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Περίληψη 
 

Οι φωτοπολλαπλασιαστές Πυριτίου (Silicon Photomultipliers, SiPMs) είναι ελκυστικοί υποψήφιοι 

για την αντικατάσταση των φωτοπολλαπλασιαστών στην πυρηνική ιατρική απεικόνιση. Οι SiPMs 

είναι συμπαγείς και μικρού μεγέθους, εξασφαλίζουν υψηλό κέρδος με χαμηλή τάση πόλωσης, ενώ 

έχουν γρήγορη απόκριση. Επιπλέον, δεν επηρεάζονται από τα ισχυρά μαγνητικά πεδία, γεγονός 

που επιτρέπει τη χρήση τους στο γοργά αναπτυσσόμενο πεδίο του PET-MRI. Ωστόσο, η ανάπτυξη 

πρωτότυπων μικρών ανιχνευτικών διατάξεων που βασίζονται στους SiPMs παρουσιάζει μεγάλες 

σχεδιαστικές απαιτήσεις, εφόσον είναι απαραίτητη η αποδοτική σύζευξη του σπινθηριστή και του 

SiPM, όπως επίσης και η βελτιστοποίηση της ενίσχυσης και ψηφιοποίησης του σήματος. Σε αυτή 

την εργασία εξετάστηκε η λειτουργικότητα τριών βασικών μονάδων SiPM της εταιρίας SensL 

κατά τη σύζευξή τους με διάφορους ανιχνευτές σπινθηρισμού, κατάλληλους για συστήματα 

SPECT και PET. Ως ραδιενεργές πηγές χρησιμοποιήθηκαν τα ισότοπα 99mTc, 111In και 18F. Το 

σύστημα ανάγνωσης-επεξεργασίας των λαμβανόμενων σημάτων απαρτίζεται από ένα κύκλωμα 

προενισχυτή της εταιρίας SensL, ενισχυτή και ADC τύπου ΝΙΜ καθώς και το λογισμικό  

MPA/WIN, το οποίο διαβάζει δεδομένα από μια κάρτα PCI. Οι παράμετροι που μετρήθηκαν είναι 

το σχήμα του εξερχόμενου παλμού, ο ρυθμός σκότους (Dark Count Rate, DCR), η ανιχνευτική 

ικανότητα, η γραμμικότητα και η ενεργειακή διακριτική ικανότητα του συστήματος για 

διαφορετικές τάσεις πόλωσης (Vbias) και ενέργειες φωτονίων γ. Η βέλτιστη ενεργειακή διακριτική 

ικανότητα για την ενέργεια των 511 keV ήταν 11%, η οποία αυξάνεται στο 23% για ενέργεια 140 

keV. Η τάση πόλωσης επηρεάζει ισχυρά το πλάτος του εξερχόμενου παλμού, ενώ η διάρκεια του 

παλμού παρουσίασε μικρότερες διακυμάνσεις. Η σχετικά αργή χρονική απόκριση των ενισχυτών 

NIM περιόρισε τη δυνατότητα μετρήσεων σε όλους τους διαθέσιμους σπινθηριστές, αλλά έδωσε 

το κίνητρο του σχεδιασμού και της κατασκευής στο εργαστήριο νέων κατάλληλων κυκλωμάτων 

ενίσχυσης και ψηφιοποίησης γρήγορων παλμών.  
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Abstract 
 

Silicon Photomultiplier (SiPMs) detectors are attractive candidates for the replacement of 

Photomultipliers in nuclear imaging. They are compact, they provide high gain with low bias 

voltage and have fast response. In addition strong magnetic fields don’t influence them, which 

allows their use in the emerging field of PET-MRI. The development of small prototypes based on 

SiPMs has several design challenges, since it is necessary to optimize scintillator and SiPM 

coupling, as well as signal amplification and digitization. In this work we have investigated the 

performance of three basic SiPM modules constructed by SensL corporation coupled to various 

scintillator detectors, suitable for SPECT and PET systems. The radioactive sources that we used 

were 99mTc, 111In and 18F. The readout system includes the SensL preamplifier circuit, a NIM 

amplifier and ADC and MPA/WIN software. The parameters that have been measured are output 

pulse shape, dark count rate (DCR), detection efficiency, linearity and energy resolution for 

different bias voltages (Vbias) and energies. Best energy resolution for 511keV was 11% and was 

increased to 23% for 140keV. Vbias strongly affects output pulse amplitude, while time duration 

has smaller variations. The performance of a custom amplifier is presented and further 

optimizations in readout electronics are discussed. 
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ΕΙΣΑΓΩΓΗ 
 

Η ανίχνευση ακτινοβολιών χαμηλών εντάσεων (low intensity photon flux) είναι ένα από τα πιο 

σημαντικά ζητήματα, που απασχολούν συνεχώς πολλούς τομείς της σύγχρονης έρευνας, όπως η 

πειραματική φυσική, η ιατρική τομογραφία, η γενετική κ.α. Εκ των πραγμάτων λοιπόν, υπάρχει η 

ανάγκη συσκευών που να μπορούν να καταγράφουν και ταυτόχρονα να ενισχύουν επαρκώς 

σήματα προερχόμενα από ασθενείς πηγές φωτός, χωρίς να απαιτείται μεγάλη εξωτερική 

ηλεκτρονική ενίσχυση η οποία θα εισάγει περισσότερο θόρυβο στο ήδη ασθενές σήμα. Η πιο 

διαδεδομένη συσκευή στους τομείς της έρευνας που απαιτούν υψηλή ενίσχυση σημάτων 

προερχόμενων από ακτινοβολία είναι οι συμβατικοί Φωτοπολλαπλασιαστές (PhotoMultiplier 

Tubes-PMT), οι οποίοι παρέχουν στα σήματα που λαμβάνουν ενίσχυση της τάξης του 106. 

Ωστόσο, απαιτούν για την λειτουργία τους υψηλή τιμή τάσης (μερικές χιλιάδες Volts) και γενικά 

είναι διατάξεις εύθραυστες με πολύ μεγάλη ευαισθησία στα εξωτερικά μαγνητικά πεδία. Το 

γεγονός αυτό ώθησε το ενδιαφέρον των ερευνών στην εξέλιξη ανιχνευτών-φωτοπολλαπλασιαστών 

κατασκευασμένων από ανθεκτικότερα υλικά. Έτσι, τα τελευταία χρόνια υπάρχει μια αυξανόμενη 

τάση κατασκευής και μελέτης φωτοπολλαπλασιαστών στερεάς κατάστασης, οι οποίοι βασίζονται 

στο Πυρίτιο (Si) και αναφέρονται γενικά με τον όρο Φωτοπολλαπλασιαστές Πυριτίου (Silicon 

PhotoMultipliers-SiPM). 

 

Οι SiPMs αποτελούνται από έναν πίνακα μικροκυψελίδων (microcells-pixels), οι οποίες 

συνδέονται παράλληλα μεταξύ τους σε ένα κοινό ηλεκτρόδιο στο οποίο συλλέγεται το συνολικό 

ρεύμα. Κάθε μικροκυψελίδα αποτελείται από μια φωτοδίοδο χιονοστιβάδας που λειτουργεί σε 

Geiger mode (Geiger Mode Avalanche PhotoDiodes-GM-APD) και μια αντίσταση (quenching 

resistor), που ρυθμίζει την τάση κάθε φωτοδιόδου όταν αυτή αποκλίνει, λόγω του φαινομένου της 

χιονοστιβάδας, από την ονομαστική τάση λειτουργίας του ανιχνευτή. Το γεγονός της σύνδεσης 

πολλών APDs μαζί είναι καθοριστικό για την χρήση των SiPMs ως ανιχνευτές χαμηλής εντάσεως 

φωτός, δεδομένου ότι το σήμα που παρέχουν οι SiPMs είναι αναλογικό σε αντίθεση με το 

σταθερού μεγέθους σήμα του κάθε APD ξεχωριστά. Επιπλέον, οι SiPMs ενισχύουν εσωτερικά το 

σήμα πολύ περισσότερο από ότι οι APDs με αποτέλεσμα να μην απαιτούνται εξεζητημένες 

εξωτερικές ενισχυτικές διατάξεις.    

 

Όπως κάθε ανιχνευτής, έτσι και οι SiPMs χαρακτηρίζονται από την αποδοτικότητα τους στην 

ανίχνευση της προσπίπτουσας σε αυτούς ακτινοβολίας. Ωστόσο, ενώ η ενεργός τους περιοχή είναι 
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η ζώνη απογύμνωσης (depletion layer, όπως συμβαίνει σε κάθε ανιχνευτή ημιαγωγού) δεν 

κατασκευάζονται SiPMs μεγάλου πάχους. Μεγαλύτερο πάχος ενεργού περιοχής συνεπάγεται 

μεγαλύτερη ικανότητα απορρόφησης φωτονίων, αλλά στην περίπτωση των SiPMs σημαίνει 

ταυτόχρονα και αυξημένη αστάθεια στη διαδικασία της χιονοστιβάδας, δηλαδή στον τρόπο 

παραγωγής του σήματος κάθε APD. Αυτό συμβαίνει γιατί οι SiPMs λειτουργούν σε Geiger mode, 

δηλαδή η ανάστροφη τάση που εφαρμόζεται στα άκρα τους είναι μερικά Volts μεγαλύτερη από 

την τάση διάτρησης (breakdown Voltage). Έτσι, στο εσωτερικό του SiPM εμφανίζεται υψηλής 

έντασης ηλεκτρικό πεδίο το οποίο ευθύνεται για την εμφάνιση του φαινομένου της χιονοστιβάδας 

και του οποίου την ομοιομορφία υποβιβάζει το μεγάλο πάχος του ανιχνευτή. Με άλλα λόγια για τη 

βέλτιστη κατασκευή των SiPMs γίνεται ένας συμβιβασμός μεταξύ της ικανότητας απορρόφησης 

και της ομοιομορφίας του ηλεκτρικού πεδίου. Τα πάχη των SiPMs που κατασκευάζονται είναι της 

τάξης των μερικών μm με αποτέλεσμα να τους καθιστούν ικανούς να ανιχνεύουν φωτόνια του 

ορατού φάσματος, δηλαδή με μήκος κύματος μεταξύ 400 - 600 nm.  

 

Δεδομένων των παραπάνω, προκειμένου οι SiPMs να χρησιμοποιηθούν σε εφαρμογές που 

επιζητούν την ανίχνευση γάμμα ακτινοβολίας χαμηλής ροής, πρέπει να συζευχθούν με κατάλληλο 

κρύσταλλο σπινθηρισμού, ο οποίος να μετατρέπει τα φωτόνια υψηλής ενέργειας σε ορατό φως. 

