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Перелік умовних скорочень 

 

ММД – Металеві мікродетектори 

ВЕЕ – Вторинна електронна емісія 

ВЕ – вторинні електрони 

ФВЕ – Фізика високих енергій 

MGy – Мега-Грей (одиниця поглиненої дози) 

Мкм – мікрометр 

SiO2 – оксид кремнію 

Si3N4 – нітрид кремнію 

ПХТ – плазмо-хімічне травлення 

ВЗІ – високочутливий зарядовий інтегратор 

X-DAS – X-Ray Data acquisition system 

ДН – джерело напруги 

ІЯД НАНУ – Інститут ядерних досліджень Національної академії наук 

України 
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Вступ 

Актуальність теми. 

Діагностика пучка є важливою складовою будь-якого прискорювача. В 

сучасних експериментах у фізиці високих енергій потоки частинок досягають 

надзвичайно великих значень. Збільшення інтенсивностей та енергії 

призводить до збільшення радіаційних навантажень на детекторні системи. Як 

відомо кремнієві, сцінціляційні та інші детекторні системи, що 

використовуються у більшості експериментів мають обмежену радіаційну 

стійкість, а при надто великих радіаційних потоках втрачають свої робочі 

характеристики. Крім того, головною вимогою проведення фізичних дослідів, 

є те що, вимірювальний прилад не повинен спотворювати вимірювальну 

величину. На сьогоднішній день більшість детекторних систем не 

відповідають цьому твердженню. При цьому вимоги до детекторних систем 

щодо прецізійності вимірювать лише збільшуються. Таким чином, можна 

сформулювати. Розробки детекторів для моніторингу потоків іонізуючого 

випромінювання ведуться у різних напрямах. Одним з напрямків є розвиток 

детекторів, основаних на явищі вторинної електронної емісії. Особливості 

ВЕЕ дозволяють створювати конструкційно прості надійні детекторні системи 

для моніторингу потоків заряджених частинок та рентгенівського 

випромінювання. До такого типу детекторів відносяться металеві 

мікродетектори представлені у даній роботі. 

Відмінною особливістю ММД від мікродетекторів на основі 

напівпровідникових або ізоляційних матеріалів, які або повністю поглинають 

досліджуваний пучок, або суттєво його деформують, є його практично 

ідеальна робота в якості вимірювально-моніторуючого пристрою без 

спотворення характеристик досліджуваного пучка частинок або 

синхротронного випромінювання. Сенсор ММД повністю зроблений з металу 

робить цей детектор одним з найбільш радіаційно стійкіх.  
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Перевагами ММД є сенсорний матеріал – метал. Унікальна 

характеристика – товщина сенсорів біля 1 мкм - недосяжна в інших типах 

мікродетекторів. Також перевагами ММД є: висока радіаційна стійкість (100 

MGy), прозорість для досліджуваних заряджених пучків, за допомогою 

зворотних зв’язків може забезпечуватись корекція та стабілізація пучків 

заряджених частинок, низька робоча напруга (до 20 В), висока просторова 

роздільна здатність (5-25 мкм), унікальна, добре розроблена технологія 

виготовлення, комерційно досяжне комп’ютерне апаратне та програмне 

забезпечення для зчитування інформації.  

Областю застосування ММД є наукові та прикладні дослідження з 

використанням пучків: 

- у системах керування та діагностики прискорювачів та джерел 

синхротронного випромінювання 

- у системах зображень прихованої структури об’єктів у пучках таких 

частинок (мікроелектроніка, мікромедицина, мікробіологія та ін.) 

- нові можливості для мас-спектрометрів, електронних мікроскопів, 

рентгенівських дифрактометрів та ін., оскільки «електроні фокальні площини» 

цих установок дозволяють отримувати результати вимірів у режимі “on-line” з 

відмінною просторовою роздільною здатністю при суттєвому скороченні часу 

вимірів та значною радіаційною стійкістю. 

Мета і задачі дослідження. Метою даних досліджень було створення 

нових радіаційно стійких детекторних систем для вимірювання положення і 

профілю пучків заряджених частинок та синхротронного випромінювання.  

Для досягнення поставленої мети було необхідно вирішити наступні 

задачі: 

• дослідити принцип роботи металевих мікродетекторів, 

• розробити дизайн та побудувати детекторні системи на базі металевих 

мікродетекторів, які відповідають поставленим вимогам, 
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• провести вимірювання потоків іонізуючого випромінювання на різних 

прискорювачах. 

Об'єкт дослідження – металеві мікродетектори 

Предмет дослідження – чутливість металевих мікродетекторів до 

потоків синхротронного випромінювання та заряджених частинок в широкому 

діапазоні енергій та інтенсивностей 

Методи дослідження – реконструкція профілю та положення пучків 

синхротронного випромінювання та заряджених частинок з даних, отриманих 

металевими мікродетекторами  

Наукова новизна отриманих результатів.  

Вперше створені детектори іонізуючого випромінювання товщиною 1 

мікрометр з надзвичайно високою радіаційною стійкістю.  

Розроблені вимірювальні системи на їх основі для вимірювання 

просторового розподілу потоків заряджених частинок та синхротронного 

випромінювання, зокрема для визначення положення і профілю пучків таких 

частинок на прискорювачах або синхротронах.  

Проведені випробування створених детекторних систем на 

прискорювачах заряджених частинок та синхротронного випромінювання. 

Експериментально доведено можливість неруйнівного спостереження в 

онлайн режимі профіля пучка протонів, масових розподілів важких іонів для 

цілей масспектрометрії, високо-інтенсивних потоків синхротронного 

випромінювання та іонних пучків для цілей фракціонованої радіаційної 

терапії: 

- продемонстрована можливість вимірювання масових розподілів 

низько енергетичних  іонів в фокальній площині лазерного мас-спектрометра 

(ІПФ НАН України, м. Суми).  

- в режимі реального часу вперше виміряні просторові розподіли 

високо-інтенсивних потоків синхротронного випромінювання в міні- та мікро-

пучках на біо-медичній лінії ID-17 (ESRF, Grenoble). . 
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-  в режимі реального часу вперше виміряні просторові розподіли 

високо-енергетичних потоків пучків протонів, іонів вуглецю та кисню для 

цілей просторово фракціонованої адронної терапії (HIT, Heidelberg). 

- вперше застосовано металеві мікростріпові та мікропіксельні 

детектори для дослідження методом швидкісної рентгенографії фазових 

переходів в металах при їх нагріванні/охолодженні  (ІПМ НАН України, м. 

Київ). 

Практичне значення отриманих результатів. Розроблені детекторні 

системи можуть використовуватись для вимірювання положення і профілю 

пучків синхротронного випромінювання та заряджених частинок. Детектори 

можуть використовуватися у мас-спектрометрії (електронна фокальна 

площина), дослідженні характеристичних спектрів рентгенівського 

випромінювання,  у якості профілометрів на прискорювачах, для моніторингу 

розподілу дозових навантажень в радіаційній терапії та інших галузях, де 

використовуються потоки іонізуючого випромінювання. 

Особистий внесок здобувача. Автор брав участь в розробці та 

виготовленні всіх детекторних систем, представлених у роботі. Автор приймав 

участь у всіх експериментах, на основі яких були отримані результати 

дисертації. Публікації в співавторстві написані при особистій участі 

дисертанта. 

Зв'язок роботи з науковими програмами, планами, темами. 

Дисертаційна робота була виконана в рамках держбюджетних тем, 

робіт за міжнародними угодами та науково-дослідних робіт, співвиконавцем 

яких був автор: 

- НДР “Розробка металевих мікростріпових детекторів для мас-

спектрометрів” 2007-2009 (ДР № 0107U005372) 

- CNCP project No. P396 "Microstrip Metal Detectors" (2010-2011) 
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- НДР “Розробка позиційно-чутливих мікродетекторів для дослідження 

за допомогою дифракції рентгенівських променів  швидкоплинних процесів” 

2013 (ДР № 0112U003153) 

- НДР “Широкодіапазонна мікродетекторна система для установки 

швидкісного рентгенографування 2014-2015 (ДР № 0114U004685) 

- ДФФД НАНУ грантові програми F69/53-2015, F69/49-2016, CO-4-1-

2015, CO-1-7-2017 

Роботи частково виконувались в рамках діяльності Асоційованої 

міжнародної лабораторії у галузі фізики високих енергій “Розробка 

детекторних систем для експериментів на прискорювачах та технологій для 

фізики прискорювачів” (LIA IDEATE) 

Апробації результатів дисертації. Основні результати дисертаційної 

роботи доповідалися та обговорювалися на міжнародних та всеукраїнських 

конференціях: 

- Міжнародний Симпозіум «Резонансні явища в атомних системах», Ужгород 

(2007),  

- Конференція по фізиці високих енергій, ядерній фізиці і прискорювачах. 

Харків (2009);  

- Міжнародний симпозіум «The EURISOL Town Meeting», Pisa, Italy. (2009, 

2011) 

- Международная школа Молодых ученых по ядерной физике и энергетике, 

Алушта, Украина (2009, 2011) 

- Міжнародний симпозіум «EURORIB 2010», Lamoura, France (2010) 

- Міжнарона конференція «Current Problems in Nuclear Physics and Atomic 

Energy», Kyiv, Ukraine (2010, 2012) 

- Астрономічна школа молодих вчених, Чернігів, Україна (2011) 

- French-Ukrainian Workshop on the instrumentation developments for HEP, LAL 

- Orsay, France (2015, 2016, 2017, 2018) 

- Щорічні Наукові конференції  ІЯД НАН України (2006-2018). 
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1. Фізико-технічні основи ММД. 

У першому підрозділі розкривається сутність явища вторинної 

електронної емісії та його властивості, що визначають принцип роботи та 

основні характеристики ММД. Наводяться розрахунки для визначення  

граничних умов застосування ММД. 

 

1.1 Вторинна електронна емісія – фізичний процес в 

реєстрації іонізуючого випромінювання металевими 

детекторами. 

Добре відомо [1], що при бомбардуванні тонкої металевої фольги 

потоками заряджених частинок чи електромагнітного випромінювання з обох 

її поверхонь відбувається Вторинна Електронна Емісія (ВЕЕ). Вимірювання 

утворюваного при цьому позитивного заряду в ізольованому сенсорі  

покладено в основу принципу дії металевих мікродетекторів, розроблених в 

рамках даної дисертації.  

Процеси, що викликають вторинну емісію мають різну природу 

(іонізація, фононне збудження, пряме вибивання тощо). Вторинні електрони 

мають енергії від декількох електрон-вольт до енергій рівних енергії 

налітаючої частинки (-електрони). Основний внесок у енергетичний спектр 

вторинних електронів дають електрони з енергіями в декілька електрон-вольт 

(від 1 до 5 еВ) [1] . Емісія відбувається з обох сторін бомбардованої металевої 

фольги з її при поверхневих шарів товщиною біля 50 нм [2]. Основною 

характеристикою ВЕЕ є коефіцієнт ВЕЕ: 

0

SEE





 (1) 

де SEE  - кількість вторинних електронів, 0  - кількість налітаючих 

частинок. 
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Вторинна електронна емісія, випускання електронів поверхнею твердого 

тіла при її бомбардуванні електронами. Відкрита в 1902 німецькими фізиками 

Аустіном і Г. Штарке. Електрони, бомбардуючі тіло, називаються 

первинними, випущені — вторинними. Частина первинних електронів 

відбивається тілом без втрати енергії (пружно відбиті первинні електрони), 

останні — з втратами енергії (непружно відбиті електрони), що витрачається 

в основному на збудження електронів твердого тіла, перехідних на вищі рівні 

енергії. Якщо їх енергія і імпульс виявляються чималими для подолання 

потенційного бар'єру на поверхні тіла, то електрони покидають поверхню тіла 

(істинно вторинні електрони). Всі три групи електронів присутні в 

реєстрованому потоці вторинних електронів (рис. 2). 

 

Рис. 1.1 Розподіл вторинних електронів по енергіях: I — пружно відбиті 

електрони, II — непружно відбиті електрони, III — власне вторинні 

електрони; Еп — енергія первинних електронів. 

  У тонких плівках ВЕЕ спостерігається не лише з тієї поверхні, яка 

бомбардується (емісія на віддзеркалення, рис. 3, а), але і з протилежної 

поверхні (емісія на простріл, рис. 3, б). 
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Рис. 1.2. Вторинна електронна емісія на віддзеркалення (а) і на простріл 

(б). 

  Кількісно ВЕЕ характеризується: коефіцієнтом ВЕЕ  

σ = iВт / iп, 

 де — iВт струм, утворений вторинними електронами, iп — струм 

первинних електронів,  

коефіцієнтом пружного і непружного віддзеркалення електронів 

r = ir / iп 

η = iη / iп 

, а також коефіцієнтом емісії істинно вторинних електронів  

δ = iδ / iп 

де ir, iη, iδ — струми відповідні пружно відбитим, непружно відбитим і 

істинно вторинним електронам,  

Таким чином струм вторинних електронів дорівнює  

iВт = ir + iδ + iδ 

  Коефіцієнт σ, r η і δ залежать як від енергії первинних електронів E п і 

кута їх падіння, так і від хімічного складу, методу виготовлення і стану 

поверхні опромінюваного зразка. У металах, де щільність електронів 
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провідності велика, вторинні електрони, що утворилися, мають малу 

вірогідність вийти назовні. У діелектриках, де концентрація електронів 

провідності мала, вірогідність виходу вторинних електронів більша. В той же 

час вірогідність виходу електронів залежить від висоти потенційного бар'єру 

на поверхні. В результаті в ряду неметалічних речовин (оксиди 

лужноземельних металів, щелочногалоїдниє з'єднання) σ > 1 (рис. 4). В 

спеціально виготовлених ефективних емітерів (інтерметалеві з'єднання типа 

сурьмянощелочних металів, спецтальним чином активовані сплави Cualmg, 

Agalmg, Agalmgzi і ін.) s 1. В металів же і власних напівпровідників значення 

порівняно невелике ( мал. 4). У вуглецю (сажі) і оксидів перехідних металів 

σ<1, і вони можуть застосовуватися як антиемісійні покриття. 

 

Рис. 1.3. Залежність коефіцієнта вторинної електронної емісії σ від енергії 

первинних електронів Еп . 

  Із збільшенням енергії Eп первинних електронів σ спочатку зростає (рис. 

3, 4). Це відбувається до тих пір, поки збудження електронів тіла відбувається 

поблизу поверхні на відстані меншому, ніж їх довжина пробігу. При 

подальшому зростанні Eп загальне число збуджених електронів продовжує 

зростати, але основна частина їх народжується на більшій глибині і число 

електронів, що виходять назовні, зменшується. Аналогічно пояснюється 

зростання s із збільшенням кута падіння пучка первинних електронів. 
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Монокристали анізотропні по відношенню до руху електронів. При русі 

електронів уздовж каналів, що утворюються щільно упакованими 

ланцюжками атомів, вірогідність розсіяння електронів і іонізації атомів 

підвищується (каналювання). 

 

Рис 1.4. Залежність коефіцієнтів σ і η від енергії первинних електронів 

Еп для деяких металів. 

  Спостерігається також дифракція електронів в кристалічній решітці. В 

результаті цього залежності σ, η і r від кута падіння первинних електронів і 

криві σ(Eп), r(Eп) і η(Eп) для монокристалів мають складну форму з рядом 

максимумів і мінімумів (рис. 6). 
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Рис 1.5. Залежність σ, η і r від кута падіння j первинних електронів для 

монокристалів кремнію; Еп = 1000 еВ; пунктир — залежність σ(j) для плівки 

кремнію. 

 Для полікристалів коефіцієнти σ, η, r, d зазвичай є величинами, 

усередненими по різних напрямах. 

  ВЕЕ реалізується за час, менший чим 10-12 сік, тобто є практично 

безінерційним процесом. 

  Самостійне значення отримало дослідження і вживання ВЕЕ у сильних 

електростатичних полях і електричних полях надвисоких частот. Створення в 

діелектриці сильного електричного поля (105 — 106 в\см ) приводить до 

збільшення σ до 50—100 (вторинна електронна емісія, посилена полемо). Крім 

того, в цьому випадку величина σ істотно залежить від пористості 

діелектричного шару, оскільки наявність пір збільшує ефективну поверхню 

емітера, а поле сприяє «витягуванню» повільних вторинних електронів, які, 

ударяючись об стінки пір, можуть викликати, у свою чергу, ВЕЕ з σ > 1 і 

виникнення електронної лавини. Розвиток лавини за певних умов приводить 

до холодної емісії, що самопідтримується, продовжується протягом багатьох 

годин після припинення бомбардування електронами. 

  ВЕЕ застосовується в багатьох електровакуумних приладах для 

посилення електронних потоків ( фотоелектронні помножувачі, підсилювачі 
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зображень і т. д.) і для запису інформації у вигляді потенційного рельєфу на 

поверхні діелектрика ( електроннопроменеві прилади ). У ряді приладів ВЕЕ є 

«шкідливим» ефектом (динатронний ефект в електронних лампах, поява 

електричного заряду на поверхні скла і діелектриків в електровакуумних 

приладах ). 

 

Рис 1.6. Розмноження електронів у високочастотному електричному полі 

(а) і в схрещених електричному Е і магнітному Н полях (б). Поле Н 

перпендикулярно плоскість креслення; стрілками показані траєкторії 

електронів. 

  У високочастотному електричному полі  

E = E0 coswt , 

 унаслідок ВЕЕ, на поверхнях електродів спостерігається явище 

лавиноподібного розмноження електронів (вторинно-електронний резонанс). 

Це явище відкрите Х. Е. Фарнсуортом в 1934. Для виникнення резонансу 

необхідно, щоб час між двома послідовними зіткненнями електронів з 

поверхнями електродів (рис. 7,а) дорівнював непарному числу напівперіодів 

високочастотного поля Е (умови синхронізму). При цьому електрони можуть 

придбати в полі енергію, при якій σ >1. Розмноження електронів відбувається 

на поверхнях двох електродів, між якими прикладено високочастотне 

електричне поле, або на одній поверхні, поміщеній в схрещені електричне і 

магнітне поля (рис. 7,б). Швидке наростання концентрації електронів 

обмежується зростанням просторового заряду, що порушує умову 

синхронізму. Явище вторинного електронного резонансу грає істотну роль в 

механізмі виникнення щільного прикатодного об'ємного заряду в магнетронах 

і амплітронах, а також в механізмі роботи динамічних фотоелектронних 
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помножувачів. З іншого боку, це явище може бути причиною нестабільної 

роботи цих приладів і може обмежувати їх вихідну потужність. 

