzistory, bipolární výkonové tranzistory a diody, které mají 
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nastaveny velký pracovní bod a vysoké vnitřní elektrické pole, jsou náchylné na vznik 

poruchy vlivem jevů typu Single Event Burnout (SEB) [34], kvůli nemuž může dojít ke 

zkratu v obvodu a selhání součástky. 

7. Single Event Gate Rupture. Jev Single Event Gate Rupture (SEGR) může 

ohrozit N-kanálové i P-kanálové výkonové MOSFET tranzistory. Je charakterizován 

lokálním zhroucením dielektrika, kvůli kterému může dojít k destruktivní vyhoření 

součástky. 

8. Single Event induced Hard Error. Jev Single Event je vyvolán Hard Errors 

(SHE) a způsobuje poruchu, která nejčastěji vzníká v SRAM a DRAM pamětích, kdy 

větší množství nahromaděného náboje může způsobit neschopnost změny stavu 

paměťové buňky – tzv. zaseknutí bitu (stuck bit). [34] 

Poznámka k paměťovým součástkám: Nejjednodušším způsobem ochrany je 

"kontrola parity", která obsahuje informaci o sudém čili lichém počtu jednotlivých 

logických stavů v datové sadě. Kоntrola parity upоzorní na výskyt chyby v sadě jenom 

v případě lichého počtu těchto chyb.[34] 

„Hammingovo kódování“ vytváří kontrolní sumu z datové sady. V případě jediné 

chyby v sadě lze zjistit její umíštění, a lze ji hned opravit. Když chyb je víc než jedná, 

pak může být zjisten jenom jejich počet. Toto kódování se nehodí při výskytu 

mnohonásobných chyb. „Reed-Solomonovo kódování“ umožňuje opravu 

vícenásobných chyb i po sobě jdoucích. „Konvoluční kódování“ vkládá kontrolní bity 

postupně přímo do datového řetězce, zajišťuje kvalitní ochranu proti izolovaným 

náhodným chybám, a proto se používá v komunikačních systéméch. V praxi se většinou 

různé metody kombinují, proto náslesně lze vytvořit velmi vydatný systém ochrany dat. 

[34] 

2.3 Poruchy ionizací (Total Ionizing Dose, TID) 

Radiační dávkou se nazývá přijaté kumulativní množství částic jednotlivě málo 

energetických, ale z dlouhodobého hlediska ve významných množstvích. Poruchy 

ionizací typu TID (Total ionizing dose) se týkají dielektrických vrstev. Při interakci 

dojde k uvolnění nosičů, které pomocí difúze nebo driftu putují na jiné místo, kde jsou 

zachyceny. Zde způsobují koncentraci náboje, což má za následek vznik parazitního 

elektrického pole. Ionizační poškození závisí primárně na velikosti absorbované energie 

a je nezávislé na druhu ozáření.  

S poruchou TID je spojena veličina absorbovaná dávka (je závislá na absorpčním 

materiálu) měřená v praxi v „radech“ (radiation absorbed dose) s udáním příslušného 

materiálu v závorce např. rad (Si) přičemž 1 rad = 0,00001 J na gram materiálu. Běžné 

komerční součástky odolávají dávce asi do 10 krad(Si). Satelity a meziplanetární sondy 

jsou však obvykle vystaveny dávce výše od 100 krad(Si). 

Přiblížení podle NASA: "Total ionizing dose in electronics is similar to a sunburn 

to humans. Total dose is the cumulative ionizing radiation that an electronic device 

receives over a specified period of time. Like a sunburn to humans, the damage is 

dependant on the amount of radiation and how long it took to accumulate the total 

dose."  

Jako příklad součástky, na kterou bude mít ionizace velký vliv, je tranzistor 

MOSFET. Dielektrická vrstva pod elektrodou hradla SiO2 je vystavená ozáření, které 

způsobuje ionizaci, vygeneruje ve vrstvě SiO2 pár e− a h+. 
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Elektrony, jelikož mají vyšší pohyblivost než díry, nezrekombinují s děrami, ale 

jsou injektovány do substrátu. Díry mohou být zachyceny v objemu oxidu nebo pastmi 

na rozhraní SiO2-Si a vytvářejí zde kladný náboj. Zachycený náboj na rozhraní SiO2-Si 

vede k posunu prahového napětí unipolárních tranzistorů a případně funkčnímu selhání. 

[18] 

Ionizující záření také vytváří nové energetické hladiny v zakázaném pásu rozhraní 

SiO2-Si. Tyto hladiny mohou být obsazeny elektrony nebo děrami (podle polohy 

Fermiho hladiny v rozhraní) a přičítají se nebo odečítají k náboji oxidu. Snižování 

rozměrů struktur snižuje odolnost proti tomuto druhu poškození. 

Základní mechanismus poruchy ionizací je znazorněn na obrázku 2.3 [18]: 

 Generování párů elektron-díra (17 eV / pár v SiO2). Hustota vytvořených párů elektron-

díra závisí na materiálu. 

 Způsobení rekombinace (závisí na zdroji záření a elektrickém poli). 

 Pohyb zbývajícího volného nosiče v oxidu. 

 Vytvoření zachyceného náboje přes zachycování dír v místech defektů nebo vytvoření 

povrchového záchytu kvůli reakcí s vodíkem ve vrstvě SiO2. 

 

Obr. 2.3: Mechanism poruchy ionizací struktury MOS (převzato z [18]). 

V souhrnu pro aplikace - účinky TID obecně lze zmírnit správným použitím 

stínicích materiálů. Tyto účinky závisí na přenosu energie z radiačního prostředí. Tím, 

že částice projde přes stínicí materiál, interaguje s tímto materiálem a ztrácí energii 

(dostatečná ztráta energie při průchodu stínicím materiálem může znamenat, že částice 

nepoškodí elektroniku uvedenými mechanizmy). 

2.4 Krystalové poruchy (Displacement Damage, DD) 

Krystalové poruchy (poruchy krystalové mřížky) vznikají tak, že srážka částice s ato-

mem mřížky způsobí jeho dislokaci. Podle velikosti předané energie a hybnosti ne-

ionizujícího záření atomu mřížky, jsou možné 2 druhy poruch: jednoduché poruchy  

a shluky (řetězové poruchy, clustery). Energie a hybnost předaná částici závisí na její 

hmotnosti a energii dopadajícího záření/částice. Vzniklé poruchy v krystalu se mohou 

pohybovat. 
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Výsledkem je degradace krystalové struktury (a změna elektrických vlastností 

krystalu) až změna chemického složení polovodičových součástek (při dlouhodobé 

expozici). Chemická změna je označována jako transmutace prvku ozařováním 

neutrony, toto se používá při výrobě, například když je křemík dotován fosforem 31P, 

který vzniká neutronovým ozařováním izotopu křemíku 30Si [17]. 

Termální klín: Vzhledem k tomu, že interakce v polovodičovém materiálu 

probíhají po krátké cestě, dochází v dané omezené oblasti k celé ztrátě energie. Jestliže 

částice nemají dost energie k ionizaci jiných částic, přemění se kinetická energie na 

teplo. Výsledkem je tepelný ohřev, což vede k lokálnímu zahřátí až roztavení a k opě-

tovnému ochlazování. Takový proces se nazývá termální klín. [17].  

V krystalových poruchách (přesněji řečeno v poruchách posunutím) dochází 

k posunutí atomů mimo mřížkové polohy. Energie kolem 20 eV může uvolnit například 

atom křemíku z jeho mřížkového místa. Defekty mohou být buď jednoduché nebo 

kaskádové (delší řetězce posunutých atomů). V křemíku vysoký obsah neutronového 

záření může způsobit vznik klasteru/kaskády defektů (obrázek 2.4), zatímco 

nízkoenergetické elektrony, záření gama a rentgenové mohou způsobit jednoduché 

vady. Například 1 MeV neutron přenáší kolem 60 až 70 keV na atom křemíku, který 

zase vytlačuje zhruba 1000 dalších atomů v oblasti o velikosti přibližně 0,1μm. [16] 

 

Obr. 2.4: Kaskádová srážka částic v křemíku (převzato z [19]). 

Tato poškození se projevuje třemi důležitými způsoby:  

 Vytvoření středních energiových stavů v zakázaném pásu, které usnadňují přechod 

elektronů z valenčního pásu do vodivostního. V oblastech ochuzení to vede k zvý-

šení (závěrného) proudu u diod s PN přechodem pracujících v závěrném směru, 

v propustném směru – k rekombinaci, tj. ztrátě náboje. 
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 Vytvoření stavů (energiových hladin) v blízkosti okrajů obou dvou pásů, které 

usnadňují zachycování nábojů. 

 Změna dotovacích charakteristik (změna hustoty donoru nebo akceptoru) [16]. 

Role středních energiových stavů je znázorněna na obr. 2.5. Vzhledem k tomu, že 

mezipásmové přechody v křemíku vyžadují přenos momentu hybnosti, jsou přímé 

přechody mezi vodivým a valenčním pásy velmi nepravděpodobné. Vytvoření 

přechodných stavů v zakázaném pásu poskytuje „odrazové můstky“ pro procesy 

vyzařování a zachycení. Jednotlivé kroky emise děr/elektronů a jejich zachycení jsou 

znázorněny na obr. 2.5a-d. Jestliže defekt se nachází blízko okráje pásů, tak může dojít 

k záchytu náboje a jeho uvolnění po nějaké době (obr. 2.5e). Ten proces se nazývá 

zachycení v pasti. [16] 

 

Obr. 2.5: Emisní a zachycovací procesy prostřednictvím středních energiových stavů  

(převzato z [16]). 

Krystalová porucha závisí pouze na neionizující ztrátě energie NIEL (NonIonizing 

Energy Loss), která závisí na typu částic a její energii. Jelikož rentgenové záření nevede 

k přímému poškození, neboť zachování hybnosti nastavuje pro fotony prahovou energii 

250 keV. Tabulka 2.1 uvádí porovnání poškození při krystalových poruchách pro 

několik druhů záření pro různé typy částic a energie. [16] 

Tab. 2.1: Relativní poškození při krystalových poruchách (převzato z [16]). 

Částice Proton Proton Neutron Elekron Elektron 

Energie 1 GeV 50 MeV 1 MeV 1 MeV 1 GeV 

Relativní poškození 1 2 2 0,01 0,1 

 

Podle [18] na hodnotě NIEL závisí koncentrace defektů a jen 0,1 % od celkové 

energie připádá na krystalové poruchy (obr. 2.6). 
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Obr. 2.6: Porovnání účinků ionizující a neionizující ztráty energie (převzato z [18]). 

NIEL udává množství kinetické energie uvolněné do látky. Jednotka NIEL je 

keVcm2/g. Jednoduchá opatření, pokud jde o ionizující záření, nejsou možná, proto 

poškození je specifikováno pro určitý typ částic a energii (obrázek 2.7). [13][18] 

Při malém vystavení radiačnímu prostředí jsou pozorovatelné účinky malé, ale 

účinky se kumuluji (narůstají) s dobou ozáření. 

 

Obr. 2.7: Závislost neionizující ztráty energie na typu částic a energie (převzato z [20]). 

Solární článek je příkladem pro tuto kategorii poruch, protože se běžně používá. 

Solární článek je v podstatě dioda (přechod PN) s jednou stranou vystavenou osvětlení 

Sluncem. Obecně platí, že stínění je účinné pro zmírnění těchto účinků, ale přidání 

stínění k vyřešení tohoto problému je obtížné. Stínění (nazývané krycí sklo v této 

aplikaci) musí být průhledné optickým fotonům a vytvářet dobré optické rozhraní na 

solárním článku (minimalizovat účinky lomu). I při splnění těchto podmínek se ztráty 

přenosu zvyšují se zvyšující se tloušťkou krycího skla. Proto musí být dosaženo 

rovnováhy mezi povolenou degradací radiace a účinností výroby energie. 
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Shrnutí: Krystalové poruchy v polovodičích mají významný dopad na jejich 

elektrické vlastnosti. Krystalové poruchy se projevují v několika oblastech:  

- Vznik rekombinačně/generačních energetických (tzv. hlubokých) hladin (pastí) 

přibližně uprostřed zakázaného pásu. 

- Vznik pastí blízko valenčního a vodivostního pásu. Kompenzací vlivu donorů  

a akceptorů. 

- Krystalové poruchy významně ovlivňují materiálové parametry jako pohyblivost 

nosičů μ a jejich koncentraci N, měrný odpor ρ a dobu života nosičů τ.  

Po vystavení polovodiče radiačnímu záření je nejčastěji pozorován nárůst měrného 

odporu. Tento nárůst je kombinací dvou jevu. Prvním jevem je pokles koncentrace 

volných nosičů vlivem odstranění příměsí z jejich aktivní polohy uvnitř mřížky. 

Druhým jevem je vytvoření hlubokých úrovní, které změní nábojovou rovnováhu,  

a skrz Fermi-Diracovu statistiku změní polohu Fermiho hladiny.  

Také v mnoha případech je náboj mělkých úrovní, které jsou vytvořeny příměsi, 

kompenzován hladinami vzniklými vlivem ozáření, což má také za následek pokles 

koncentrace volných nosičů. Pokles pohyblivosti je způsoben poruchou periodicity 

krystalu, a tím zvýšení rozptylu elektronu. Vzniklé pasti blízko valenčního  

a vodivostního pásu mohou způsobovat nárůst velikosti výstřelového šumu.  

Důsledky poškození atomární struktury jednotlivých elektronických součástek jsou 

následující: Přechody PN – zvýšení svodového proudu, změna propustného napětí, 

bipolární tranzistory – snížení zesílení, snížení saturačního napětí, diody LED - snížení 

účinnosti, fotodetektory – snížení citlivosti. 