Όπως είναι γνωστό, μια από τις εφαρμογές αυτές είναι και η ιατρική απεικόνιση με ιδιαίτερη 

έμφαση στην πυρηνική ιατρική όπου και έχουμε ακτινοβολίες χαμηλής ροής. Στα πλαίσια λοιπόν 

αυτά κινήθηκε η συγκεκριμένη εργασία, δηλαδή στην αξιολόγηση των φωτοπολλαπλασιαστών 

πυριτίου όσον αφορά στις γενικές τους επιδόσεις, αλλά παράλληλα και στην ικανότητά τους να 

συσχετίζονται αποδοτικά με τους σπινθηριστές που χρησιμοποιούνται συνήθως στα ιατρικά 

απεικονιστικά συστήματα PET και SPECT. Άλλωστε, η κατεύθυνση της σύγχρονης έρευνας στην 

ανάπτυξη υβριδικών απεικονιστικών συστημάτων αποτέλεσε ένα βασικό κίνητρο μελέτης των 

SiPMs. Τα πειραματικά ακόμα συστήματα που θα συνδυάζουν την πληροφορία λειτουργικότητας 

που παρέχει το PET (ή SPECT) με την ανατομική λεπτομέρεια (και λειτουργικότητα) του MRI 

κατέστησαν τους SiPMs ως ιδανικές διατάξεις ανίχνευσης, λόγω της αμελητέας ευαισθησίας τους 

στα μαγνητικά πεδία. Στα συστήματα αυτά (PET/MRI και SPECT/MRI) οι κλασικοί 

φωτοπολλαπλασιαστές φάνηκαν ανεπαρκείς αφού η μεγάλη επίδραση που έχουν τα μαγνητικά 

πεδία επάνω τους αναγκάζουν τη μεταφορά τους εκτός των πεδίων του MRI. Αν μη τι άλλο 

λοιπόν, οι SiPMs αξίζει να διερευνηθούν ως ανιχνευτές για χρήση τους στις εφαρμογές, που έχουν 

να κάνουν με ισχυρά μαγνητικά πεδία, όπως για παράδειγμα είναι και τα αδρονικά καλορίμετρα 

[1]. 
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Πολλές ερευνητικές ομάδες έχουν ασχοληθεί με τη μελέτη της λειτουργίας των SiPMs [1,2,3]. 

Ωστόσο, κάθε εργαστηριακή ομάδα πρέπει να περάσει από αυτό το αρχικό στάδιο ώστε να 

αποκτήσει τη βασική γνώση των ιδιοτήτων των SiPMs, η οποία είναι απαραίτητη για την 

περαιτέρω ανάπτυξη ολοκληρωμένων απεικονιστικών συστημάτων βασισμένων στους ανιχνευτές 

αυτούς. Έτσι, η εργασία αυτή που πραγματοποιήθηκε με τη συνεργασία του Τμήματος 

Τεχνολογίας Ιατρικών Οργάνων του ΤΕΙ Αθήνας και του Ινστιτούτου Ραδιοϊσοτόπων και 

Ακτινοδιαγνωστικών Προϊόντων του Ε.Κ.Ε.ΦΕ. Δημόκριτος, αποτελεί τα πρώτα βήματα στην 

προσπάθεια κατασκευής ενός υβριδικού απεικονιστικού συστήματος PET/MRI για μικρά ζώα.  

 

Το πρώτο κεφάλαιο αποτελεί μια σχετικά σύντομη παράθεση των θεωρητικών στοιχείων που 

σχετίζονται με τη λειτουργία των σπινθηριστών και κυρίως των ανιχνευτών στερεάς κατάστασης 

στους οποίους συγκαταλέγονται και οι SiPMs. Επειδή όμως οι τελευταίοι λειτουργούν σε 

ιδιαίτερες συνθήκες, έναντι των κλασικών ανιχνευτών στερεάς κατάστασης, το τελευταίο τμήμα 

του πρώτου κεφαλαίου ασχολείται αποκλειστικά με τις λειτουργικές και κατασκευαστικές 

λεπτομέρειες των SiPMs. Στο δεύτερο κεφάλαιο περιγράφεται ο εξοπλισμός και οι ηλεκτρονικές 

διατάξεις, που χρησιμοποιήθηκαν στην παρούσα εργασία καθώς επίσης και ο σχεδιασμός των 

πειραμάτων που πραγματοποιήθηκαν. Στο τρίτο κεφάλαιο παρουσιάζονται τα αποτελέσματα των 

μετρήσεων, ενώ στο τέταρτο και τελευταίο κεφάλαιο παρατίθενται τα συμπεράσματα που 

προκύπτουν από τα αποτελέσματα καθώς επίσης και τα μελλοντικά σχέδια της ομάδας του 

εργαστηρίου σχετικά με τη χρήση των SiPMs. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 
 

 

 

 

ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΘΕΩΡΙΑΣ 
 

Όπως αναφέρθηκε στην εισαγωγή, οι Φωτοπολλαπλασιαστέ Πυριτίου επαρκούν για την ανίχνευση 

φωτονίων χαμηλής ροής του ορατού μόνο φάσματος. Προκειμένου λοιπόν, να χρησιμοποιηθούν 

σε εφαρμογές ανίχνευσης γ-ακτινοβολίας πρέπει να συνδυαστούν με κατάλληλο ανιχνευτή, ο 

οποίος να μετατρέπει τα φωτόνια υψηλής ενέργειας σε ορατό φως. Οι ανιχνευτές αυτοί 

ονομάζονται σπινθηριστές και στις μετρήσεις που πραγματοποιήθηκαν στην παρούσα εργασία 

αποτέλεσαν σημαντικό κομμάτι αυτής. Επομένως, η θεωρητική προσέγγιση των φαινομένων, που 

εμπεριέχονται στις μετρήσεις μας, ξεκινάει από μια πολύ σύντομη αναφορά στη φύση και τα 

χαρακτηριστικά των σπινθηριστών. Άλλωστε, στους σπινθηριστές γίνεται το πρώτο στάδιο της 

ανίχνευσης των φωτονίων γ. Στη συνέχεια παρουσιάζεται η θεωρία σχετική με τους ανιχνευτές 

ημιαγωγών. Αν και οι SiPMs είναι φωτοπολλαπλασιαστές εξακολουθούν να σχετίζονται με την 

γενικότερη θεωρία των ημιαγώγιμων ανιχνευτών και στις βασικές αρχές που τους διέπουν. Η 

διαφορά τους έγκειται στις διαφορετικές συνθήκες τροφοδοσίας τους και στα διαφορετικά 

φαινόμενα, που λαμβάνουν χώρα κατά την παραγωγή του σήματος εξόδου τους. Έτσι λοιπόν, στο 

τρίτο και τελευταίο μέρος του κεφαλαίου αυτού γίνεται μια πιο συγκεκριμένη αναφορά στους 

SiPMs και στα μέρη από τα οποία αποτελούνται. 

 

1.1 Σπινθηριστές 

Σπινθηριστές ονομάζονται τα υλικά, που έχουν την ιδιότητα να εκπέμπουν μικρή ποσότητα 

ορατού φωτός (σπινθήρες) όταν προσπίπτει πάνω τους ιοντίζουσα ακτινοβολία. Αν λοιπόν 

συνδεθεί ένας σπινθηριστής με κάποια ενισχυτική βαθμίδα (κλασικός φωτοπολλαπλασιαστής 

PMT ή φωτοπολλαπλασιαστής πυριτίου SiPM), μπορεί το ασθενές ορατό φως που παράγουν να 

μετατραπεί σε ηλεκτρικό παλμό, οπότε να δώσει πληροφορίες για την προσπίπτουσα ακτινοβολία. 
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Παρακάτω παρουσιάζονται οι βασικές ιδιότητες των σπινθηριστών και αναφέρονται οι βασικές 

κατηγορίες τους.  

 

1.1.1 Γενικά χαρακτηριστικά σπινθηριστών 

Οι σπινθηριστές χαρακτηρίζονται από την ιδιότητα της φωτοβολίας (luminescence). Δηλαδή, όταν 

εκτεθούν σε συγκεκριμένες μορφές ενέργεια (π.χ. ακτινοβολία, θερμότητα κλπ) την απορροφούν 

και την επανεκπέμπουν με τη μορφή ορατών φωτονίων. Αν η εκπομπή πραγματοποιείται αμέσως 

μετά την απορρόφηση, ή ακριβέστερα μέσα σε χρόνο ίσο με 10-8 s (περίπου ίσος με το χρόνο που 

συμβαίνουν οι ατομικές μεταβάσεις), τότε η διαδικασία ονομάζεται φθορισμός (fluorescence). Αν 

η εκπομπή όμως αργεί περισσότερο (λόγω μετασταθών ενεργειακών σταθμών) έχουμε το 

φαινόμενο του φωσφορισμού (phosphorescence ή afterglow), το οποίο μπορεί να διαρκέσει από 

μερικά μs μέχρι και ώρες ανάλογα με το υλικό.  

 

Προσεγγιστικά η χρονική εξέλιξη της διαδικασίας της εκπομπής της ορατής ακτινοβολίας από 

τους σπινθηριστές μπορεί να περιγραφεί από μια απλή εκθετική αποδιέγερση (σχέση 1.1).  

⎟⎟
⎠

⎞
⎜⎜
⎝

⎛ −
=

dd

tN
N

ττ
exp0                                                         (1.1) 

όπου Ν είναι ο αριθμός των ορατών φωτονίων που εκπέμπονται σε χρόνο t, Ν0 ο συνολικός 

αριθμός των εκπεμπόμενων  φωτονίων και τd η σταθερά αποδιέγερσης.  

 

Αν θέλουμε να είμαστε περισσότερο ακριβείς θα πρέπει να χωρίσουμε την παραπάνω σχέση σε 

δυο εκθετικές συνιστώσες. Μια με γρήγορη απόκριση (μικρή σταθερά χρόνου διάσπασης- prompt) 

και μια με αργή (μεγάλη σταθερά χρόνου-delayed). Η ύπαρξη των δυο αυτών συνιστωσών 

αποτελεί και τη βάση για τη χρήση κάποιων σπινθηριστών ως διαχωριστές σχήματος παλμού 

(pulse shape discriminator). Η τεχνική του pulse shape discrimination χρησιμοποιείται για το 

διαχωρισμό διαφορετικών τύπων προσπιπτόντων σωματιδίων, μέσω της ανάλυσης του σχήματος 

του παλμού φωτός που εκπέμπεται. Αυτό συμβαίνει γιατί σωματίδια με διαφορετική ισχύ ιονισμού 

ενεργοποιούν και διαφορετικούς μηχανισμούς φθορισμού.  

 

Ενώ γενικά υπάρχουν πολλά σπινθηρίζοντα υλικά δεν είναι όλα κατάλληλα για τη χρήση τους ως 

ανιχνευτές ακτινοβολίας. Ένας καλός ανιχνευτής θα πρέπει να πληροί τις παρακάτω απαιτήσεις: 

α. υψηλή απόδοση μετατροπής της προσπίπτουσας ακτινοβολίας σε ορατά φωτόνια 
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β. διαπερατότητα στο φως που παράγει ώστε να μπορεί εύκολα να μεταδίδεται 

γ. συμβατότητα του φωτός (μήκος κύματος) που παράγει με την ενισχυτικές βαθμίδες που 

μετατρέπουν το ορατό φως σε παλμούς ρεύματος (PMT, SiPM). 

δ. μικρή χρονική σταθερά αποδιέγερσης, τd.    