 

1.2 Принцип роботи ММД 

В основі принципу роботи ММД лежить вторинна електронна емісія 

(ВЕЕ). Пучок заряджених частинок або фотонів (рис. 1.7), проходячи крізь 

стріп, викликає ВЕЕ, утворюючи, тим самим, додатній заряд, який 

інтегрується високочутливим зарядовим інтегратором (ВЗІ), що з’єднаний зі 

стріпом. В явищі ВЕЕ головну роль відіграє тонкий приповерхній шар металу 

завтовшки 10 - 50 нм, що дає можливість створювати надтонкі детектори з 

мінімальною масою детектуючого матеріалу. Оскільки як вже було зазначено 

вище основну частку вторинних електронів складають електрони з енергією в 

декілька еВ, то прикладаючи порівняно невелику напругу (десятки вольт), 

можливо збирати практично всі вторинні електрони, що емітуються сенсором. 

Знаючи коефіцієнт ВЕЕ для різних частинок ми можемо визначити їх потік 

через одницю площі у одиницю часу.  
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Рис.1.7 Принципова схема роботи металевого мікродетектора 

 

На Рис.1.7 наведена схема побудови ММД. Сенсор з обох боків оточений 

електродами, до яких підводиться позитивна напруга, що дає змогу збирати 

емітовані з сенсора електрони. Також досить важливим компонентом є дві 

зовнішні заземлені фольги, що забезпечують захист всієї системи від 

електричних шумів та наводок.  

На Рис.1.8 представлено деякі характерні риси, притаманні 

функціонуванню металевих детекторів.    
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Рис.1.8. Характерні риси  ВЕЕ: а) – залежність виходу електронів від 

питомих іонізаційних енергетичних втрат, б) залежність виходу електронів 

від товщини фольги, в) енергетичний спектр вторинних електронів 

 

На Рис 1.8 а) наведена залежність виходу ВЕЕ від питомих енергетичних 

втрат для іонів гелію, кисню, ксенона. Як видно цей показник грає визначну 

роль. 

На Рис 1.8 б) наведена залежність виходу електронів від товщини фольги. 

Як видно з цієї залежності, основну роль у формуванні ВЕЕ відіграє шар 

товщиною до 50 нм.   

На Рис 1.8 в) представлено спектр вторинних електронів, спостережений 

при бомбардуванні іонами аргону тонкої фольги із нікеля. 

  Отже, якщо крізь дуже тонкі (декілька мікрон) металеві фольги 

пропустити потік високоенергетичних заряджених частинок, то ми отримаємо 
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емітовані вторинні електрони практично без спотворення початкового 

енергетичного спектру налітаючих частинок. Якщо нас цікавить лише 

кількість цих частинок (застосування радіаційного монітора), то нас не 

цікавить початковий енергетичний спектр і застосування металевого 

мікродетектора видається абсолютно обгрунтованим. 

 

1.3 Розрахунок  граничних умов застосування ММД 

Динамічний діапазон інтенсивності пучків, що можуть бути зареєстровані 

за допомогою ММД, є важливою характеристикою детектора. Нижня межа 

визначається шумами та наводками на вхідні каскади зарядових інтеграторів і 

становить величину біля 5•104 заряджених частинок (фотонів) на сенсор за 1 

секунду. Верхня межа інтенсивності визначається розігрівом матеріалу стріпа 

до температур, коли термоелектронна емісія починає спотворювати корисний 

сигнал від вторинної електронної емісії. Нижче наведено оцінки цієї 

характеристики ММД для різних пучків частинок з різною часовою 

структурою та різних сенсорних матеріалів. 

Температура у стріпах детектора у пучку зростає через те, що енергія, яка 

вноситься через енергетичні втрати в стріпах перевищує енергію, що 

розсіюється через теплопровідність до країв стріпа, а також енергію, що 

розсіюється шляхом випромінювання чорного тіла.  

Кількість тепла, що надходить до стріпа визначається 

netmC T Q P t     ,     (1.3) 

де m – маса стріпа, C – теплоємність матеріалу, T – приріст температури,  

Q – загальне надходження тепла за час t . Потужність Pnet визначається як: 

 

net beam blackbody conductionP P P P   ,    (1.4) 
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де Pbeam – потужність надходження тепла від пучка,  Pblackbody – потужність 

розсіювання тепла через випромінювання, Pconduction – потужність відведення 

тепла, пов’язаного із теплопровідністю. 

Теплопередачею шляхом конвекції та охолодження шляхом передачі 

тепла через повітря нехтуємо через те, що камера, в яку поміщено детектор, 

відкачана до тиску 10-9 Торр. 

Нагрів стріпів ММД в пучкові синхротронного випромінювання. 

Розглядається задача нагрівання сенсорів ММД, як монітора профілю 

пучка –квантів  з рівномірним розподілом інтенсивності по площі. Сенсори 

являють собою тонкі нікелеві смужки товщиною 1 мкм та шириною 10-30мкм. 

Смужки нанесені на кремнієву підкладинку, але у місці потрапляння пучка на 

смужки підкладинка повністю витравлена так, що смужки (стріпи) є механічно 

вільними. У якості джерела синхротронного випромінювання у розрахунках 

розглядався ондулятор на накопичувальному кільці PETRA,  HASYLAB 

(DESY, м. Гамбург). Нагрівання досліджується для з’ясування придатності 

монітора для роботи у пучках синхротронного випромінювання високої 

інтенсивності. 

Мікростріповий детектор розміщується на рухомій платформі, у вакуумі 

на шляху пучка монохроматичного рентгенівського випромінювання, 

перпендикулярно до його осі, з можливістю покрокового переміщення для 

сканування пучка у перпендикулярній до осі пучка площині. Розміри пучка 

визначалися коліматором і змінювалися від 0.1 до 1 мм по вертикалі та від 1 

до 4 мм по горизонталі. ММД із  стріпами довжиною 4 мм, шириною 0.04 мм, 

та товщиною 0,001 мм рівномірно опромінюється пучком синхротронного 

випромінювання із середньою густиною потоку F = 4.5·1014 с-1мм-2. Щоб 

знайти повну енергію, залишену пучком у стріпі, треба знайти повне число 

фотонів, що взаємодіють зі стріпом, за певний проміжок часу t. При цьому 
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необхідно враховувати часову структуру пучка. Банчі синхротронного 

випромінювання з періодом від 192 до 480 нс формують у групи по (16 – 40) 

штук. Всього за один цикл опромінення стріп перетинають 3840 таких груп. 

Розглянемо задачу, в якій стріп періодично нагрівається пучком. 

Охолодження між імпульсами відбувається переважно шляхом теплопередачі 

та випромінювання чорного тіла, тому можна записати диференціальне 

рівняння, що описує процес охолодження і включає два члени: 

 4 4

2 ambient

surf

T TT
T S

t C V


 




  


,      (1.5) 

де T – температура, t – час,  – випромінювальна здатність ( = 0.1), Ssurf – 

площа ередньої та задньої поверхонь стріпа (Ssurf  = 2·0.16 мм2),  – густина 

нікелю ( = 8.9 г/см3), С – теплопровідність нікелю (С = 443 Дж/кг∙К), σ = 

5,76∙10-8 Вт/м2∙К4 – стала Стефана-Больцмана, V – об’єм частини стріпа, що 

піддається опроміненню. 

k

C



 , де k – теплопровідність ( k = 0.899 Вт/см∙К)  

Теплопровідність відіграє важливе  значення для всіх металевих плівок, 

окрім найтонших. Оскільки товщина стріпів біля 1 мкм, ми розглядаємо 

наближення, в якому  першим членом у правій частині (1.5) можна знехтувати. 

Тоді залежність температури від часу після нагрівання буде описуватися 

наступною формулою: 

3
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T t
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       (1.6) 

Охолодження відбувається від температури T0  до деякої T. 

Оцінимо нагрів стріпа від одного банчу. Для цього, як зазначалося вище, 

необхідно знати кількість –квантів, що провзаємодіяли зі стріпом за один 

період: 
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[1 exp( )]strip enN F S t x       ,       (1.7) 

де F – густина потоку –квантів, Sstrip  – площа стріпа,  x – лінійна товщина 

стріпа, μen – масовий коефіцієнт передачі енергії для нікелю при енергії –

квантів E  = 20 кеВ, ρ – густина нікелю, t – часовий інтервал між банчами. 

Згідно розрахунків за формулою (1.7) кількість фотонів, що про взаємодіяла з 

матеріалом детектора складає (1.4·107)  за один банч. Величина N залежить від 

густини потоку F, який дорівнює 4,5·1014 1/с·мм2. 

Величина [1 exp( )]enx   виражає долю енергії пучка, що передається 

стріпу при взаємодії, а домножений на енергію –квантів E  вираз (1.7) є 

повною енергією, яку отримує стріп за 1 банч. 

Використовуючи формулу 

E
T

C m


 


,        (1.8) 

можемо перерахувати підвищення температури, пов’язане із 

надходженням тепла у стріп. 

За наведених вище умов підвищення температури становить (3.15·10-3) 

градуса. 

 Кількісний аналіз формули (1.6) показує, що при таких малих приростах 

температури охолодження практично не відбувається, тому за приблизно 

150000 банчів, що потраплять на стріп за один цикл опромінення стріп змінить 

температуру на 470˚С (або 490˚С з урахуванням температури оточуючого 

середовища 20˚С). 

Максимально допустима густина потоку синхротронного 

випромінювання становить 1016 с-1мм-2. Такі відносно високі потоки 

обумовлені механізмом взаємодії –випромінювання з речовиною. При 

розгляді нагрівання детектора під дією протонного пучка слід враховувати, що 

основним механізмом втрат енергії для важких заряджених частинок є 
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йонізаційні втрати. Тому в цьому випадку очікуються значно менші допустимі 

інтенсивності пучків. 

Нагрівання стріпів ММД у протонному пучку. 

Розглянемо нагрівання стріпів у протонному пучку, наприклад, з енергією 

200 ГеВ. Енергія, залишена пучком, обчислюється виходячи з енергетичних 

втрат на іонізацію для протонів з енергією 200 ГеВ. Однак використання 

формули Бете–Блоха для оцінки іонізаційних втрат як енергії, переданої 

протонами матеріалу детектора,  було б переоцінкою. Для тонких фольг 

високоенергетичні δ–електрони або електрони, що зазнали лобового зіткнення 

із частинками, що налітають, можуть виходити із фольги, і таким чином 

енергія втрачена зарядженими частинками шляхом іонізації не буде повністю 

поглинена у фользі. Через це для оцінки енергії, залишеної у матеріалі 

використовувалася формула для обмежених втрат енергії: 

2 2 2 2
2

2 2

max

21 1
ln 1

2 2 2

e cut cut

T Tcut

m c T TdE Z
Kz

dx A I T

   



   
       
    

,   (1.9) 

де K – константа, z – заряд іонізуючої частинки, 
Z

A
 – відношення заряду 

до масового числа для середовища, в якому пролітає частинка, 
v

c
  , 2

em c  – 

маса електрона в енергетичних одиницях, 
2

e

E

m c
  (Е – енергія іонізуючої 

частинки), cutT  – енергія відсічки, що визначається як кінетична енергія 

електрона, чий екстрапольований пробіг дорівнює половині товщини фольги, 

I – середній потенціал іонізації у речовині, maxT  – максимальна енергія, що 

може бути передана вільному електрону, δ – поправка на ефект густини. У 

формулі (7) передача енергії заборонена для кінетичних енергій, що менші за 

деяку енергію Tcut. 

Щоб знайти повну енергію залишену пучком, що проходить крізь сегмент 

ММД, необхідно знати кількість протонів, що пролітають через цей сегмент. 
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Для цього припускається, що протонний пучок має гаусо-подібний профіль з 

однаковим розподілом інтенсивності по обох напрямках у поперечній 

площині, 200x y m    .  

Кількість протонів, що пролітає через площадку ΔxΔy задається 

рівнянням: 

2 2

2 2

2 2

2 2

2 2

1 1

2 2

x y

x y

p tot

x y

N N e dx e dy 

 

 

 

 
 

   ,    (1.10) 

де інтервал  Δx обирається рівним ширині стріпа (40 m), а Δy – менший 

за σ (100 m). 

Знаючи кількість протонів та енергію, яку вони залишають у матеріалі ми 

можемо знайти підвищення температури за один банч та прирівняти сумарну 

залишену енергію до СmΔT, де С – питома теплоємність матеріалу,  m – маса 

стріпа,  ΔT – приріст температури за один банч: 

p

dE
Q Cm T N dz

dz
           (1.11) 

p

dE
N dz

dzT
VC




  ,       (1.12) 

де V – об’єм стріпа, dz – товщина стріпа, dE/dz – питомі іонізаційні втрати 

для протонів з енергією 200 ГеВ. 

Розглянемо лише один центральний сегмент стріпа, через те що він 

піддається найбільшому нагріванню і відтак має найбільший вплив на  роботу 

детектора. Поклавши x = 100 m, y = 40 m, z = 1 m (довжина, ширина та 

товщина стріпа відповідно), маємо масу сегмента m = 3.6∙10-11 кг. Матеріал, з 

якого виготовлено стріп – нікель. Один банч містить 1010 протонів, тому при σ 

= 200 m на стріп потрапить порядку 8∙108 частинок, із них 1.6∙108 потрапить 

у розглядуваний елемент стріпа. За оцінками  високоенергетичний протон 
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втрачає у стріпі порядку 1.1 кеВ енергії. Відповідно до цього за один банч 

сегмент стріпа одержить енергію ΔQ = 2.8∙10-8 Дж та нагріється на 1.8 градуса. 

Застосування формули (1.8) показує, що при частоті банчів 40 МГц за 

приблизно 260 банчів температура сегмента перевищить 500 градусів. 500 

градусів тут розглядається як умовна межа застосування мікростріпових 

металевих детекторів. При перевищенні цього порогу можлива поява 

термоелектронної емісії та зміна значень констант стріпового матеріалу через 

температурну залежність, що починає проявлятися при високих температурах. 

Поріг плавлення нікелю досягається в такому режимі за ≈ 800 банчів. 

Приблизно такі самі значення отримуються для інтенсивності 10 МГц. Це 

свідчить про те, що при вказаних температурах та режимах опромінення стріп 

не встигає охолоджуватися і відбувається лінійне наростання температури. 

Температуру стріпа можна зменшити, збільшуючи часовий інтервал між 

банчами. Тоді робота при температурі близькій до температури плавлення 

(1455˚С) відбувалася б при частоті взаємодії ≈ 5 кГц, а при температурі 

близькій до 500˚С при частоті ≈ 100 Гц. 

Як показують оцінки, ММД можна застосовувати для профілювання 

пучків синхротронного випромінювання, проте подібний підхід не можна 

застосовувати для пучків важких заряджених частинок, де при сучасних 

інтенсивностях пучків стріпи досить швидко зазнають руйнування. Тому 

застосування ММД на протонних пучках обмежується фокусуванням, для 

якого не потрібно вводити детектор  у центральну область пучка. Так при 

роботі на відстані 1 мм від центру ваги пучка стріпи не зазнають помітного 

нагріву протягом часу опромінення. 

Однак, існує інший спосіб зменшити нагрівання стріпів у протонному 

пучку. Можна зменшувати кількість частинок в одному банчі. Тоді за 

оцінками при 108 частинок на банч температура після 10000 банчів не 

перевищить 500˚С при частоті потрапляння банчів у 40 МГц. При 109 частинок 
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на банч температура не перевищить температуру плавлення, проте, за умови, 

що частота потрапляння банчів становить 10 МГц. 

 

1.4 Оцінка енергопоглинання ММД у пучці 

синхротронного випромінювання 

Проведемо оцінку енергопоглинання одним нікелевим стріпом детектору 

(з довжиною l , шириною d  та товщиною h  відповідно), що знаходиться в 

пучці монохроматизованого СВ з поперечними розмірами DL , середньою 

енергією E  та інтенсивністю  0I . 

На один стріп, як це видно з рис. 1.8, попадає не весь пучок, а лише його 

частина. Обчислимо кількість фотонів 0N , що припадають на один стріп за час 

t . При цьому будемо вважати, що фотони в пучці розподілені рівномірно, а 

профіль пучка має прямокутну форму. Тоді отримаємо: 

D

d
tI

LD

Ld
I

S

S
tIN

П

C 



 0000 ,    (1.13)  

де 
П

S  - площа  поперечного перерізу пучка, а 
С

S  - площа стріпа, що 

знаходиться у пучці. Як відомо, інтенсивність I  паралельного 

моноенергетичного пучка  -фотонів  убуває в металі експоненційно з 

відстанню z : 

D
 

L 

l 

d
 

Рис. 1.8. Геометрія стіпів та пучка 
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zeIzI  
0)( ,     (1.14)  

де   – масовий коефіцієнт поглинання; 

  – густина металу.  

Отже кількість фотонів N , що поглинається металом товщиною z  

дорівнює: 

   z

o

z

пр e
D

d
tIeNNNN    1100 .   (1.15)  

Якщо помножити вираз (7.3) на середню енергію E  одного фотона, 

врахувавши при цьому що товщина металу в нашому випадку дорівнює 
h

, та 

поділити на час t   то отримаємо середню потужність Р , що розсіюється в 

одному стріпі: 

 he
D

d
IЕР  10 .     (1.16)  

Оцінимо час t , за який стріп розігріється пучком від початкової 

температури 
0

T  до температури плавлення 
плав

Т , не зважаючи при цьому на 

теплообмін з іншими частинами детектора. Цей час t  дорівнює відношенню 

кількості теплоти Q , необхідної для нагрівання стріпа, до середньої 

поглиненої ним потужності 
С

Р : 
C

PQt / . Кількість теплоти Q  дорівнює: 

  
0

ТTldhcTVcTcmQ
плав

  ,   (1.17) 

де c  - питома теплоємність нікелю, V  - об’єм стріпа. Тоді, враховуючи 

вирази (4) та (5) знайдемо час t : 
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З довідкових таблиць1 візьмемо необхідні значення характеристик 

нікелю: 

 питома теплоємність  КгДжс  /44,0 ; 

 густина 3/9,8 смг ; 

 температура плавлення КT
плав

1726 ; 

 масовий коефіцієнт поглинання   гсмкеВE /7015 2 . 

Проведемо обчислення за формулою (6). Для зручності, попередньо 

запишемо інші відомі параметри, дотримуючись однакової системи одиниць 

(сантиметр, грам, секунда; тоді енергія виражатиметься в джоулях, а 

потужність – в ватах): 

;1,0 смD   ;005,0 смd   ;1смl   ;105 5 смh   

;104,2 15 ДжЕ    сфотонівI /107,1 16

0
 ; 

  
   сt 017,03001726

1059,870exp1107,1104,24

10511,09,844,0
51615

5










. 