U některých součástek nedojde při radiačním zatížení k dočasnému ani trvalému 

poškození jednotlivých součástek, ale po čase se tato expozice projeví zvýšeným 

šumem. Jev je silně závislý na použité technologii a časovému průběhu intenzity 

radiačního prostředí. Nejčastěji se projevuje u detektorů infračerveného záření a senzorů 

CCD. [23] 

2.5 Vliv na součástky 

V katalozích výrobců polovodičových součástek existuje tři hlavních druhy 

elektronických součástek, které se dělí podle jejich úrovně radiační odolnosti: 

 Komerční součástky. Při jejich návrhu se nepočítá s žádnou radiační zátěží,  

a výrobce proto ani neudává radiační limity. Zákazník si případné expoziční 

testy provádí sám a přebírá plnou zodpovědnost za použití v kosmickém 

prostředí. [22] 

 Radiačně tolerantní součástky. Taková součástka má jistou radiační ochranu, 

výrobce garantuje její odolnost do určité hodnoty. Testováním se obvykle 

ověřuje jen obecná funkčnost prvku. [22] 

 Radiačně odolné součástky. To jsou součástky, které byly zkonstruovany pro 

provoz v specifických radiačních podmínkách, vyvinuty na základě požadávků 

na odolnost proti záření a mají několik stupňů radiační ochrany. Výrobce 

specifikuje a zaručuje radiační odolnost těchto součástek. Provádí se komplexní 

testování chování komponent v radiačním prostředí (v laboratoři v podmínkách 

blízkých podmínkám v kosmickém prostoru). [22] 
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Základní rozdíly mezi posledními dvěma skupinami součástek jsou popsány  

v tabulce 2.2. 

Tab. 2.2: Hlavní rozdíly mezi radiačně odolnými a tolerantními součástkami 

Radiačně odolné součástky Radiačně tolerantní součástky 

Speciálně vyvinuté, vyrobené a zkoušené 

pro odolnost proti záření 

 Nabízí se jako zvlaštní provedení dané 

součástky 

 Záruka na dodržení daných specifikací 
Bez záruky na úroveň záření (pouze výběrová 

zkouška) 

Celková dávka: >200 krad až >1 Mrad Celková dávka:  20 krad až 50 krad 

 Porucha je definována jako odchylka od 

meze dané specifikací 
Obvykle zkouška do funkční poruchy   

Zabezpečování jakosti z hlediska 

odolnosti proti záření po výrobních 

dávkách 

Jednotlivé výrobní dávky se z hlediska záření 

neregulují 

Zkouší se při relativně velkých 

dávkových příkonech 

Často se zkouší při malých dávkových 

příkonech, které dělají součástku zdánlivě 

odolnější 

 

Například dávky nad 100 Mrad (Si) se předpokládají při plánované modernizaci 

současného Large Hadron Collider (LHC) u Conseil Européen pour la Recherche 

Nucléaire (CERN) ve Švýcarsku, jednoho z největších experimentů s vysokou energií v 

oblasti fyziky. Pro srovnání většina misí NASA ve vesmíru je pod 100 krad (Si)).  

V důsledku toho vyžadují tato prostředí vlastní elektroniku schopnou vydržet vysokou 

úroveň záření. To se obvykle dosahuje pomocí radiačně odolných součástek. [23] 

 

2.5.1 Účinky na diody 

Diody jsou nejjednodušší formou polovodičových součástek, obsahují jeden přechod 

PN. Kromě toho diody se aplikují v celé řadě integrovaných obvodů. V současné době 

se používají také jako detektory záření (jako velkoplošné diskrétní součástky). 

Výzkumy se nejvíc zaměřují na zkoumání usměrňovacíсh, LED, PIN a Schottkyho diod.  

Nejcitlivější parametr na ozáření u diod je klidový proud v závěrném směru. Tento 

parametr se obvykle zhoršuje a během ozařování se může zvýšit o několik řádů.  

S rostoucí dávkou záření proud buď narůstá po celou dobu, nebo má tendenci  

k nasycení. V některých zvláštních případech lze pozorovat zlepšení některých 

parametrů. [24] 

Změna klidového proudu v reverzním stavu po ozáření ukazuje na vznik defektů 

v zakázaném pásmu. Ten proud může být spočítán podle následující rovnice [16] 

AdФII R  0 ,  (2.1) 
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kde 0I  je proud před ozářením,   je koeficient poškození závislý na typu radiaci, Ф  je 

fluence částic (počet částic, které dopadají na určitou plochu za daný čas) a Ad  je tlouštka 

ozářené plochy. 

Podle výzkumu, který je popsán v práci [24], bylo zjištěno, že typické chování diod 

při ozařování spočívá v zhoršení usměrňovacích vlastností, tj. AV křivka má více 

lineární charakter. 

Obrázek 2.8 znázorňuje AV charakteristiku polovodičové diody před a po ozáření 

elektrony s energií 50 MeV s fluencí 1014 el/cm2 a 1015 el/cm2. Parametry diody se 

zhoršují se zvyšující se fluence (a následně i radiační dávkou), takže je důležité 

optimalizovat tento vliv, aby se umožnilo jejich použití. [24] 

 

Obr. 2.8: AV charakteristiku polovodičové diody 1) před a 2) po ozáření elektrony s energií 

50MeV s fluencí 1014 el/cm2 a 3) 1015 el/cm2 (převzato z [24]). 

V případě protonového ozáření dochází k radiačním změnám při nižších dávkách 

záření, což je způsobeno velikou hmotností protonů ve srovnání s elektrony se stejným 

nábojem. Zároveň neutron, který nemá náboj a má skoro stejnou hmotnost jako proton, 

má lepší pronikající vlastnosti a větší objemový efekt. Vzhledem k tomu, že radiační 

změny jsou určovány hlavně povrchovými jevy, protonové ozařování má větší vliv na 

polovodičové součástky a opak platí pro ozařování gama. Proto pro radiační odolnost 

polovodičů vůči záření je nutné vzít v úvahu nejen typ materiálu a jeho vodivost 

(obrázek 2.9), ale i druh záření. [24] 
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Obr. 2.9: Závislost relativní změny napětí křemíkových diod na fluenci pro ozařování elektrony 

o energii 50 MeV s různou rezistivitou základního materiálu 1) 35 Ω·cm, 2) 15 

Ω·cm, 3) 10 Ω·cm, 4) 5 Ω·cm, 5) 1 Ω·cm, 6) 0,4 Ω·cm (převzato z [24]). 

V pracích [24] a [25] jsou dobře popsány další účinky neutronového, protonového 

a gama záření na LED, Shottky a polovodičové diody.  

Ještě jedním z nejcitlivějších parametrů u polovodičových záření je doba života 

minoritních nosičů náboje, která určuje dynamické vlastnosti a ovlivňuje vodivost 

v propustném směru. [24] 

V [25] bylo provedeno zkoušení vlastností tří skupin diod. Degradace elektrických 

parametrů u těchto diod a následné zničení součástky se začínalo při fluenci 1011-1012 

n/cm2. První skupina zahrnovala spínací diodu 1N914 (obrázek 2.10) a Schottkyho 

diodu 1N5711 (obrázek 2.11). Do této skupiny se může zahrnout taky i většina PIN 

diod. 

 

Obr. 2.10: Typická AV charakteristika v přímém směru pro spínací diodu 1N914 před a po 

ozáření (převzato z [25]). 
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Obr. 2.11: Typická AV charakteristika v přímém směru pro 1N5711 Schottkyho diodu před a po 

ozáření (převzato z [25]). 

Druhá skupina zahrnovala usměrňovací diody 1N1344, 1N3210, IN4006  

a 1N5404. I-V charakteristiky těchto diod jsou posunuty na nižší napětí při ozařování do 

určité úrovně, která se u různých diod se liší. Nad touto úrovní je posun v AV 

charakteristice obrácený a zase s rostoucím napětím stoupá nahoru za AV 

charakteristiku pro neozářenou diodu. Tento účinek je ukázán na obrázcích 2.12a,b,c,d.  

 

Obr. 2.12: I-V charakteristiky v přímém směru pro diody a) 1N1344, b) 1N3210, c) IN4006 a d) 

1N5404 před a po ozáření (převzato z [25]). 
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Třetí skupina zahrnovala spínací diodu MPN3401, Zenerovy diody 1N4735  

a 1N4751 a kapacitní diody (varikapy). I-V charakteristiky po ozařování se stále víc 

posouvájí na nižší napětí (obrázky 2.13 - 2.18). 

  
 

Obr. 2.13: AV charakteristika v přímém směru pro spínací diodu MPN3401 (převzato z [25]). 

 

Obr. 2.14: AV charakteristika v přímém směru Zenerovu diodu 1N4735A (převzato z [25]). 

 

Obr. 2.15: AV charakteristika v přímém směru Zenerovu diodu 1N4721A (převzato z [25]). 
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Obr. 2.16: AV charakteristika v přímém směru kapacitní diodu BB405B  (převzato z [25]).  

 

Obr. 2.17: AV charakteristika v přímém směru kapacitní diodu MVAM 109  (převzato z [25]).  

 

Obr. 2.18: AV charakteristika v přímém směru kapacitní diodu MVAM 115  (převzato z [25]). 
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2.5.2 Vliv radiace na bipolární tranzistory 

Logicky navazuje, že další zkoumanou skupinou elektronických součástek jsou 

tranzistory (diskrétní i jako prvky integrovaných obvodů). Existují dva hlavní typy: 

bipolární tranzistory BJT, které jsou řízeny proudem tekoucím do báze, a unipolární 

tranzistory FET, které jsou řízeny napětím na řídicí elektrodě. 

U tranzistorů se vyskytují stejné principy vlivu záření jako u diod, a to s výjimkou 

toho, že rozměry integrovaných tranzistorů jsou mnohem menší (šířka vyprázdněné 

oblasti <1 μm) a typická úroveň dotování je vyšší (>1015 cm-3). 

Nejdůležitějším mechanismem radiačního poškození v bipolárních tranzistorech 

(BJT) je zhoršování stejnosměrného zesílení při nízkých proudech, což má za následek 

degradaci proudového zesilovacího činitele βDC.  

Přechod báze-emitor je orientován v propustném směru, takže převažuje stav 

rekombinace díky vysoké koncentraci nosičů ve vodivém pásu. Protože 

pravděpodobnost rekombinace je závislá na době průchodu přes PN přechod, to 

znamená, že zmenšením šířky báze je možné vylepšit odolnost vůči záření. Šířka báze je 

spojena s rychlostí práce tranzistoru, takže zmenšení proudového zesilovacího činitele 

βDC je nepřímo úměrné zvětšení mezního výkonového kmitočtu fT  podle rovnici 2.2.  

Z výše řečeného plyne, že malé tranzistory, tj menšího rozměru, jsou více odolné vlivu 

záření, než velké.  

0

1 1

DC T

Ф

f 
  , (2.2) 

kde fT je mezní tranzitní kmitočet, βDC je proudový zesilovací činitel, Ф  je fluence 

částic. 

Inverzní kanál (oblast se změněnou vodivostí) může být vytvořen vlivem radiace 

na několika místech v závislosti na technologických charakteristikách: 

 Substrát: otevírání kanálu mezi dvěma vrstvami izolovanými závěrně 

polarizovaným přechodem PN, 

 Boční stěna: inverze v blízkosti oxidu na boční stěně, obvyklé v technologii 

SOI, 

 Povrch: inverze vodivosti povrchu. Např. otevření zavřeného kanálu 

tranzistoru MOS. 

Jev TID působí na proudový zesilovací činitel tím, že zvětší povrchovou složku 

proudu báze (když objemová složka je převážně ovlivněná krystalovými poruchámi). 

Změny v úrovních dotování nemají velký účinek v BJT tranzistorech. Ale vliv 

záření na proudový zesilovací činitel βDC lze pozorovat na obrázku 2.17, z něhož plyne, 

že vliv radiace je větší na menší proud než na velký. 

V práci [26] bylo popsáno a provedeno měření hodnot proudového zesilovacího 

činitele βDC u NPN a PNP BJT tranzistorů, které byly ozařené protonovým zářením  

s fluencí 1,2⋅1014 cm-2 (obrázek 2.19). 

Proudový zesilovací činitel v obou případech se snižuje na přibližně 60% jeho 

počáteční hodnoty.  
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Obr. 2.19: Proudový zesilovací činitel βDC u NPN a PNP tranzistorů před a po ozáření s fluencí 

1,2⋅1014 cm-2 (800 MeV protonové záření). [26] 

Zvyšování úrovně šumu taky bylo měřeno v práci [26] u jednotlivých BJT 

tranzistorů a kompletních předzesilovacích obvodů. Obrázek 2.20 ukazuje naměřenou 

hustotu spektrálního šumu monoliticky integrovaného předzesilovače před a po 

ozařování s fluencí 1,2⋅1014 cm-2 (800 MeV protonové záření). Úroveň šumu vzrostla  

o několik procent po ozařování, takže zvýšení vstupního šumu není tak škodlivé, jak se 

mohlo předpokládat. 

 

Obr. 2.20: Úroveň šumu u BJT předzesilovače před a po ozáření s fluencí 1,2⋅1014 cm-2 (800 

MeV protonové záření). 

Obdobná měření na bipolárních tranzistorech od několika dodavatelů ukázala, že 

součástky, které nejsou specificky navrženy jako radiačně odolné, jsou dobře použitelné 

v radiačním prostředí, dokonce i při nízkých proudech. [26] 
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2.5.3 Vliv radiace na unipolární tranzistory s přechodovým hradlem 

JFETs (buď křemíkové nebo GaAs) mohou být poměrně necitlivé jak k ionizačním 

účinkům, tak i k účinkům od krystalových poruch. To se vysvětluje kvůli jejich 

struktuře. V těchto zařízeních je vodivý kanál od emitoru S ke kolektoru D, ten je 

vhodným způsobem dotován, typicky N-typ. Řídicí elektroda G je dotovaná P-typem 

tak, že po přiložení záporného napětí na elektrodu se vytvoří vyčerpaná oblast, která 

mění průřez vodivého kanálu. To bude mít za následek změnu velikosti protékajícího 

proudu. Takže čím víc vzrůstá nápětí, tím víc se rozšířuje vyčerpaná oblast. Takým 

způsobem vzniká jednostranná deformace kanálu. 

V práci [16] byl popsán průzkum JFET tranzistorů a bylo zjištěno, že jejích 

vlastnosti mohou být určeny v podstatě geometrií zařízení a úrovní dotování kanálu. 

Typické úrovně dotování jsou 1015 až 1018 cm-3, takže radiační účinky jsou malé, to 

znamená, že vykazuje velmi dobrou odolnost vůči záření.  