 

1.1.2 Τύποι σπινθηριστών  

Υπάρχουν τρεις κύριες κατηγορίες σπινθηριστών ανάλογα με το υλικό από το οποίο 

αποτελούνται: 

  σπινθηριστές αερίου 

 οργανικοί σπινθηριστές 

 ανόργανοι σπινθηριστές 

Οι πρώτοι αποτελούνται κυρίως από τα ευγενή αέρια: Ξένο (Xe), Κρυπτό (Kr), Αργό (Ar) και 

Ήλιο (He) μαζί με Άζωτο (Ν). Στους σπινθηριστές αυτούς η διαδικασία της διέγερσης 

πραγματοποιείται στο κάθε άτομο χωριστά. Χαρακτηριστικό τους είναι ο εξαιρετικά μικρός 

χρόνος απόκρισής τους αφού τα διεγερμένα άτομα επανέρχονται στη θεμελιώδη στάθμη τους 

μέσα σε περίπου 1ns. Το κύριο μειονέκτημά τους είναι ότι το φως που εκπέμπουν βρίσκεται στην 

περιοχή του υπεριώδους στην οποία τόσο οι PMT όσο και οι SiPM δεν είναι ευαίσθητοι.  

 

Οι οργανικοί σπινθηριστές είναι μίγματα αρωματικών υδρογονανθράκων και χωρίζονται στους 

κρυσταλλικούς, τους υγρούς και τους πλαστικούς. Ο χρόνος απόκρισής τους είναι επίσης μικρός 

της τάξης των μερικών ns.  Στους σπινθηριστές αυτούς η διαδικασία διέγερσης είναι μοριακής 

φύσης. Δηλαδή το φως που εκπέμπουν προέρχεται από τις μεταβάσεις των ελεύθερων 

ηλεκτρονίων σθένους των μορίων και όχι των ατόμων. Τα διεγερμένα ηλεκτρόνια χάνουν ένα 

μέρος της ενέργειας λόγω των ταλαντώσεων του πλέγματος, δηλαδή υποβιβάζονται ενεργειακά 

στις στάθμες ταλάντωσης. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα τα ηλεκτρόνια να μεταπίπτουν στη 

θεμελιώδη στάθμη τους εκπέμποντας φωτόνια μικρότερης από πριν ενέργειας (στο ορατό φάσμα), 

η οποία δεν είναι ικανή να επαναδιεγείρει τα ηλεκτρόνια σθένους του μορίου. Δηλαδή, ο 

σπινθηριστής είναι διαφανής στο φως που γεννά.  

 

Οι ανόργανοι σπινθηριστές ήταν παλαιότερα κυρίως κρυσταλλικές ενώσεις αλογονούχων 

αλκαλίων (NaI, CsI κλπ) με κάποιον ενεργοποιητή (Tl, Na κλπ). Κάποιοι από τους μη αλκαλικούς 

κρυστάλλους που χρησιμοποιούνται ως σπινθηριστές είναι το Bi4Ge3O12 (BGO) ,το BaF2, το 

ZnS(Ag) κα. Γενικά οι σπινθηριστές αυτοί είναι πιο αργοί από τους προηγούμενους, αν και οι 
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σύγχρονοι κρύσταλλοι, που μελετώνται παρουσιάζουν εξίσου γρήγορες αποκρίσεις. Ένα επίσης 

μειονέκτημα μερικών από αυτού του τύπου τους κρυστάλλους είναι ότι είναι υγροσκοπικοί (ΝaI) 

με αποτέλεσμα να απαιτείται η αεροστεγής κάλυψή τους για να προστατευθούν από την υγρασία 

της ατμόσφαιρας.   

 

Το κυριότερο πλεονέκτημά τους είναι ότι έχουν γενικά μεγαλύτερο ατομικό αριθμό και 

υψηλότερη πυκνότητα, με συνέπεια να παρουσιάζουν αρκετά μεγαλύτερη ικανότητα ανίχνευσης 

της ακτινοβολίας (μεγάλο stopping power). Επιπλέον, εμφανίζουν τα υψηλότερα ποσοστά 

απόδοσης σε ορατή ακτινοβολία μεταξύ των σπινθηριστών, γεγονός το οποίο συνεπάγεται 

καλύτερη ενεργειακή διακριτική ικανότητα.  

 

Ο μηχανισμός σπινθηρισμού στους ανόργανους σπινθηριστές είναι καθαρά χαρακτηριστικό της 

δομής των ενεργειακών ζωνών που παρουσιάζουν οι κρύσταλλοι (σχήμα 1.1).  

 

 

 

 

 

 

 

 

Σχήμα 1.1: Σχηματικό διάγραμμα των ενεργειακών ζωνών ενός ανόργανου κρυστάλλου. 

  

 

Όταν ένα σωματίδιο εισέρχεται στον κρύσταλλο μπορεί να πραγματοποιήσει δυο βασικές 

διεργασίες :  

- είτε να ιονίσει τον κρύσταλλο διεγείροντας ένα ηλεκτρόνιο από τη ζώνη σθένους στη ζώνη 

αγωγιμότητας, δημιουργώντας ένα ελεύθερο ηλεκτρόνιο και μια ελεύθερη οπή,  

- είτε να δημιουργήσει ένα εξιτόνιο διεγείροντας ένα ηλεκτρόνιο σε μια ενεργειακή ζώνη ακριβώς 

κάτω από τη ζώνη σθένους (exciton band). Στην κατάσταση αυτή το ηλεκτρόνιο και η οπή 

εξακολουθούν να είναι δέσμια ως ζεύγος, το οποίο όμως μπορεί επίσης να κινείται ελεύθερα μέσα 

στον κρύσταλλο. Αν ο κρύσταλλος περιέχει άτομα προσμίξεων, τότε υπάρχουν τοπικά δυνατές 

καταστάσεις μέσα στο ενεργειακό κενό. Στις καταστάσεις αυτές δεσμεύονται οπές (ελεύθερες 
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οπές ή οπές από τα εξιτόνια) και τα ηλεκτρόνια που καταφθάνουν στις στάθμες αυτές μεταβαίνουν 

στην θεμελιώδη ενεργειακή τους κατάσταση εκπέμποντας ακτινοβολία.  

 

1.2 Ανιχνευτές ημιαγωγών 

Οι ανιχνευτές ημιαγωγών ανήκουν στην κατηγορία των ανιχνευτών στερεάς κατάστασης. 

Κατασκευάζονται από διάφορα ημιαγώγιμα υλικά μεταξύ των οποίων είναι το Πυρίτιο (Si), το 

Γερμάνιο (Ge) κ.α. Το μεγαλύτερο πλεονέκτημα των ανιχνευτών αυτού του τύπου είναι η 

εξαιρετική τους ικανότητα να εμφανίζουν ευκρινώς διαχωρισμένες φωτοκορυφές από παραπλήσια 

ενεργειακά φωτόνια (energy resolution). 

 

1.2.1 Βασικές ιδιότητες των ημιαγωγών 

Όπως είναι γνωστό, οι ημιαγωγοί είναι κρυσταλλικά υλικά των οποίων η εξωτερική ατομική 

στιβάδα παρουσιάζει δύο ενεργειακές περιοχές: τη ζώνη σθένους και τη ζώνη αγωγιμότητας. Οι 

δύο αυτές περιοχές χωρίζονται μεταξύ τους μέσω ενός ενεργειακού χάσματος όπου, στην ιδανική 

περίπτωση, δεν υπάρχουν ενεργειακές στάθμες. Όταν οι ημιαγωγοί διατηρούνται σε πολύ χαμηλή 

θερμοκρασία (κοντά στο απόλυτο μηδέν) λειτουργούν ως μονωτές. Όσο αυξάνεται η θερμοκρασία 

μειώνεται το ενεργειακό χάσμα (σχήμα 1.2) και τα ηλεκτρόνια μπορούν να μεταβαίνουν 

ευκολότερα από τη ζώνη σθένους στη ζώνη αγωγιμότητας. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Σχήμα 1.2 : Σχηματικό διάγραμμα των ενεργειακών ζωνών ενός καθαρού ημιαγωγού. 

 

 

Η ενέργεια που πρέπει να δοθεί σε ένα ηλεκτρόνιο για να διεγερθεί στη ζώνη σθένους στην 

πραγματικότητα δεν ισούται με το ενεργειακό χάσμα αλλά είναι αρκετά μεγαλύτερη [4]. Όταν ένα 
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φωτόνιο, λοιπόν, αντιδρά με ένα κρυσταλλικό άτομο, δέσμια ηλεκτρόνια διεγείρονται στη ζώνη 

αγωγιμότητας αφήνοντας πίσω στη ζώνη σθένους οπές. Στο σχήμα 1.3 παρουσιάζεται ο 

μηχανισμός αυτός για τον κρύσταλλο του  Πυριτίου (Si) που έχει τέσσερα ηλεκτρόνια σθένους. Η 

οπή που μένει μπορεί να καταληφθεί από ηλεκτρόνια γειτονικών ατόμων με αποτέλεσμα να 

φαίνεται ότι η οπή κινήθηκε. Η διαδικασία της διέγερσης των ηλεκτρονίων σθένους μπορεί να 

προκληθεί και από τη θερμική ενέργεια των ατόμων του πλέγματος του κρυστάλλου όταν ο 

τελευταίος βρεθεί σε θερμοκρασίες περιβάλλοντος.  

 

 

 

 

 

 

 

Σχήμα 1.3: Ομοιοπολικοί δεσμοί του κρυστάλλου του Πυριτίου (Si): (α) στους 0 Κ, 
 όταν όλα τα ηλεκτρόνια σθένους συμμετέχουν στους δεσμούς, (β) σε υψηλότερες  
θερμοκρασίες όπου μερικοί δεσμοί σπάνε αφήνοντας μια οπή στη ζώνη σθένους. 

 

 

Στη θερμοκρασία αυτή δημιουργούνται συνέχεια ζεύγη ηλεκτρονίων- οπών, αλλά την ίδια στιγμή 

συμβαίνει και η επανασύνδεση ενός αριθμού ζευγών. Κάτω από σταθερές συνθήκες, 

αποκαθίσταται ισορροπία μεταξύ των συγκεντρώσεων, η οποία δίνεται από την παρακάτω σχέση  

   ⎟⎟
⎠

⎞
⎜⎜
⎝

⎛ −
=⎟⎟
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exp
2

exp 23                                       (1.2) 

όπου CN  είναι ο αριθμός των καταστάσεων στην ζώνη αγωγιμότητας, VN  ο αριθμός των 

καταστάσεων στην ζώνη σθένους, gE  το ενεργειακό κενό μεταξύ των δυο ζωνών σε θερμοκρασία 

0 Κ, Α είναι μια σταθερά και k  η σταθερά του Boltzmann . Οι ποσότητες CN  και VN  μπορούν να 

υπολογιστούν από τη στατιστική Fermi-Dirac και μπορεί να δειχτεί ότι η εξάρτησή τους από τη 

θερμοκρασία είναι 23T  [5], όπως φαίνεται και από τη σχέση (1.2). Τυπική τιμή της in  για το Si 

είναι 310105.1 −× cm  στους Τ =300 Κ. Η συγκέντρωση αυτή είναι αρκετά μικρή αν αναλογιστούμε 

ότι η συγκέντρωση των ατόμων του Si είναι της τάξης του 32210 −cm . 
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Στην περίπτωση που εφαρμόζεται στα άκρα του ημιαγωγού ένα εξωτερικό ηλεκτρικό πεδίο E, οι 

ταχύτητες ολίσθησης των ηλεκτρονίων και των οπών μπορούν να γραφούν ως εξης: 

E
E

hh

ee

μυ
μυ

=
=

                                                                     (1.3) 

όπου Ε είναι το πλάτος του ηλεκτρικού πεδίου και eμ και hμ οι κινητικότητες των ηλεκτρονίων 

και των οπών αντίστοιχα. Για συγκεκριμένο υλικό, οι κινητικότητες είναι συνάρτηση του πεδίου Ε 

και της θερμοκρασίας Τ [6].  