Отже, як свідчать розрахунки, стріп всього за 17 тисячних секунди 

розігріється до температури плавлення. Причому, якщо навіть ускладнити 

задачу, ввівши в розгляд теплообмін стріпу з іншими елементами конструкції, 

то це не виправить ситуації. Хоча дана оцінка є значно завищеною, оскільки 

все ж таки не вся енергія, що вибуває з пучка внаслідок проходження крізь 

стріп, йде на збільшення температури останнього, проте це свідчить про 

існування проблеми перегріву детектора, яку слід вирішити. 

Визначимо також коефіцієнт поглинання випромінювання  , як 

відношення потоку, що пройшов крізь стріп, до первинного потоку фотонів: 

                                         
1 Дані взято з сайту http://www.nist.gov , де знаходяться різноманітні 

таблиці фізичних величин. (NIST - National Institute of Standards and 

Technology) 

http://www.nist.gov/
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Останній вираз свідчить про те, що через детектор без поглинання 

проходить 99,8% первинного випромінювання, що робить цей детектор майже 

прозорим для потоку фотонів. 

 

1.5 Висновки до розділу 

В основі принципу роботи ММД лежить вторинна електронна емісія. 

Пучок заряджених частинок або фотонів, проходячи крізь стріп, викликає 

ВЕЕ, утворюючи, тим самим, додатній заряд, який інтегрується 

високочутливим зарядовим інтегратором , що з’єднаний зі стріпом. В явищі 

ВЕЕ головну роль відіграє тонкий приповерхній шар металу завтовшки 10 - 50 

нм, що дає можливість створювати надтонкі детектори з мінімальною масою 

детектуючого матеріалу. 

Відмінною особливістю ММД є його практично ідеальна робота в якості 

вимірювально-моніторуючого пристрою без спотворення характеристик 

досліджуваного пучка частинок або синхротронного випромінювання. 

Коефіціент поглинання фотонів з енергією 15 КеВ складає всього ~0,2% 

Оцінено енергопоглинання в пучці синхротронного випромінювання. 

Максимально допустима густина потоку синхротронного випромінювання 

становить 1016 с-1мм-2. 

Проведені розрахунки теплового нагрівання ММД протонним пучком з 

енергією 200 ГеВ при 108 частинок на банч показують, що температура не 

перевищить 500˚С при частоті потрапляння банчів у 40 МГц. При більшій 

інтенсивності робота ММД можлива за умови меншої частоти банчів чи роботі 

на відстані 1 мм від центру ваги пучка. 
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2 Виготовлення ММД 

Для виготовлення ММД застосовуються надсучасні технології, 

розроблені для виробництва мікро та нано-електрніки: мікро-фотолітографія 

та плазмово-хімічне травлення. 

 

2.1 Фотолітографія кремнієвих пластин 

 

Сенсорний та польові кристали ММД виготовляються літографічним 

методом, який на сьогодні є основним при виробництві різноманітних 

напівпровідникових мікросхем, що широко використовуються у будь-якій 

сучасній техніці. 

Перший крок створення кристалів ММД – це підготовка до 

фотолітографії. Пластину з чистого кремнію діаметром 10 см і товщиною 460 

мкм розміщують в однозонній дифузіонній пічці, де проводиться термічне 

окислення. Утворений шар оксиду кремнію SiO2 (рис. 2.1 ), завтовшки 50 - 100 

нм, має найкращі маскуючи та високі електричні параметри. Далі, щоб 

запобігти можливих струмів втрат, на установах епітаксіального нарощування 

(або в дифузійних однозонних пічках зі спеціальною системою газо 

розподілення) шляхом піролітичного осадження створюється ще один 

діелектричний прошарок з нітриду кремнію Si3N4 завтовшки 200 нм.  

Потім проводиться металізація. Оскільки нікель має погану адгезію з 

нітридом кремнію, то перед його нанесенням утворюють тонкий прошарок з 

титану (~200 нм). Нанесення металізації здійснюється шляхом катодного 

розпилення, коли в вакуумну камеру під невеликим тиском (~1 Па) 

напускають газ й, подаючи постійну чи змінну напругу 3 – 5 кВ, між 

електродами запалюють тліючий розряд. 
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Утворенні при цьому іони газу прискорюються в напрямку катода, 

виготовленого з матеріалу, який потрібно нанести на пластину. Під 

бомбардуванням атоми катода розпилюються й осаджуються на 

напівпровідникову пластину, формуючи суцільну  металеву плівку. 

Вищенаведена структура формується симетрично з обох боків кремнієвої 

пластини. З одного боку пластини далі сформують стріпи з відповідною 

розводкою, а з іншого – маску для плазмохімічного травлення. 

Другий крок – власне сама фотолітографія. На поверхню отриманої 

структури з одного боку наноситься тонка плівка фоторезисту, який потім 

експонується крізь фотошаблон  лицьової сторони (рис. 2.2).  

SiO2 (50- 100 нм) 

Ni (1-2,7 мкм) 
Ti (200 

Si3N4 

Si (460 

Рис. 2.1 Структура майбутнього кристалу ММД до фотолітографії з 

одного боку, така сама ж структура створюється й з іншої сторони 

кремнію (у скобках наведено товщини відповідних шарів) 
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Оскільки розміри готового кристала ММД складають зазвичай 30х30 мм2, 

то на одній заготовці вдається розмістити відразу 4 майбутні кристала. 

Частина фотошаблону, яка відповідає одному кристалу, зображена на рис. 3.3: 

зліва для лицьової сторони, де витравлюються стріпи, а справа для тильної, де 

формується маска для подальшого плазмохімічного травлення. Після 

експозиції пластину проявляють: при позитивному фоторезисті ті ділянки, що 

були засвічені, внаслідок фотохімічних реакцій переходять у майже 

нерозчинну фазу й зберігаються при проявленні, інші ж ділянки – змиваються 

розчинником. Далі проводиться травлення незахищених фоторезистом 

ділянок металізацій нікелю та титана до підшару нітриду кремнію, внаслідок 

чого й утворюється "мікростріпова" структура.  

Рис. 2.2 Фотошаблон лицьової сторони 
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   З іншої сторони виконуються ті ж самі дії: нанесення фоторезисту, 

експозиція, проявлення та травлення з тією тільки відміною, що береться 

фотошаблон тильної сторони. 

Після завершення етапу фотолітографії пластини розрізають на окремі 

кристали ММД й передають до відділу плазмохімічних реакцій, де повністю 

прибирають  кремній, а також оксид SiO2 та нітрид Si3N4 кремнію з робочої 

області (області, яка буде знаходитися в пучці). На рис. 2.4 зображений 

кристал до плазмохімічного травлення. 

Рис 2.3 Частини фотошаблонів для фотолітографії: стріпів (зліва) та 

маски для плазмохімічного травлення (справа).  
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Рис. 2.4 – Фотографія кристалу ММД перед плазмохімічним 

травленням 

Таким чином процедура фотолітографіі складається з наступних кроків: 

Нанесення нітриду кремнію (Si3N4) поверх плівки SіО2. Товщина Si3N4- 

0,2 мкм (Рис. 2.5). 

Нанесення високоадгезивної плівки титану товщиною 0,05 мкм на 

лицьовий бік пластини перед напиленням плівки нікелю.   

Нанесення плівки нікелю на лицевий бік пластини. 

Нанесення плівки фоторезисту на лицевий бік пластини. 

Експонування рисунку фотошаблонів на лицьовий і зворотний боки 

пластини на установці двосторонньої фотолітографії. 

Проявлення та видалення засвіченого фоторезисту. 

Травлення металу (нікелю) на лицьовому та зворотному боках пластини.  

Створення металевої структури стріп-детектора з нікелевої плівки на 

лицьовому боці пластини.  

Зняття фоторезисту. 

Травлення отвору в кремнієвій основі на всю товщину основи (450 - 500 

µм). Маскою при травленні кремнію є нікель. 



42 

 

 Травлення кремнію з лицевої сторони через нікелеву маску на глибину 

30-50 мкм. 

Селективне травлення кремнію з зворотної сторони через маску до 

металевих (нікелевих) мікростріпів. 

 

а. 

 

б. 

Рис. 2.5 (а, б) Покрокове створення топології кристалів ММД 

фотолітографічним методом. 
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2.2 Плазмохімічне травлення 

 

Сутність плазмохімічного травлення (ПХТ) кремнію, чи так званого 

іонно-стимульованого травлення, полягає в фізичному розпиленні поверхні 

твердого тіла внаслідок бомбардування його іонами, наприклад аргоном з 

енергією 500-1000 еВ. Або, при травленні кремнію галогенами (F*, Cl*, Br*, I*), 

внаслідок гетерогенної реакції типу газ – тверде тіло. Видалення відбувається 

за рахунок хімічної реакція, що проходить по узагальненій формулі 

 44 SiFFSi  . 

Тетрафторид кремнію є газом й спонтанно залишає поверхню 

оброблюваного матеріалу. В цьому випадку плазма є лише засобом отримання 

радикалів фтору із молекул більш стійких газів (CF4, SF6 і т.д.). [30] 

Проведені експериментальні дослідження на плазмохімічному реакторі 

магнетронного типу виявили, що при травленні кремнію лише з однієї сторони 

й наскрізь, внаслідок різних фізичних властивостей матеріалів, невеликих 

відхилень від рівномірності травлення та, можливо, деяких інших факторів у 

стріпах і в  шарах під ними виникають пружні напруження, які в кінці кінців 

розривають стріпи, що робить кристал не придатним для використання. Тому 

було вирішено проводити ПХТ в два кроки: 1) травлення з лицьової сторони 

на невелику глибину (20 - 40 мкм) з підтравком нітриду та оксиду кремнію ; 2) 

вертикальне травлення з оберненої сторони. 

Параметри травлення лицьової сторони з підтравком наступні: 

 робочий газ: SF6; 

 тиск у камері: 5 Па; 

 частота високочастотного розряду: 13,6 МГц; 

 потужність генератора: 500 Вт; 

 струм розряду: 6 А; 

 напруга автозміщення: - 40В. 
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Для того, щоб травлення проходило тільки в робочій зоні, а не по всій 

поверхні, на кристал накладається маска з нержавіючої сталі, яка повторює 

маску, нанесену при фотолітографії. За наведених вище умов швидкість 

травлення нітриду кремнію складає приблизно 40 нм/хв, а  самого кремнію – 

700 нм/хв. На рисунку 2.6 зображено структура лицьової поверхні після 

першого кроку. 

На другому кроці проводиться вертикальне травлення тильної сторони 

кристалу через нікелеву маску, нанесену при літографії. При цьому параметри 

плазмохімічного реактора слідуючи: 

 робочий газ: 90% SF6 та 10% О2; 

 тиск у камері: 5 Па; 

 частота високочастотного розряду: 13,6 МГц; 

 потужність генератора: 1 кВт; 

 струм розряду: 9 А; 

 напруга автозміщення: - 100В. 

Майже вертикальне травлення відбувається завдяки додаванню в камеру 

кисню, що призводить до утворення SiO2 на поверхні стінок кремнію в області 

травлення (рис. 2.7), який має значно меншу швидкість травлення ніж сам 

2
0
 

–
 Ti, 

Si3N4, SiO2 

нікелеві стріпи 

Рис 2.6 Структура робочої зони кристалу ММД після ПХТ з 

лицьової сторони 
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кремній, а також завдяки паралельному розташуванню стінок до 

бомбардууючого пучка. 

 

            

Рис. 2.7 Структура кристалу ММД в процесі ПХТ тильної сторони 

 

               

На рис. 2.8 зображено фотографію кристала ММД після ПХТ з обох 

сторін. 

Фотографії виготовлених в рамках даної роботи сенсорів ММД 

представлено у додатку А. 

Фотографії виготовлених в рамках даної роботи детекторних модулів 

представлено у додатку Б. 

 

 

SiO2 

Нікелева маска 

Рис. 2.8 Фотографія кристалу ММД після ПХТ 
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2.3 Монтаж ММД 

Після ПХТ кристали поділяються на 2 групи: сенсорні та польові. На 

польові йдуть ті кристали, що в процесі ПХТ втратили декілька стріпів, але ще 

мають крайні стріпи. На сенсорні ж йдуть ті кристали, що мають більше 16 

цілих стріпів підряд.  Такий підхід пов'язаний з тим, що на сьогоднішній день 

з партії кристалів під ММД після ПХТ повністю цілих зостається менше 40%. 

Тому з економічної точки зору було вирішено сенсорні й польові кристали 

робити по однаковому фотошаблону, а потім відбраковані сенсорні кристали 

використовувати як польові. Звичайно, за потреби, для польових кристалів 

може бути розроблений окремий фотошаблон.  

Далі на польових кристалах прибирають стріпи, що осталися в середині, 

оставляючи 1-2 стріпа з краю. Це робиться для того, щоб потім в пучці 

знаходились тільки стріпи сенсорного шару. 

На етапі монтажу польові й сенсорні кристали приклеюються на 

керамічну підкладку 1 (рис. 2.9), завтовшки 0,9 мм, яка має виріз у робочій 

зоні. Потім тонкі металеві дроти (діаметром 25 мкм) за допомогою 

ультразвуку приварюються одним кінцем до контактних площадок стріпів, а 

іншим до металізації 2 на кераміці, яка вже з’єднується через кабель на 

поліамідній основі 3 з 50-ти контактним роз’ємом 4. Після цього керамічна 

підкладка з польовим кристалом приклеюється до основи захисного 

1 

3 

4 

5 

2 

Рис. 2.9 Монтаж кристалів. Зліва – польового, справа - сенсорного 
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металевого корпуса 5; на неї зверху наклеюються ще дві підкладки: спочатку 

з сенсорним кристалом, а потім з польовим, утворюючи в кінці кінців 

завершену 3-шарову структуру. Кріпиться роз’єм та захисна кришка. 

Інший варіант складання детекторного модуля передбачає використання 

друкованої плати (PCB), як основи для монтажу кристалів ММД. Для 

прикладу, розглянемо структуру детекторного модуля на базі сенсору 

MMD32v (Додаток А). 

 Сенсорний кристал MMD32v (Рис. 2.10) монтується на PCB-платі з 

металізацією для з’єднання стріпів з контактами роз’єма, який також 

монтується на платі. З обох сторін плати з сенсором кріпляться польові 

кристали – ММД кристали з спеціальною геометрією стріпів для збору 

вторинних електронів. Ця конструкція монтується в захисний металевий 

корпус. За таким принципом реалізується описана вище 5-шарова структура 

ММД (Рис.1.7).  

 

Рис. 2.10 Складальне креслення детекторного модуля на базі MMD32v  
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На рис. 2.11 представлена фотографія одного з детекторних модулів, 

виготовлених в рамках даної роботи. 

 

 

Рис. 2.10 Фото детекторного модуля на етапі зборки. 

Такий детектор можна використовувати не лише для вимірювання 

профілю пучка, але й для його фокусування. Також в цьому детекторі 

виконано підключення до обох кінців стріпів сенсора для реалізації контролю 

цілісності стріпів, за рахунок високоточного джерела струму, підключеного до 

одного з кінців кожного стріпа. 

 

2.2 Висновки до розділу 

Технологія виготовлення ММД включає мікро-фотолітографію та 

плазмово-хімічне травлення, за допомогою яких створюються надтонкі 

мікростріпові сенсори (1 мкм товщиною).  

Розроблена методика складання детекторних модулів на базі ММД. 

Були успішно виготовлені ММД із кількістю стріпів від 16 до 1024 із 

кроком стріпів від 30 до 200 мікрон. 
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3 Системи збору та обробки даних ММД 

ММД потребують спеціальну зчитувальну апаратуру. Система 

зчитування ММД повинна мати високу чутливість, радіаційну стійкість та 

інші характеристики, які визначають можливості ММД. 

 

3.1 Високочутливий зарядовий інтегратор 

Найкраще відповідає поставленим умовам система зчитування на основі 

високочутливого зарядового інтегратора (ВЗІ) (рис.3.1), розробленого в ІЯД 

НАНУ (м. Київ) сумісно з MPIfK (м. Хайдельберг). ВЗІ відноситься до 

наступного покоління перетворювача “заряд-частота” розробленого в ІЯД 

НАНУ  для експериментів в області ядерної фізики ( електронна колімація та 

діагностика пучка циклотрона У-240, вимірювання радіаційних доз дослідних 

зразків) [22]. Завдяки використанню сучасних технологій (високоточних 

операційних підсилювачів і перетворювачів сигналу), ВЗІ дозволяє 

вимірювати надзвичайно малі токи (~10 фА), має високу радіаційну стійкість, 

лінійність і стабільність роботи. Добре зарекомендувавши себе  в 

експериментах [23,24], ВЗІ став невід’ємною частиною системи зчитування 

для ММД. 
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Рис. 3.1 Фото ЗІ. 

 

Характеристики ВЗІ: 

• Чутливість: 1КГц на 1 пА вхідного струму 

• Діапазон інтегрування: в межах від ~10 фА до 4 нА (~10Гц – 4 МГц) 

• Флуктуації на виході не перевищують декількох Гц 

• Час інтегрування: 1 с 

• Нелінійність: < 0,02% 

• Нестабільність у часі: < 2.5 %/добу 

• Температурна нестабільність: < 0.3 %/1 C 

• Радіаційна стійкість: 2-3 кРад 

Зарядовий інтегратор — це високочутливий вимірювальний пристрій, 

який відноситься до класу аналого-цифрових перетворювачів. Тобто, ВЗІ 

перетворює аналоговий сигнал у цифровий. 

Принцип дії ВЗІ полягає у перетворенні вхідного заряду у послідовність 

вихідних імпульсів, частота котрих пропорційна вхідному струму.  

Перетворення відбувається у декілька етапів.  

Етап 1: Підсилення. Вхідний сигнал підсилюється до рівня, який 

дозволяє подальшу обробку сигналу. 

Етап 2: Інтегрування. Сигнал інтегрується у послідовність імпульсів з 

періодом Т=80 нс, та амплітудою пропорційною вхідному струмові. 

Етап 3: Перетворення напруги у частоту. На цьому етапі генерується 

послідовність імпульсів, частота котрих залежить від амплітуди сигналу. 

Етап 4: Стандартизація сигналу. Імпульсний сигнал конвертується 

відповідно існуючих стандартів (TTL, NIM) для можливості включення ЗІ до 

стандартних систем зчитування та обробки даних (САМАС, VME).  