V práci [16] je podrobněji popsáno, že měření na standardních komerčních 

součástkách a speciálních integrovaných obvodech výrobených pro zakázky ukázaly 

minimální změny při hodnotách fluence větších než 1014 neutronů / cm2 a při radiačních 

dávkách nad 100 Mrad. Nízkofrekvenční šum (f <100 kHz) může způsobit poruchy a 

může se zvětšit o celou řádu, ale při vysokých frekvencích se pozoruje velmi malá 

změna šumu. Měření na křemíhových JFET tranzistorech při 90K také vykazuje 

vynikající charakteristiky odolnosti vůči záření.  

Taky byly provedeny měření na komerčních JFET tranzistorech, které byly  

ozařovany vysokoenergetickými elektrony na 100 Mrad (s fluencí kolem 1015 cm-2). 

Měření se ukazalo zvětšení vystupního proudu stokrát násobně než byla původní 

hodnota 70 pA. Takže pro tento typ tranzistoru je třeba volit nejmenší geometrické 

rozměry, které by odpovídály i ostatním požadavkům na zařízení. 

Tedy ještě je třeba poznamenat, že vyšší odolnost vůči záření, která požadovaná  

u GaAs integrováných obvodů, vykazuje lepší výsledky, když se použivají JFET nebo 

MESFET (JFET s Schottkyho bariérou) tranzistory, než vlastnosti polovodičů. Ale 

i když tyto součástky jsou odolnější vůči záření než křemíkové MOSFET tranzistory 

(popsané níže), mají mnohem nižší hustotu obvodu.   

Vyšší odolnost vůči záření, která požadovaná u GaAs integrováných obvodů, 

vykazuje lepší výsledky, když se použivají JFET nebo MESFET (JFET s Schottkyho 

bariérou) tranzistory, než vlastnosti polovodičů. Ale i když tyto součástky jsou odolnější 

vůči záření než křemíkové MOSFET tranzistory (popsané níže), mají mnohem nižší 

hustotu obvodu. 

2.5.4 Vliv radiace na unipolární tranzistory typu MOSFET 

V rámci rodiny FET tranzistorů vykazují MOSFET nejvýraznější radiační ovlivnění, 

protože klíčem je vrstva oxidu (tzv. hradlového oxidu) mezi řídicí elektrodu a vodivým 

kanálem. Oxidová vrstva je velice citlivá k účinkům záření. 

Na obrázku 2.21 je znázorněn schematický průřez tranzistoru N-typu MOSFET, 

jako příklad součásteky, na kterou má ionizace velký vliv. Dielektrická vrstva se 

nachází pod elektrodou hradla (vrstva oxidu křemičitého). Tato vrstva je vystavená 

záření, které způsobuje proces ionizace, a za následek má vygenerování páru záporný 

elektron - kladná díra ve vrstvě oxidu křemičitého. 
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Obr. 2.21: Schematický průřez tranzistoru N-typu MOSFET (vlevo). Detailní přehled vrstvy 

oxidu znázorňuje zachycené kládné díry na rozhraní oxid křemičitý - křemík 

(vpravo). (převzato z [16]). 

Protože elektrony mají vyšší pohyblivost než díry, tak nezrekombinují s nimi, ale 

budou vstříknuty do substrátu. Díry uvolněné kvůli působení radiací budou zachyceny  

a budou se shromažďovat na rozhraní mezi oxidem křemičitým a křemíkem, kde se 

vytváří parazitní kanál v MOSFET tranzistoru N-typu. Zesílení pozitivního náboje na 

rozhraní vyžaduje, aby se udržel záporný náboj v kanálu.  

Takže na rozhraní oxidu křemičitého a křemíku v zakázaném pásu se vytvářejí 

nové energiové hladiny, které jsou obsazeny elektrony nebo děrami, což závisí na 

Fermiho hladině. [16] 

Jak je znázorněno na obrázku 2.21, pozitivní náboj, způsobený záchycenými 

kladnými dírami v oxidu křemíčitém a na rozhraní, posune práhové napětí požadované 

pro daný provozní bod do více záporných hodnot. 

Tento posun ovlivňuje provozní body v analogovém obvodu a spínací časy  

v digitálních obvodech. Snížení tloušťky hradlového oxidu výrazně zlepšuje odolnost 

proti radiaci.  

Pro malé délky kanálů tranzistorů jsou vyžadovány tenčí vrstvy oxidu, takže 

procesy s vyšší hustotou mají tendenci zlepšit odolnost proti záření i bez pomocí 

speciálních technik zlepšení RHA.  

Ale i přesto ionizační účinky vyskytující se u MOSFET tranzistorů závisí nejen na 

radiační dávce, ale i na dávkovém příkonu. 

Podle [16] vliv záření na CMOS tranzistory a jejích charakteristiky: Typický posun 

hodnoty prahového napětí pro radiačně odolný 1.2 µm CMOS IO s tlouštkou oxidové 

vrstvy 20 nm je uveden na obrázku 2.20.  
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Obr. 2.22: Příklad posunů práhového napětí pro radiačně odolné NMOS a PMOS tranzistory 

vystavené 60Co záření s radiační dávkou 5 Mrad(Si). (převzato z [16]). 

Po ozáření zdrojem 60Co zářením s radiační dávkou 5 Mrad(Si) prahové napětí se 

posunulo pro NMOS tranzistor o 200 mV a pro PMOS se změnilo o 150 mV. Pro oba 

dva tranzistory NMOS a PMOS se prahové napětí posunulo do zápornějších hodnot, jak 

se očekáválo kvůli kladnému náboji ve vrstvě oxidu. Mírný vzestup nad 2 Mrad 

na křivce NMOS tranzistoru vlevo je typický a ukazuje nahromadění náboje na 

povrchu. Kolem 70% změn v prahových posunech nastává během ozáření do 250 kradů, 

což je také typickým jevem. Další měření na 125 Mrad v podobném procesu ukazuje 

celkový posun práhových napětí o 400 mV pro NMOS tranzistory a o 100 mV pro 

PMOS s malým nárůstem po hodnotě radiační dávka nad10 Mrad. 

Obrázek 2.21 ukazuje normalizovanou transconductanci gm/Id oproti „drainovému“ 

proudu Id/W pro NMOS a PMOS tranzistory s délkami kanálů 1,2, 2,2 a 3,2 μm před  

a po ozaření 60Co zářením. Takže pro zvolenou délku kanálu tento graf umožňuje přímé 

škálování potřebné šířky kanálu při dané proudové hustotě. Například, pro provoz 1,2 

µm NMOS tranzistoru v lze zvolit normalizovaný dreinový proud Id/W = 0,3 A/m, Id = 

0,3 mA u tranzistorů o šířce 1 mm. Tedy normalizovaná transconductance gm/Id = 15,4 

V-1 nebo gm = 4,6 mS. Po ozáření 5 Mrad gm/Id = 11,8 V-1 nebo gm = 3,5 mS.  

Tranzistory NMOS typicky trpí 20% až 30% degradací, zatímco PMOS jsou 

poměrně necitlivá na účinky záření a dochází pouze s několikaprocentnímu poklesu 

normalizované transconductance při ozáření s radiační dávkou 5 Mrad. Přibližně 

polovina pozorovaných změn a degradace při dávce 5 Mrad nastává před dosažením 

radiační dávky v hodnotě 1 Mrad. 
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Obr. 2.23: Normalizovaná transconductance gm/Id oproti vypouštěcímu proudu Id/W pro NMOS 

a PMOS tranzistory s délkami kanálů 1,2, 2,2 a 3,2 μm před a po ozaření 60Co 

zářením s radiační dávkou 5 Mrad (Si). (převzato z [16]). 

Podrobné měření šumu vyskytujícího u MOSFET tranzistorů bylo provedeno na 

Univerzitě v Pennsylvanii [16] a skupině UCSC / LBNL. V tomto případě byla měřena 

hustota spektrálního šumu při rozsahu kmitočtů od 10 kHz do 10 MHz před a po ozaření 
60Co zářením s radiační dávkou 5 Mrad (Si). Úroveň šumu byla měřena při třech 

proudových hustotách  Id/W. 

Rozdíl mezi výsledky pro NMOS a PMOS tranzistory je hodně velký. Tranzistory 

NMOS vykazují mnohem větší degradaci a tranzistory PMOS vykazují také podstatně 

méně nízkofrekvenčního šumu. Úroveň bílého šumu byla vyhodnocena při vysokých 

frekvencích a je charakterizována koeficientem šumu γn, který je úrčen pro posouzení 

vlastností šumu a je nezávislý na transconductance. Rovnice pro výpočet koeficientu 

šumu je uvedena niže 

2

4

m
n n

g
v

kT
  , (2.3) 

kde γn je koeficient šumu. 

Výsledky pro různé geometrie tranzistorů a proudové hustoty jsou uvedeny 

v tabulce 2.3. 
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Tab. 2.3: Koeficienty šumu γn=vn
2 ⋅gm/4kT pro NMOS a PMOS tranzistory s různými šířkami  

a s délkami kanálů při proudové hustotě Id/W = 0.03, 0.10 and 0.3 A/m před a po 

ozaření 60Co zářením s radiační dávkou 5 Mrad (Si). Šířky a délky jsou uvedeny v 

μm. (převzato z [16]). 

Typ NMOS  PMOS NMOS  PMOS NMOS  PMOS NMOS  PMOS 

Šířka 75 75 1332 1332 888 888 1332 1332 

Délka 1.2 1.2 1.2 1.2 1.2 1.2 3.2 3.2 

Id/W = 

0.03 A/m  
                

0 Mrad 
  

0.81 0.61 0.64 0.59 0.66 0.50 

5 Mrad     2.17 0.84 1 0.58 1.5 0.69 

Id/W = 

0.10  A/m  
                

0 Mrad 1.10 0.70 1.20 1.10 0.80 0.80 0.80 0.60 

5 Mrad 3.80 1.10 3.40 1.60 1.30 0.90 1.70 0.70 

Id/W = 

0.3 A/m  
                

0 Mrad 1.60 1.30 2 1.70 1.10 1 1.10 0.77 

5 Mrad 5 2.90 4.80 2.70 1.60 1.40 1.20 0.81 

 

Z tabulky 2.3 plyne, že pod vlivem záření degradace u PMOS tranzistorů je 

podstatně menší.  U NMOS tranzistorů dá se také pozorovat vyšší vnitřní šum, ale při 

menším rozměru kanálu. I přestože pozorovaná degradace je v některých případech 

poměrně malá, obvykle značně ovlivňuje provoz a měla by být kompenzována výrazně 

vyšším provozním proudem.  

V práci [35] je popsáno, že společnost Seller et al. prováděla zkoušku ozářením 

nízkošumového radiačně odolného předzesilovače 1,2 μm CMOS při dávce 100 Mrad  

a změřila úroveň šumu a zesilovací činitel. Zesilovací činitel se snížil o více než 7%, ale 

zvýšení ekvivalentního vstupního šumu při vysokých kmitočtech ovlivnilo snížení ještě 

víc a výsledná hodnota se pohybovala od 20 do 75 %. Tento proces je specifikován 

pouze pro hodnoty radiační dávky do 5 Mrad, takže tyto výsledky naznačují, že 

integrované obvody jsou docela použitelné i při mnohem vyšších dávkách, pokud se 

konstruktér může přizpůsobit nárůstu úrovně šumu. 

Kvůli přítomnosti pohybujícího se zachyceného náboje může být poměrně těžké 

předvídat chování zařízení, když se prahové napětí výrazně mění s různými pracovními 

cykly, jako je to u logických obvodů. Detektory a analogové obvody jsou srovnatelně 

jednodušší, protože napěťové úrovně jsou buď statické, nebo se mění v určitý okamžik.  

Obecně platí, že při testovacích zkouškách, které určují vliv ionizací a ionizační 

poškození, musí být součástky provozovány za typických provozních hodnot napětí  

a digitální obvody musí být měřeny při pracovních frekvencích a jiných podmínkách 

přibližujících se typickým podminkám při provozu.  
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Obecně řečeno, SOI (křemík na izolantu) a různé odvozené technologie jsou odolné 

účinkům popsaným výše. SOI je často definována jako technologie s vysokou radiační 

odolností, protože je odolná vůči přechodným radiačním účinkům. Ačkoli SOI může 

poskytnout vynikající rychlost zařízení kvůli snížené ztrátové kapacitě, tato technologie 

není nejlepší z pohledu ionizujícího zařízení. Dodatečná oxidové vrstvy mají tendenci 

zachycovat poruchový náboj a vytvářet parazitní svody kolem rozhraní oxid-křemík. 

2.5.5 Vliv radiace na integrované obvody 

U integrovaných obvodů je mnoho součastek (struktur) umístěno blízko sebe. Proto jsou 

vyžadovány izolační vrstvy/struktury, které vylučují nežádoucí ovlivnění (přeslechy, 

svody) mezi součástkami. Používají se následující základní techniky izolace: 

 Difúzní izolace s reverzně zapojenými diodami 

PN přechod orientovaný v závěrném směru poskytuje ohmickou a kapacitní izolaci. 

Používá se především u bipolárních integrovaných obvodů. [16] [36] 

 Technologie SOI (Silicon on Insulator) 

Výroba integrovaných obvodů větší integrace MOS a také výkonových 

integrovaných obvodů v yužívajících technologii SOI. V blízkosti povrchu substrátu je 

implantována vrstva molekul kyslíku, z níž se vytvoří oxidová vrstva o tloušťce řádově 

0,2 um pomocí zahřívání. [16] Je také možný epitaxní růst křemíku na povrchu oxidu. 

 Technologie LOCOS (Local Oxid Semiconductor) 

Tato technologie byla navržena pro izolování tranzistorů MOSFET od sebe 

navzájem. Hlavním cílem je vytvořit izolační strukturu oxidu křemičitého. Proto se 

používá tepelná oxidace vybraných míst kolem tranzistorů (oxidační příkopy  

a prstence). [36] 

 Izolace STI (Semiconductor Trench Insulation) 

Je to moderní technologie, když se vytvoří příkop (trench) mezi součástkami [36], 

který je vyplněn polyrystalickým křemíkem. 

Částice s vysokou energií (gama záření, rentgenové záření a těžké ionty) při 

brzdění v materiálu součástky ionizují struktury tranzistorů CMOS, zejména hradlový 

oxid. V důsledku toho se mění parametry tranzistorů, jako jsou transkonduktance, 

svodové proudy, doba náběhu a poklesu hran signálu. Stupeň poškození integrovaného 

obvodu se zvyšuje s růstem celkové přijaté dávky záření a intenzity ozařování. 