 

Όπως είναι φυσικό, οι κινητικότητες είναι αυτές που καθορίζουν το ρεύμα που διαρρέει έναν 

ημιαγωγό. Αφού η πυκνότητα ρεύματος δίνεται από το γινόμενο της ταχύτητας των φορτίων με 

την πυκνότητά τους, συνεπάγεται ότι σε ένα καθαρό ημιαγωγό η πυκνότητα ρεύματος θα είναι: 

EenJ hei )( μμ +=                                                               (1.4) 
όπου θεωρήσαμε ότι το ρεύμα μεταφέρεται τόσο από τα ηλεκτρόνια όσο και από τις οπές. 

Επιπλέον επειδή ισχύει ότι EJ σ=  (όπου σ  είναι η αγωγιμότητα) προκύπτει ότι: 

)( heien μμσ +=                                                              (1.5) 
Αυτή η σχέση μας δίνει και την εσωτερική αντίσταση ενός ημιαγωγού, η οποία ως γνωστό, 

ισούται με το αντίστροφο της αγωγιμότητας. 

 

1.2.2 Προσμίξεις 

Στην πραγματικότητα τα ημιαγώγιμα υλικά δεν είναι τελείως καθαρά αλλά έχουν από κατασκευής 

προσμίξεις, οι οποίες ευθύνονται για την εμφάνιση ενεργειακών σταθμών μεταξύ της ζώνης 

σθένους και της ζώνης αγωγιμότητας (σχήμα 1.4). Η κατασκευή των ανιχνευτών ημιαγωγών 

βασίζεται στην ύπαρξη των προσμίξεων (άτομα με περισσότερα ηλεκτρόνια σθένους-δότες ή 

λιγότερα ηλεκτρόνια σθένους -αποδέκτες), οι οποίες αυξάνουν την αγωγιμότητα του κρυστάλλου 

του ημιαγωγού. Για το λόγο αυτό οι κρύσταλλοι των ημιαγωγών «ντοπάρονται» με προσμίξεις με 

αποτέλεσμα να  δημιουργείται μία περίσσεια ηλεκτρονίων (ημιαγωγός τύπου n-όταν οι προσμίξεις 

είναι δότες) ή περίσσεια οπών (ημιαγωγός τύπου p-όταν οι προσμίξεις είναι αποδέκτες).  

 

Γενικά, η συγκέντρωση των προσμίξεων που χρησιμοποιείται είναι αρκετά μικρή, της τάξης του 
31310 −cm . Επιπλέον όμως παρασκευάζονται και ημιαγωγοί με μεγάλες συγκεντρώσεις 

προσμίξεων, οι οποίοι χρησιμοποιούνται ως ηλεκτρικές επαφές ημιαγωγών. Σ’ αυτά τα υλικά οι 

συγκεντρώσεις των προσμίξεων μπορούν να φτάσουν και τα 320 /10 cmatoms , με συνέπεια να 



 21

παρουσιάζουν υψηλή αγωγιμότητα. Για να ξεχωρίζουμε τους ισχυρά ντοπαρισμένους ημιαγωγούς 

από τους άλλους χρησιμοποιείται το σύμβολο “+” μετά τον τύπο του ημιαγωγού. Έτσι έχουμε p+ 

και n+ για έναν ισχυρά ντοπαρισμένο ημιαγωγό τύπου-p και τύπου-n αντίστοιχα. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Σχήμα 1.4: Κρύσταλλοι ημιαγωγών με 4 ηλεκτρόνια σθένους (πχ. Si) με  

προσμίξεις. (α) πεντασθενών ατόμων: ημιαγωγός τύπου – n με επίπεδα δοτών που  
δίνουν ηλεκτρόνια στη ζώνη αγωγιμότητας.  (β)  τρισθενών ατόμων: ημιαγωγός  

τύπου – p με επίπεδα αποδεκτών που δίνουν οπές στη ζώνη σθένους 
 

 

Ανεξάρτητα από τον τύπου ενός ημιαγωγού μπορεί να δειχθεί [5] ότι σε κατάσταση θερμικής 

ισορροπίας ισχύει η σχέση:  

⎟⎟
⎠

⎞
⎜⎜
⎝

⎛ −
==

kT
E

ATnnp g
i exp32                                                     (1.6) 

όπου n και p οι συγκεντρώσεις των ηλεκτρονίων και των οπών αντίστοιχα. Επειδή το υλικό είναι 

ουδέτερα φορτισμένο πρέπει οι συγκεντρώσεις των θετικών και των αρνητικών φορτίων να 

ισούνται. Δηλαδή πρέπει να ισχύει: 

nNpN AD +=+                                                              (1.7) 

με DN  και AN  να είναι οι συγκεντρώσεις των δοτών και των αποδεκτών αντίστοιχα.. Για 

παράδειγμα, σε έναν ημιαγωγό τύπου-n όπου 0=AN  και n >> p η συγκέντρωση των ηλεκτρονίων 

είναι DNn ≈  και επομένως η συγκέντρωση των φορέων μειονότητας p θα είναι: 
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D

i

N
n

p
2

≈                                                                      (1.8) 

Έτσι, η αντίσταση ή η αγωγιμότητα ενός ημιαγωγού τύπου-n θα δίνεται από τη σχέση: 

eDeN μσ
ρ

≈=
1                                                                (1.9) 

Αντίστοιχα, για έναν ημιαγωγό τύπου-p θα είναι: 

hAeN μσ
ρ

≈=
1                                                                (1.10) 

 

1.2.3 Ατέλειες κρυστάλλου 

Σκοπός ενός ανιχνευτή είναι να συλλέξει όλα τα φορτία, που θα δημιουργηθούν από την 

αλληλεπίδραση με την ακτινοβολία. Αυτό, όπως αναφέρθηκε γίνεται με την εφαρμογή τάσης στον 

κρύσταλλο ώστε να μην επανασυνδεθούν τα ηλεκτρόνια με τις οπές. Ωστόσο, απώλειες φορέων 

φορτίων προκαλούνται από τα κέντρα παγίδευσης (“trapping” centers) που εμφανίζονται σε όλους 

τους κρυστάλλους ημιαγωγών. Τα κέντρα αυτά αυτό που κάνουν είναι να δημιουργούν επιπλέον 

ενεργειακές στάθμες μεταξύ των ζωνών σθένους και αγωγιμότητας. Οι στάθμες αυτές, σε 

αντίθεση με την περίπτωση των προσμίξεων, εμφανίζονται κοντά στο κέντρο του ενεργειακού 

κενού, με αποτέλεσμα τα ηλεκτρόνια και οι οπές που μεταβαίνουν εκεί να κάθονται περισσότερη 

ώρα και να μην συλλέγονται  εγκαίρως από τα ηλεκτρόδια. Τα κέντρα παγίδευσης μπορεί να 

δημιουργούνται από την απουσία ή την μετατόπιση ατόμων στο κρυσταλλικό πλέγμα και 

προκαλούν τη μείωση της απόδοσης και τη φθορά του ανιχνευτή.    

 

1.2.4 Δίοδος επαφής pn 

Οι ανιχνευτές ημιαγωγών βασίζονται στην επαφή ημιαγωγών διαφορετικού τύπου. Η πιο απλή 

μορφή επαφής είναι η pn, δηλαδή η ένωση δυο ημιαγωγών τύπου-p και τύπου-n. Βέβαια, η 

δημιουργία μια επαφής δεν είναι απλά η ένωση των δυο υλικών με συμπίεση, αλλά απαιτούνται 

ιδιαίτερες κατασκευαστικές τεχνικές [5].  

 

Σε μια επαφή pn, μεταξύ των δυο τύπων ημιαγωγού δημιουργείται μια περιοχή, η οποία 

ονομάζεται ζώνη απογύμνωσης (depletion zone) και δημιουργείται από τη διάχυση των φορτίων 

(ηλεκτρονίων και οπών). Αυτό που συμβαίνει είναι ότι λόγω της διαφορετικής συγκέντρωσης των 

ηλεκτρονίων και των οπών στα δυο υλικά, οπές διαχέονται προς την περιοχή τύπου-n ενώ 
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αντίστοιχα ηλεκτρόνια μετακινούνται προ την αντίθετη περιοχή. Κατά συνέπεια οι οπές 

δεσμεύουν ηλεκτρόνια που βρίσκονται σε περίσσεια στην περιοχή τύπου-n και τα ηλεκτρόνια 

γεμίζουν τις οπές της περιοχής p. Επειδή, το κάθε υλικό ήταν αρχικά ουδέτερο, η διάχυση των 

ηλεκτρονίων και των οπών προκαλεί την εμφάνιση φορτίου στα άκρα της κάθε περιοχής. Έτσι, η 

περιοχή τύπου-p φορτίζεται αρνητικά (επειδή δέχθηκε ηλεκτρόνια) και η περιοχή τύπου-n θετικά 

(επειδή δέχθηκε οπές). Αυτό έχει σαν αποτέλεσμα να δημιουργείται ένα ηλεκτρικό πεδίο μεταξύ 

των δυο υλικών το οποίο αντιτίθεται στην αρχική διάχυση των φορτίων και τελικά την σταματά 

δημιουργώντας την περιοχή απογύμνωσης (σχήμα 1.5). Λόγω του ηλεκτρικού πεδίου εμφανίζεται 

και μια διαφορά δυναμικού (V0) κατά μήκος της επαφής, η οποία είναι γνωστή ως δυναμικό 

επαφής και είναι της τάξης του 1V [6]. Η δομή των ενεργειακών ζωνών της επαφής pn φαίνεται 

στο σχήμα 1.5. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Σχήμα 1.5: (α) Σχηματική παράσταση μας συμμετρικής επαφής pn στην κατάσταση  
θερμικής ισορροπίας, (β) ενεργειακό διάγραμμα της επαφής pn στο οποίο φαίνεται  

το δυναμικό V0, (γ) πυκνότητα φορτίων, (δ) ένταση ηλεκτρικού πεδίου.  
 

 

Στην περιοχή απογύμνωσης δεν υπάρχουν καθόλου ελεύθεροι φορείς φορτίου και για την 

ακρίβεια, κάθε ηλεκτρόνιο ή οπή που δημιουργείται ή εισέρχεται σ’ αυτή θα απομακρυνθεί λόγω 

της ύπαρξης του ηλεκτρικού πεδίου. Για το λόγο αυτό η περιοχή αυτή ονομάζεται και περιοχή 

άντλησης φορέων. Αυτήν ακριβώς την ιδιότητα εκμεταλλευόμαστε κατά τη χρήση των επαφών pn 

για την ανίχνευση ακτινοβολίας. Δηλαδή, η εισερχόμενη ακτινοβολία στην περιοχή απογύμνωσης 

δημιουργεί φορείς φορτίου οι οποίοι απομακρύνονται λόγω του πεδίου. Αν στα άκρα της επαφής 
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pn τοποθετηθούν ηλεκτρόδια τότε θα συλλεχθεί ρεύμα με σήμα ανάλογο με την προσπίπτουσα 

ακτινοβολία.   