Щоб  досягти високої чутливості, лінійності та радіаційної стійкості для 

побудови ВЗІ були використані спеціальні компоненти, які відповідають 

поставленим вимогам. 
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ВЗІ має 5 каналів перетворення сигналів. Всі канали ВЗІ за будовою 

можна розділити на декілька каскадів, кожний з яких відповідає за певний етап 

перетворення сигналу. 

Перший каскад відповідає за підсилення сигналу. Необхідність введення 

секцій підсилення виникає через те, що зазвичай амплітуда сигналів (величина 

заряду), які надходять з детекторів, недостатня для того, щоб проводити 

наступні операції по перетворенню та обробці сигналів з необхідною 

точністю. Для початкового підсилення сигналу був обраний операційний 

підсилювач ОРА602 з інвертуючим включенням в схему (рис. 3.2). 

 

Рис. 3.2 Схема інвертуючого включення операційного підсилювача 

Завдяки такому включенню, напруга на виході підсилювача знаходиться 

у протифазі по відношенню до напруги на вході, а коефіцієнт підсилення 

визначається за формулою: 

 

Завдяки зміні опору R2 стає можливим змінити коефіцієнт підсилення 

сигналу, що напряму впливає на конверсійний коефіцієнт та чутливість ЗІ. 

Таким чином створені декілька модифікацій ЗІ з різною чутливістю (1000 

Гц/пА та 88 Гц/пА). 

ОРА602 є високоточний широкосмуговий операційний підсилювач на 

польових транзисторах. 
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Монолітна Difet-конструкція (діелектрично ізольований польовий 

транзистор) забезпечує комбінацію високої швидкості та точності. Основні 

характеристики ОРА602: 

• Широка смуга пропускання: 6,5 МГц 

• Висока швидкість наростання вихідної напруги: 35 В/мкс 

• Низька напруга зсуву: ±250 мкВ 

• Швидкий час установлення: 1 мкс з точністю до 0,01% 

 Висока швидкість наростання напруги та малий час установлення  

забезпечує точну обробку сигналу. Широка смуга пропускання і низьке 

спотворення сигналу мінімізують помилки виміру змінного струму. Крім того 

ОРА602 легко витримує ємнісне навантаження до 1500 пФ, що є дуже 

важливим для роботи ВЗІ з ММД (наслідком особливої будови детектора є 

його велика ємність). 

Перший каскад кожного каналу ВЗІ має індивідуальне екранування для 

зменшення впливу зовнішніх електромагнітних наведень. 

Другий каскад представляє собою секцію підсилення з резистивно-

ємнісним оберненим зв’язком і відповідає за інтегрування сигналу. Для цього 

використовується низькошумовий високоточний операційний підсилювач 

ОРА37. 

Особливостями ОРА37 є: 

• Низький шум: 4.5нВ/√Гц 

• Низька напруга зсуву : <100 мкВ 

• Низька температурна нестабільність: 0,4 мкВ/°С 

• Високий коефіцієнт підсилення без оберненого зв’язку: >117 дБ 

Третій каскад перетворює аналоговий сигнал на цифровий, за це 

відповідає перетворювач «напруга-частота» VFC110. 

 VFC110 – це прилад 3-го покоління з покращеними характеристиками, 

такими як: більш висока частота роботи (до 4МГц), точна опорна напруга (5В) 

та опція відключення. За допомоги точної опорної напруги та схеми 
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шунтування струму, в ВЗІ створюється високоточний еталонний струм, який 

при підключенні на вхід ВЗІ створює базову лінію. Для різних модифікацій 

ВЗІ еталонний струм має різні значення відповідно до чутливості ВЗІ (25пА, 

250пА). Основні властивості перетворювача: 

- Висока частота операцій: до 4 МГц 

- Лінійність роботи: 0,02 % на 2 МГц 

- Точна опорна напруга 5 В 

- Можливість відключення 

- Низька флуктуація (тремтіння) 

Для роботи перетворювача необхідна мінімальна кількість додаткових 

елементів: вхідний резистор RВХ, конденсатор генератора імпульсів СГІ та 

інтегруючий конденсатор Сінт (рис. 3.3). Ці елементи визначають максимальну 

вихідну частоту перетворювача (таб. 3.1). 

 

Рис. 3.3 Схема включення перетворювача VFC110 

 

Таб. 3.1 Залежність максимальної вихідної частоти від додаткових 

елементів схеми. 

Номінали додаткових 

елементів 
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Максимальна 

вихідна частота 

VFC110, МГц 

СГІ, пФ RВХ, 

КОм 

0,1 2,2 44 

1 150 40 

2 56 34 

4 -1) - 

 

При роботі перетворювача на максимальній частоті, вхідна напруга від 

0 В до 10 В створює імпульси з частотою від 0 Гц до 4 МГц. 

Величина інтегруючого конденсатора безпосередньо не впливає на 

вихідну частоту, а визначає величину перепаду напруги на виході 

перетворювача. Використання Сінт рівного СГІ забезпечить перепад напруги на 

виході перетворювача в межах від 0 В до ~1,5 В. 

VFC110 використовує принцип зарядового балансу, що дозволяє 

досягти високої точності. В основі цього принципу лежить аналоговий 

інтегратор на операційному підсилювачі з конденсатором зворотного зв’язку 

Сінт та вхідним резистором RВХ. Напруга на виході інтегратора пропорційна 

заряду, накопиченому на Сінт. Вхідна напруга створює вхідний струм, який 

дорівнює 

ВХ

ВХ
ВХ

R

U
I 

, 

який змушений текти через Сінт. Цей струм заряджає Сінт, внаслідок чого  

напруга на виході інтегратора лінійно зменшується. Коли напруга спадає до 0 

В, компаратор запускає імпульс. Це з’єднує опорний струм ІОП з входом 

інтегратора на протязі тривалості імпульсу Т. Цей струм спричиняє зростання 

напруги на виході інтегратора до закінчення імпульсу. Потім цикл 

                                         
1) елемент відсутній у схемі. 
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повторюється (рис. 3.4). Коливання регулюються балансом струму (заряду) 

між вхідним струмом і усередненим за часом відновлювальним струмом.  

 

Рис. 3.4 Інтегрування сигналу перетворювачем VFC110. 

Рівняння балансу струму: 

циклРобочийІI ОПІН _      

0ТfІ
R

U
ВИХІН

ІН

ІН 

, 

де Т0 – тривалість одного імпульсу, fВИХ – частота імпульсів на виході 

перетворювача. 

Четвертий каскад включає секції перетворення сигналу до  стандарту 

TTL та NIM. За створення стандартного TTL- сигналу відповідає мікросхема 

74НС08. Для створення сигналу стандарту NIM використовується конвертер 

NIM-ECL MC10124 та схема перетворення ECL- сигналу в NIM. Так як 

мікросхеми 74НС08 та MC10124 мають по 4 канали, то ВЗІ достатньо мати 2 

мікросхеми кожного типу. 

ВЗІ монтується у стандартний NIM-блок. Передня панель розділяється 

на 5 секцій (для кожного каналу). Кожна секція включає: 

- BNC-конектор  - вхід ЗІ; 

- BNC-конектор  - еталонний струм ЗІ; 

- LEMO-конектор – вихід TTL; 
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- LEMO-конектор – вихід NIM. 

 

На рисунку 3.5 зображена схема системи збору даних ММД на базі ВЗІ.  

 

Кожний стріп ММД з’єднується одним кінцем з входом високо чутливого 

зарядового інтегратора, який відповідає за інтегрування заряду, а другим - до 

джерела стабільного постійного струму (25 пА або 250 пА), вбудованого у ВЗІ. 

Цей калібровочний струм дозволяє контролювати цілісність стріпів та 

врахувати систематичну похибку, що вноситься можливими коливаннями 

чутливості пристрою. У інтеграторі вхідний заряд конвертується у вихідні 

імпульси з частотою, пропорційною до його величини. Імпульси передаються 

до лічильника. Далі, в залежності від конкретної реалізації ВЗІ та лічильника 

імпульсів сигнали зі всіх стріпів передаються до комп’ютера за допомогою 

крейт-контролеру, якщо використовується NIM-Crate, або через USB–

інтерфейс, у випадку VME-крейту. На комп’ютері встановлена спеціально 

розроблена програма, яка представляє отриману інформацію у вигляді 

профілю пучка в реальному часі та зберігає дані у файл на жорсткому диску 

для можливості подальшого аналізу в автономному режимі. 

 

ВЗІ Лічильник 

імпул

Комп’ютер 
Поточний 

профіль пучка 

Icalibr. 

Icalibr. + Isignal 

Рис. 3. 5 – Система збору даних ММФД 
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Живлення здійснюється від джерела стабільної напруги: +24В, -24В, 

+6В, -6В. У разі роботи ВЗІ в системі на базі крейту CAMAС чи VME, 

живлення береться з шини крейту. 

3.1 VA_SCM3 

VA_SCM3 - це 128-канальний зарядовочутливий підсилювач з 

мультиплексуванням сигналу VA_SCM3.VA_SCM3 виконує роль 

попереднього підсилювача та мультиплексора. VA_SCM3 складається з 128 

однакових паралельних інтегруючих підсилювачів струму (Рис. 3.6) [25, 26].  

Підсилювачі мають ємнісний обернений зв’язок (змінної величини), який 

відповідає за підсилення вхідного струму. Вихід усіх підсилювачів з’єднаний 

з подвійним блоком вибірки та збереження (В/З), який дозволяє одночасно по 

всіх каналах зберігати данні у одну з В/З та зчитувати дані з іншої В/З. Таким 

чином досягається майже неперервне інтегрування вхідного сигналу без 

мертвого часу. Дані всіх каналів змішуються за допомогою мультиплексора та 

передаються до системи зчитування, відповідно до заданих параметрів. Для 

керування роботою чіпу а також для подальшої обробки та збереження даних 

використовується система зчитування, розроблена для проекту SUCIMA 

(більш детально: Додаток Г). Планується розробка аналогічної системи для 

ММД. 
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Рис. 3.6. 128-канальні мікрочіпи –зарядово-чутливі підсилювачі VA-

SCM3. Розмір кремнійової пластинки мікрочипа становить  6.9 х 8.2 мм2 . 

 

VA_SCM3 дозволяє проводити вимірювання заряду у 4 діапазонах (4 

значення коефіцієнта підсилення) та одночасно інтегрувати сигнали з 128 

каналів детектору. Система зчитування обслуговує до 6 чипів  

VA_SCM2/VA_SCM3 та дозволяє програмно (за допомогою ПК) керувати 

роботою чіпів. Створене програмне забезпечення (на основі LabVIEW) 

дозволяє обирати час інтегрування від 1мкс, перемикати режими роботи чіпів 

відповідно до їх функціональних призначень (перемикання коефіцієнту 

підсилення, тестовий режим, режим збереження енергії та ін.). Дані графічно 

відображаються на екрані ПК та зберігаються за встановленими параметрами 
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роботи. Динамічний діапазон системи зчитування 103, але використовуючи 

можливості чіпу VA_SCM3 по вибору коефіцієнта підсилення, динамічний 

діапазон розширюється до 104. Очікуваний діапазон інтегрування – від 10-15А 

до 10-11А. 

 

3.3 TimePix 

Колаборація MEDIPIX [27] розробила декілька версій піксельного 

зчитуючого чіпу для різноманітного застосування. Чіп TimePix [28] 

(удосконалений MEDIPIX-2) складається з 256 × 256 ідентичних елементів 

(пікселей), створених за промисловою технологією CMOS (6 шарів металу 

товщиною 0.25 мкм). Для нього характерний низький рівень шумів (~ 100 e- 

rms) та коефіцієнт підсилення ~ 16.5 мВ/кe. Це дає можливість реєструвати: ~ 

650 e- для  чіпу без сенсорного модулю, або ~ 750 e- з підключеним сенсором. 

Мікрочіп видає сигнал (кількість відліків) пропорційний амплітуді сигналу 

(режим «ТОТ, Time Over Threshold» - час перебування сигналу над 

встановленим порогом)  або в час перетину порогу в кожному пікселі окремо.  

 

Рис. 3.7 Схематичне зображення елементів гібридного кремнійового 

мікропіксельного детектора. 
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Мікропіксельний Timepix представляє собою приклад гібридного 

детектору, тобто такого, у якого електроніка виготовляється окремо від 

чутливих елементів з їх подальшим зварюванням за допомогою ультразвуку. 

Такий підхід дає великі можливості для оптимізації як зчитування, так і 

детектування частинок.  

Детектор Timepix може вимірювати енергію або час прильоту частинки 

кожним пікселем окремо (~65000 детекторних каналів). Цей пристрій є 

потужним інструментом для зображення радіаційних потоків та трекінгу 

іонізуючих частинок. Детектор Timepix можна зчитувати за допомогою 

послідовного або паралельного інтерфейсу, що забезпечує швидкість 100 

кадрів або 3200 кадрів в секунду, відповідно. Детектор можна підключити до 

ПК за допомогою USB 2.0 інтерфейсу FITPix. FITPix підтримує регулювання 

тактової частоти та апаратне тригерування. 

Кожний піксель може працювати у одному з 3 режимів:  

1) лічильник подій (Event Counting). У цьому режимі створений 

заряд порівнюється з деяким пороговим значенням (Threshold). Якщо поріг 

перевищено, то значення 14-бітного АЦП-лічильника збільшується на 1; 

2) режим вимірювання амплітуди сигналу (Time-Over-Threshold). 

Лічильник збільшується неперервно, допоки заряд пікселя вище порогового 

значення; 

3) режим вимірювання часу приходу сигналу (Time-Of-Arrival). 

Лічильник збільшується неперервно з моменту перевищення порогу, аж поки 

не буде отримано сигнал від глобального вимикача (Shutter); 

 Типовий чутливий шар Timepix складається з 2 частин: суцільний рівень 

з високо-опірного n-кремнію і піксельований з p-кремнію. Зверху на n-кремнії 

знаходиться тонка алюмінієва плівка, яка виконує роль позитивного 

електроду. Шар p-кремнію зварюється  зі зчитувальною електронікою, яка стає 

негативним електродом. Загальна товщина чутливої зони — 300 мкм.  
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Для зчитування даних ММД планується використання Timepix без 

чутливого шару (напівпровіднокового детектору). ММД сенсор може бути 

під’єднаний до зчитувальної електроніки Timepix напряму чи через 

спеціальний адаптор. Для цього був розроблений спеціальний дизайн ММД з 

766 стріпами, кроком стріпів 55 мкм та шириною стріпів 30 мкм (Рис.3.8).  

 

Рис. 3.8 Спрощений вигляд ММД766 для Timepix. 

 

Особлива геометрія стріпів дозволяє пряме підключення сенсору до 

зчитувального чіпу Timepix, задіявши максимальну кількість доступних 

вхідних каналів зчитування.  

 

3.4 X-DAS 

XDAS представляє собою модульну систему для широкого кола 

застосувань, пов'язаних зі скануванням рентгенівського випромінювання [29]. 

Система має наступні характеристики: 

 2,5, 1,6, 0,8 або 0,4 мм крок детектора 

 до 21504 (128x24DHx7SP) каналів в системі 

 Низький електронні шуми 
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 Широкий динамічний діапазон 3pС до 60рС 

 60μs мінімальний час інтегрування сигналу 

 одночасний збір даних і зчитування 

 широкий динамічний діапазон 

 16 біт на виході 

 порт USB 2.0 

 

Рис. 3.9. Система XDAS (детекторний модуль – зліва, модуль обробки 

даних – справа) 

 

XDAS дуже гнучка система. Вона дозволяє створювати великі детекторні 

масиви, які одночасно зчитуються у доступному цифровому форматі. 
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Рис.3.10 Система XDAS – модульна система, кожна з яких здатна 

прийняти дані від 24 сенсорів по 128 стріпів в кожному. 

 

Система XDAS має модульну архітектуру (Рис.3.10), що дозволяє вільно 

оперувати розміщенням детекторних модулів у просторі. Система складається 

з детекторних модулів Detector Head Boards (XDAS-DH) з аналоговим виходом 

та модулів обробки даних Signal Processing Boards (XDAS-SP) з 16-бітним 

цифровим виходом. Кожний детекторний модуль має 128 каналів. За 

допомогою USB2-адаптера вихідні дані передаються до PC. Крок стріпових 

сенсорів може становити  2,5, 1,6, 0,8 або 0,4 мм, а число зчитуваних стріпів в 

системі сягає  21 504 (128x24DHx7SP). 

Система має низький електронний шум, динамічний діапазон по 

максимальному заряду на вході від 3 pС до 60 рС. Мінімальний час 

інтегрування сигналу становить 60 μs при одночасному накопиченні даних та 

їх зчитування. Динамічний діапазон по вихідним сигналам становить 16 біт. 

Сполучення входів зчитувальної системи із мікростріповими сенсорами 

здійснюється за допомогою спеціально розроблених та виготовлених 

мікрокабелів-адаптерів. Сполучення із керуючим комп’ютером через порт 
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USB 2.0. Кількість відліків у кожному із 128 каналів реєстрації (максимально 

65536 відліків) відповідає інтенсивності зареєстрованих в певному каналі 

квантів. Енергія квантів - від 10 кеВ.  

 

3.5 Висновки до розділу 

1. Система зчитування ММД повинна мати високу чутливість, радіаційну 

стійкість та інші характеристики, які визначають можливості ММД та їх 

використання для фізики високих енергій. Найкраще відповідає цим умовам 

система зчитування на основі високочутливого зарядового інтегратора 

розробленого в ІЯД НАНУ сумісно з MPIfK (м. Хайдельберг). Система має 

високу чутливість (від кількох фемто-ампер) та широкий динамічний діапазон 

(6 порядків). 

2. Простота роботи ММД дозволяє застосовувати широке коло зарядово-

чутливих систем збору та обробки даних, що значно розширює 

функціональність ММД (мультиканальність, модульність). Представлені 

комерційно-доступні системи зчитування даних, які планується застосовувати 

з описаними у 2 розділі металевими мікро-стріповими сенсорами. 
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Розділ 4. Застосування ММД 

У четвертому розділі представлені результати характеристичних 

вимірювань ММД на пучках заряджених частинок та синхротронного 

випромінювання. Представлені дослідження по застосуванню ММД для 

вимірювання профілю пучків, для вимірювання розподілу дози опромінення 

для цілей фракціонованої радіаційної терапії, для реєстрації розподілів по 

масам ізотопів у мас-спектрометрі, для реєстрації дифракційних максимумів 

розсіяних зразком рентгенівських квантів для цілей швидкісного 

рентгеноструктурного аналізу металів та сплавів. 