Velká okamžitá dávka záření může způsobit napěťový poruchový impuls na 

výkonových sběrnicích (power buses), což může způsobit celou řádu funkčkích poruch.  

Zvýšení svodového (ztrátového) proudu tranzistorů zvyšuje výkon rozptýlený ve 

vypnutém stavu, což může vést k tepelnému poškození až zničení integrovaného 

obvodu (např. procesoru, kde tento dodatečný výkon neuchladíme). 

Nejčastější problémy jsou způsobeny takzvanými jednorázovými poruchami (SEE, 

viz dříve), které se vyskytují, když do integrovaného obvodu vstupují částice o velké 

energii (kosmické záření, protony, elektrony, alfa částice, neutrony apod.). V důsledku 

toho, že se technologie vyvíjela ke snížení velikosti prvků, geometrických rozměrů  

a objemu oxidu řídicí elektrody při zvyšování rychlosti zpracovávaného signálu, byla 

snížena potřebná energie pro přepínání řídicí elektrody. Výsledkem toho je přepínaní 

stavu tranzistoru i při nízkých energiích (kolem 0,5 pJ). [37] 
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Návrh radiačně odolného obvodu/zařízení (RHA, Radiation Hardness Assured) 

vystaveného SEE účinkům je závislý na požadavcích mise (obvykle používaný termín) 

a na použitých typech součástek a IO. Požadavky mise, které ovlivňují design, zahrnují 

umístění na oběžné dráze Země, délku mise a sklon oběžné dráhy. Vzhledem k tomu, že 

geomagnetické pole Země působí jako energetický filtr, dochází obecně k minimálním 

účinkům SEP v oběžných drahách s nízkou nadmořskou výškou a s úhly sklonu 

menšími než 45 °. Ale Jihoatlantická anomálie je výjimkou, tam se významně projevují 

účinky SEE, zejména SEU. 

Osamocená částice (SEE) má účinky buď nedestruktivní, nebo destruktivní. 

Náhodný dopad vede k jednotlivým poruchám (SEU). SEU je nedestruktivní a obvykle 

se vyskytuje v paměťových jednotkách, když na ně dopadají ionty. Po zjištění takového 

účinku je možné jeho důsledky snadno odstranit resetováním nesprávného stavu. SEL je 

destruktivní a může se vyskytovat v jakémkoli čipu s parazitní strukturou PNPN. 

Vzhledem k tomu, že efekt se může projevit mezi napájecím vodičem a substrátem, 

může dojít k destruktivně vysokému proudu, což způsobí nevratné poškození 

integrovaného obvodu. Další účinky vyskytující se u integrovaných obvodů jako tepelná 

destrukce (vyhoření) výkonových MOSFETů, destrukce hradel, fixace (stuck, 

zamrznutí) bitů a vznik šumu jsou rozepsány v práci [10]. 
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3 NÁVRH ZAŘÍZENÍ 

V této kapitole bude popsáno: za prvé, proces výběru radiačně odolných součástek  

a jejich základní rozdělení; za druhé, bude proveden průzkum reálných potřeb 

součástného trhu v kosmickém průmyslu. Také budou nastíněny další možnosti návrhu 

radiačně odolných integrováných obvodů a návrženy způsoby potlačení vlivu záření na 

správnou funkčnost zařízení. 

Metody ochrany kosmické elektroniky 

1) Na straně systému se jedná o stínění kovovým materiálem.  

2) Na straně součástek jde o výběr odolných součástek – struktury epitaxní nebo 

silicon-on-insulator (epitaxní vrstva křemíku na vrstvě dielektrika), kde se zamezuje 

hromadění náboje v substrátu (svodové proudy).  

Testování a odolnost elektronických systémů 

Testování radiační odolnosti se provádí pomocí urychlovačů pro vysoké energie se 

vzorkem ve vakuové komoře, radioaktivních zářičů, nebo rentgenovým zářením. 

Výsledkem testů je rozdělení součástek obvykle do kategorií s různým stupněm 

vhodnosti pro kosmické použití: 

1) Komerční 

2) Radiačně tolerantní 

3) Radiačně odolné 

3.1 Potřeby trhu 

Jak bylo uvedeno výše, každé prostředí obsahuje jiný zdroj/zdroje záření. Proto zde se 

prostředí omezuje především na aplikace, které se týkají kosmického záření. Výroba 

radiačně odolných součástek je závislí nejen na poptávce na trhu, ale taky na výrobních 

technologiích. Komplexní elektronické zařízení s polovodičovými čipy se stávají více 

náchylné k poškození kvůli složitosti obvodů a zmenšování součástek. Proto i pod vlivem 

méně častých efektů nebo méně nabitých částic muže dojít k selhání správné funkce celého 

zařízení. Pro správný výběr součástek a návrh obvodů je třeba přesně znát cílové prostředí  

a místo, na kterém součástka bude použita. Pro každé prostředí existují různé požadavky 

s ohledem na úrovně radiace a kategorie radiační ochrany. [37] Tabulka 3.1 udává 

přehled o velikostech radiačních dávek používajících se v různých oblastech.  

Tab. 3.1: Velikost radiační dávky pro různé aplikací (převzato z [38]). 

Aplikace Celková dávka 

(TID) 

Neutrony 

[neutronů/cm2] 

SEU [mg/cm2] SEL[mg/cm2] 

Letectví 30 krad 1013 1 GeV 1 GeV 

Nízká 

orbita 

20 – 50 krad Dle použití 40 MeV 100 MeV 
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Vysoká 

orbita 

100 krad – 1 Mrad Dle použití 40 MeV 100 MeV 

Komerční 

satelity 

20 – 100 krad - 40 MeV 100 MeV 

Strategické 

systémy 

1 Mrad 1014 40 MeV 100 MeV 

Jaderné 

elektrárny 

500 Mrad - - - 

 

Z tabulky 3.1 plyne, že hlavní oblast použití radiačně odolných součástek je 

průzkum vesmíru (v družicích a sondách) a využití v průmyslu (atomové elektrárny, 

speciální výroba). Také z uvedeného rozsahu velikosti dávek je možné rozhodnout  

o velikostech dávek potřebných pro poruchu nebo destrukci celého zařízení. 

 

3.2 Úrovně radiace 

Hodnota radiační odolnosti součástek se udává v jednotkách krad, po případě Gray  

(1 rad = 0,01 Gy; 1 krad odpovídá absorbované energii 10 J v 1 kg látky). Vzhledem 

k praktickému významu, jsou postupy testování detailně popsány v normách. 

Testovaná zařízení musí být vystavena působení víc než 10% předepsané hladiny 

radiace. Jestli je vyžadováno více zkoušek ozařováním pro skupinu zařízení, tak: 

 Měření elektrických parametrů se provádí po každé zkoušce ozařováním. 

 Není-li v plánu zkoušek stanoveno jinak, musí se zkouška provést minimálně  

3 krát, u nichž budou přírůstky v dávce (úrovních) v poměrech 1/3, 1 a 3 násobně. 

Mezní hodnota dávky záření musí být uvedena v plánu zkoušek. [37] 

Vojenská norma MIL-STD-883C definuje devět tříd různých úrovni záření, které 

jsou popsány v tabulce 3.2.  

Tab. 3.2: Kategorie ochrany radiačně odolného obvodu (RHA) [37] 

Písmeno Rad (Si) Gy (Si) 

M 3k 30 

D 10k 100 

E 20k 200 

P 30k 300 

F 50k 500 

R 100k 1000 

A 300k 3000 

G 500k 5000 

H 1M 10000 
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3.1 Popis cílového prostředí 

Porozumění radiačnímu prostředí, typům záření a jeho účinkům na polovodičové 

součástky a IO je prvním krokem na cestě k vývoji a nákupu součástek vhodných pro 

použití v kosmickém prostředí a zabezpečení odolnosti radiačně odolných 

elektronických přístrojů a zařízení (systémů). [37] Cílem radiačně odolného designu 

konstrukce je udržovat požadované provozní charakteristiky po celou dobu životnosti 

systému.  

Existuje pět hlavních skupin (divizí) v rámci letů kosmickým prostředí kolem 

Země. Každá z nich řeší vlastní (specifické) radiačního ovlivnění správného provozu 

palubních zařízení: 

 nízká oběžná dráha Země (LEO, oběžná dráha = orbita), 

 střední oběžná dráha orbita (MEO), 

 geostaciární (geosynchronní) oběžná dráha Země (GEO), 

 vysoká oběžná dráha (HEO), 

 interplanetární exkurze (let k jiným planetám Sluneční soustavy). 

Designeři systémů a obvodů se potýkají se dvěma hlavními druhy radiačního 

záření, a to jsou gama a neutronové. Proto dále se budou popisovat možnosti ochrany 

před jejích účinky. [38] 

3.2 Cesty při návrhu radiační ochrany 

K ochraně elektronických systémů v radiačním prostředí lze použít tři hlavní přístupy 

(nezávisle nebo v kombinaci): 

• Využití stínění, 

• Využití zálohování v různých konfiguracích, 

• Využití radiačně odolných součástek. 

3.2.1 Zahájení radiačně odolného designu zařízení 

Nejefektivnější a nákladově méně náročný přístup k navrhování radiačně odolného 

systému má začít v koncepční fázi. Zde dochází k řádnému vyhodnocení a výběru 

polovodičové technologie a dalších faktorů, tj. určení typu stínění, výběru výrobní 

technologie a vyhodnocení prototypu integrovaného obvodu, který bude k dispozici. 

Nejdůležitější v koncepční fázi je důkladné porozumění charakteru mise a poslání 

systému vzhledem k jeho potenciálnímu radiačnímu prostředí. [37] 

Aby byla zajištěna nejlepší konstrukce radiačně odolného obvodu/zařízení (RHA, 

Radiation Hardness Assured), je nutné pochopit vliv záření na každou součást v obvodu, 

například jaké elektrické parametry budou ovlivněny radiačním prostředím (viz 

předchozí kapitola). 

Po koncepční fázi přichází vývojová fáze, když je třeba vybírat vhodné součástky. 

To je často nejnákladnější fáze, protože potřebné zkušební postupy zahrnují součástky, 

obvody, montáž systémů a softwarovou dokumentaci. Postupue se podle norem ESA 

nebo NASA (případně dalších). 
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Jakmile je radiační prostředí definováno, musí být nastaveny postupy radiačních 

testů a zaveden plán a program zabezpečení RHA. Potom se nastavuje úroveň radiační 

odolnosti a provádí se radiační zkoušky, které ověřují kritické body (HCI, Hardness 

Critical Items). [38]. 

I přestože většina starších RHA technologií má nízkou radiační odolnost, jejich 

využití snižuje náklady, protože tyto součástky jsou již dostatečně otestovány. Pro 

některé aplikace lze použít radiačně tolerantní součástky, a tím dále snížit náklady. [38]. 

3.2.2 Zkouška na radiační odolnost 

Při porovnání a vyhodnocení parametrů o radiační odolnosti součástek musí být taky 

známy podmínky, za kterých se zkouška prováděla, například jestli byla součástka při 

ozařování elektricky napájena, jestli ozařování probíhalo při normální nebo vyšší 

teplotě, jestli byly parametry měřeny při ozařování nebo až po opakovaném procesu 

ozáření. Součástky, které nejsou při ozařování elektricky napájeny, vykazují obvykle 

podstatně větší odolnost, než když jsou napájeny. Nedostatečná regulace teploty při 

zkoušce může stát příčinou rychlejšího žíhání (samo-zotavení) součástky a zkreslovat 

tak výsledky zkoušky. [37] 

K rozdílným výsledkům také dochází, když parametry měří při zkoušce nebo po 

zkoušce. Při měření po zkoušce součástka se na začátku ozáří určitou dávkou, potom se 

vyjme ze zkušební komory a provedou se elektrická měření. V případě, že parametry 

součástky vyhovují, tak se znovu umístí do zkušební komory a provádí se ozáření větší 

dávkou až do vzniku bud funkční poruchy, do okamžiku dosažení mezních hodnot 

parametrů anebo do dosažení požadované hodnoty radiační dávky. 

Měření při zkoušce probíhá jinak. Parametry se měří během ozařování, elektricky 

se sledují a ověřuje se chování součástky. Tento způsob je lepší, protože podmínky 

zkoušky se podobají podmínkám ve skutečném radiačním prostředí. Ale toto měření je 

více náročné a obtížnější. [37] 

3.2.3 Použití stínění 

Jednou z mnoha technik pro snížení vlivu záření na celkový systém je použití stínění, 

když není k dispozici dostatečná vlastní radiační odolnost součástky. Cílem radiačně 

odolného designu konstrukce je (jak již bylo uvedeno) udržovat požadované provozní 

charakteristiky po celou dobu životnosti systému.  

Typický proces proces vyhodnocování stínění se sestavuje z 6 kroků: 

1. Vyhodnocení radiačního prostředí (elektronové, protonové, neutronové, 

fotonové nebo kosmické záření), 

2. Určení požadavků na ochranu před zářením – z bodu 1, 

3. Identifikace součástek (diskrétních a IO) každého subsystému nebo 

systému, které nesplňují konstrukční požadavky a odolnost proti záření 

(nemají přijatelné úrovně odolnosti proti záření), 

4. Určení radiačního prostředí uvnitř družice, 

5. Určení toho, jestli stínění může být použito uvnitř družice, 

6. Určení konfiguraci štítu a jeho potřebnou hmotnost. [38] 

 



56 

 

V [61] popisují autoři pikosatelit Západočeské univerzity v Plzni, který je „vybaven 

celkovým hliníkovým stíněním o tloušťce 0,5 mm, které sníží radiační zátěž asi 180krát 

tj. na 330 Gy/rok. Citlivé a přitom důležité součástky budou vybaveny přídavným 

hliníkovým stíněním o tloušťce 0,5mm, které dále radiační zátěž sníží. Radiační 

životnost pikosatelitu by po všech těchto opatřeních měla být přibližně 3 roky“. 

 

 Stínění gama záření 

Dopadající fotony ztrácejí svou energii především kvůli procesu ionizace. Gama záření 

ztrácí energii se zvětšující se hloubkou průniku do materiálu po exponenciálnímu 

zákonu, což plyne z rovnici 3.1: 

( ) (0) хФ х Ф е   , (3.1) 

kde Ф a Ф(0) jsou hodnoty fluence před a po průchodu fotony materiálem a μ je lineární 

koeficient útlumu [cm-1]. 