 

1.2.4.1 Το εύρος της περιοχής άντλησης φορέων φορτίου 

Το μήκος της περιοχής άντλησης είναι γενικά μικρό και εξαρτάται από τις συγκεντρώσεις των 

προσμίξεων n και p. Αν θεωρήσουμε για απλούστευση, μια απότομη επαφή pn με ομοιόμορφη 

κατανομή φορτίου (σχήμα 1.6) και με xn και xp τα όρια της περιοχής απογύμνωσης στην πλευρά 

του ημιαγωγού τύπου-n και τύπου-p αντίστοιχα, τότε η πυκνότητα του φορτίου έχει τη μορφή: 

( )
⎩
⎨
⎧

−−
=

0,
0,

<<

<<

xxeN
xxeN

x
pA

nDρ                                                       (1.11) 

όπου e  είναι το φορτίου του ηλεκτρονίου και DN  και AN  οι συγκεντρώσεις των δοτών και των 

αποδεκτών. Επιπλέον, λόγω διατήρησης του ολικού φορτίου, θα ισχύει η σχέση: 

nDpA xNxN =                                                                   (1.12) 

 

 

 

 

 

 

Σχήμα 1.6: Απότομη επαφή np με ομοιόμορφη κατανομή φορτίου στην κατάσταση της θερμικής 
ισορροπίας.(α) Κατανομή φορτίων χώρου, (β) Κατανομή του ηλεκτροστατικού δυναμικού. 

 

Λαμβάνοντας τώρα την εξίσωση του Poisson σε μια διάσταση ( ( )
ε

ρ x
dx

Vd
−=2

2

, όπου ε είναι η 

διηλεκτρική σταθερά του ημιαγωγού) και ολοκληρώνοντας δυο φορές με τις οριακές συνθήκες 

0=dxdV  στις θέσεις pn xxx −= , , ( ) 0VxV =   για nxx = , ( ) 0=xV  για pxx −=  και τη συνέχεια 

του δυναμικού στο 0=x  προκύπτει ότι το δυναμικό της επαφής pn θα ισούται με: 

( )22
0 2 pAnD xNxNeV +=

ε
                                                        (1.13) 

Από τις εξισώσεις (1.12) και (1.13) παίρνουμε: 
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Και τελικά το ολικό εύρος της ζώνης απογύμνωσης θα είναι: 



 25

( ) 21
02

⎟⎟
⎠

⎞
⎜⎜
⎝

⎛ +
=+=

DA

DA
pn NN

NN
e
V

xxd
ε

                                               (1.15) 

Από τη σχέση (1.14) μπορούμε να δούμε ότι αν μια πλευρά της επαφής είναι περισσότερο 

«ντοπαρισμένη» (γεγονός το οποίο συνήθως ισχύει), τότε η ζώνη απογύμνωσης εκτείνεται κυρίως 

στη λιγότερο «ντοπαρισμένη» περιοχή. Για παράδειγμα, αν ισχύει ΝΑ>>ΝD, τότε θα έχουμε 

xn>>xp  και η (1.15) θα έχει τη μορφή: 
21

02
⎟⎟
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⎞
⎜⎜
⎝

⎛
≈≈

D
n eN

V
xd

ε
                                                            (1.16) 

Χρησιμοποιώντας την εξίσωση (1.9) για την αντίσταση της περιοχής τύπου-n ( nρ ) προκύπτει: 

( ) 21
02 Vd enμερ≈                                                               (1.17) 

Αντίστοιχα η σχέση για την περίπτωση ΝD>>ΝA θα είναι: 

( ) 21
02 Vd hpμερ≈                                                               (1.18) 

Αν εκτιμήσουμε τις τιμές κάποιων από τις σταθερές των παραπάνω σχέσεων βρίσκουμε ότι για το 

Πυρίτιο (Si) ισχύει [6]: 

⎪⎩

⎪
⎨
⎧

−
−

≈
pύmV
nύmV

d
πουτμ
πουτμ

21
0p

21
0n

)0.32(ρ
)0.53(ρ

                                                   (1.19) 

Όπου το ρ είναι σε Ωcm και το V0 σε Volts. Έτσι, αν θεωρήσουμε μια τυπική τιμή για την 

αντίσταση, π.χ. ρ ~ 20000 Ωcm, για έναν ημιαγωγό Si τύπου-n+ μεγάλης αντίστασης και V0=1V, 

προκύπτει ότι md μ75≈ , το οποίο είναι μάλλον μικρό. 

 

1.2.4.2 Χωρητικότητα επαφής pn 

Λόγω της ηλεκτρικής της διαμόρφωσης, η περιοχή απογύμνωσης μιας επαφής έχει μια 

συγκεκριμένη χωρητικότητα, η οποία επηρεάζει το θόρυβο που παράγει η επαφή όταν 

χρησιμοποιείται ως ανιχνευτής. Για μια επίπεδη γεωμετρία, η χωρητικότητα είναι: 

d
AC ε=                                                                          (1.20) 

όπου Α είναι το εμβαδό της ζώνης απογύμνωσης. Αντικαθιστώντας στην εξίσωση (1.19) έχουμε 

για πυρίτιο [6] 
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                                          (1.21) 

 



 26

1.2.4.3 Εφαρμογή εξωτερικής τάσης πόλωσης και στατικές χαρακτηριστικές I-V μιας 

επαφής pn. 

Για να εφαρμόσουμε εξωτερικά τάση πόλωσης στα άκρα μιας επαφής pn πρέπει να 

τοποθετήσουμε σ’ αυτά ηλεκτρόδια. Έτσι, θα είναι δυνατόν να συλλεχθούν τα φορτία που 

παράγονται στην περιοχή απογύμνωσης. Ωστόσο, στην περίπτωση των ημιαγωγών, μια ωμική 

μεταλλική επαφή δεν μπορεί να πραγματοποιηθεί τοποθετώντας απλά το μέταλλο πάνω στον 

ημιαγωγό. Αυτό συμβαίνει γιατί η επαφή μετάλλων με ημιαγωγούς συντελεί στην δημιουργία μιας 

“ανορθωτικής επαφής” (rectifying junction) με τη ζώνη απογύμνωσης να εκτείνεται μέσα στον 

ημιαγωγό [5]. Για να αποτραπεί ο σχηματισμός αυτός χρησιμοποιούνται στρώματα ημιαγωγών με 

ισχυρές συγκεντρώσεις προσμίξεων (n+, p+) μεταξύ του μετάλλου και του ημιαγωγού. Έτσι, λόγω 

των υψηλών συγκεντρώσεων των προσμίξεων το εύρος της περιοχής απογύμνωσης είναι 

ουσιαστικά μηδενικό όπως φαίνεται και από τη σχέση (1.14). Επιπλέον, για λόγους απομόνωσης 

του σήματος που θα λάβουμε από την επαφή πρέπει η τάση στη δίοδο pn να μην  εφαρμοστεί 

απευθείας αλλά μέσω μιας αντίστασης σε σειρά.  

 

α) Ορθή τάση πόλωσης: Όταν η εξωτερική τάση πόλωσης Vb που εφαρμόζεται σε μια επαφή pn 

είναι τέτοια ώστε η περιοχή τύπου-n να είναι αρνητική σε σχέση με την περιοχή τύπου-p. Στην 

περίπτωση αυτή η ολική μεταβολή του ηλεκτροστατικού δυναμικού κατά μήκος της επαφής είναι 

μικρότερη από εκείνη που αντιστοιχεί στην κατάσταση της θερμικής (V0) ισορροπίας και, 

μάλιστα, θα είναι ίση με V0 –Vb. Το γεγονός αυτό έχει σαν συνέπεια να μειωθεί το εύρος της 

περιοχής άντλησης (σχήμα 1.7) και να αυξηθεί η χωρητικότητα της επαφής pn (λόγω εμφάνισης 

της “χωρητικότητας διάχυσης” [5]).  

 

 

 

 

 

 

 

 
Σχήμα 1.7: Αναπαράσταση διόδου επαφής pn και του πλάτους της  
περιοχής απογύμνωσης μετά την εφαρμογή ορθής εξωτερικής τάσης. 
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Επίσης, ως φυσικό επακόλουθο μειώνεται και το ηλεκτροστατικό πεδίο Ε κατά μήκος της 

περιοχής άντλησης της επαφής. Η μείωση αυτού έχει ως αποτέλεσμα να μειωθεί η συνιστώσα του 

μικροσκοπικού ρεύματος, που οφείλεται στο ηλεκτροστατικό πεδίο και να διαταραχτεί έτσι η 

εξισορρόπηση που ίσχυε στην κατάσταση ισορροπίας του ρεύματος αυτού με το ρεύμα διάχυσης 

(λόγω διαφορετικής συγκέντρωσης φορέων στις δυο περιοχές p και n). Έτσι, τελικά, κατά μήκος 

της επαφής ρέει μακροσκοπικό ηλεκτρικό ρεύμα με φορά από την περιοχή τύπου-p προς την 

περιοχή τύπου-n (συμβατική φορά) το οποίο, στη μόνιμη κατάσταση προκαλείται από το 

εξωτερικό κύκλωμα πόλωσης. Δηλαδή, οι φορείς διάχυσης προέρχονται από τις ωμικές επαφές.  

 

Στην περίπτωση ιδανικής επαφής pn, η εξίσωση του Shockley περιγράφει το ρεύμα κατά την ορθή 

πόλωση. Έτσι, η πυκνότητα του ρεύματος έχει τη μορφή [5]: 
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όπου SJ  η πυκνότητα ρεύματος κορεσμού.  

Από την παραπάνω εξίσωση είναι φανερό ότι για bFV > mV
e
kT 753

≈  θα ισχύει η ανισότητα 
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Ve bFexp >>1 και επομένως η (1.22) ανάγεται στη σχέση: 
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Πρέπει να αναφερθεί ότι το ρεύμα αυξάνεται με τη θερμοκρασία. Για διόδους επαφής pn που 

κατασκευάζονται από Si η εξίσωση του Shockley παρουσιάζει αποκλίσεις, οι οποίες οφείλονται 

στις εξής κύριες αιτίες: 

i) Στη γένεση και ανασύζευξη ηλεκτρονίων και οπών στη περιοχή άντλησης της επαφής pn.  

ii) Στη γένεση και ανασύζευξη ηλεκτρονίων και οπών στις ουδέτερες περιοχές της επαφής pn. 

iii) Σε συνθήκες ισχυρής έγχυσης φορέων μειοψηφίας που μπορούν να συμβούν ακόμα και με 

μικρή ορθή τάση πόλωσης, 

iv) Στην αντίσταση σε σειρά, που οφείλεται στις ουδέτερες περιοχές της διόδου επαφής pn 

καθώς και στις ωμικές επαφές στα δυο άκρα της διόδου. Στην αντίσταση αυτή πέφτει ένα 

μέρος από την εξωτερική εφαρμοζόμενη τάση πόλωσης. 
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Στο σχήμα 1.8 παρουσιάζεται σε ημιλογαριθμική κλίμακα η χαρακτηριστική καμπύλη ρεύματος 

τάσης μιας διόδου επαφής pn τόσο για την ιδανική περίπτωση (εξίσωση Shockley) όσο και για 

πραγματική περίπτωση επαφής pn. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Σχήμα 1.8: Ιδανική (διακεκομμένη γραμμή) και πραγματική (συνεχής γραμμή) μορφή των 

 χαρακτηριστικών J-V μιας διόδου επαφής pn κατά την ορθή πόλωση σε ημιλογαριθμική κλίμακα. 
 