 

4.1 Характеристичні дослідження ММД на 

прискорювачах.  

 

4.1.1 Дослідження на синхротроні DASY (Гамбург). 

Експериментальні вимірювання профілю пучка синхротронного 

випромінювання проводилися на першій лінії HASYLAB 6, яка отримує СВ з 

ондулятора, встановленого на кільцевому прискорювачі PETRA II в 

дослідницькому центрі DESY.  

Метою експерименту було встановити працездатність пристрою й 

отримати інформацію про профіль пучка СВ. Для цього провели ряд 

вимірювань з різними положеннями щілин, які відкривали тільки частину або 

увесь пучок, а також вимірювання в яких щілина поступово відкривала пучок. 
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На рисунку 4.1 зображено схема експериментальної установки. Пучок 

СВ, що виходив з ондулятора, пройшовши відстань приблизно у 106 м, падав 

на алмазний кристал (монохроматор),  де розбивався на дві частини – низько 

енергетичну (HASYLAB 6/1), з енергією від 14 до 55 кеВ, та високо 

енергетичну (HASYLAB 6/2), з енергією більше 55 кеВ. Далі прямий та 

відхилений пучки виходили з вакуумної системи у повітря. Робота 

виконувалась на відхиленому низько енергетичному пучці з середньою 

енергією 20 кеВ, інтенсивністю до 1012  фотонів за секунду (потужність такого 

випромінювання 3,2 мВт). На рисунку 4.2 наведено фотографію установки. 

Відхилений пучок СВ виходив з берилієвого вікна 1 у повітря; проходив крізь 

горизонтальну х- та вертикальну у- щілини й попадав на наш детектор 2, що 

був закріпленій на нерухомій платформі 3. Для визначення інтенсивності 

випромінювання використовувалася іонізаційна камера 4. Інформація з 16 

стріпів передавалася до зарядових інтеграторів через кабель 5 через цей же 

кабель подавалася напруга (+24 В) до прискорюючих шарів та калібровочний 

струм до сенсорних стріпів. Перші 10 стріпів було під’єднано до ВЗІ з 

чутливістю 0,1 кГц/пА, слідуючи п’ять - до ВЗІ з чутливістю 0,001 кГц/пА, й 

Щілини 

ММД  

Зчитувальна 

електроніка 

Ондулятор 

Монохроматор 

ІК 

~106 м 

0,2 м 

Х 

Y 

Рис. 4.1. Схема експериментальної установки 
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останній - до ВЗІ з чутливістю 1 кГц/пА. Такий вибір був обумовлений 

наявною апаратурою. Сигнал від ВЗІ передавався до лічильників, а потім до 

комп’ютеру в контрольній кімнаті, звідки й проводилося керування 

експериментом. Останні чотири стріпа виявилися пошкодженими, тому надалі 

будуть розглядатися дані тільки з перших дванадцяти.  

 

Рис. 4.2. Фото експериментальної установки (1 – берилієве вікно, 2 – 

ММД, 3 – нерухома платформа, 4 – іонізаційна камера, 5 – кабель для 

передачі інформації зі стріпів до зарядових інтеграторів) 
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Параметри встановленого зразка ММД були слідуючи: товщина стріпів 

1,5 мкм; ширина 40 мкм; крок 70 мкм. Для зчитування та представлення 

інформації використовувалася програма On-Line, розроблена Торстеном 

Крахтом (HASYLAB, DESY). Вона виводила дані на монітор у такому вигляді, 

як на рисунку 6.3, та проводила запис інформації до файлу. Графіки на рисунку 

4.3 відображають сигнали з кожного окремого стріпу (С18 – С33) та 

іонізаційної камери (С1) в залежності від положення вертикальної щілини 

(C17 – показання з високо стабільного генератора часу), яка рухалась з 

заданим кроком (наприклад 50мкм). Програма, яка виводить поточний 

профіль пучка на екран монітору поки що знаходиться в стані розробці, тому 

графіки з профілем пучка будувалися вже після вимірювань власноруч. 

 

Розглянемо більш детально дані, отримані за допомогою іонізаційної 

камери (ІК). На рисунку 4.4 по вісі абсцис відкладено положення верхньої 

щілини, по осі ординат – кількість відліків ІК. Зафарбована область, в якій 

Рис. 4.2 Дані, представлені програмою On-Line 



69 

 

сигнал ІК зростає, відповідає пучку. Горизонтальна щілина була відкрита 

(Δх=1,25 мм)2. 

 

Рис. 4.4. Дані іонізаційної камери (зафарбована область – пучок; 

1110run11) 

 

 Вертикальна ж на початку вимірювань була зачинена, а потім поступово 

відкривалася з швидкістю 100 мкм/с від положення Y0 = - 1,90 мм до Y1 = 1 

мм. Як бачимо до значення y = - 1,30 мм сигнал іонізаційної камери дорівнює 

нулю, тобто пучок не проходить крізь щілини. Починаючи з у0 = 1,30 мм й до 

у1 = 0,10 мм сигнал ІК поступово зростає завдяки тому, що поступово 

відкривається весь пучок. Далі сигнал зостається майже сталим, оскільки 

пучок вже цілком відкритий.  

На рисунку 4.5 зображено профілі пучка при різних положеннях 

верхньої частини щілини (справа у рамочці; в міліметрах). Розглянемо саму 

нижню криву (-1,2), що відповідає початку проходження пучка крізь щілину. 

                                         
2 Вісь Z системи координат спрямована вздовж пучка, X – горизонтально, а Y – вертикально. 
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До цього моменту, сигнали ІК та ММФД були відсутні; пучок не проходив 

крізь щілину. Але як тільки частина пучка почала проходити крізь щілину, це 

відразу зафіксували всі стріпи детектору, незважаючи на те, що при цьому 

щілина збільшилася тільки на 0,1 мм, а стріпи моніторують область 12 х 0,07 

мм = 0,84 мм. Причиною такої поведінки детектору може бути іонізація 

повітря та розсіяння пучка в ньому. 

 

 

Також з рис. 4.5 видно як максимум інтенсивності поступово 

переміщується разом з відкриттям щілини. Так на кривій, що відповідає 

положенню верхньої частини щілини -1,10 мм, максимум інтенсивності 

приходиться на 6 стріп, отже можна вважати що його у-координата й дорівнює 

-1,10 мм. Тоді однозначно визначаються й координати інших стріпів. На рис. 

4.6 зображено сталий профіль пучка (коли пучок повністю відкрито) з 

врахуванням положення стріпів. 

Рис. 4.5 – Профілі пучка СВ в залежності від положення верхньої 

частини щілини 
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Рис. 4.6 Сталий профіль пучка (пучок повністю відкрито; положення 

щілини 0,50 мм) 

 

На користь впливу іонізації повітря та розсіяння СВ в ньому свідчить  

рис. 4.7, на якому зображені профілі пучка, коли щілина над стріпами 

повністю відкрита, але пучок проходить не повністю (положення щілини до 

0,10 мм).  
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Рис. 4.7 Профілі пучка при відкритій над стріпами щілині 

 

Оскільки фотони не заряджені частинки, то вони не можуть на відстані 

впливати на сигнал детектора, тому при відкритій над стріпами щілині їх 

покази повинні бути сталими, при умові незмінності пучка. На експерименті 

ж профіль пучка після того, як він почав попадати на всі стріпи (починаючи 

приблизно з -0,70 мм), поступово зростав до тих пір, доти не відкрився 

повністю (до положення 0,10 мм). Після відкриття пучка зростання профілю 

зупинилося. 

Загальний профіль пучка синхротронного випромінювання, виміряний 

ММД представлений на Рис. 4.8. На рисунку зображений профіль пучка при 

різних положеннях щілини таким чином, щоб розмір пучка не перевищував 

розмір детектора.  
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Рис. 4.8 Профілі пучка при різних положеннях щілин над стріпами 

детектора 

Було проведено багато вимірів з аналогічними результатами. Висновок, 

який можна зробити з усіх вимірювань, такий: ММД придатний для 

спостерігання за профілем пучка синхротронного випромінювання в 

реальному часі. Але, як виявилося, при вимірюваннях у повітрі до 35% сигналу 

детектора обумовлені іонізацією повітря та розсіянням випромінювання в 

ньому. Виміряний ефективний конверсійний коефіцієнт  (відношення 

кількості падаючих фотонів до вибитих електронів) у повітрі дорівнює 2,02 

фотона на 1 електрон. Виміряна величина міжстріпових наводок не перевищує 

0,2% від сигналу. 

4.1.2 Дослідження на тандем-генераторі ІЯД (Київ) 

Характеристичні дослідження роботи ММД на протонному пучку були 

виконані на тандем-генераторі ІЯД НАН України у вакуумній камері на 

центральному іонопроводі протонного зала.  

Для цих досліджень було підготовлено детектор з двома 

мікростріповими металевими сенсорами ММД64, спеціально розробленими 

для двовимірного вимірювання профіля пучка заряджених частинок. Сенсори 
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було змонтовано у алюмінієвий корпус (Рис. 4.9) з конектором D-Sub на 25 

пінів. З кожного сенсору було підключено по 12 стріпів. Така кількість стріпів 

була обрана через обмежену кількість електричних конекторів на вакуумній 

камері.   

 

 

Рис. 4.9. Фото ММД-64 

 

 

 

Рис. 4.10. Схема розташування сенсорів у детекторі ММД-64 

 

На Рис. 4.9 наводиться фото досліджуваного сенсора (товщина 
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нікелевих стріпів - 2 мікрони, крок - 100 мікрон, ширина - 40 мікрон).  

На Рис. 4.10. Зображена схема двох сенсорів із взаємно-

перпендикулярно розташованими стріпами для одержання двовимірного 

розподілу інтенсивності досліджуваного пучка.  

Детекторний модуль було встановлено на рухомому штоці камери (Рис. 

4.11) для позиціювання детектора відносно осі пучка.      

     На Рис. 4.12 представлено результати виміру профілю пучка протонів 

із енергією 2.65 МеВ, одержані з використанням системи X-DAS та ММД-64. 

Півширина розподілу по осі X (графік зліва) та У (графік справа) становить 

біля – 600 мікрон, що узгоджується із очікуваним розподілом інтенсивності 

протонного пучка, сформованого коліматором із отвором в діафрагмах біля 1 

мм.  

 

 

Рис. 4.11 Фото ММД, встановленого у вакууумній камері в протонному 

залі тандем-генератора 
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Рис. 4.12.  Профіль пучка протонів з енергією 2.65 МеВ у двох взаємно-

перпендикулярних напрямках. Напівширина розподілів інтенсивності пучка 

по осі X (графік зліва) та У (графік справа) становить біля – 600 мікрон.  

 

4.2 ММД в мас-спектрометрії 

У традиційній мас-спектрометрії здійснюють декілька кроків, щоб 

перетворити зазвичай дуже низьку (до одиничних подій) інтенсивність іонів з 

певною масою в інформацію, придатну для аналізу та/або відображення. У 

більшості випадків використовують мікро-канальні пластини  (Micro Channel 

Plates (MCP)) для перетворення потоку іонів у потік електронів (з підсиленням  

до 106 разів), які потім реєструються послідовністю різних детекторів [1]. 

Дослідження монохроматичного активного піксельного сенсора для мас-

спектрометрії описані в [2]. Реєстрація одиничних іонів з чутливістю до енергії 

у декілька кеВ для іонів 27Al+ було досягнуто системою комбінації мікро-

канальної пластини (мікро-канального анода) та ряду активних піксельних 

сенсорів CMOS (SCAPS) [3]. SCAPS як пристрій, що дає двовимірне 

зображення, був пристосований для стигматичної мас-спектрометрії 

вторинних іонів [4]. У роботі [5] було описано методику реєстрації іонів з 
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енергією декількох кеВ пристроєм, що збирає заряд, у фокальній площині 

мініатюрного мас-спектрометра. 

Основні дослідження ММД виконувались на мас-спектрометрі МС3103 

у відділі лазерної мас-спектрометрії ІПФ (м. Суми). 

На Рис. 4.13 схематично показано шлях іонів у мас-спектрометрі. Іонний 

пучок було згенеровано інфрачервоним лазером (1) (довжина хвилі 1.064 мкм, 

тривалість імпульсу 15 нс, частота повторення 50 Гц) на зразку-мішені. Іони 

проходили ділянку анодної камери (3) , де прискорювались електричним 

полем (3 — 4) та фокусувались на вхідному отворі щілини (5). Іонний пучок 

формувався щілиною та її апертурою, визначаючи, таким чином, кутову 

апертуру джерела іонів ( 2αo). Потім він проходив через аналізатор енергії (7), 

енергетичну щілину (8) та аналізатор маси (9) у магнітному полі та врешті 

потрапляв на чутливу область детектора (10), який можна було рухати у 

фокальній площині (11) аналізатора маси. Вплив геометричних факторів на 

роботу мас-спектрометра з подвійним фокусом детально описано у [8]. 

Результати розрахунків використовувались для налаштування мас-

спектрометра та вибору місця розташування чутливої області детектора у 

фокальній площині. 

 

 

Рис. 4.13. Схематичне зображення шляху іонів у лазерному мас-

спектрометрі. 
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Ширина пучка корегувалась щілинами 5, 6, 8 (Рис. 4.14) у діапазоні (20 

— 200), (200 — 2000), (200 — 2000) мкм відповідно. Проходячи через область 

магнітного поля іони фокусувались у фокальній площині (довжиною 210 мм) 

мас-спектрометра відповідно до відношення їх маси до заряду. 

 

     

Матеріал: мідь                                           Матеріал: нікель покритий тонким шаром срібла 

Ширина стріпів: 2 мм                                Ширина стріпів: 80µм, Крок: 200 µм 

Крок: 3 мм 

Рис. 4.14. Фото деяких детекторів ММД, виготовлених в рамках проекту 

електронної фокальної площини для мас-спектрометрів. 
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Рис. 4.15. Фото ММД, встановленого у фокальної площині мас-спектрометра. 

 

ММД було встановлено у вакуумній камері (Рис. 4.15) на рухомій каретці 

у фокальній площині мас-спектрометра. Механізм переміщення каретки 

дозволяє рухати її вздовж фокальної площини з мінімальним кроком 7µм. 

Відгук зарядових інтеграторів було відкалібровано стабільними 

джерелами струмів - 1 Гц/1 фА. Флуктуації відгуку при вимкненому лазерному 

джерелі становили кілька Гц, в той час, як при ввімкненні лазера вони зростали 

більш ніж на порядок. Пояснюється цей негативний фактор відсутністю 

належного автономного заземлення, яке є необхідним елементом 

експериментального обладнання, призначеного для  вимірювання струмів 

фемто-амперного рівня. 
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Рис. 4.16. Залежність струму, виміряного одним із мікростріпів ММД 

при бомбардуванні його однозарядними іонами танталу, від напруги, 

прикладеної до збирально-прискорювальних електродів. 

 

Як видно з Рис. 4.16, відгук металевого сенсора зростає в кілька разів з 

ростом напруги і сягає насичення при напрузі біля 40 В. Це свідчить про 

реалізацію металевого режиму роботи детектора із включенням режиму 

збирання заряду, утворюваного на  сенсорі за рахунок емісії  низько-

енергетичних вторинних електронів.  

Також були виміряні масові розподіли ізотопів олова (Рис. 4.17), 

одержуваних при бомбардуванні стандартної калібрувальної мішені із 

природного олова.  

Спектр тантала при різних значеннях прискорюючої напруги
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Рис. 4.17. Спектр ізотопів олова, виміряний ММД на лазерному мас-

спектрометрі ІПФ НАН України (м. Суми). 

 

Досліджені характеристики прототипів ММД дозволили встановити 

відповідність спостережуваних розподілів по масам ізотопів олова  за 

допомогою ММД та традиційних вторинних електронних помножувачів. 

Дослідження відгуку ММД показали, що його середнє значення знаходиться в 

межах 1.2 – 1.5 електрон/іон в залежності від прискорювальної напруги в 

ММД.  

 

4.2.1 Металевий Мікропіксельний Детектор ТimeРix – прототип 

електронної фокальної площини мас-спектрометра. 

   Після успішного тестування принципів застосування  Мікростріпових 

Металевих детекторів  у фокальній площині лазерного мас-спектрометра було 

запропоновано та здійснено випробування для цієї ж мети мікропіксельних 



82 

 

детекторів. В якості прототипу було спочатку досліджено властивості  

кремнійового мікропіксельного детектора TimePix. Нетривіальним було 

питання про відгук цього детектора на низько енергетичні (3 - 20 кеВ) іони, 

взагалі, та однорідність відгуку по 65 000 елементам  детектору. Адже йдеться 

про широкий діапазон мас та зарядів іонів, які до того ж мають надто малий та 

різний пробіг (від сотень до десятків нм). 

     З огляду на ці фактори було  запропоновано також дослідити 

металевий режим роботи мікропіксельного детектору, модифікованого 

відповідно до принципів функціонування металевих детекторів.  Дизайн та 

виготовлення необхідних для цього елементів було виконано в ІЯД НАН 

України. 

Нижче представлено результати тестування кремнійового 

мікропіксельного детектора та металевого мікропіксельного детектора з 

металевою сіткою, яка прискорює вторинні електрони та покращує збір заряду 

(принцип роботи ММД). В обох випадках було вивчено однорідність відгуку 

пікселів щодо маси іонів, енергії та місця реєстрації. Отримані результати 

ілюструють можливість використання обох моделей детекторів для створення 

«електронної фокальної площини» мас-спектрометра з явними перевагами 

приладів реального часу. Це є суттєвою перевагою пристроїв реального часу в 

порівнянні зі скануючою мас-спектрометрією, у якій розподіл іонів по масі 

вимірюється у наступний момент часу. 
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Рис 4.18. Фото TimePix, що розташований у вакуумній камері на рухомій 

платформі у фокальній площині лазерного мас-спектрометра  

 

Чіп TimePix зчитувався апаратурою/програмою PIXELMAN [9] через 

USB- з’єднання до ПК. Кожен піксель у чіпі зчитування TimePix 

запрограмований записувати дані ТОТ і отримувати, таким чином, аналогову 

інформацію. Заряд, створений банчами (час польоту найповільніших іонів 

приблизно до 10 мкс, з періодом 20 мс), іонів, що зіштовхуються, зібраний 

кожним пікселем TimePix, підсилюється та накопичується на конденсаторі, що 

неперервно розряджається регульованим постійним струмом. Для кожного 

банчу іонів, що реєструється пікселем, трикутний імпульс (ширина 

регулюється струмом розрядки в діапазоні 0.5 — 100 мкс) формується точно 

пропорційно кількості іонів у банчі. Імпульс порівнюється з постійним 

пороговим значенням, і, коли він перевищує це значення, аналогові дані 

перетворюється на цифрові, шляхом підрахунку кількості синхроімпульсів 

(тактових імпульсів) за час перевищення порогового інтервалу. Коли ж на 
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піксель приходить новий банч іонів, вміст лічильника зростає відповідно до 

числа іонів у банчі. Цифрова інтеграція, що забезпечує широкий динамічний 

діапазон та гарну лінійність відгуку на число іонів, цифрова інформація у 

реальному часі, висока швидкість цифрової комунікації та передачі даних — 

це суттєві переваги чіпу TimePix для мас-спектрометрії. Оскільки розміри 

детектора набагато менші за розміри фокальної площини, певні спектри мас 

було отримано скануванням магнітним полем або розміщенням піксельного 

детектора за допомогою покрокового двигуна вздовж фокальної площини. 