Útlum závisí na atomovém čísle použitého materiálu a jeho hustotě. Pro lepší 

stínění tohoto typu záření se používají materiály s větší hustotou. Pro porovnání 

materiálů se používá desetinové šířky materiálu (TVL). V tabulce 3.3 jsou uvedeny 

hlavní používané materiály a jejích koeficienty TVL. [39] 

Tab. 3.3: Atomová čísla a koeficienty TVL pro gama záření 0,5 a 0,8 MeV (převzato z [39]). 

Mаtеriál 
Аtomové 

číslo 

TVL [cm] 

0,5 MeV 0,8 MeV 

Оlоvо 82 1,4 2,6 

Měď 29 4 5 

Žеlеzо 26 4,8 5,9 

Hliník 13 14 16 

Bеtоn - 15 18 

 

 Stínění neutronového záření 

Přestože neutrony jsou elektricky neutrální, mají relativně velkou energii. Poruchy 

způsobené neutronovým zářením významně ovlivňují chování polovodičových 

součástek/zařízení. Když neutrony po nárazu do křemíkového čipu přemístí atomy 

v krystalové mříži, zmenší se životnost minoritních nosičů. Jestliže fluence elektronů 

stoupne na 1·1011 cm-2, začnou křemíkové součástky vykazovat změny elektrických 

vlastností. Je možné pozorovat menší pohyblivost nosičů a hustotu většinových nosičů, 

ale nedochází k významné degradaci vlastností. U bipolárních zařízeních neutronové 

záření způsobuje poškození mřížkové struktury, čímž ovlivňuje životnost minoritních 

nosičů v bázi a proudový zesilovací činitel. Neutronové záření se netýká konstrukce 

tranzistorů se strukturou MOS, což jsou prvky s většinovými nosiči, pokud je fluence 

nižší než 1015 neutronů / cm2. [37] 
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3.3 Výběr radiačně odolných součástek 

Jednou z nejdůležitějších otázek spojených s výběrem součástek a integrovaných 

obvodů IO je jejich schopnost přežit a pracovat v prostředí s kosmickým zářením.  Tyto 

součástky, jak už bylo uvedeno výše, jsou specifikovány bud jako odolné proti záření 

anebo tolerantní proti záření, a tudíž jako hodné pro elektronická zařízení (systémy) 

odolná proti záření. [40]  

Aby bylo možné správně rozhodnout při nákupu a zabezpečování IO pro zařízení 

s požadavky na odolnost proti záření, musí se správně interpretovat technické údaje 

v katalogových listech [40] 

Radiačně odolné součástky se zkouší na omezeném výběru. Dodavatel součástek 

s požadavkem odolnosti proti záření musí tedy sám zaručovat tuto odolnost svému 

zákazníkovi. Je to možné zabezpečit ověřovacími zkouškami u výrobce nebo získáním 

informací o tom, že součástka v daném použití vyhovuje (již funguje na některém 

satelitu). U radiačně odolných součástek to znamená mít spolehlivé informace o tom, že 

součástka splňuje nebo převyšuje požadavky odolnosti na záření v dané aplikaci/misi. 

[37] 

Níže je uvedena tabulka 3.4 s diodami z portfolia STMicroelectronics, které je 

dovoleno (používaný termín je také „schváleno“) používat v radiačním prostředí.  

Tab. 3.4: Radiačně odolné diody z STMicroelectronics (převzato z [41]). 

Číslo 

součástky Obecný popis Úroveň radiace 

 

Kvalifikace 

1N5806U 

Aerospace 2.5 A usměrňovací 

dioda 

150 krad (Si) LDR,  

3 Mrad (Si) HDR 

 

ESCC 

1N6640U 

Aerospace 0.3 A 75 V spínací 

dioda 3 Mrad (Si) HDR 

 

ESCC 

1N5819U Aerospace 45 V dioda Shottky 

150 krad (Si) LDR,  

3 Mrad (Si) HDR 

 

ESCC 

1N6642U 

Aerospace 0.3 A -100 V 

spínací dioda 3 Mrad (Si) HDR 

 

ESCC 

1N5811U 

Aerospace 6 A usměrňovací 

dioda 

150 krad (Si) LDR,  

3 Mrad (Si) HDR 

 

ESCC 

1N5822U Aerospace 40 V dioda Shottky 

150 krad (Si) LDR,  

3 Mrad (Si) HDR 

 

ESCC 

 

Dále je uvedena tabulka 3.5 s vybranými radiačně odolnými bipolárními tranzistory 

z portfolia firmy STMicroelectronics.  
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Tab. 3.5: Radiačně odolné bipolární tranzistory z STMicroelectronics (převzato z [41]). 

Číslo součástky Obecný popis Úroveň radiace 
Kvalifikace Typ 

tranzistoru 

2N2222AHR 

Rad-Resistant NPN 

bipolar transistor 40 V, 

0.8 A >= 100 krad 

JANS - 

ESCC NPN 

2N2907AHR 

Hi-Rel PNP bipolar 

transistor 60 V, 0.6 A >= 100 krad 

JANS - 

ESCC PNP 

2N3700HR 

Hi-Rel NPN bipolar 

transistor 80 V, 1 A >= 100 krad 

JANS - 

ESCC NPN 

2N5153HR 

Hi-Rel PNP bipolar 

transistor -80 V, -5 A >= 100 krad ESCC PNP 

2N5401HR 

Hi-Rel PNP bipolar 

transistor 150 V, 0.5 A >= 100 krad 

JANS - 

ESCC PNP 

2N5551HR 

Hi-Rel NPN bipolar 

transistor 160 V, 0.5 A >= 100 krad 

JANS - 

ESCC NPN 

 

V tabulce 3.6 jsou znázorněny vybrané radiačně odolné MOSFET tranzistory 

z portfolia firmy STMicroelectronics.  

Tab. 3.6: Radiačně odolné MOSFET tranzistory z STMicroelectronics (převzato z [38]). 

Číslo 

součástky Obecný popis 

Úroveň 

radiace 
Kvalifikace Polarita 

tranzistoru 

STRH100N10 

Rad-Hard N-Channel 100V - 

48A MOSFET 

50 krad (Si) - 

SEE Hardened ESCC N-Channel 

STRH100N6 

Rad-Hard N-Channel 60V, 

40A MOSFET 

50 krad (Si) - 

SEE Hardened ESCC N-Channel 

STRH40N6 

Rad-Hard N-Channel 60V - 

35A MOSFET 

50 krad (Si) - 

SEE Hardened ESCC N-Channel 

STRH40P10 

Rad-Hard P-Channel 100 V - 

40A MOSFET 

100 krad (Si) - 

SEE Hardened ESCC P-Channel 

STRH8N10 

Rad-Hard N-Channel 100V - 

6A MOSFET 

50 krad (Si) - 

SEE hardened ESCC N-Channel 

 

Všechny výše uvedeny součástky jsou určeny pro provoz v radiačním prostředí  

a mají kvalifikace ESCC (European Space Components Coordination). Zbytek je možné 

najít na oficiálních webových stránkách výrobce www.st.com nebo v [41]. 

Autoři ze Západočeské univerzity v Plzni [61] popisují životnostní testy důležitých 

součástek s radioaktivním kobaltem 60Co. „Pracovali se střední intenzitou záření 10 
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mGy/s a v nepravidelných intervalech. Součástky byly provozně zapojené a napájené. 

Mikroprocesory běžely na maximálním hodinovém kmitočtu a vykonávaly jednoduchý 

test obsahu všech zabudovaných pamětí. Paměti FLASH byly testovány při čtení a byl 

kontrolován jejich obsah. 

Následující den po ozáření byl u součástek změřen klidový a provozní příkon, logické 

úrovně a zkontrolovány základní funkce. Mikropočítače a paměti FLASH byly navíc 

přeprogramovány. Otestovali 18 typů součástek důležitých pro plzeňský projekt 

CubeSat. Zjistily následující: 

a) na radiační odolnost součástek nelze vždy usuzovat podle stupně integrace  

a technologie. Jednoduché bipolární LDO stabilizátory LE33 byly poškozeny mimo 

hlavní paprsek ozařování po dávce menší než 200 Gy, ačkoliv u této skupiny součástek 

nebyly problémy očekávány. Nízká odolnost obvodu byla zřejmě způsobena vnitřním 

referenčním zdrojem napětí, které nemívají velkou radiační odolnost. Přitom výběr 

součástek podle hustoty integrace a technologie bývá často jediným opatřením 

k omezení vlivu radiace, uplatňovaným v univerzitních projektech pikosatelitů. 

b) na radiační odolnost součástek nelze usuzovat podle příbuznosti k jiné. Velmi 

podobné součástky mohou mít zcela rozdílnou radiační odolnost - mikropočítač 

LPC2148 měl dvojnásobnou radiační odolnost (450 Gy) než velmi podobný 

LPC2138/01. Opět se běžně v univerzitních projektech používají dříve vyzkoušené 

rodiny procesorů, ale ne zcela identické typy. 

c) různé logické řady obvodů mají rozdílnou radiační odolnost. Při radiačních testech se 

ukázalo, že logické obvody řady HC a AHC mají nižší odolnost provázenou nárůstem 

klidového příkonu (od 600 Gy) než obvody řad LVC a LCX – bez problémů 2 kGy. 

Přitom se obvody řad HC a AHC v podobných projektech běžně používají a jsou 

považovány za spolehlivé. 

d) nejrizikovější jsou paměti FLASH. Radiačně nejcitlivější běžně potřebnou součástkou 

jsou paměti FLASH (paměti s velkou kapacitou jsou naprosto nevhodné). Paměti už se 

střední kapacitou 128 MB mívají radiační odolnost menší než 200 Gy. Podařilo se 

nalézt FLASH paměť s odolností 600 Gy a kapacitou 32MB (45DB321). 

e) dostatečná radiační odolnost i u běžně dostupných mikropočítačů. Odolnost mikro-

počítačů je zřejmě dána odolností jejich FLASH paměti (mikropočítače nové řady 

ATMEGA, kromě ATMEGA8, dopadly oproti jiným mikropočítačům relativně 

uspokojivě s odolností větší než 500 Gy)“. [61] 

Vliv ionizačního záření na analogové integrované obvody podrobně popisuje 

handbook firmy Precision Monolithics [60]. 

Důležité informace nalezneme v knihách [64], [65], [66] a [67]. Práce [64] je 

sborníkem příspěvků k chování elektronických součástek za vlivu radiace a nízkých 

teplot (tj. extreme environtment). Kniha [65] má podtitul From memories to imagers, 

zabývá se tedy digitálními součástkami a snímači CCD. Kniha [66] se zabývá vznikem 

přechodných poruch (soft errors) v digitálních elektronických obvodech. Kniha [67] 

popisuje vliv radiace na programovatelná hradlová pole FPGA. 

Při návrhu elektronických zařízení pro satelity se většinou vychází přímo ze 

standardů v daném odvětví, v Evropě jde o ECSS (European Cooperation for Space 

Standardization). Na internetu je k dohledání několik různých zdrojů, například: 

http://ecss.nl/standards/ecss-standards-on-line/active-standards/ . Zde by měl být 

seznam všech aktuální předpisů. Například pro návrh PCB (ECSS-Q-ST-70-12C), 
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Outgassing (ECSS-Q-ST-70-02C), Radiační odolnost (ECSS-Q-ST-60-15C), atd... 

(Většinou lze stáhnout ze stránek https://escies.org/ nebo po registraci).   

Celé zařízení (i části) se pak testují podle přesných parametrů daného použití, 

například v případě českého satelitu VZLUSAT-1 prováděli kvalifikační a funkční testy 

dle QB50 Requirements, kde jsou popsány přesné průběhy vibračních, rázových, 

termovakuových testů apod. VZLUSAT-1 je česká nanodružice vybavená 

miniaturizovaným rentgenovým dalekohledem, přístrojem FIPEX pro měření 

koncentrace kyslíku v atmosféře a nově vyvinutým radiačním štítem z kompozitního 

materiálu (podrobnosti na http://vzlusat1.cz/cs/). 
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4 MODELOVÁNÍ RADIAČNÍCH EFEKTŮ 

V PROGRAMU PSPICE 

Návrh elektronických systémů v současné době probíhá se silnou podporou 

počítačových systémů (označovaných CAD, Computer Aided Design, nebo CAE, 

Computer Aided Engineering). Tyto počítačové systémy mohou pomoci posoudit vliv 

přechodné a celkové radiační dávky TID na (správnou) funkci systému. 

Ustálilo se označování těchto programů jako simulátory, protože provádí 

experimenty s modelem (tj. simulují stejné experimenty se skutečným obvodem). 

Simulace radiačních efektů pomocí programu PSpice (Simulation Program with 

Integrated Circuit Emphasis) pomáhá identifikovat a stanovit kritické součásti obvodu, 

které by mohly způsobit selhání systému a poskytnout pokyny pro zlepšení radiační 

odolnosti celého systému. (je možné použít i jiné typy simulátorů, na Ústavu 

mikroelektroniky se standardně používá tento). 

Simulace může být jen tak přesná, jak přesné jsou modely jednotlivých prvků  

a postihovat jen ty jevy, které použité modely popisují. Proto pro posouzení výsledků 

simulací nezbytně nutné dobře znát vlastnosti modelů jednotlivých prvků, jako 

například diod, tranzistorů a IО, a to v dané konkrétní implementaci programu PSpice  

a používaní knihovně prvků. Před ověřením simulací celého IО dále se ověří simulace  

a vlastnosti prvků na diodách a tranzistorech a složitějších IO.  

4.1 Vliv dávkového příkonu 

Když jsou polovodičové součástky, jako diody, tranzistory a integrované obvody 

vystavena ionizujícímu záření (jako například záření gama nebo rentgenové záření),  

v polovodičovém materiálu se vytvářejí páry elektron-díra. Tyto volné nosiče způsobují 

vytvoření „fotoproudu“, který prochází vyčerpanou oblastí přechodu PN. Velikost 

tohoto proudu může být srovnatelná s klidovou (pracovní bez radiace) úrovní signálu a 

tak může mít za následek dočasné nebo trvalé selhání systému. Program PSpice lze 

snadno použít k modelování tohoto typu přechodného efektu. 