 

β) Ανάστροφη τάση πόλωσης: Όταν η εξωτερική τάση πόλωσης Vb που εφαρμόζεται σε μια 

επαφή pn είναι τέτοια, ώστε η περιοχή τύπου-n να είναι θετική σε σχέση με την περιοχή τύπου-p. 

Στην περίπτωση αυτή η ολική μεταβολή του ηλεκτροστατικού δυναμικού κατά μήκος της επαφής 

είναι αυξημένη σε σχέση με εκείνη που αντιστοιχεί στην κατάσταση της θερμικής (V0) ισορροπίας 

και, μάλιστα, θα είναι ίση με V0 +Vb. Το γεγονός αυτό έχει σαν συνέπεια να αυξηθεί το εύρος της 

περιοχής φορτίων χώρου τόσο προς την περιοχή τύπου-n όσο και προς την περιοχή τύπου-p 

(σχήμα 1.9) και να μειωθεί η χωρητικότητα της επαφής pn.  

 

 

 

 

 

 

 
 

Σχήμα 1.9: Αναπαράσταση διόδου επαφής pn και του πλάτους της περιοχής  
απογύμνωσης μετά την εφαρμογή ανάστροφης εξωτερικής τάσης. 
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Κατά συνέπεια, τα ελεύθερα ηλεκτρόνια και οι ελεύθερες οπές που δημιουργούνται κάθε χρονική 

στιγμή σε όλο τον όγκο της διόδου επαφής pn απομακρύνονται προς αντίθετες κατευθύνσεις, 

εξαιτίας της εξωτερικής τάσης πόλωσης. Έτσι, η πιθανότητα ανασύζευξής τους μειώνεται 

σημαντικά σε σχέση με την περίπτωση της κατάστασης ισορροπίας, ενώ η θερμική γένεση φορέων 

δε μεταβάλλεται. Το γεγονός αυτό οδηγεί μακροσκοπικά στη ροή του ανάστροφου ρεύματος μέσα 

από την επαφή pn.  

 

Κάτω από συνθήκες ανάστροφης τάσης πόλωσης, η πυκνότητα του ρεύματος που ρέει μια επαφή 

pn είναι σταθερή και ίση με την πυκνότητα κορεσμού JS. Έτσι, λοιπόν, για μια ανάστροφη τάση 

πόλωσης Vb=VbR η εξίσωση του Shockley (περίπτωση ιδανικής επαφής pn) παίρνει τη μορφή [5]: 

⎥
⎥
⎦

⎤

⎢
⎢
⎣

⎡
−⎟⎟

⎠

⎞
⎜⎜
⎝

⎛
−= 1exp

kT
Ve

JJ bR
SR                                                             (1.24) 

οπότε για bRV > mV
e
kT 753

≈  θα ισχύει η ανισότητα ⎟⎟
⎠

⎞
⎜⎜
⎝

⎛
−

kT
Ve bRexp <<1 και επομένως η (1.24) 

ανάγεται στη σχέση: 

SR JJ −≈                                                                          (1.25) 

Η εξάρτηση του ανάστροφου ρεύματος από την θερμοκρασία είναι, με πολύ καλή προσέγγιση, 

εκθετική ( ( )kTEJ gR −∝ exp ) [5]. Όπως αναφέρθηκε και προηγουμένως, για τις διόδους επαφής 

pn που κατασκευάζονται από Si η εξίσωση του Shockley παρουσιάζει αποκλίσεις.  

Επειδή το Si έχει γενικά χαμηλές τιμές ενδογενούς αγωγιμότητας (ni) υπάρχει μεγάλη συνεισφορά 

από ανάστροφα ρεύματα διαρροής, τα οποία οφείλονται στη γένεση φορέων μέσα στην περιοχή 

άντλησης της επαφής, καθώς και στα επιφανειακά φαινόμενα κατά μήκος της. Τα επιφανειακά 

ρεύματα ρέουν από την περιοχή τύπου-p προς την περιοχή τύπου-n. Συντελούν δηλαδή, στην 

εμφάνιση μιας επιφανειακής διακλάδωσης του ρεύματος παράλληλα προς την κανονική διαδρομή 

του, η οποία είναι μέσα από την περιοχή άντλησης της επαφής pn στο εσωτερικό του ημιαγωγού. 

 

Στο σχήμα 1.10 παρουσιάζεται σε ημιλογαριθμική κλίμακα η χαρακτηριστική καμπύλη ρεύματος 

τάσης μιας διόδου επαφής pn τόσο για την ιδανική περίπτωση (εξίσωση Shockley) όσο και για 

πραγματική περίπτωση επαφής pn. 
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Σχήμα 1.10: Ιδανική (διακεκομμένη γραμμή) και πραγματική (συνεχής γραμμή) μορφή των 
 χαρακτηριστικών J-V μιας διόδου επαφής pn κατά την ανάστροφη πόλωση σε ημιλογαριθμική κλίμακα. 

 

 

1.2.4.4 Διάτρηση (breakdown) της διόδου επαφής pn 

Αν θέλουμε να λειτουργήσει η επαφή pn ως αποδοτικός ανιχνευτής ακτινοβολίας χρειάζεται να 

έχει ένα αρκετά ισχυρό ηλεκτροστατικό πεδίο και ένα αρκετά μεγάλο εύρος περιοχής 

απογύμνωσης (ενεργό μέρος της επαφής), ώστε να μπορεί ευκολότερα να σταματήσει την 

ακτινοβολία και να συλλέξει τους φορείς φορτίου που δημιουργούνται (ηλεκτρόνια και οπές). 

Άλλωστε, αν το πλάτος της περιοχής άντλησης είναι μικρό τότε η δίοδος παρουσιάζει μεγάλη 

χωρητικότητα και κατά συνέπεια αυξημένες τιμές ηλεκτρονικού θορύβου. Με βάση λοιπόν αυτές 

τις προϋποθέσεις για να έχουμε ανιχνευτή επαφής pn πρέπει να εφαρμόσουμε σ’ αυτόν ανάστροφη 

τάση πόλωσης. Όσο μεγαλύτερη είναι η τιμή της τάση τόσο πιο ευρύ είναι το πλάτος της περιοχής 

άντλησης και τόσο πιο αποδοτική η συλλογή των δημιουργουμένων φορέων.  

 

Ωστόσο, η μέγιστη τιμή της τάσης που μπορεί να εφαρμοστεί στα άκρα της διόδου επαφής pn 

περιορίζεται από την εσωτερική αντίσταση του ημιαγωγού. Δηλαδή, από κάποια τιμή και μετά 

(Vδ) η επαφή pn θα υποστεί «διάτρηση» (breakdown) και θα αρχίσει να άγει. Μέσα από τη δίοδο 

είναι δυνατό να περνάει ισχυρό ρεύμα με μια μικρή αύξηση της τάσης πόλωσης. Στο σχήμα 1.11 

φαίνεται η χαρακτηριστική καμπύλη I-V μιας τυπικής επαφής pn κάτω από συνθήκες διάτρησης. 
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Σχήμα 1.11: Χαρακτηριστική I-V μιας διόδου επαφής pn κάτω από συνθήκες διάτρησης. 

 

 

Η διεργασία της διάτρησης μιας διόδου επαφής pn δεν είναι η ίδια καταστρεπτική, εφόσον βέβαια 

το μέγιστο ρεύμα που περνάει μέσα από αυτή περιορίζεται σε μια λογική τιμή με τη βοήθεια της 

εξωτερικής αντίστασης σε σειρά, R, που φαίνεται στο σχήμα 1.11. Στην περίπτωση αυτή, η 

μέγιστη τιμή του ανάστροφου ρεύματος που περνάει μέσα από την επαφή pn είναι ίση με  

( )
R

VVb δ−
                                                                        (1.26) 

οπότε η αντίσταση R μπορεί να επιλεγεί έτσι ώστε να περιορίζει το ανάστροφο ρεύμα σε μια 

ασφαλή στάθμη για τη συγκεκριμένη δίοδο που χρησιμοποιούμε. Αν το ρεύμα της διόδου δεν 

περιορίζεται εξωτερικά, η επαφή μπορεί να καταστραφεί από το υπερβολικό ανάστροφο ρεύμα, το 

οποίο υπερθερμαίνει τη δίοδο καθώς ξεπερνάει τη μέγιστη επιτρεπόμενη ισχύ. 

 

Δυο είναι οι κύριοι μηχανισμοί διάτρησης της διόδου επαφής pn και ο καθένας από αυτούς απαιτεί 

ένα κρίσιμο ηλεκτρικό πεδίο στην περιοχή άντλησης της επαφής. Ο πρώτος μηχανισμός λέγεται 

φαινόμενο σήραγγας ή φαινόμενο Zener και είναι σημαντικός για μικρές τιμές της Vδ (μέχρι 

μερικά Volt) και ο δεύτερος μηχανισμός, ο οποίος συμβαίνει για τάσεις διάτρησης μεγαλύτερες 

(από μερικά μέχρι χιλιάδες Volt), λέγεται μηχανισμός πολλαπλασιασμού των φορέων εξαιτίας του 

φαινόμενου της χιονοστιβάδας (avalanche). 

 

(α) Διάτρηση εξαιτίας του φαινόμενου της σήραγγας: Όταν μια δίοδος επαφής pn με μεγάλη 

συγκέντρωση προσμίξεων είναι ανάστροφα πολωμένη, οι ενεργειακές ταινίες τέμνονται για 

σχετικά χαμηλές της τάσης πόλωσης. Δηλαδή, η ταινία αγωγιμότητας της πλευράς τύπου-n 
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εμφανίζεται απέναντι από την ταινία σθένους της πλευράς τύπου-p, όπως φαίνεται στο σχήμα 

1.12. 

 

 

 

 

 

 

 

Σχήμα 1.12: (α) Επαφή pn, με πολύ μεγάλες συγκεντρώσεις προσμίξεων, στην κατάσταση της 
θερμοδυναμικής ισορροπίας. (β) Ανάστροφη τάση πόλωσης και μετάβαση ηλεκτρονίου από  
την περιοχή τύπου-p στην περιοχή τύπου-n της επαφής εξαιτίας του φαινομένου της σήραγγας 

 

 

Αν το φράγμα δυναμικού (ή η περιοχή άντλησης) της επαφής που χωρίζει την ταινία 

αγωγιμότητας της περιοχής τύπου-n από την ταινία σθένους της περιοχής τύπου-p έχει μικρό 

εύρος, ηλεκτρόνια της ταινίας σθένους είναι δυνατόν να καταλάβουν κατευθείαν κβαντικές 

καταστάσεις της ταινίας αγωγιμότητας (με την ίδια τιμή ενέργειας) σύμφωνα με το 

κβαντομηχανικό φαινόμενο της σήραγγας περνώντας μέσα από το ενεργειακό χάσμα του 

ημιαγωγού. Το φαινόμενο της σήραγγας γίνεται πρακτικά αμελητέο όταν οι  συγκεντρώσεις των 

προσμίξεων στις δυο πλευρές της επαφής είναι σχετικά μικρές. Αυτό συμβαίνει γιατί, όπως 

φαίνεται και από τη σχέση (1.17), τότε το εύρος της περιοχής άντλησης είναι πολύ μεγάλο. 