Гібридний піксельний детектор TimePix складається з кремнієвого 

(товщиною 300 мкм) напівпровідникового мікропіксельного сенсора із 

загальним електродом на n-стороні та матрицею (256 × 256) пікселів (55 × 55) 

мкм2 - на р - стороні, з’єднаних за допомогою ультразвукового зварювання 

(‘bump-bonding’) із зчитувальним мікрочіпом з такою самою піксельною 

структурою. Чутливі до заряду попередні підсилювачі TimePix можуть 

оперувати вхідними сигналами обох знаків (полярностей), компенсуючи 

струм витоку на кожному пікселі. До структури входять два дискримінатори з 

порогом, що регулюється в широких межах, та можливістю 3-бітної корекції 

рівня (порогу) на піксель. А також 13-бітний псевдозапамятовуючий 

лічильник, що активується зовнішнім сигналом. Для тестів та маскуючих цілей 

має місце 1 тестовий біт та 1 маскований біт на кожному пікселі. 

На Рис. 4.19 (зверху) зображено дані, виміряні гібридним кремнієвим 

піксельним детектором (напруга зміщення — 100 В) у фокальній площині 

лазерного мас-спектрометра . Положення детектора, прискорююча напруга та 

магнітне поле встановлювались так, щоб можна було спостерігати двократно-

заряджені іони ізотопів свинцю з енергією 12 кеВ  приблизно у центральній 

частині сенсора. Номер пікселів по горизонталі (Рис. 4.19, зверху) відповідає 

масі зареєстрованих іонів, в той час як їхній номер по вертикалі відображає 

форму іонного пучка, що визначається апертурою щілини.   
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Вісь z (кольорове зображення на Рис. 4.19) відображає число вимірів, 

пропорційне кількості іонів, що фіксуються пікселем. Ця картина, що 

динамічно змінюється, вимірюється в реальному часі, тобто є аналогом даних 

які б фіксувались фотографічною пластиною, розташованою у фокальній 

площині мас-спектрометра. 

 

 

Рис. 4.19. Гібридний детектор TimePix у фокальній площині мас-

спектрометру. Зверху – двовимірне зображення ліній ізотопів свинцю 
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(пояснення в тексті). Внизу – проекція двохвимірних даних на горизонтальну 

вісь (спектр мас). Енергія іонів 12.1 кеВ. 

 

Таким чином, детектор TimePix створює двовимірну картину, що 

розглядається як «електронна площина», яка зображує іонні пучки та їх 

розподіли відповідно до відношення заряд/маса. Такі зображення можуть 

використовуватись для налаштовування мас-спектрометра в режим «on-line» 

(фокусування, регулювання, тестування стабільності електричного та 

магнітного полів, однорідність магнітного поля і т.д.), або для аналізу даних в 

режимі «off-line», враховуючи форму вибраної іонної лінії («траєкторії») з 

метою вдосконалення роздільної здатності по масі, шляхом проекції даних по 

масі з цієї траєкторії, а не просто на горизонтальну вісь (Рис. 4.19, знизу).  

 

Рис. 4.20.  Спектр мас, виміряний гібридним детектором TimePix для 

стандартного зразку 662. Енергія іонів 12.1 кеВ. 

 

На Рис. 4.20 показано більш складний спектр мас, виміряний гібридним 

детектором TimePix для іонів міді (1+), цинку (1+) та олова (1+ і 2+), 

згенерованих стандартним зразком 662 з відомим ізотопним складом. Область 
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фокальної площини була проміряна шляхом пересування детектора (15 мм 

чутлива область) та зміни магнітного поля аналізатора мас. Розповсюдженість 

ізотопів, виміряна детектором TimePix, узгоджувалась в середньому в межах 

± 10% з табличними даними. Оцінка показала, що майже 104 однозарядних 

іонів, які потрапляли на піксель детектора, створювали заряд, відповідний 

одному відліку детектора TimePix. 

 

4.2.2 Однорідність відгуку гібридного та металевого детектора 

TimePix до іонів низької енергії 

Для проведення вимірів спектру мас у звичайному режимі, необхідно 

знати однорідність відгуку на масу іона, його заряд та енергію з усіх пікселів. 

Такі дослідження були детально проведені і показали, що рівень 

неоднорідності сягає значних величин.  Враховувати її можна лише шляхом 

дуже ретельних калібрувальних вимірів.  

Одним із факторів, що впливає на відгук, є нерівномірність товщини 

«мертвого» шару на поверхні мікропіксельного кремнієвого детектора. 

Оскільки енергія іонів невисока (пробіг в кремнії – десятки – сотні нм) – це 

істотно впливає на утворення зарядів в кремнії.  На Рис. 4.21 ілюструється 

«регулярна» неоднорідність поверхневого шару кремнію, встановлена в 

наших дослідженнях відгуку кремнієвого мікропіксельного детектора від 

електронів з радіоактивного розпаду 14С (156 кеВ). Замість очікуваного рівно-

імовірного заповнення усіх 65 000 комірок подіями від реєстрації бета- 

реалізоване частинок спостерігались характерні «локуси». 
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Рис. 4.21. Відображення опромінення гібридного кремнієвого 

мікропіксельного детектора бета-частинками 14С (156 КеВ). Зліва: напруга 

збіднення – 0 В. Справа – 100 В. 

 

Як пояснюють розробники мікропіксельного детектора, ця 

неоднорідність, скоріш за все, пов’язана з особливостями вирощування 

кремнієвих кристалів.  

Оскільки для мас-спектрометричних вимірів однорідність відгуку має 

принципове значення і по відношенню до сорту іонів, нами було проведено 

дослідження на іонному джерелі ізохронного циклотрону У-240 ІЯД НАНУ. 

На Рис. 4.22 наведено приклад таких досліджень з іонами водню та гелію 

(енергія 20 кеВ). 
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Рис. 4.22. Відгук мікропіксельного кремнійового  детектора на іони 1Н та 

4Не. 

 

Замість очікуваних однакових внесків від обох сортів іонів одержали в 3.3 

рази більший відгук від іонів водню. Іншим цікавим спостереженням в цих 

дослідах було встановлення факту  ушкодження комірок мікропіксельного 

кремнійового детектора після опромінення іонами водню та гелію з енергією 

20 кеВ. 

 

Рис. 4.23. Ушкодження комірок мікропіксельного кремнійового 

детектора після опромінення іонами водню та гелію з енергією 20 кеВ. 
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Рис. 4.23 ілюструє значне погіршення фото-чутливості саме тих комірок 

детектора, що були опромінені (не виключено, що причиною цього явища 

могло бути осадження на поверхню детектора алюмінію, розпиленого 

інтенсивними потоками іонів) .     

       Ціллю цих досліджень було протестувати можливість реєстрації іонів 

малої енергії прямо на металевому електроді окремого пікселя детектора 

TimePix. Це дозволить виключити напівпровідниковий мікропіксельний 

детектор з ланцюга реєстрації з явними перевагами, щодо роботи мас-

спектрометра. Металевий детектор TimePix має вищу радіаційну стійкість, а 

також нижчу загрозу накопичення заряду з наступним виведенням детектора 

з ладу.  

 

 

Рис. 4.24. Двовимірні розподіли іонів Zr та  Nb, виміряні TimePix у 

металевій моді. 
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На Рис. 4.24, 4.25 представлені двовимірні та спроектовані на вісь мас 

дані, виміряні металевим TimePix для 3-зарядних іонів Zr та Nb з різними 

масами. Енергія іонів — 21 кеВ.  

 

Рис. 4.25. Спектр мас іонів Zr та  Nb з різними зарядами, отриманий 

проекцією двовимірних розподілів, показаних на рисунку 4.24. 

 

На Рис. 4.24 показано розповсюдженість ізотопів, одержану в пробних 

дослідженнях. Табличні дані: 90Zr – 51.46 %, 91Zr – 11.23 %, 92Zr – 17.11 %, 94Zr 

– 17.40 %, 96Zr – 2.8 %. 

Наступним кроком було проведення досліджень однорідності відгуку 

мікропіксельного металевого детектора по поверхні детектора. Результати 

вимірів з іонами цирконію в фокальній площині лазерного мас-спектрометра  

наведено на Рис. 4.26. 
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Рис. 4.26. Відгук металевого мікропіксельного детектора на опромінення 

іонами цирконію. 

 

Варіація відгуку стала в кілька разів менша порівняно з гібридним 

кремнійовим детектором. 

 Таким чином, дослідження, проведені з TimePix (гібридним кремнієвим 

та металевим детекторами), показали їх здатність до використання для 

реєстрації іонів малої енергії (3 — 20 кеВ) у фокальній площині мас-

спектрометра з перевагами пристроїв реального часу. Двомірні зображення, 

що отримуються за допомогою TimePix можуть використовуватись для 

налагодження мас-спектрометрів (або схожих пристроїв, наприклад 

електронних мікроскопів) у режимі «on-line».  
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4.4 ММД в дослідженні динаміки фазових переходів в 

металах 

Для формування властивостей конструкційних матеріалів за сучасними 

технологіями необхідно знати кінетику швидкоплинних фазово-структурних 

перетворень, які відбуваються за короткий час. Актуальною є розробка 

методів швидкісного рентгеноструктурного дослідження таких процесів у 

реальному часі.  Ціллю пропонованої  роботи є розробка позиційно чутливого 

мікродетектора рентгенівського випромінювання як елементу 

експериментальних методик для дослідження швидкоплинних процесів з 

динаміки фазових переходів в металах та їх сполуках при 

нагріванні/охолодженні або стискуванні/розтягу 

Установка швидкісного рентгеноструктурного аналізу [30], на якій 

проведено дослідження,  має у своєму складі такі основні елементи (Рис. 4.27): 

1) блок фокусування та монохроматизації рентгенівського 

випромінювання (S, M); 

2) блоки реєстрації (D) для визначення інтенсивності розсіяних фотонів в 

залежності від кута Вульфа-Брегга; 

3) вимірювач температури, електричного струму через зразок, розмірів 

зразка (ділатометр); 

4) пристрій нагріву зразка; 

5) пристрій сполучення з персональним комп’ютером; 

6) джерело живлення рентгенівської трубки ВИП 2-50-60; 

7) вакуумна система. 

Згідно із формулою Вульфа-Брегів, зміна кутового положення 

дифракційного максимуму (θ) розсіяних рентгенівських квантів  при 

нагріванні/охолодженні зразка визначається для певної довжини хвилі (λ) 

фотонів зміною постійної кришталевої гратки (dhkl): при нагріванні кут 

зменшується, при охолодженні – збільшується.  
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arcsin θ = λ / (2 dhkl),           (1) 

     

 

 

Рис 4.27. Блок-схема установки швидкісного рентгеноструктурного 

аналізу. (F - фокус джерела рентгенівського випромінювання, М – 

монохроматор, Z –  досліджуваний металевий зразок, DT – дилатометр,   D – 

детектори рентгенівського випромінювання)  

 

Установка дозволяє вимірювати кутовий розподіл інтенсивності 

рентгенівських квантів, визначати положення дифракційних  максимумів при 

нагріванні/охолодженні зразка, в тому числі і безпосередньо в процесі 

фазового перетворення. По значенню параметра альфа- і гамма-фаз при 

нагріванні/охолодженні, а також в момент їх співіснування  розраховується 

склад вуглецю в зразках металів (зокрема, перехід від феритного стану до 

аустенітного).  

Кутове положення (θ) дифракційного максимуму розсіяних зразком 

рентгенівських квантів визначається для певної довжини хвилі (λ) фотонів 

зміною постійної кристалічної ґратки (dhkl): 



95 

 

arcsin θ = λ / (2 dhkl). 

При нагріванні зразка кут зменшується, при охолодженні – збільшується, 

змінюється також інтенсивність піку та форма розподілу, а також  фон.  Усі ці 

фактори необхідно врахувати при обробці експериментальних даних для 

одержання фізичних характеристик швидкоплинних процесів в рамках 

завдання для системи накопичення та обробки даних.  

 

Рис. 4.28. Блок-схема широкодіапазонної мікродетекторної системи для 

установки швидкісного рентгенографування. 

 

Нагрівання зразка зі швидкість нагріву Vнагр ≈ 250 0С/с здійснювалося 

пропусканням через нього електричного струму, охолодження здійснювалося 

у вакуумі зі швидкістю Vох ≈ 50 0С/с у діапазоні температур від 20 до 1500 

градусів Цельсія. 

Розроблено дизайн прототипу широкодіапазонної системи на основі ММД 

та системи зчитування X-DAS [41] (крок стріпів 120 мкм, кількість стріпів 
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128), а також відповідних мікрокабельних адаптерів та плат із зчитувальною 

мікро-електронікою. На рис. 4.28 представлено блок-схему мікро-детекторної 

системи для установки швидкісного рентгенографування. 

На час виготовлення відповідних ММД було прийнято рішення використати 

наявні мікростріпові кремнієві детектори. 

Принцип реєстрації іонізуючого випромінювання односторонніми 

мікростріповими кремнієвими детекторами ілюструється на Рис. 4.29. 

 

 

Рис. 4.29. Принцип реєстрації іонізуючого випромінювання 

мікростріповим кремнієвим детектором. 

 

Електрон-діркові пари, утворені на шляху налітаючої частинки чи 

рентгенівського кванту, збираються під дією електричного поля із збідненої 

області кремнієвого сенсора до металізованих стріпів, сполучених із зарядово-

чутливими мікропідсилювачами.     

     Виготовлення мікростріпових кремнієвих детекторів базується на 

технології, розвиненій для мікроелектроніки, а отже на сучасному етапі 

дозволяє досягти крок стріпів десятої долі мікрона. Точність визначення 

позиції попадання одиночних рентгенівських квантів залежить від типу 

системи зчитування – цифрова чи аналогова. Найкращу (до субмікронного 

рівня) точність забезпечує аналогове зчитування зарядів із сусідніх стріпів, за 
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умови попадання квантів у міжстріповий проміжок [42]. При цифровому 

зчитуванні точність визначається кроком стріпів і становить приблизно 1/3 

частину від цього кроку. Для цілей проекту було використано прямокутний 

кремнієвий односторонній мікростріповий сенсор з активною площею (2.3 х 

1.6) см2 (192 стріпи шириною 40 мкм з кроком 120 мкм). Стріпи, які 

представляють собою р+-імплантант покритий зверху шаром алюмінію, 

з’єднані з кільцем зміщення через полі-кремнієві резистори. 

Кожна експозиція відповідає певному часу після старту експерименту, 

який запускає також систему поступового збільшення електричного струму 

через зразок, а отже, збільшення температури зразка. Для прискорення 

процесу обробки даних було створено програмний пакет, що дозволяє 

аналізувати співвідношення ефект/фон, апроксимувати спостережувані піки 

розподілом Гауса, знаходити положення максимуму та ширини розподілу з 

метою автоматизованого спостереження динаміки зміни положення 

дифракційного піку при зміні температури при нагріванні та охолодженні 

зразка. 

Оскільки найменший крок входів в системі зчитування X-DAS становить 

400 мікрон, було зроблено дизайн та виготовлено з використанням техніки 

мікро-кабелів [43] адаптери кроку для переходу від 120 мікронів на 

мікростріпових детекторах до 400 мікронів на входах системи X-DAS. 

Мікрокабель з’єднується з сенсором методом контактного ультразвукового 

зварювання та спеціально розробленою PCB-платою для монтажу на 

детекторний модуль системи XDAS. Кожний модуль змонтовано у окремий 

екранований корпус для захисту від електромагнітних наводок, які є наслідком 

роботи установки швидкісного рентгеноструктурного аналізу. 

Детекторний модуль (Рис.4.30) з’єднується з основним блоком системи 

XDAS 40-контактним гнучким пласким кабелем та може розташовуватися під 

необхідним кутом до джерела рентгенівського випромінювання, незалежно 

від основної системи та інших детекторних модулів. Програмне забезпечення 
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XDAS дозволяє відображати та зберігати дані з усіх підключених детекторних 

модулів одночасно у реальному часі та оперативно змінювати робочі 

параметри системи. 

 

Рис. 4.30. Фото прототипу двох спарених 128-канальних детекторних 

модулів для установки швидкісного рентгенографування. 

 

Система була змонтована та протестована на установці швидкісного 

рентгеноструктурного аналізу ІПМ НАН України. Досліджено фазові 

переходи кількох зразків при нагріванні до високих температур, вимірюючи 

зміну положення дифракційних піків в кутовому розподілі рентгенівських 

квантів, розсіяних на досліджуваному зразку. Детекторна система була 

встановлена у фокальній площині рентгенівської установки в області малих 

кутів для спостереження основного піку характеристичного випромінювання 

зразка заліза. 

Однією з найважливіших характеристик при дослідженні швидкоплинних 

процесів у металах є зміна положення дифракційних максимумів 

характеристичного випромінювання зразка. Як видно з Рис. 4.31, при переході 
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від кадру, знятому при температурі зразка 20 ºС, до кадру – при температурі 

зразка 800 ºС, положення дифракційного максимуму (лінія 2-1-0) 

переміщується з 36-го стріпа до 66-го стріпа, що геометрично відповідає 

переміщенню дифракційного максимуму на 3,6 мм. При вищій температурі пік 

повністю зникає.  

 

 

Рис. 4.31. Еволюція положення дифракційного максимуму 

характеристичного випромінювання заліза. Лінія 2-1-0. Гістограми при 

різних значеннях температури зразка (перша – 20 ºС, друга – 400 ºС, третя – 

800 ºС, третя – 900 ºС). 