Potřebné veličiny charakterizující „fotoproud“ jsou často získávány z experi-

mentálních dat, ale mohou být doplněny výpočty, pokud jsou k dispozici informace o 

výrobním procesu. Obvykle při vývoji integrovaného obvodu, který bude použít 

v radiačním prostředí, se provádějí potřebná (dozimetrická) měření na každém typu  

a v typickém obvodovém zapojení.  

Pro konstruktéry obvodů, které používají diskrétní součástky, nejsou obvykle  

k dispozici žádné informace o procesu výroby. Avšak dozimetrická měření se provádí 

na velkém množství komerčních součástek. Tyto informace jsou často k dispozici v 

rámci leteckých, vojenských a vládních organizací. 

Při simulaci IO za přítomnosti radiace budou dodatečné proudové zdroje 

(modelující vliv „fotoproudu“) umístěny k přechodům PN. Princip je zobrazen na 

obrázku 4.1. 



62 

 

 

Obr. 4.1: Příklady umístění elektrického generátoru ve tří typů IO. 

Obrázek 4.1 (A) a (B) ukazují správné umístění ¨dodatečných zdrojů proudu 

(úměrného radiaci) diody a bipolárního tranzistoru. Tyto struktury mohou představovat 

samostatné (diskrétní) součásti nebo tranzistorové struktury bipolárních integrovaných 

obvodů (IO). Obrázek 4.1 (C) je příkladem parazitních bipolárních diod a tranzistorů, 

které existují v technologii CMOS. Polarita je taková, že tok proudů teče od N typu 

materiálu k materiálu P typu. 

Pro modelování toku proudu je nejsnadněji používat zdroj proudu. Na obrázku 4.2 

je zobrazen obvod s diodou typu D1N4148 a přidaným zdrojem proudu I2, který 

modeluje vliv radiace na tuto diodu.  

 

Obr. 4.2: Model obvodu s diodou typu D1N4148 a přidaným zdrojem proudu I2. 

Při nastavení parametrů simulace vlivu radiace na diodu, byl nastaven rozsah 

hodnot pro zdroj proudu I1 od - 1 mA do 100 mA s krokem 10 uA. Na obrazcích 4.3  

a 4.4 jsou ukázaný rozsahy měnicích se parametrů I1 a I2 pomocí příkazu Parameters.  
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Obr. 4.3: Rozsah se měnicího parametru I1 v programu PSpice. 

 

Obr. 4.4: Rozsah se měnicího parametru I2 v programu PSpice. 

Následující obrázek 4.5 znázorňuje ampérvoltovou charakteristiku diody typu 

D1N4148. Všechny uvedeny grafy byly zpracovány pomocí jazyku programování 

Python. Kód je uveden v příloze č. 1. 
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Obr. 4.5: Ampérvoltová charakteristika diody typu D1N4148 pod vlivem přidaného zdroje 

proudu. 

Na obrázku 4.5 lze snadno uvidět, jak se mění parametry proudů a napětí pod 

vlivem přídaného zdroje proudu. V závěrném směru ampervoltové charakteristiky 

v třetím kvadrantu lze uvidět posun křivek dole, což znamená navýšení závěrného 

proudu, v prvním kvadrantu se křivky posouvají doleva, což znamená zvýšení 

prahového napětí. Obrázek je pootočen o 90o oproti obvyklému znárornění. 

Následující příklad ukazuje, jak lze program PSpice použít k určení citlivosti 

integrovaného obvodu na vliv radiační dávky. Máme dva integrované obvody (označené 

1 a 2), které obsahují diodu, liší se pouze parametry diody. Předpokládejme také, že 

dozimetrické hodnoty u tohoto typu ukázaly špičkovou proudovou hustotu 4*10-2 

A/cm2 při dávce 1*107 rad (Si)/s. Typický popis obvodu v programu PSpice je uveden 

na obrázku 4.6.  

 

.FUNC  JP_PEAK(DOSE_RATE) DOSE_RATE*JP_MEAS/DOSE_MEAS 

* perform simulations at 1e6, 1e7, and 1e8 rad(Si)/sec 

.STEP PARAM DOSE_RATE LIST 1E6 1E7 1E8 

VPDIF1 1 0 EXP (0 {JP_PEAK(DOSE_RATE)} 100NS 8NS 150NS 50NS) 

RPDIF1 1 0 1 

D12 10 2 DIC1 AREA=2.5E-3 

FD12 10 2 VPDIC1 2.5E-3 

D20 7 6 DIC1 AREA=5E-3 

FD20 7 6 VPDIC1 5E-3 

;initialization 

;peak measured current density 

;at measured dose rate 

.PARAM DOSE_RATE = 1E7 

.PARAM JP_MEAS = 4E-2 

.PARAM DOSE_MEAS = 1E7 

 

Obr. 4.6: Část popisu obvodů číslo 1 a 2 pro simulaci vlivu dávkového příkonu v programu 

PSpice. 
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Pro dávky menší než 1*108 rad(Si)/s existuje lineární vztah mezi dávkou a 

proudem. Tento vztah byl definován pomocí příkazu FUNC. Při vyšších dávkách by 

mohl být definován nelineární vztah. Zdroj napětí V1 a odpor R1 se používají pro 

modelování průběhu proudu získaných ze zkušební struktury IO. Špičkový proud je 

definován prostřednictvím proudové hustota. 

Na následujícím obrázku 4.7 je znázorněn vliv radiační dávky, kde zdroje napětí 

V1 a V2 a rezistory R1, R2 jsou použity pro modelování fotoproudu. Parametr <gain> 

pro každý řízený proudem zdroj je plocha v cm2 specifické diody. Dioda D2 je tedy 

vyrobena s dvojnásobnou difúzní plochou ve srovnání s diodou D1. Funkce STEP se 

pak používá k provedení simulací pro určení odezvy IO jako funkce dávky/dávkové 

rychlosti. 

 

Obr. 4.7: Vliv radiační dávky na dva integrované obvody v programu PSpice. 

Dále bude vypočítán vliv různých veličin dávkového příkonu s hodnotami 1*106 

rad (Si)/s, 1*107 rad (Si)/s a 1*108 rad (Si)/s na tyto integrované obvody číslo 1 a 2.  

Na obrázku 4.8 jsou znázorněny hodnoty protékajícího proudu a napětí na všech 

obvodových uzlech při dávkovém příkonu 1*107 rad (Si)/s. 
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Obr. 4.8: Spočítané hodnoty protékajícího proudu a napětí na všech obvodových uzlech při 

dávkovém příkonu 1*107 rad (Si)/s 

Na obrázcích 4.9 a 4.10 jsou znázorněny závislosti proudu na čase pro diodách D1 

a D2 se zvětšující se radiační dávkou DOSE_RATE1=106 rad (Si)/s, 

DOSE_RATE2=107 rad (Si)/s a DOSE_RATE3=108 rad (Si)/s.   

 

Obr. 4.9: Časová závislost proudu při různých působících radiačních dávkách 106 rad (Si)/s, 107 

rad (Si)/s a 108 rad (Si)/s na diodu D1 integrovaného obvodu číslo 1. 
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Obr. 4.10 Časová závislost proudu při různých působících radiačních dávkách 106 rad (Si)/s, 107 

rad (Si)/s a 108 rad (Si)/s na diodu D2 integrovaného obvodu číslo 2. 

Výsledky simulace určují reakci obvodu (s dávkovým příkonem jako parametrem), 

pozorovaný náhlý vzrůst hodnoty proudu je účinkem působení dávkového příkonu dané 

hodnoty (tj. zadaného parametru). 

4.2 Vliv jevů typu Single-Event Upset 

Jev označovaný SEU nastává, když ionizující částice s vysokou energií, jako jsou těžké 

ionty, alfa částice nebo protony, ozařují integrovaný obvod nebo procházejí 

integrovaným obvodem. Nejčastějšími účinky SEU jsou logické změny („upsety“)  

v digitálních obvodech s vysokou hustotou, zejména pamětí a registry u mikro-

procesorů. Přesnou úroveň poškození je velmi obtížné předvídat kvůli složité povaze 

fyzického mechanismu. Nicméně, simulace mohou být velmi důležité při hodnocení 

designu a jeho odolnosti. 

Postup analýzy pro jevy SEU je podobný postupu, který byl použit pro účinky 

dávky, které byly popsány výše. V popisu obvodu je vložen generátor proudu pro 

modelování shromážděného náboje na předpokládaném citlivém uzlu v důsledku zásahu 

částic. 

Messenger [51] navrhl následující analytické přiblížení tohoto proudu. 

    / /  · ·(   ) t t

oI t I sec theta e e    , (3.2) 

kde oI  je maximální proud, theta je úhel dopadu částice na povrch obvodu (měřený od 

kolmice k povrchu),  je časová konstanta PN přechodu,   časová konstanta slábnutí 

ionizace (iontové stopy). Goniometrická funkce sekans (sec) úhlu je poměr délky 
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přepony a délky odvěsny přilehlé tomuto úhlu, tedy převrácený kosinus téhož úhlu. 

Zbytkový proud oI se mění podle typu částic a je úměrný energii částice a cha-

rakteru vlivu na polovodičový materiál. Celkový proud se zvyšuje, jelikož úhel dopadu 

se mění. Následující popis obvodu ukazuje, jak provést analýzu (viz. obr. 4.11). 

 

) .FUNC ISEU(IO,ANG) IO*(EXP(-TIME/150PS)-EXP(-TIME/40PS))/COS(ANG 

 

.STEP PARAM IO LIST 1E-3 3E-3 1E-2 

GSEU 1 1 0 VALUE={ISEU(IO,ANG)} 

; approximate peak current 

; angle of incidence (in radians) 

.PARAM IO = 1E-3 

.PARAM ANG = 1.3 

 

Obr. 4.11: Část popisu IO pro simulaci vlivu SEU v programu PSpice 

Příkaz FUNC slouží k definování aktuálního proudu oI  a úhlu dopadu. Je důležité 

zmínit, že tento výraz předpokládá, že došlo k zasažení částicí v čase TIME = 0. Pomocí 

rozšíření analogového modelování je v popisu obvodu zahrnut proudový zdroj GSEU, 

který reprezentuje náboj shromážděný na ovlivňovaném („citlivém“) uzlu. Příkaz STEP 

se pak používá k provedení analýzy pro určení odezvy obvodu buď jako funkce 

špičkového proudu, jak je znázorněno, anebo jako funkce úhlu dopadu. Samotný obvod 

pro znázornění vlivu SEU je zobrazen na obrázku 4.12. 

 

Obr. 4.12: Návrh IO pro znázornění vlivu SEU 

Na obrázku 4.13 jsou znázorněny hodnoty protékajícího proudu a napětí v obvodu 

při hodnotě proudu IO1=1*10-3 mA. 
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Obr. 4.13: Spočítané hodnoty protékajícího proudu a napětí v obvodu při hodnotě proudu 

IO1=1*10-3 mA 

Graf 4.14 znázorňuje časový průběh proudu při různých proudech IO, kde 

IO1=1*10-3 mA, IO2=3*10-3 mA a IO3=1*10-2 mA.   

 

Obr. 4.14: Časová závislost celkového proudu I při různých zbytkových proudech IO, které jsou 

důskedkem shromážděného náboje v předpokládaném citlivém uzlu v důsledku 

zásahu částic. 

Náhlý vzrůst proudu během prvních 0,5 ns ukazuje vliv jevu SEU na daný obvod. 
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4.3 Vliv celkové dávky TID 

Ionizující záření generuje přechodné fotoproudy, jak bylo popsáno dříve, a způsobuje 

trvalé poškození v polovodičových součástkách a integrovaných obvodech. Úroveň 

tohoto trvalého poškození je úměrná celkové dávce TID a vede k celkové degradaci 

výkonu součástek/zařízení. 

Například když jsou součástky MOS vystaveny ionizujícímu záření, dochází  

k nahromadění náboje na rozhraní Si/SiO2. Tato změna má dvě složky: náboj uložený 

v oxidu a náboj uložený na povrchu, kde se generují páry elektron-díra. Výsledkem je 

posun prahových napětí obou p-kanálových a n-kanálových tranzistorech. Navíc  

k tomuto posunu prahového napětí se zvyšuje i hustota povrchových stavů, což vede ke 

snížení povrchové pohyblivosti a změně charakteristiky zapnutí/vypnutí MOS 

tranzistorů. Snížená pohyblivost je důsledkem zvýšeného rozptylu při difúzi nosičů na 

povrchu křemíku. V podstatě byly provedeny všechny zkoušky (simulace) vlivů radiace 

typu TID (tj. celkových dávek způsobujících trvalé poškození) na polovodičové 

součástky, pokud jde o změny elektrických parametrů součástek. Analýzy tranzistorů  

v technologií MOS se obvykle provádějí takto: 

 Parametry modelu se extrahují z testovacích zařízení na několika úrovních 

celkových dávek v rozsahu zájmu. Musíme být velice opatrní, aby hodnoty 

nebyly mimo rozsah, pro který jsou k dispozici experimentální data, protože 

nepatrné změny v procesu mohou radikálně ovlivnit vztah modelu  

k celkové dávce.  

 Následně se provede analýza parametrů modelu, aby se zjistilo, jaké 

parametry jsou nejvíce ovlivněny celkovou dávkou, a pak se hledají vztahy, 

které popisují posun v modelových parametrech jako funkci celkové dávky. 

Následující příklad na obrázku 4.16 je uveden pro ilustraci této techniky. 

Předpokládá se, že změny prahového napětí a mobility jsou dominantní účinky celkové 

dávky. 

 

 
.PARAM DOSE = 0.0 ;initialization of total dose 

.STEP PARAM DOSE LIST 0 1E5 1E6 

.FUNC VTO_DOSE(DOSE) 

+1.65*(1 - 4.18E-6*DOSE + 2.76E-12*DOSE*DOSE) 

.FUNC UO_DOSE(DOSE) 600.0*(1 - 5.00E-7*DOSE) 

.MODEL NN2 NMOS ( VTO={VTO_DOSE(DOSE)} UO={UO_DOSE(DOSE)} ) 

 

Obr. 4.15: Část popisu IO v programu PSpice pro simulaci vlivu celkové radiační dávky TID. 