 

Το παραπάνω φαινόμενο αναφέρεται και ως φαινόμενο ή διάτρηση Zener και οδηγεί στη ροή 

ανάστροφου ρεύματος από την περιοχή τύπου-n προς την περιοχή τύπου-p της επαφής. 

Απλουστευμένα, μπορούμε να πούμε ότι το φαινόμενο Zener οφείλεται στον ιονισμό των ατόμων 

του κρυσταλλικού υλικού της επαφής εξαιτίας του ισχυρού ηλεκτρικού πεδίου της περιοχής 

άντλησης της, που με τη σειρά του οφείλεται στην εξωτερική ανάστροφη τάση πόλωσης. Όταν η 

ένταση του ηλεκτρικού πεδίου φτάσει μια κρίσιμη τιμή, ηλεκτρόνια που συμμετέχουν σε 

ομοιοπολικούς δεσμούς ελευθερώνονται από το ηλεκτρικό πεδίο και επιταχύνονται προς την 

πλευρά τύπου-n της επαφής. Παρόλο που η διάτρηση Zener μπορεί να παρατηρηθεί σε ορισμένες 

διόδους επαφής pn, πολύ συχνά ο μηχανισμός πολλαπλασιασμού των φορέων εξαιτίας του 

φαινομένου της χιονοστιβάδας προηγείται.   
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(β) Διάτρηση εξαιτίας του φαινομένου της χιονοστιβάδας (Geiger mode): Στις διόδους επαφής pn, 

όπου οι συγκεντρώσεις των προσμίξεων τύπου-p και τύπου-n είναι σχετικά μικρές, το φαινόμενο 

της σήραγγας είναι αμελητέο, οπότε ο κύριος μηχανισμός διάτρησης περιλαμβάνει ιονισμό των 

μητρικών ατόμων του ημιαγωγού εξαιτίας της κρούσης με αυτά των φορέων που έχουν ψηλές 

τιμές κινητικής ενέργειας (μεγάλες ταχύτητες). Οι συνηθισμένες σκεδάσεις των φορέων από τις 

δονήσεις του κρυσταλλικού πλέγματος μπορούν να συντελέσουν στη δημιουργία ζευγαριών 

ηλεκτρονίου-οπής, αν οι φορείς που σκεδάζονται έχουν αρκετή κινητική ενέργεια. Αν για 

παράδειγμα, η ένταση του ηλεκτρικού πεδίου Ε στην περιοχή άντλησης της επαφής είναι μεγάλη, 

ηλεκτρόνια που μπαίνουν στην περιοχή άντλησης και προέρχονται από την περιοχή τύπου-p της 

επαφής κάτω από συνθήκες ανάστροφης τάσης πόλωσης επιταχύνονται σε αρκετά υψηλές τιμές 

κινητικής ενέργειας, ώστε να προκαλούν ιονισμό εξαιτίας της κρούσης τους με το κρυσταλλικό 

πλέγμα, όπως φαίνεται στο σχήμα 1.13(α). Μια τέτοια αλληλεπίδραση συντελεί στο φαινόμενο 

του πολλαπλασιασμού των φορέων, όπου το αρχικό ηλεκτρόνιο καθώς και το ηλεκτρόνιο που 

δημιουργήθηκε εξαιτίας του ιονισμού κρούσης παρασύρονται από το ηλεκτρικό πεδίο της 

περιοχής άντλησης προς την πλευρά τύπου-n της επαφής pn, ενώ η οπή που δημιουργήθηκε 

εξαιτίας του ιονισμού κρούσης παρασύρεται προς την πλευρά τύπου-p.  

 

 

 

 

 

 

Σχήμα 1.13: Δημιουργία ζευγών ηλεκτρονίου-οπής εξαιτίας του ιονισμού κρούσης.  
(α) Ιονισμός κρούσης που προκαλείται από ένα ηλεκτρόνιο που μπαίνει στην περιοχή άντλησης  

της επαφής pn. (β) Πρωτογενείς, δευτερογενείς και τριτογενείς κρούσεις ιονισμού. 
 

 

Ο βαθμός πολλαπλασιασμού των φορέων μπορεί να γίνει πολύ υψηλός αν οι φορείς που 

δημιουργούνται μέσα στην περιοχή άντλησης προκαλούν παραπέρα ιονισμό κρούσης και κατά 

συνέπεια, δημιουργούν νέα ζευγάρια ηλεκτρονίου-οπής, τα οποία με τη σειρά τους δημιουργούν 

νέα ζευγάρια ηλεκτρονίου-οπής κ.τ.λ., όπως φαίνεται στο σχήμα 1.13(β). Η παραπάνω διαδικασία, 

όπου ο καθένας από τους φορείς που μπαίνουν στην περιοχή άντλησης της επαφής μπορεί να 

πυροδοτήσει τη δημιουργία ενός μεγάλου αριθμού νέων φορέων, λέγεται φαινόμενο της 

χιονοστιβάδας. Στο σχήμα 1.14 παριστάνεται το φαινόμενο αυτό και στο ενεργειακό διάγραμμα 

της επαφής pn.  
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Σχήμα 1.14: Πολλαπλασιασμός των φορέων εξαιτίας του φαινομένου της χιονοστιβάδας. 

 

 

Αν η ένταση του ανάστροφου ρεύματος της διόδου επαφής pn χωρίς την επίδραση του φαινομένου 

της χιονοστιβάδας είναι IRO, το πραγματικό ρεύμα κάτω από συνθήκες όπου το φαινόμενο της 

χιονοστιβάδας κυριαρχεί θα δίνεται από τη σχέση: 

ROR IMI ⋅=                                                                    (1.27) 

όπου Μ είναι ο παράγοντα πολλαπλασιασμού των φορέων. Διάτρηση της επαφής συμβαίνει όταν 

∞→M . Μετρήσεις του παράγοντα Μ σε διόδους επαφής pn κοντά στην κατάσταση διάτρησης 

έδειξαν ότι ισχύει η εξής εμπειρική σχέση μεταξύ του Μ, της ανάστροφης τάσης πόλωσης VR και 

της τάσης διάτρησης Vδ: 

( )n
R VV

M
δ−

=
1

1                                                              (1.28) 

όπου ο εκθέτης n μεταβάλλεται από 3 έως 6 ανάλογα με τον τύπου του υλικού που 

χρησιμοποιείται στην κατασκευή της διόδου επαφής pn [5]. Η εξίσωση (1.28) περιγράφει τα 

ποιοτικά χαρακτηριστικά του μηχανισμού του πολλαπλασιασμού των φορέων εξαιτίας του 

φαινομένου της χιονοστιβάδας πριν από τη διάτρηση της επαφής. 

Γενικά, η κρίσιμη ανάστροφη τάση πόλωσης για να συμβεί διάτρηση της διόδου επαφής pn 

αυξάνει με την αύξηση του ενεργειακού χάσματος του ημιαγωγού, γιατί η ενέργεια που απαιτείται 

για τον ιονισμό κρούσης είναι μεγαλύτερη για υλικά με μεγαλύτερο ενεργειακό χάσμα. Επίσης, η 

μέγιστη τιμή της έντασης του ηλεκτρικού πεδίου στην περιοχή άντλησης της επαφής 

μεταβάλλεται αντίστροφα ανάλογα προς την τετραγωνική ρίζα της συγκέντρωσης των προσμίξεων 

στην πλευρά της επαφής με τη μικρότερη συγκέντρωση. Επομένως, η τάση διάτρησης Vδ 

μικραίνει καθώς η συγκέντρωση των προσμίξεων αυξάνει.         
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1.3 Θεωρία και περιγραφή των Φωτοπολλαπλασιατών Πυριτίου 

(Silicon PhotoMultiplier – SiPM) 

Τα τελευταία χρόνια γίνεται μια προσπάθεια αντικατάστασης των κλασικών 

φωτοπολλαπλασιαστών με ανθεκτικότερα και πιο συμπαγή εξαρτήματα τα οποία να ανιχνεύουν με 

την ίδια αποδοτικότητα την ορατή ακτινοβολία. Γενικότερα, στην πειραματική φυσική υπάρχει η 

ανάγκη ανίχνευσης ορατής ακτινοβολίας χαμηλής έντασης και ροής. Έτσι, η έρευνα 

προσανατολίζεται προς ανιχνευτές που βασίζονται κατασκευαστικά στην τεχνολογία των 

ημιαγώγιμων ηλεκτρονικών εξαρτημάτων και ειδικότερα μελετώνται ευρέως ανιχνευτές Πυριτίου 

(Silicon-Si). Οι πολλά υποσχόμενοι «Φωτοπολλαπλασιαστές Πυριτίου» (Silicon PhotoMultipliers-

SiPM) αποδεικνύεται και πειραματικά [1,2,3,7,8] ότι θα οδηγήσουν στην κατασκευή μικρότερων 

και αποδοτικότερων ανιχνευτών ακτινοβολίας με χαμηλότερες απαιτήσεις τροφοδοσίας και πιο 

σταθερές επιδόσεις.  

 

Όπως έχει αναφερθεί, οι SiPM είναι σύνθετες ημιαγωγίγιμες φωτοδίοδοι. Αποτελούνται από ένα 

μεγάλο αριθμό μικροκυψελίδων (pixels) συνδεδεμένων παράλληλα και τοποθετημένων πάνω σε 

ένα κοινό υπόστρωμα πυριτίου. Σε κάθε pixel περιέχεται μια φωτοδίοδος χιονοστιβάδας 

(Avalanche PhotoDiode-APD), που λειτουργεί σε Geiger mode και μια αντίσταση (quenching 

resistor) που ρυθμίζει την τάση κάθε φωτοδιόδου και συνδέει τα γειτονικά pixels. Για να 

περιγράψουμε λοιπόν τη μορφή ενός αισθητήρα SiPM πρέπει πρώτα να αναφερθούμε στα 

στοιχεία που περιέχονται σε κάθε pixel. Στο σχήμα 1.15 παρουσιάζονται με απλό τρόπο τα 

επιμέρους στοιχεία ενός SiPM.  