 

Спеціально розроблене програмне забезпечення дозволяє графічно 

представити зміну положення дифракційного максимуму та проводити 

подальший аналіз динаміки фазових переходів у досліджуваних зразках (Рис. 

4.32). 
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Рис. 4.32 Зміна положення дифракційного піку в залежності від 

температури зразка заліза. Зліва – лінія 2-1-1, справа - лінія 2-0-0. А – процес 

нагрівання зразка, Б –  охолодження зразка. 

 

Система була протестована також з детекторним модулем оснащеним 

фотодіодною лінійкою (128 фотодіодів шириною 2 мм з, розташовані в одну 

лінію з кроком 0,4 мм). Такий детектор має чутливу довжину 51 мм 

(перекриття 51° фокальної площини) проти 20 мм мікростріпового 

кремнієвого детектора представленого вище, але при цьому в 3 рази гіршу 

роздільну здатність. На Рис. 4.33 представлені дані, одержані детектором з 

фотодіодною лінійкою.  

 

Рис. 4.33. Характеристичний спектр. Зразок – Залізо. 128-канального 

детекторний модуль з фотодіодною лінійкою. 
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Згідно з технічним завданням, було також сконструйовано та побудовано 

256-канальну мікро-детекторну систему для установки швидкісного 

рентгенографування. В цій системі кутовий розподіл рентгенівських квантів 

вимірюється двома окремими 128-канальними детекторними модулями 

миттєво і одночасно в усьому геометричному аксептансі напівпровідникового 

мікростріпового сенсора.  

 

 

Рис. 4.34. Характеристичний спектр. Зразок – Залізо. 256-канальна 

детекторна система. 

 

Особливе розташування модулів дозволило одночасно спостерігати як 

область малих кутів (лінія 2-1-1) так і область великих кутів (лінія 1-1-0) 

(Рис.4.34). 

Підсумовуючи дослідження створеної 256-канальної мікродетекторної 

системи, можна зробити висновок про високу ефективність роботи системи у 

дослідженнях динаміки фазових переходів в металах при їх нагріванні або 
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охолодженні в реальному часі. Розроблена мікро-детекторна система може 

бути використана для створення компактних рентгенівських дифрактометрів 

для дослідження в реальному часі швидкоплинних процесів та властивостей 

матеріалів з використанням дифракції рентгенівських променів на зразках, 

створюваних за сучасними мікро- та нано-технологіями  для промисловості та 

матеріалознавства. 

4.5 Медичне застосування ММД 

4.5.1 Застосування ММД на синхротроні ESRF (Гренобль) 

В дослідженнях у дослідницькому центрі DESY була встановлена 

придатність металевих мікростріпових детекторів для моніторингу потужних 

пучків синхротронного випромінення.  Цей факт укупі з успішною реалізацією 

металевої моди функціонування мікропіксельного детектора ТimeРix (див. 

розділ 4.2) в режимі двохвимірного зображення  кількох іоних пучків привели 

до ідеї його застосування в практиці фракціонованої радіаційної терапії, яка за 

біомедичним обґрунтуванням здійснюється за допомогою кількох міні- чи 

мікро-пучків синхротронного випромінення.  Цей напрямок досліджень 

розвивається в останні роки на Європейському синхротроні (Гренобль, 

Франція) на біомедичній пучковій лінії ID17. Було виконано спільний 

експеримент MI-1056, “Microstrip Metal Detectors” (листопад 2010 р.) по 

дослідженню властивостей металевих мікростріпових та мікропіксельних 

детекторів та їх придатності для цілей фракціонованої радіаційної терапії.  

Мікро-пучкова Радіаційна Терапія (МРТ) потребує просторову роздільну 

здатність  біля 10 мікрометрів, Міні-пучкова Радіаційна Терапія (МБРТ) – 100 

мікрометрів.  
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Рис. 4.35. Формування мікропучків синхротронного випромінення за 

допомогою мульти-коліматора. 

Уявлення про формування пучків МБРТ можна одержати із схеми, 

представленої на Рис. 4.35.   Введеня високих доз (кГрей/с) вимагає від цього 

виду терапії дуже точну дозиметрію та фіксацію положення пацієнта. Високі 

радіаційні навантаження виключають можливість використання в реальному 

часі традиційних напівпровідникових, сцинтиляційних чи іонізаційних 

детекторів. Практичне вимірювання розподілу дози зараз здійснюють за 

допомогою радіохромних плівок. Кардинальний недолік цього методу 

дозиметрії полягає в довготривалій обробці даних:  24-48 годин [44] в той час 

як лікар потребує цю інформацію миттєво, для визначення наступних кроків в 

курсі лікування з використанням радіаційної терапії.  

     Ключовим параметром для успіху фракціонованої радіаційної терапії 

є співвідношення доз, в області максимального і мінімального опромінення,  

Peak-Valey-Dose-Ratio (PVDR). Виходячи з представлених вище критеріїв в 

експерименті  MI-1056 (Гренобль), на пучках синхротронного випромінення, 

сформованого за принципами міні- (МBRT) та мікро- (МRТ) радіаційної 

терапії, виконано характеризацію металевих мікростріпових та 

мікропіксельних детекторів в якості елементів системи радіаційного 
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моніторингу. Як приклад результатів дослідів з металевим детектором  

“TimePix”, на Рис. 4.23 приведено одержане в реальному часі зображення  

дозового розподілу  в багато-пучковому потоці рентгенівських квантів на 

установці МБРТ фракціонованої радіаційної терапії.  

 

 Рис. 4.36. Металевий мікро-детектор “TimePix”. Зображення 8 пучків 

рентгенівського випромінювання  (150  keV, 1 kGy/s) в експерименті MI-1056 

( ESRF, Grenoble)  

Верхня ліва частина Рис. 4.36 представляє зображення двовимірного 

розподілу дози, створеного 8 пучками рентгенівського випромінення з 

середньою енергією 150 кеВ. Розмір пучків: 0.6 мм по вертикалі та 60 мм по 

горизонталі. Верхня права частина цього рисунка відповідає проекції 

двовимірного розподілу на вертикальну вісь. Добре видно, що розподіл дози в 

максимумах 7 пучків однорідний за величиною, в той час як в нижньому 

пучкові спостерігається суттєве відхилення інтенсивності від усередненого 

значення. Це підтверджується і проекцією на горизонтальну вісь (ліва нижня 
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частина Рис. 4.36), де видно, що внесок від пучка №1 (нижня гістограма) 

приблизно на  25 % менший за внесок інших пучків.  

Для оцінки якості функціонування металевих мікро-детекторів одержані 

за їх допомогою дані були порівняні з даними, одержаними з використанням 

радіохромних плівок (Gafchromic films). Як видно з Рис. 4.37 дані виміряні 

двома засобами узгоджуються в цілому непогано між собою. Хоча в деталях 

розподілу інтенсивності  в середині кожного з пучків можна помітити 

відмінності. 

 

Рис. 4.37. Розподіл дози від 11 пучків синхротронного випромінення 

виміряний за допомогою радіохромних плівок (прямокутники) та металевим 

мікро-піксельним детектором (ромби). 

 

Це може бути пов’язано із неоднорідністю відгуку як металевого мікро-

детектора так і радіохромної плівки.  Відомо, зокрема, що відгук радіохромних 

плівок може бути модифікований або впливом зовнішніх факторів (попереднє 

експонування, механічні ушкодження, недостатній час «проявки» перед 

зчитуваням даних б тощо [44]. З іншого боку в функціонуванні детектора 
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“TimePix” спостерігається ефект «пам’яті» опромінення в тих комірках 

детектора, що були попередньо експоновані. На Рис. 4.38 (центральна область) 

відображено двовимірне зображення 11 пучків синхротронного 

випромінювання, одержаних  за допомогою  установки  МBRT. При уважному 

розгляді в нижній частині Рис. 4.38 можна побачити декілька інтенсивно 

засвічених комірок (як ті, що помічені стрілками), хоча під час цієї експозиції 

попадання в них рентгенівських квантів було виключеним. Оскільки 

«засвітки» трапляються саме в тих областях детектора, що були опромінені в 

попередній експозиції, зроблено висновок про наявність ефекту радіаційного 

впливу на функціонування детектора. Відбувається  зростання шуму в певних 

комірках детектора за рахунок зворотнього струму, породженого попереднім 

опроміненням. Дійсно, піднімаючи поріг реєстрації, можна позбавитись 

ефекту засвітки в не опромінюваних комірках. Але, звичайно при цьому 

втрачається однорідність відгуку такого детектора при наступних 

опромінюваннях. 

 

Рис. 4.38. Двохвимірний розподіл дози від 11 пучків синхротронного 

випромінення установки МBRT (ESRF). Величина дози, поглиненої в кожній 
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комірці детектора, представлена кольоровою шкалою (найбільша доза – 

темно-червоний колір – 500 відліків, найменша – синій колір – 0 відліків).   

 

Запобігти вищеописане явище можна, використовуючи металеві 

мікростріпові детектори, які на відміну від мікропіксельного детектора є 

набагато порядків більш радіаційно стійкими, завдяки присутності в 

опромінюваній робочій області лише металевих тонких стріпів. 

 

4.4.2 ММД для моніторингу мініпучків протонів на тандем-

генераторі ІЯД 

Застосування високо енергетичних (декілька сотень МеВ на нуклон) 

пучків вижких іонів розглядається як перспективний напрям для підвищення 

терапевтичного ефекту за рахунок локалізації дози та високої біологічної 

ефективності в порівнянні з звичайною рентгенотерапією [46-48]. Адронна 

терапія може також сприяти зниженню впливу на здорову тканину, якщо 

об’єднати її з  встановленим позитивним ефектом просторово фракціонованих 

пучків, що спостерігається в біологічних дослідженнях, проведених з 

синхротронним випромінюванням [49-51]. 

Головним технічним завданням міні-пучкової терапії є формування 

дозового поля з максимальним співвідношенням пікової дози до дози в 

захищених коліматором здорових частин тіла (Peak-to-Valley-Dose-Ratio, 

PVDR). При цьому очікується найбільш ефективна рекреація уражених 

раковою пухлиною частин тіла. Кількість пучків, їх форму та розміри 

визначають за планом опромінення-лікування. 

Для тестування принципів формування багато-пучкових структур 

адронних пучків та детекторних систем для вимірювання просторового 
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розподілу їх інтенсивності було виготовлено 2 типа коліматорів: щілинні та 

матричні. 

 

Рис. 4.39 Фото прототипів щілинних (зліва) та матричних (справа) 

коліматорів. 

На рис. 4.39 представлено фото щілиних (зліва) та матричних (зправа) 

коліматорів разом із підтримуючими їх фрамугами для монтажу перед 

отвором детектора TimePix. Ці коліматори були спеціально виготовлені для 

експериментів з низько-енергетичними протонами на Тандем генераторі ІЯД 

НАН України. Товщина дюралюмінію становить 2 мм. Для щілинного 

коліматора: щілини у вигляді прямокутних отворів шириною 1 мм і довжиною 

14 мм, відстань між центрами щілин 3 мм. Для матричних коліматорів: на 

площі 14×14 мм2 розташовано 25 дірок у вигляді матриці 5×5 з діаметром біля 

1 мм. Розмір між щілинами 2 мм по ширині і по довжині. 

Експериментальні дослідження проводилися на тандем-генераторі ІЯД 

НАН України з пучками протонів низьких енергій [53−55]. Детектори, 

встановлені на дистанційно рухомих платформах, розташовувались всередині 

реакційної камери діаметром 400 мм, в якій підтримувався вакуум до 10−4 мм 

рт. ст. Протони з енергією 3 МеВ налітали на мішень з поліетилену (СН2), два 

детектори розташовані під кутом 45° та на відстані 100 мм від мішені кожен. 

Для вимірювань використовувались 2 типи детекторів Timepix: металевий та 

гібридний (кремнієвий сенсор). На рис. 10 наведено фото із розташуванням 
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детекторів відносно пучка в реакційній камері. Перед детекторами — було 

встановлено матричні коліматори, описані вище (рис. 4.39). 

Проводились дослідження оптимальних умов для зображення розподілу 

інтенсивності протонів та інших продуктів ядерних реакцій, після 

проходження через коліматори. Ці умови задаються багатьма параметрами, 

серед яких основними є: величина напруги зміщення; кількість кадрів, що 

знімаються та час експозоції (різний для кремнієвого та металевого детекторів; 

режим роботи (ТimePix, Medipix, ToT); значення порогового рівня 

дискримінатора та інше. За допомогою зміни напруги на самому детекторі 

можна змінювати “роздільну здатність” по кластерам подій при режимі ТоТ 

(time of a threshold): чим вона менша, тим краща селекція типу частинок за 

розмірами та формою кластерів. Методом підбору під час експерименту було 

визначено, що напруга 5-10 В є найбільш оптимальною. 

В ході проведення досліджень з гібридним детектором TimePix за 

допомогою програми Pixelman [48] встановлювались параметри експерименту 

(кількість кадрів, періоди зйомки, режими роботи і т. д.). Отримані дані 

записувались та зберігались на комп'ютері у текстові файли у вигляді двух 

стовпчиків. Кожен файл відповідає окремому кадру. В одному файлі міститься 

1000 експозицій із заданим програмно часом накопичення даних. До кожного 

з текстових файлів сторюється додатковий інформаційний "dat-файл". Всі ці 

файли зберігаються в папці, назва якої автоматично задається відповідно до 

дати проведення експерименту. 

Відповідно до інформації, що міститься в файлі, можна зробити 

висновок про те, у яку частину детектора прийшла зареєстрована частинка та 

який відгук вона викликала. В першій колонці міститься інформація про 

порядковий номер пікселя, а в другій або величина пропорційна енергії (ToT 

mode) або наявність частинки в окремому пікселі (Medipix mode). 

Якщо на один піксель прилетіло 2 частинки, то значення буде 2. Якщо 

на піксель не потрапила частинка, то інформація про даний піксель буде 
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відсутня у файлі. Відповідно до форми та розміру кластера (сукупності 

пікселів, що створюють відгук на окрему частинку) можна говорити також про 

те, якою саме була частинка (α-частинка, γ-частинка і т. д.). Обробка даних 

відбувалась за допомогою програми Pixelman — відтворення окремих кадрів 

(мала статистика подій), та з програмним пакетом Root 5.34.09. 

Мікропіксельні металевий та гібридний (кремнієвий) детектори Timepix 

були випробувані для вимірювання розподілу інтенсивності потоку 

заряджених часток у багато-пучкових структурах, що формувалися  

коліматорами.  

Двовимірний  та одновимірний розподіл інтенсивності протонів, 

розсіяних на мішені, виміряний металевим Timepix, зображено на рис. 4.40. 

 

Рис. 4.40 Двовимірний (зліва)  та одновимірний (справа) розподіл 

інтенсивності протонів виміряний металевим Timepix 

 

Кількісну інформацію про розподіл інтенсивності можна одержати у 

вигляді проекції 2D розподілів на горизонтальну вісь. На рис. 4.40 

ілюструється така процедура, яка необхідна в реальних умовах опромінення 

для розрахунку величини PVDR. На лівій частині зображено 2D розподіл: тут 

залежність інтенсивності від положення виділяється кольором; на правій 
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частині рисунка представлено проекцію цього розподілу на горизонтальну 

вісь. 

Добре видно вплив (зменшення інтенсивності) металевих дротів (100 

мкм), розташованих над металевим детектором у формі сітки для збору 

вторинних електронів. На цью металеву сітку подається напруга 20 В для 

реалізації роботи ММД. 

Відповідний розподіл для гібридного Timepix зображено на рис.4.41 

 

Рис. 4.41 Двовимірний (зліва)  та одновимірний (справа) розподіл 

інтенсивності протонів виміряний гібридним Timepix 

 

Обидва детектори реєструють фракціонування потоку протонів 

відповідно до встановлених коліматорів. Як і у попередніх дослідженнях, 

спостерігається неоднорідність відгуку пікселів гібридного 

напівпровідникового детектора Timepix. Величина неоднорідності відгуку 

варіюється в межах ±15%. 

Проведено також дослідження зображення багатопучкових структур, 

сформованих матричними коліматорами. 
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Рис. 4.42 — Металевий мікропіксельний детектор TimePix (ТоТ режим). 

Тривимірний (ліва частина рисунку), двовимірний (права частина рисунку) та 

одновимірний (центральна частина рисунку) розподіл інтенсивності протонів 

після проходження через матричний коліматор. Шкала інтенсивності 

відображається кольором (вертикальний стовпчик справа). 

 

На рис. 4.42 наводиться приклад такого зображення, одержаний із 

застосуванням мікропіксельного детектора TimePix, перед металевим 

сенсором якого встановлено матричний коліматор. 

Отримані результати показали прийнятне функціонування розроблених 

коліматорів, а також металевих та гібридних мікропіксельних детекторів для 

вимірювання та візуалізації в реальному часі розподілу інтенсивності протонів 

в міні-пучкових структурах. 

 

4.4.2 ММД для моніторингу мініпучків адронів у центрі 

протонної терапії HIT (Хайдельберг) 
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Були також виготовлені коліматори (Рис. 4.43) для тестувань із 

високоенергетичними адронами (70−250 МеВ/нуклон) в Хайдельберзькому 

іонно-терапевтичному центрі (HIT, Heidelberg). Ці коліматори було 

виготовлено із латуні та алюмінію з товщиною достатньою для гальмування 

високоенергетичних іонів та з різною геометрією отворів та їх кроку. 

Параметри коліматорів:  

- матричний коліматор із алюмінію 6×6 отворів діаметром 1 мм, крок 2,5 мм;  

- щілинний коліматор із латуні, ширина шести щілин – 1 мм, крок 2,5 мм;  

- щілинний коліматор із алюмінію, ширина шести щілин – 1 мм, крок 2,5 мм;  

- матричний коліматор із латуні, 5×5 отвори 1,5×1,5 мм2, крок 4,0 мм. 

 

Рис. 4.43 Фото багато-щілинних та матричних коліматорів (матеріал: 

алюміній, латунь) 

 

Дослідження проводилися на фіксованій горизонтальній станції 

терапевтичного центру Heidelberg Ion Therapy center (Німеччина) на пучках 

вуглецю та кисню. Використовувалися пучки іонів з енергією 80-250 МеВ/іон 

та інтенсивністю 106  - 108 іонів/с  
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Рис. 4.44. Фото експериментальної установки на HIT (Хайдельберг). 