V tomto příkladu se funkce. STEP používá k určení výkonu obvodu jako funkce 

celkové dávky. Simulace se provádí při dávkách DOSE = 0.0 (pre-rad), 105 a 106 rad 

(Si). Funkční vztah mezi prahovým napětím a celkovou dávkou byl definován jako 

nelineární funkce, v tomto případě s polynomem druhého řádu. Změna mobility  

v závislosti na celkové dávce se předpokládá jako lineární. 
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Obr. 4.16: IO pro simulace efektu celkové radiační dávky TID. 

Následující grafy ukazuji výsledky simulace pro dávky 0 rad (Si), 105 rad (Si) a 106 rad 

(Si). Vidíme, že ampervoltová charakteristika tranzistoru ukazuje nárůst proudu při 

vyšší radiační dávce. 

 

Obr. 4.17: Ampervoltová charakteristika tranzistoru na obr. 4.16 při radiačních dávkách 0 rad 

(Si), 105 rad (Si) a 106 rad (Si). 

Kromě diskrétních součástek je možné stejnou metodikou simulovat vliv radiace na 

integrované obvody i složitější zařízení. Např. dvě diplomové práce z Naval Postgra-

duate School ([62] a [63] simulují vliv radiační dávky na vlastnosti operačního 

zesilovače.  
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5 MĚŘENÍ IONIZAČNÍHO ZÁŘENÍ  

Ionizující záření není pozorovatelné lidskými smysly, k jeho sledování (detekci, měření) 

používáme fyzikálních metod (někdy chemických metod) a vhodné přístrojové 

techniky. V publikacích o ionizujícím záření se nedodržuje označení detekce pro pouhé 

zjištění přítomnosti záření (ano-ne) a měření pro zjištění číselné hodnoty. Jako detektor 

se označují celá zařízení. 

V předchozím textu jsme se nejprve stručně zabývali vlastnostmi různých druhů 

záření a jeho interakcemi s látkovým prostředím; a to z pоhledu fyziky záření, tj. vlivu 

látkovéhо prоstředí na šíření záření, jeho absorpci, rоzptyl či konverzi na jiné druhy 

záření. Dále jsme se pоdrobněji zabývali ionizujícím zářením z pohledu polovodičového 

materiálu vystaveného účinkům záření (vliv na nоsiče náboje a další fyzikální 

vlastnosti). Cílem bylo zabezpečení co nejmenších vlivů od iоnizujícího záření. Existuje 

i úloha оpačná, tedy pоužití polovodičové diody k měření parametrů záření v 

dozimetrech. Tato krátká kapitоla ilustruje tuto možnost, nejedná se o návrh dozimetru, 

což je složitý inženýrský úkоl. 

Přístroje prо detekci a měření iоnizujícího záření se někdy оznačují sоuhrnným 

názvem radiоmetry (od angl. radiace = záření, nikoliv od rádiо, radiotechnika,…). 

Speciálním typem radiometrů jsou tzv. dоzimetry. Jsou to (většinou) jednоduché 

detekční přístroje, které jsou cejchované v jednоtkách radiační dávky (Gray, Sievert) či 

dávkоvého příkоnu (dávka = dóza, prоto dоzimetry). Používají se při radiačním 

monitorоvání pro posuzování účinků záření především na živou tkáň (v průmyslu, v 

lékařství i ve vojenství). Počáteční vývоj dozimetrie (od dvacátých let 20. stоletí) byl 

vyvolán nutnоstí zajištění ochrany člоvěka před škоdlivými účinky záření X, 

generovaného rentgenovými trubicemi, a záření gama od v té době známých přírodních 

radionuklidů, především pak rádia. S rоzvojem atomové a jaderné fyziky a jejich 

mnohostranných aplikací se také náplň dozimetrie postupně rozšiřovala. Zahrnovala 

nejenom další druhy záření a měřitelný rozsah a přesnost stanovení příslušných veličin, 

ale také zpřesňovala interpretaci výsledků měření ve smyslu ocenění biologických 

účinků, což je dosti komplexní problematika [43]. 

Detektory (měřiče) ionizujícího záření můžeme rozdělit podle tří kritérií [43]   

a) časový průběh detekce:  

- Kontinuální "on-line" detektory poskytující průběžnou informaci o okamžité 

intenzitě záření či počtu kvant ionizujícího záření (čili odezva je úměrná okamžité 

intenzitě záření). Přestane-li být detektor ozařován, signál na jeho výstupu poklesne na 

nulu (na hodnotu pozadí). [43] 

- Kumulativní (integrální) detektory, které postupně shromažďují svou rostoucí 

odezvu během expozice (jako integrál intenzity záření v čase. Používají se především  

v radiační dozimetrii. Složitější elektronické dozimetry mohou pracovat  obou 

režimech.[43] 

 

b) fyzikálně-technický princip detekce 

- Fotografické založené na fotochemických účincích záření (filmové dozimetry, 

rtg filmy). Využívají se pro dozimetrii. [43] 
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- Materiálové, využívající postupné změny vlastností určitých vhodných látek 

(složení, objem, barva - radiochromatické detektory, excitace - termoluminiscenční  

a dozimetry opticky stimulované luminiscence (OSL)) působením ionizujícího záření.  

- Elektronické detektory, které pracují v proudovém režimu (v němž detektor 

poskytuje slabý elektrický proud (v čase spojitý), úměrný střední intenzitě dopadajícího 

záření) v pulsním režimu (při němž detektor poskytuje odezvu ve formě elektrických 

impulsů, kterými reaguje na jednotlivé dopadající částice a takto je registruje a "počítá". 

[43] 

 

Obr. 5.1: Základní blokоvé schéma elektrоnického detektоru záření (schéma оdpovídá 

kontinuálnímu detektoru, u kumulativního detektoru může být vlastní kumulativní 

senzor oddělený). (převzato z [43]). 

c) komplexnost měřené radiační informace. 

Ionizující záření, které potřebujeme detekоvat, se často skládá z částic a kvant 

různého druhu a energie, které přicházejí z různých směrů a míst v prоstoru, z různých 

radiоaktivních, elektronických či kоsmických zdrojů. Podle komplexnosti měřené 

informace můžeme měřicí přístrоje ionizujícího záření rоzdělit na 4 skupiny: 

- Detektory záření, které provádějí pouhou registraci interakcí částic (kvant záření)  

s detektorem, udávají pоuze intenzitu záření, resp. počet kvant záření, bez infоrmace  

о druhu záření a jeho energii. Jsou to především dоzimetry. 

- Spektrometry ionizujícího záření, které měří nejen intenzitu či pоčet kvant záření, 

ale i energii kvant záření a příp. jehо další charakteristiky. Výsledkem je většinоu 

energetické (možná správněji energiové) spektrum N = N (E), zachycující graficky 

závislоst četnosti kvant N čili intenzity záření (na svislé оse) na energii E (vоdorovná 

osa).  

- Zоbrazovací detektory – 2D systémy, které zobrazují - vizuálně nebo elektrоnicky - 

prostorové rоzložení intenzity záření. Z nemocnice známe rentgenоvý film nebо 

luminiscenční stínítkо, nyní dоplněné zesilovačem obrazu a snímacím systémem  

a digitalizací. Nově se používají multidetektorové systémy prostоrově vhodně 

rozmístěných detektorů, které pоskytují informace о místech dopadu záření, nebo  

o úhlech, z nichž záření přilétá, jsou tо polovodičové pixelоvé detektory  

a multidetektorové pоlovodičové systémy. Pоužívají se ve dvоjím provedení, jako pole 

polovodičových detektоrů a pixelové polovоdičové detektory. 

 

Z hlediska specifického druhu senzоrové citlivosti můžeme prosté detektory  

(a všechny detektory záření vůbec) оznačit za radiačně citlivé senzоry, spektrоmetry 

jsou pak navíc energeticky citlivé, zоbrazovací a dráhové detektory jsou polоhově 

citlivé radiační senzоry. 
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K základním fyzikálním vlastnоstem detektorů patří: [43] 

 Citlivоst a účinnost detektоru 

 Časové rozlišení detektоru (jeho mrtvá doba) 

 Energetická rozlišоvací schopnost spektrоmetru 

 Prostorоvá (či úhlová) rozlišovací schopnost zоbrazovacích detektorů  

  Dále je to pоzadí detektоru, linearita a homogenita оdezvy, přesnost a časоvá 

stabilita, "odоlnost" vůči radiačnímu přetížení, parametry kalibrace. 

5.1 Polovodičová dioda jako detektor záření 

Je známо, že všechny přechоdy PN jsou citlivé na světlо (a obecně na různé druhy 

záření). Po dоpadu záření s energií větší než je šířka zakázaného pásu příslušného 

polovodiče dоjde s velkou pravděpоdobností k vygenerování páru elektron díra (tzv. 

vnitřní fotoefekt). Prоnikne-li foton tohoto záření do оblasti přechodu, nebo dо jeho 

těsné blízkоsti, jsou vygenerоvané nosiče rozděleny (vnitřním) elektrickým polem na 

přechodu – elektrоny jsou odsávány do oblasti N a díry do oblasti P. Pokud zapojíme 

přechod PN (polovоdičovou diodu) do vnějšího оbvodu, bude jím protékat elektrický 

proud úměrný intenzitě osvětlení, viz obrázek. Maximální prоud bude protékat 

v případě zapojení fotodiody do zkratu. Ve stavu naprázdno se na přechodu objeví 

napětí, jehož velikost roste přibližně logaritmicky s intenzitou оsvětlení E a při 

intenzivním оsvětlení dosahuje hоdnoty difúzního napětí. 

Je důležité si uvědоmit, že generace nosičů má význam jen v oblasti prostorového 

náboje. V ostatních oblastech pоlovodičové diody je takové množství nosičů, že 

nedojde k pozorovatelnému narušení rovnováhy. Výrobci proto vyrábí diody se širokou 

oblastí prostorového náboje, které označujeme jako diody PIN (P+P-N+, PπN nebo P+N-

N+, PνN). Čím delší je vyprázdněná oblast, tím pravděpodobnější je, že foton generuje 

pár elektron-díra.  

 

Obr. 5.2: Vliv osvětlení přechodu PN (převzato z [44]). 
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Polovodičová diody jako detektor záření může fungovat ve dvou režimech. Obě 

situace jsou znázorněny (na AV charakteristice) na obr. 5.2. 

Ve čtvrtém kvadrantu AV charakteristiky je znázorněn režim, kdy je fotodioda 

zatížena reálným odporem. V takovém případě dоdává fotodioda do zátěže proud, jehož 

velikost je menší než proud nakrátkо, a napětí oprоti stavu naprázdno klesne. Protože 

dioda pracuje jako zdroj energie, má proud оpačnou polaritu než napětí. Jedná se  

o režim zdroje (hradlový režim).  

V hradlovém režimu pracuje fotodioda jako fotovoltaický článek. Vygenerované 

nosiče jsou z přechodu extrahovány pouze pomocí difúzního napětí na přechodu. Při 

větší intenzitě osvětlení proto dochází k jejich akumulaci. Pokud použijeme fotodiodu v 

hradlovém režimu jako fotodetektor, zůstávají akumulované nosiče po vypnutí osvětlení 

v přechodu. Protože zde není žádný zdroj proudu pro odstranění akumulovaných nosičů, 

zůstávají akumulované nosiče v přechоdu po dobu odpovídající době života minoritních 

nosičů. Maximální využitelná frekvence je proto v řádu desítek kHz, v závislosti na 

době života minoritních nosičů v použitém materiálu diody. Nejrychlejší odezvy lze v 

hradlovém režimu dosáhnout při zapojení diody nakrátko. V některých případech může 

být toto zapojení výhodné, protože nepotřebuje zdroj napájení. 

Fotodetektor. Při závěrné pоlarizaci přechodu (3. kvadrant) se vnější napětí přičítá 

k difúznímu napětí na přechodu a intenzita elektrického pole na přechodu roste. Nosiče 

elektrického proudu vygenerované osvětlením jsou takto vzniklým elektrickým polem 

odsávány velmi efektivně a nedochází k jejich akumulaci. Fotodioda v tomto režimu 

pracuje jako rychlý fotodetektor (detektor záření). Mechanismus vzniku fotoproudu je 

stejný jako v případě závěrného proudu přechodu PN – je to odsávání minoritních 

nosičů elektrickým polem. Tento režim se označuje jako odporový režim – fotodioda je 

zapojena jako spotřebič elektrické energie. 

 

Obr. 5.3: Funkce detektoru záření je založena na odsávání elektronů a děr z oblasti prostorového 

náboje (převzato z [45]). 

Kvantová účinnost fotodetektoru η (0 <η 1) je definována jako pravděpodobnost, 

že jeden foton dopadající na čidlo generuje pár nosičů, které přispívají k proudu 

detektorem. Všechny dopadající fotony nevytvářejí elektron-děrové páry, protože 

všechny nejsou absorbovány.  
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Obr. 5.4: Obvyklé uspořádání lavinového detektoru pracovní elektroda je obvykle v páskovém 

uspořádání (jako na obr. 5.3). (převzato z [46]).  

Závislost η na vlnové délce 

Kvantová účinnost η je funkcí vlnové délky v zásadě proto, že koeficient absorpce 

závisí na vlnové délce. Dlouhovlnná mez citlivosti daného polovodičového materiálu 

souvisí s vlnovou délkou, kdy energie fotonu nestačí k překonání zakázaného pásu 

energií.  

 
 

 

Obr. 5.5: Závislost citlivosti detektoru na vlnové délce. Vlevo podle teorie [47] kolem 1100 nm 

je dlouhovlnná mez citlivosti detektoru (převzato z [45]). 

Citlivost vyjadřuje vztah mezi elektrickým proudem, protékajícím detektorem  

a výkonem dopadajícího světla, měří se v A/W. Citlivost roste s vlnovou délkou, 

protože detektory jsou citlivé na fotonový tok, nikoliv na optický výkon. Jak vlnová 
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délka roste, je daný optický výkon přenášen více fotony, a ty vytvářejí více elektronů 

(platí jen v omezené oblasti). 

 

Obr. 5.6: Diody Hamamatsu S3590 (převzato z [47]). 

 

Obr. 5.7: Principiální schéma polovodičového detektoru (převzato z [43]).  

Polovodičový detektor podle obrázky je založen na odporovém režimu (4. 

kvadrant). Vnikne-li do aktivní vrstvy detektoru (je to "ochuzená" vrstva či objemová 

oblast bez volných nosičů náboje) kvantum ionizujícího záření, ionizační energie 

způsobí v polovodiči přeskok úměrného množství elektronů do vodivého pásma a vznik 

elektron-děrových párů. Tyto elektrony se v elektrickém poli okamžitě začnou 

pohybovat ke kladné elektrodě (a díry k záporné) - elektrickým obvodem projde krátký 

proudový impuls, na pracovním odporu R vznikne napěťový úbytek a přes kondenzátor 

C se elektrický impuls vede k nábojově citlivému předzesilovači. Amplituda (resp. 

časový integrál) impulsu na výstupu zesilovače je přímo úměrná celkovému sebranému 

náboji, a tedy energii detekovaného záření (přesněji řečeno energii, která se absorbovala 

při průchodu kvanta záření aktivní vrstvou detektoru).  
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Obr. 5.8: Vyhodnocovací obvod detektoru (převzato z [48]). 

Amplitudovou analýzou výstupních impulsů můžeme tedy provádět 

spektrometrickou analýzu energie detekovaného záření. Zesílené impulsy se vedou na 

analogově-digitální konvertor a odtud do paměti "mnohokanálového analyzátoru", 

realizovaného nyní v počítači, v jehož paměti se střádá výsledné spektrum. 

Detektory v laboratořích bývají chlazeny kapalným dusíkem, detektory pro 

dozimetry pracují při obvyklých teplotách okolí. 

Vyhodnocovací část se nyní realizuje s využitím mikrokontrolérů (obr. 5.8 a 5.9). 

Jako příklad uvádím jeden z možných dozimetrů na bázi křemíkové diody v současnosti 

na trhu, a to osobní varovný dozimetr RAD-60 [RAD60], což 60 je přesný přístroj 

měřící radioaktivní záření (detekce a registrace). Technická specifikace je uvedena 

v tabulce 5.1.    

Tab. 5.1: Technická specifikace osobního varovného dozimetru RAD-60. (převzato z [49]). 

Detekované záření Gama nebo X-záření 

Rozsah měření  

Dávka 1 Sv – 9,99 Sv 

 

Unikátním rysem RAD-60 je možnost instalovat různé konfigurace dozimetru 

přes infračervený komunikační port dozimetr/čtecí zařízení, aniž by bylo nutno 

demontovat jednotku. Tato vlastnost činí přístroj ideálním pro uživatele, kteří mají 

potřebu využívat jeden a tentýž přístroj pro různé aplikace.  
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Obr.5.9: Vyhodnocovací obvod detektoru (převzato z [50]). 
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6 ZÁVĚR 

U kosmických, leteckých a dalších systémů je nutné zaručit potřebnou úroveň 

odolnosti vůči poruchám a jejich vysokou spolehlivost. Na elektronické součástky 

těchto systémů působí nežádoucím vlivem okolní prostředí, a to hlavně kosmické záření 

(dále vakuum, teplota, vibrace, přetížení, …).  

V diplomové práci jsem na základě literární rešerše popsala vlastnosti 

ionizačního záření a jejich měřitelné parametry. Dále jsem se zabývala popisem 

degradačních procesů v polovodičových materiálech a následně vlivem radiace na 

polovodičové součástky, na generaci párů elektron-díra a vliv na ampérvoltové 

charakteristiky prostřednictvím zvětšení závěrných proudů přechodů PN. Je provedena 

základní klasifikace poruch a popsány nejčastější poruchy v polovodičových součástkách, 

jenž mohou být způsobeny radiačními jevy Single Event Effects. Rozumný odhad vlivu 

záření v kombinaci s analýzou požadavků na aplikace může poskytnout elektronické 

součástky a systémy schopné efektivněji pracovat za podmínek ionizační dávky 100 

Mrad a fluence 1014 cm-2 a v některých případech i 1015 cm-2. V literatuře jsem se 

seznámila také s měřením vybraných typů součástek (podle norem ESA). Na základě 

popisu cílového prostředí, tedy prostředí s kosmickým zářením, a následně práce s údaji 

od výrobců součástek jsem vybrala příklady součástky, které lze používat v kosmickém 

průmyslu za podmínek působení ionizujícího záření. Je uvedena literatura s detailními 

informacemi o jednotlivých skupinách součástek a jejich radiační odolnosti. 

V další části diplomové práce jsem se věnovala návrhu obvodů pro použití  

v oblasti s ionizujícím zářením. V čtvrté kapitole byly ověřeny principy modelování 

vlivu radiace do programu PSpice a možnosti simulovat činnost součástek v prostředí se 

zvýšenou radiací. Praktické nasazení těchto simulací vyžaduje získání (obvykle 

zakoupení) potřebných modelů součástek. V závěrečné kapitole byla nastíněna možnost 

návrhu jednoduchého dozimetru s křemíkovou diodou. Bylo zjištěno, že detektor s polo-

vodičovou fotodiodou může fungovat ve dvou základních režimech detekce. Při malých 

intenzitách záření jsou detekovány jednotlivá kvanta záření samostatně. Každému 

detekovanému kvantu pak odpovídá napěťový impuls na výstupu zesilovače o velikosti 

úměrné energii detekovaného kvanta. Pro vyšší intenzity záření není možné detekovat 

jednotlivá kvanta samostatně a detekce přechází do spojitého režimu.  

V budoucnu by bylo možné na tuto práci navázat a dále zkoumat možnosti 

vedoucí ke zvýšení odolnosti elektronických součástek a obvodů. Samostatnou 

diplomovou prací by také mohl být prototyp dozimetru s polovodičovou diodou. 

Především jsou velké možnosti ve vyhodnocovacích obvodech. 
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8 PŘÍLOHY 

8.1 Seznam symbolů, veličin a zkratek 

 

h  Planck constant, Planckova konstanta (6,626 * 10-34 J.s) 

c            The speed of light in vacuum, Rychlost světla ve vakuu (3*108 m.s-1) 

λ  Wavelength, Vlnová délka  

A  Radiant Intensity, Aktivita zdroje (Intenzita záření) 

a  Specific Radiant Intensity, Měrná aktivita zdroje (Měrná intenzita záření) 

Փ  Tok (fluence) energie, Radiant flux 

H             Ekvivalentní dávka, Equivalent Dose 

D               Absorbovaná dávka, Absorbed Dose 

D*    Dávkový příkon, Dose Rate 

K      Kinetic Energy Released per unit Mass 

X  Expozice, Exposure 

Rw   Radiační váhový faktor, Radiation Weighing Factor 

 

ASIC (Application-Specific Integrated Circuit) – integrovaný obvod speciálně 

navržený pro konkrétní aplikaci 

BJT Bipolar Junction Transistor, bipolární tranzistor 

CCA (Common Cause Analysis) – analýza společných příčin 

CMOS  (Complementary Metal–Oxide–Semiconductor) – technologie výroby 

použita na převážnou většinu integrovaných obvodů 

CRC  (Cyclic redundancy check) – cyklický redundantní součet 

CCD Charge-Coupled Device, nábojově vázané součástky 

DAL (Design Assurance Level) – úroveň zajištění návrhu 

DD (Displacement Damage) – destruktivní porucha el. součástek vlivem 

radiačního záření 

DO-160G Standard RTCA/DO-160G - Environmental Conditions and Test Procedures 

for Airborne Equipment 

DO-178C Standard RTCA/DO-178C - Software Considerations in Airborne Systems 

and Equipment Certification 

DO-254 Standard RTCA/DO254 - Design assurance guidance for airborne electronic 

hardware 

DPS deska plošných spojů 

DRAM (Dynamic Random Access Memory) – typ počítačové paměti, která 

uchovává data dynamicky za pomocí el. náboje v kondenzátoru 
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ESCC European Space Components Coordination  

EASA (European Aviation Safety Agency) – Evropská agentura pro bezpečnost 

letectví 

ECC (Error Checking and Correcting) – technologie umožňujicí kontrolu a opravu 

chyb 

ECU (Electronic Control Unit) – elektronická řídicí jednotka 

EEPROM (Electrically Erasable Programmable Read-Only Memory) – elektricky 

mazatelná a programovatelní paměť 

EM (Electromigration) – jev elektromigrace 

FET Field-Effect Transistor, Tranzistor řízený elektrickým polem (unipolární) 

FAA (Federal Aviation Administration) – Federální letecké velení 

FADEC (Full Authority Digital Engine Control) – plně autonomní digitální řízení 

leteckého motoru 

FAR (Federal Aviation Regulations) – regulace a nařízení vydané agenturou FAA 

platné v USA 

FHA (Functional Hazard Assessment) – funkční analýza rizik 

FPGA (Field Programmable Gate Array) – programovatelné hradlové pole 

GCR Galactic Cosmic Rays, Galaktické (kosmické) záření  

GEO Geosynchronous Earth Orbit, Geosynchronní oběžná dráha Země  

HDR High Dose Rate, Vysoká radiační dávka 

HCI Hardness Critical Item, Kritické body 

HCI (Hot Carrier Injection) – injekce energetických nosičů 

IGBT (Insulated Gate Bipolar Transistor) – bipolární tranzistor s izolovaným 

hradlem 

JANS Joint Army-Navy Space 

JFET Junction gate FET, Unipolární tranzistor s přechodovým hradlem 

KERMA Kinetic Energy Released per unit Mass 

LET Linear Energy Transfer, Lineární přenos energie  

LED Light-Emitting Diode, Elektroluminiscenční dioda 

LEO Low Earth Orbit, Nízká oběžná dráha Země 

LDR Low Dose Rate, Nizká radiační dávka 

MEO Mid-Earth Orbit, Střední orbita 

MBU Multiple Bit Upset, Vícenásobný výskyt jevů SEU 

MBU (Multiple Bit Upset) – jev ze skupiny SEE 

MOSFET (Metal Oxide Semiconductor Field Effect Transistor) – obecné označení 

polem řízeného tranzistoru 

MTBF (Mean Time Between Failure) – střední doba mezi poruchami 

MTTF (Mean Time To Failure) – střední doba do poruchy 

MTTR (Mean Time To Repair) – střední doba do opravy 

NIEL Non Ionizing Energy Loss, Neionizující ztráta energie 

NBTI (Negative Bias Temperature Instability) – porucha vlivem opotřebení 

vznikající u pMOSFET tranzistorů 

NPN typ bipolárního tranzistoru s převládajicím polovidičem typu N 
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PBIT (Power-On Build-In Test) – vestavěný test prováděný po zapnutí zařízení 

PLD (Programmable Logic Device) – programovatelný logický obvod 

PSSA (Preliminary System Safety Assessment) – Předběžné stanovení bezpečnosti 

systému 

RHA Radiation Hardness Assured, radiační odolnost 

RAM (Random Access Memory) – typ počítačové paměti s přímým přístupem 

RTCA (Radio Technical Commission for Aeronautics) – Federální poradní komise 

pro aeronautiku 

SCR Solar Cosmic Radiation, sluneční (kosmické) záření 

SPE Solar Particle Event 

SEE Single Event Effects  

SEU Single Event Upset  

SET Single Event Transients, řetězový proudový impulz 

SEFI Single Event Functional Interrupt 

SRAM  Static Random Access Memory, statická paměť 

SDRAM  Synchronous Dynamic RAM, synchronní dynamická paměť 

SEL Single Event Latch-up, silný proudový impulz 

SEB Single Event Burnout 

SEGR Single Event Gate Rupture 

SHE Single Event induced Hard Error 

SPICE Simulation Program with Integrated Circuit Emphasis 

SA (Safety Assessment) – posouzení bezpečnosti 

SEB (Single Event Burnout) – jev ze skupiny SEE 

SEE (Single Event Effects) – jevy vznikající v elektronických součástkách vlivem 

kosmického záření 

SEFI (Single Event Functional Interrupt) – jev ze skupiny SEE 

SEGR (Single Event Gate Rupture) – jev ze skupiny SEE  

SEL (Single Event  Latch-up) – jev ze skupiny SEE   

SET (Single Event Transients) – jev ze skupiny SEE  

SEU (Single Event Upset) – jev ze skupiny SEE 

SHE (Single Event induced Hard Error) – jev ze skupiny SEE 

TID Total Ionizing Dose, celková ionizující dávka  

TVL Tenth-Value Layer 

TDDB (Time-Dependent Dielectric Breakdown) – časově závislý průraz dielektrika 

TID (Total Ionizing Dose) – destruktivní porucha el. součástek vlivem působení 

ionizujícího zážení 

VLSI (Very Large Scale Integration) – velmi vysoká integrace prvků (do 1 

milionu) na čipu integrovaného obvodu 
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8.4 Zápis kódu pro simulaci vlivu radiace na přechod 

PN  

1. Dioda 
 

fig = plt.figure() 

ax = fig.add_subplot(111) 

ax.plot(data['x']*1000,(-1)*data['10']/100, '-',label = 

u'U'+str(10), color='red') 

ax.plot(data['x']*1000,(-1)*data['16']/100, '-', label = 

u'U'+str(16), color='green') 

ax.plot(data['x']*1000,(-1)*data['21']/100, '-', label = 

u'U'+str(21), color='b') 

 

ax.legend(loc='left right', frameon = False) 

ax.axis([-0.3, 0.1, -0.0057, 0.001]) 

ax.grid(True, which='both') 

ax.set_xlabel('I_I1, [mA]',{'fontname':'Times New Roman'}, 

fontsize=14) 

ax.set_ylabel('U, [V]',{'fontname':'Times New Roman'}, fontsize=14) 

fig.show() 

 

2. TID 

 

fig = plt.figure() 

ax = fig.add_subplot(111) 

ax.plot(data['x'][0:6],data['1'][0:6]*1e6, '+-',label = u'IDm0', 

color='y') 

ax.plot(data['x'][6:12],data['1'][6:12]*1e6, '^-',label = u'IDm1', 

color='g') 

ax.plot(data['x'][12:18],data['1'][12:18]*1e6, '*-',label = 

u'IDm2', color='b') 

ax.plot(data['x'][18:24],data['1'][18:24]*1e6, 'o-',label = 

u'IDm3', color='r') 

 

ax.legend(loc='left right', frameon = False) 

ax.axis([0, 5, 0, 100]) 

ax.grid(True, which='both') 

ax.set_xlabel('U, [V]',{'fontname':'Times New Roman'}, fontsize=14) 

ax.set_ylabel('I, [ÁA]',{'fontname':'Times New Roman'}, 

fontsize=14) 

fig.show() 

 

 

 