 

Загальний профіль іонного пучка, а також його часова структура 

вимірювалися за допомогою мікростріпового ММД з системою зчитування X-

DAS [19], розподіл інтенсивності фракціонованого пучка вимірювався 

гібридним та металевим детекторами Timepix. Фото експериментально 

установки представлено на рис. 4.44  

Мікростріповий ММД складався з 64х64 мідних дротів діаметром 100 

мкм та кроком 1,27 мм. Такі самі дроти були використані для створення 

електричного поля (Напруга +20В). Детекторний можуль був повністю 

екранований алюмінієвою фольгою товщиною 50 мкм. 

 

Напрямок 

іонного пучка 

Коліматори 

Мікро-стріповий ММД 

Детектор TimePix 
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а) 

 

б) 

Рис. 4.45  Часова (а) та просторова (б) структура іонного пучка.  

 

Іонний пучок генерувався впродовж 5 с з проміжком 5 с (Рис. 4.45 а). На 

рис. 4.45б представлені профілі пучка іонів вуглецю, виміряний по 

вертикальній та горизонтальній  вісі металевим мікродетектором.  

Міні-пучкові структури, сформовані щілинними та маатричними 

коліматорами були вімяряні гібридним та металевим детекторами Timepix. 
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Порівняння відгуків Timepix детекторів для іоного пучка з енергією 100 

МеВ/іон зображено на рис. 4.46. Інтенсивність в обох випадках була 2*106 

іонів/с. З представлених даних можна зробити висновок, що металевий 

дететктор приблизно у 30 разів менш чутливий ніж гібридний.  

 

Рис. 4.46. 2D зображення міні-пучків іонів вуглецю, сформованих 

щілинним коліматором, виміряних гібридним (зліва) та металевим (справа) 

детекторами Timepix 

Також були досліджені міні-пучки, сформовані матричними 

коліматорами. На рис. 4.47 представлені результати досліджень з матричним 

латуним коліматором. 

 

Рис. 4.47. 3D зображення міні-пучків іонів вуглецю, сформованих 

матричним коліматором, виміряних гібридним детектором Timepix. Зліва – 

первинний пучек розміром 4,5 мм, справа - первинний пучек розміром 10 мм 
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Детектори показують гарне розлілення міні-пучків та підтверджують 

можливість застосування коліматорів різних типів для формування 

одновимірних та двовимірних багатопучкових структур за допомогою 

виготовлених коліматорів. 

 Детектори Timepix забезпечують вимірювання в режимі реального часу 

2D розподілу інтенсивності адронних мініпучків, що утворюються в просторі 

за допомогою щілиних або матричних коліматорів. 

 

4.4.2 Висновки до розділу 

Представлено результати вимірювання профілю монохроматичного 

синхротронного пучка (середня енергія фотонів 20 кеВ; інтенсивність до 1014 

фотонів/с/мм2; переріз пучка 1,5х4 мм2) у повітрі в дослідницькому центрі 

HASYLAB (DESY, Hamburg) за допомогою мікростріпового ММД. Виміряний 

ефективний конверсійний коефіцієнт  (відношення кількості падаючих 

фотонів до вибитих електронів) у повітрі дорівнює 2,02 фотона на 1 електрон. 

Виміряна величина міжстріпових наводок не перевищує 0,2% від сигналу.  

Дослідження показали високу ефективність реєстрації у реальному часі 

іонів малої енергії (3 — 20 кеВ) у фокальній площині мас-спектрометра в 

порівнянні з напівпровідниковими детекторами. Порівняння однорідністі 

відгуку металевого та напівпровідникового детектору Timepix показало 

значну перевагу ММД у вімірюванні потоків іонів малої енергії. 

Розроблено дизайн прототипу широкодіапазонної системи на основі 

мікростріпових кремнієвих сенсорів та системи зчитування X-DAS (крок 

стріпів 120 мкм, кількість стріпів 128), а також відповідних мікрокабельних 

адаптерів та плат із зчитувальною мікро-електронікою. 

Удосконалено програмне забезпечення для накопичення та 

автоматизованої обробки даних з мікродетекторних модулів по визначенню 
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положення дифракційних піків, їх інтенсивності та ширини, як функцій 

температури зразків. 

На установці швидкісного рентгенографування швидкоплинних процесів 

ІПМ НАН України досліджено фазові переходи кількох зразків при нагріванні 

до високих температур, вимірюючи зміну положення дифракційних піків в 

кутовому розподілі рентгенівських квантів, розсіяних на досліджуваному 

зразку. 

Розроблено технічна конструкція економічно ефективної позиційно 

чутливої детекторної системи для фізичних досліджень в реальному часі на 

установці швидкісного рентгенографування швидкоплинних процесів ІПМ 

НАН України. Розроблена мікро-детекторна система може бути використана 

для створення компактних рентгенівських дифрактометрів для дослідження в 

реальному часі швидкоплинних процесів та властивостей матеріалів з 

використанням дифракції рентгенівських променів на зразках, створюваних за 

сучасними мікро- та нано-технологіями для промисловості та 

матеріалознавства. 

Розроблено та виготовлено прототипи багато-щілинних та матричних 

коліматорів для цілей просторово фракціонованої міні-пучкової адронної 

радіаційної терапії. 

Здійснено випробування різних типів мікро-детекторів та зчитувальної 

електроніки на пучках заряджених частинок, прискорених на Тандем-

генераторі ІЯД НАН України та терапевтичному центрі HIT (Німеччина). 

Зроблено висновок про придатність радіаційно стійких мікропіксельних та 

мікростріпових металевих та гібридних детекторів для моніторингу в 

реальному часі розподілу інтенсивності адронів в багато-пучкових структурах. 
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Висновки 

1. Фізично обґрунтована можливість створення металевих 

мікродетекторів для вимірювання потоків заряджених частинок та 

синхротронного випромінювання в широкому енергетичному діапазоні (від 

десятків кеВ до кількох ТеВ) на основі явища вторинної електронної емісії.  

2. Виконано розробку та створено перших в світі детекторних 

модулів на основі надтонких мікростріпових металевих сенсорів різної 

конфігурації, виготовлених в ІЯД НАН України  за оригінальною технологією 

плазмово-хімічного травлення. Товщина сенсорів 1-2 мікрони, крок – від 2 

мікрон, кількість стріпів – до 1024.  

3. Створено систему зчитування даних з металевих мікродетекторів  

на основі розробленого в ІЯД НАН України високо-чутливого, поміхо-

захищеного зарядового інтегратора (чутливість 1 фемто-ампер).  

4. Розроблено та виготовлено мікростріпові металеві детектори 

різних форм та видів для вимірювання профілю і положення пучків 

заряджених частинок та синхротронного випромінювання 

5. Створено технічні пристрої та необхідне програмне забезпечення 

на основі комерційних систем зчитування даних з багатоканальних металевих 

мікродетекторів. 

6. Прямими експериментами доведено можливість  застосування 

металевих мікродетекторів для цілей мас-спектрометрії, вимірювання 

профілю пучків заряджених частинок та синхротронного випромінювання, в 

тому числі для цілей фракціонованої радіаційної терапії.  
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Додаток A. 

Прототипи ММД 

1) MMD64: 64 стріпи з кроком 100 мкм – для XY-позиціювання та 

профілювання міні- та мікро-пучків  заряджених частинок та рентгенівського 

випромінювання. 

 

2) MMD16-sectors: 16-секторний металевий детектор для 

позиціювання мікропучка (50мкм в діаметрі) на синхротроні Diamond Light 

Source (Великобританія).  
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3) MMD128: 128 стріпів з кроком 30 мкм для профілювання пучків 

синхротронного випромінювання на синхротроні ESRF (Гренобль, Франція). 

 

 

4) MMD256: 256 стріпів з кроком 50 мкм для профілювання пучків 

рентгенівського випромінювання на рентген-установці PSI (Віліген, 

Швейцарія). 

 

 

5) MMD1024: 1024 стріпів з кроком 60 мкм для реєстрації важких 

іонів в мас-спектрометрах 
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6) MMD32v: 32 стріпа зі змінним кроком (від 2 до 300 мікрон) для 

фокусування мікро-пучків. 
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Додаток Б. 

Детекторні модулі ММД 

1. Детекторний модуль з сенсором ММД64ху (фото) 

 

 

2. Детекторний модуль з сенсором ММД1024 (фото) 

 

 

3. Детекторний модуль з сенсором ММД32v (фото) 
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Додаток В 

Вимірювання міжстріпових наведень 

 

Щоб оцінити величину впливу міжстріпових наведень були проведені 

експериментальні вимірювання, моделюючи проходження сигналу по одному 

стріпу. Сигнал був отриманий розрядкою конденсатора через стріп. Схема 

експериментальних вимірювань наведено на рисунку Б.1.  

 

Рис. Б.1 – Схема вимірювань міжстріпових наведень 

 

Так, на початку вимірювань ключ К знаходиться у положенні 1. При 

цьому ємність С заряджається від джерела напруги ДЖ до величини заряду q0 

= CU, де U – напруга ДЖ. Після зарядки ключ К перемикається у положення 2 

й додатній заряд обкладинки конденсатора інтегрується високочутливим 

зарядовим інтегратором ВЗІ (іншими словами проходить розрядка 

конденсатора через стріп та ВЗІ). Всі інші стріпи підключені до зарядових 

інтеграторів та через них тече калібровочний струм. Мета вимірювань – 

визначити величину наведень. 

Початковий струм I0, що протікає через стріп, визначається за законом 

Ома: I0 =U/R, де R – це вхідний опір ВЗІ (опором стріпа знехтуємо, оскільки 

він значно менший за вхідний опір ВЗІ та з’єднаний з ним послідовно). Заряд 

на конденсаторі при розрядці змінюється з часом t за законом: 

RC

t

RC

t

CUeeqq


 0 .     (Б.1) 
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За час інтегрування Δt зміна заряду на конденсаторі буде дорівнювати: 

 


















1RC

t

RC

t

eCUetq .     (Б.2) 

Струм, що протікає через стріп змінюється за формулою: 

 
 



















1RC

t

RC

t

ee
R

U

dt

tdq
tI .    (Б.3) 

В експериментальних вимірюваннях величина ємності дорівнювала 95 

нФ, напруга на ДЖ 1В, вхідний опір ВЗІ 100 МОм. Отже початковий струм 

розрядки становив 10 нА. На рисунку Б.2 зображено зміна струму, що протікає 

через стріп, розрахована за формулою Б.3 та виміряна експериментально за 

допомогою ВЗІ. Як бачимо, теоретичні розрахунки та експериментальні 

вимірювання добре узгоджуються. 

При проходженні струму розрядки через стріп на сусідніх стріпах 

спостерігалися наведення у вигляді подібної до зображеній на рис. Б.2 

експоненти, але зі значно меншим початковим струмом.  

 

Рис. Б.2 – Експериментальна та теоретична криві струму розрядки 
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Так в таблиці Б.1 наведено результати вимірювань для семи стріпів 

величини наведених струмів (зафарбовані комірки відповідають стріпу, через 

який розряджається конденсатор). Як видно з цієї таблиці та інших отриманих 

даних – величина наведень не перевищує 0,2% від сигналу. 

 

Таблиця Б.1 – Результати вимірювань наведення 

 № стріпу 

 1 2 3 4 5 6 7 

Струм, 

пА 

9000 6 4 3,5 3 3 3 

8 9000 6 3 2,5 2,5 2,5 

3 5,5 9000 6 3 2 2 

3,5 3 4,5 9000 7,5 3,5 2,5 

2 1 3 15 9000 4 3,5 

1,5 2 1,5 4 4,5 9000 5 

2 2 2 2,5 3 7 9000 

 

Висновок: величина наведень з одного стріпу на інший не перевищує 

0,2% при типових режимах роботи детектору. 
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Додаток Г 

Система зчитування на основі VA_SCM3. 

За основу системи зчитування даних ММД було вибрано 128-канальний 

зарядовочутливий підсилювач з мультиплексуванням сигналу VA_SCM3. 

VA_SCM3 виконує роль попереднього підсилювача та мультиплексора. Для 

керування роботою чіпу а також для  подальшої обробки та збереження даних 

використовується система збору даних (DAQ) SUCMA_IMAGER, розроблена 

для проекту SUCIMA Інститутом ядерної фізики в Кракові (Silicon Ultra Fast 

Cameras for Electron and Gamma Sources In Medical Applications). 

VA_SCM3 дозволяє проводити вимірювання у 4 діапазонах (4 значення 

коефіцієнта підсилення) та одночасно інтегрувати сигнали з 128 каналів 

детектору. Система зчитування обслуговує до 6 чипів  VA_SCM2/VA_SCM3 

та дозволяє програмно (за допомогою ПК) керувати роботою чіпів. Так 

наприклад ПО  (на основі LabVIEW) дозволяє обирати час інтегрування від 

1мкс до 50 мс (на даний момент), перемикати режими роботи чіпів відповідно 

до їх функціоналу (перемикання коефіцієнту підсилення, тестовий режим, 

режим збереження енергії та ін.). Дані графічно відображаються на екрані ПК 

та зберігаються за встановленими параметрами роботи. Динамічний діапазон 

системи зчитування 103, але використовуючи можливості чіпу VA_SCM3 по 

вибору коефіцієнта підсилення, динамічний діапазон розширюється до 104. 

Очікуваний діапазон інтегрування – від 10-15А до 10-11А. 

   128 однакових паралельних інтегруючих підсилювачів струму мають 

ємнісний обернений зв’язок (змінної величини), який відповідає за підсилення 

вхідного струму. Вихід усіх підсилювачів з’єднаний з подвійним блоком 

вибірки на збереження (В/З), який дозволяє одночасно по всіх каналах 

зберігати данні у одну з В/З та зчитувати дані з іншої В/З. Таким чином 

досягається майже неперервне інтегрування вхідного сигналу без мертвого 

часу. Дані всіх каналів мультиплексуються та передаються до системи 

зчитування SUCIMA_IMAGER. 



135 

 

      Аналоговий сигнал з VA_SCM3 за допомогою інтерфейсу SCSI 

(Small Computer System Interface) передається до SUCIMA_IMAGER. Цим же 

інтерфейсом передаються управляючі сигнали від SUCIMA_IMAGER до 

VA_SCM3. Аналоговий сигнал потрапляє на підсилювач AD8138 (Analog 

Devices, Inc.) а далі до АЦП AD9226.  

АЦП представляє собою 12-розрядний аналого-цифровий перетворювач з 

вбудованими високоефективним В/З підсилювачем та джерелом опорної 

напруги. AD9226 використовує багатоступінчату диференціальну конвеєрну 

архітектуру з запатентованим вхідним каскадом та вихідною логікою корекції 

помилок, що забезпечує 12-бітну точність та 65 MSPS (Mega Samples Per 

Second ) швидкість передачі даних.  

Цифровий сигнал потрапляє до процесору Xilinx Virtex II. Це 

програмуємий  процесор (FPGA - Field Programmable Gate Array), 

призначений для використання в системах, які потребують 

високопродуктивну логіку та демонструють високий попит на ресурси.  

Оброблений у Virtex II сигнал відправляється до мікро контролеру 

Cypress FX2, який відповідає за передачу даних через інтерфейс USB 2.0 

(Uniwersal Serial Bus) з комп’ютером. У комп’ютері за допомогою ПО 

LabVIEW відбувається подальша обробка та збереження даних. 
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Рис. В.1. Блок-схема системи SUCIMA_IMAGER. 

 

 

Рис. В.2 Фото системи SUCIMA_IMAGER. (1 – АЦП AD9226, 2- процесор 

Xilinx Virtex II, 3 - контролер Cypress FX2, 4 – роз'єм  USB. 
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ЧАСОВА ДІАГРАМА КЕРУЮЧИХ LVDS СИГНАЛІВ ДЛЯ 

МІКРОЧІПУ VA_SCM3 

 

 

Опис сигналів 

 

Всі наведені сигнали – LVDS (Low Voltage Differential Signal) сигнали. 

amp_reset. Період сигнала: tc. Довжина імпульса tp – кілька мікросекунд 

(~ 7 мкс). 

SMP1. Період сигнала: 2tc. Сигнал SMP1 повинен випереджати сигнал 

amp_reset на tp/2. 

SEL1. Період сигнала: 2tc. Сигнал SEL1 повинен відставати від сигналу 

amp_reset на tp/2. 
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Shift_In. Період сигнала: tc. Сигнал Shift_In повинен відставати від 

сигналу amp_reset на tp/2. Тривалість імпульсу не повинна перевищувати 

період тактового сигналу Ck. 

Ck. Період сигнала:   128/
pc

tt  . 

Період інтегрування мікрочіпа при заданих tc і tp дорівнює (tc – tp).  

 

В ідеалі, система зчитування і управління мікрочіпом VA_SCM3 

повинна мати можливість задавати довільно період інтегрування в діапазоні 

від 150 мкс до кількох секунд: 

cмксt
c

10~150     ГцМГцf
Ck
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СПИСОК НЕОБХІДНИХ КОНТАКТІВ СИСТЕМИ ЗЧИТУВАННЯ / 

УПРАВЛІННЯ 

Система повинна забезпечувати живленням, керуючими LVDS і 

логічними сигналами, необхідними для роботи, мікрочіпа VA_SCM3, а 

також передавати оцифровані аналогові вихідні сигнали на комп'ютер 

(АЦП 15 біт, з швидкодією до 1 млн. Вибірок в секунду). Список 

необхідних 26 контактів наведено нижче. 

1. Живлення.  

AVDD: +2,25 В (аналогове живлення) 

AVSS: - 2,25 В (аналогове живлення) 

DVDD: + 2,25 В (цифрове харчування) 

DVSS: - 2,25 В (цифрове харчування) 

GND: заземлення 

2. Логічні сигнали: +/- 2,25 В. 

EN: замикаючий сигнал всіх логічних сигналів 

IN_ON: включення входів мікрочіпа 

TEST_ON: включення режиму калібрування 

STD_BY: перехід до режиму заощадження 
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DRESET2: скидання логічних сигналів 

A1: вибір інтегруючої ємності 

A0: вибір інтегруючої ємності 

3. Аналоговий вихід: динамічний діапазон +/- 1,5 В. 

MUX_OUT1: вихід першого чіпа 

MUX_OUT2: вихід другого чіпа 

4. Керуючі LVDS сигнали. 

amp_reset, amp_resetb – скидання підсилювача 

SEL1, SEL1b – перемикання каналу на читання 

SMP1, SMP1b – перемикання каналу на запис 

Shift_In, Shift_Inb – запускаючий імпульс читання 

Ck1, Ck1b – тактовий (стробуючий) сигнал 

5. Вихідний LVDS сигнал. 

Shift_out2, Shift_out2b – сигнал завершення зчитування 128-

каналів 