 

 

 

 

 

 

 
Σχήμα 1.15: Μια τυπική μικροκυψελίδα περιλαμβάνει μια φωτοδίοδο (ΑPD) και μια  
εσωτερική αντίσταση. Κάθε SiPM είναι ένας μεγάλος πίνακας από μικροκυψελίδες, οι  

οποίες καλύπτουν το μεγαλύτερο μέρος της επιφάνειάς τους (μεγάλο Fill factor). 
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1.3.1 Φωτοδίοδος Χιονοστιβάδας (Avalanche PhotoDiode – APD)   

H APD είναι μια δίοδος επαφής pn που λειτουργεί σε υψηλή ανάστροφη τάση πόλωσης.  Συνήθως 

η τάση λειτουργίας της είναι 10-20% πάνω από την τάση διάτρησης (breakdown Voltage) [7], 

δηλαδή μερικά Volts πάνω από αυτήν. Στο σχήμα 1.16 φαίνεται μια αναπαράσταση της δομής 

μιας διόδου APD.  Αποτελείται από τρία στρώματα p-τύπου διαφορετικών συγκεντρώσεων 

προσμίξεων, δίπλα σε ένα n+-τύπου στρώμα.  Το πρώτο (ως προς το n+ -τύπου στρώμα) είναι ένα 

λεπτό στρώμα p+, το δεύτερο είναι ένα παχύ στρώμα p με πολύ μικρό αριθμό προσμίξεων (σχεδόν 

ενδογενές) και το τρίτο είναι ένα ισχυρά ντοπαρισμένο στρώμα τύπου p+ πολύ μικρής αντίστασης.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Σχήμα 1.16: Βασική δομή μιας διόδου APD. 

 

 

Όταν εφαρμόζεται ανάστροφη τάση πόλωσης η περιοχή απογύμνωσης πλαταίνει τόσο, ώστε να 

φτάνει μέχρι και το δεύτερο στρώμα p. Το ηλεκτρικό πεδίο (σχήμα 1.17) αυξάνεται στο λεπτό 

στρώμα n+ λόγω των θετικά φορτισμένων προσμίξεών του (δότες) και μεγιστοποιείται στην επαφή 

n+ p+. Κατόπιν μειώνεται αργά στο πρώτο στρώμα p+, ενώ στο δεύτερο στρώμα p η μείωση είναι 

πολύ μικρή, αναμενόμενο δεδομένου άλλωστε της πολύ μικρής συγκέντρωσης προσμίξεων στο 

τμήμα αυτό της φωτοδιόδου. Τελικά το πεδίο εξασθενεί στην πολύ στενή περιοχή απογύμνωσης 

του τελευταίου p+ στρώματος. Επομένως, οι συνθήκες για λειτουργία σε Geiger mode (Vbias > 

Vbreakdown) επαληθεύονται μόνο μεταξύ των στρωμάτων n+ και p+ (περίπου 0.7-0.8 μm), όπου το 

ηλεκτρικό πεδίο έχει πολύ υψηλή τιμή (περίπου 5x105 V/cm).   

 

Η απορρόφηση των ορατών φωτονίων και επομένως η δημιουργία ζευγών ηλεκτρονίου-οπής, 

λαμβάνει χώρα κυρίως στο μεσαίο στρώμα p, το οποίο είναι και το πιο παχύ. Εκεί, λόγω του 

σχεδόν ομοιόμορφου ηλεκτρικού πεδίου, τα ηλεκτρόνια και οι οπές διαχωρίζονται και 
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επιταχύνονται προς αντίθετες κατευθύνσεις. Τα μεν ηλεκτρόνια προς την περιοχή τύπου n+, οι δε 

οπές προς το τρίτο στρώμα p+. Όταν τα μετακινούμενα ηλεκτρόνια φτάσουν στο πρώτο στρώμα 

p+, ασκείται πάνω τους ακόμα μεγαλύτερη δύναμη (λόγω του υψηλότερου ηλεκτρικού πεδίου), 

που τα επιταχύνει ακόμα περισσότερο. Έτσι τα ηλεκτρόνια αποκτούν ικανές κινητικές ενέργειες 

ώστε να είναι σε θέση να προκαλέσουν περαιτέρω ιονισμούς. Τα νέα ηλεκτρόνια είναι επίσης 

ικανά για νέους ιονισμούς και έτσι προκαλείται το φαινόμενο της χιονοστιβάδας. Από ένα λοιπόν, 

ηλεκτρόνιο που εισήλθε στο πρώτο στρώμα p+ παράγεται ένας μεγάλος αριθμός ζευγών 

ηλεκτρονίων-οπών τα οποία συνεισφέρουν στο ρεύμα εξόδου από τη φωτοδίοδο. Αυτός είναι και 

ο εσωτερικός μηχανισμός ενίσχυσης που κάνει τις APD ικανά εξαρτήματα για την ανίχνευση 

ορατών ακτινοβολιών μικρών εντάσεων.   

 

 

 

 

 

 

 

Σχήμα 1.17: Γενική μορφή του ηλεκτρικού πεδίου μιας φωτοδιόδου APD. 

 

 

Στο σχήμα 1.16 εμφανίζεται και ένας δακτύλιος τύπου-n (guard ring), γύρω από την APD. Αυτός 

κατασκευάζεται για να προστατέψει τη δίοδο από το φαινόμενο της σήραγγας (φαινόμενο Zener) 

με τις γειτονικές της APD κατά τον σχηματισμό ενός αισθητήρα SiPM, και για τη διατήρηση της 

ομοιομορφίας του ηλεκτρικού πεδίου [7]. Αυτό, όπως είναι λογικό, μειώνει την ενεργό περιοχή 

της APD  και κατ’ επέκταση του SiPM στην ανίχνευση των ορατών φωτονίων. Επιπλέον, η 

επιφάνεια της φωτοδιόδου καλύπτεται από κάποιο μη ανακλαστικό υλικό (antireflecting coating) 

για να μειώνονται οι ανακλάσεις της ακτινοβολίας κατά την είσοδό της στη APD.    

 

1.3.2 Μηχανισμός επαναφοράς της τάσης λειτουργίας (Quenching mechanism-

resistor) 

Όπως αναφέρθηκε παραπάνω, η ηλεκτρική σύζευξη μεταξύ των γειτονικών pixels 

πραγματοποιείται μέσω μια αντίστασης που κατασκευάζεται από διάφορα υλικά που έχουν μεγάλο 

ενεργειακό κενό και κατάλληλη αγωγιμότητα (για παράδειγμα SiC [1], polysilicon [7] κ.α.). Η 
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αντίσταση αυτή είναι στην ουσία ένα λεπτό στρώμα, το οποίο παρέχει αρνητική ανάδραση 

(quenching mechanism) στο φαινόμενο της χιονοστιβάδας (σχήμα 1.18β). Η διαδικασία της 

χιονοστιβάδας αυξάνει το ρεύμα διαμέσου της διόδου με συνέπεια να συσσωρεύονται φορτία 

μεταξύ του αντιστάτη και του στρώματος πυριτίου. Το αποτέλεσμα της ανακατανομής των 

φορτίων είναι η ανακατανομή του δυναμικού στη APD και η εμφάνιση (και αύξηση) ενός 

ηλεκτρικού πεδίου αντίθετης κατεύθυνσης από το αρχικό, στο οποίο και εναντιώνεται. Η αρνητική 

ανάδραση που παράγεται, προκαλεί επιβράδυνση του φαινομένου της χιονοστιβάδας και τελικά 

τον τερματισμό του. Είναι σημαντικό να αναφερθεί ότι η αρνητική ανάδραση από τον αντιστάτη 

είναι τοπικής φύσεως λόγω της πολύ μικρής εφαπτομενικής αγωγιμότητας του αντιστάτη [1].   

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Σχήμα 1.18: (α) Ηλεκτρονικό κύκλωμα παθητικού quenching.(β) Εικόνα APD  

στην οποία φαίνεται και το στρώμα του αντιστάτη (polysilicon resistor). 
 

 

Η καταστολή του φαινομένου της χιονοστιβάδας αναφέρεται με τον όρο quenching. Συγκεκριμένα 

στην προαναφερθείσα περίπτωση, στην οποία η διαδικασία πραγματοποιείται μέσω μιας απλής 

αντίστασης, ο μηχανισμός της αρνητικής ανάδρασης χαρακτηρίζεται ως παθητικό quenching 

(passive quenching). Στο σχήμα 1.18α φαίνεται το αντίστοιχο ηλεκτρονικό κύκλωμα. Αν η 

φωτοδίοδος δε διαρρέεται από ρεύμα τότε η τάση στα άκρα της ισούται με Vbias, δηλαδή είναι 

μερικά Volts πάνω από την τάση διάτρησης (Vbr : breakdown voltage).  Όταν ενεργοποιηθεί το 

φαινόμενο της χιονοστιβάδας η αντίσταση (RS) μειώνει την τάση στα άκρα της διόδου κάτω από 

την Vbr. Η επαναφορά της APD στην τάση λειτουργίας της γίνεται μέσω της ίδια αντίστασης. 

Αυτό είναι και ένα μειονέκτημα του passive quenching, δηλαδή η αργή επαναφόρτιση της APD.   

 

Το μειονέκτημα αυτό αντιμετωπίζεται με την αντικατάσταση της αντίστασης RS με ένα 

ηλεκτρονικό κύκλωμα (σχήμα 1.18). Η περίπτωση αυτή ονομάζεται ενεργό quenching (active 

quenching) και αυτό που κάνει το κύκλωμα είναι να επαναφέρει γρήγορα την τάση στα άκρα της 
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APD στην τάση λειτουργίας της μέσα σε συγκεκριμένο χρονικό διάστημα. Πρέπει να αναφερθεί 

ότι ο μηχανισμός του quenching απαιτείται να υπάρχει σε κάθε APD. Ωστόσο, το ενεργό 

quenching είναι πιο δαπανηρό για την τεχνική πραγματοποίησή του και απαιτεί περισσότερο 

χώρο. Για τους λόγους αυτούς στους ανιχνευτές SiPM χρησιμοποιείται κυρίως το παθητικό 

quenching.    

 

 

 

 

 

 

 

Σχήμα 1.19: Ηλεκτρονικό κύκλωμα ενεργού quenching. 

 

 

1.3.3 Φωτοπολλαπλασιαστές Πυριτίου (SiPM) 

Στις δυο προηγούμενες ενότητες περιγράφηκαν τα επιμέρους στοιχεία κάθε pixel ενός αισθητήρα 

SiPM. Η αντίσταση κάθε pixel πραγματοποιεί, όπως αναφέρθηκε, το passive quenching αλλά 

επιπλέον αποζευγνύει ηλεκτρικά τα γειτονικά pixels, γιατί sRC pixelpixel
810−≈⋅ >> edischt arg  όπου ο 

χρόνος αποφόρτισης είναι edischt arg ~ 1 ns. Όλα τα pixels ενώνονται μεταξύ τους μέσω λωρίδων 

αλουμινίου (Al strips) με σκοπό να λαμβάνεται το σήμα του SiPM, το οποίο αποτελείται από το 

άθροισμα του σήματος όλων των APD.  

 

Στην ουσία κάθε pixel λειτουργεί ως μία ανεξάρτητη APD (Single Photon Avalanche Device-

SPAD) της οποίας η ενίσχυση (gain) καθορίζεται από το φορτίο που συγκεντρώνεται στο κάθε 

pixel. Δηλαδή:                                  

Qpixel = Cpixel x (Vbias – Vbreakdown)                                           (1.29) 

 

Μια τυπική τιμή για τη χωρητικότητα είναι 100 fF και επομένως το φορτίο θα είναι 100 – 400 fC. 

Επομένως, η ενίσχυση κάθε pixel είναι περίπου 106, ίδιας τάξης μεγέθους με ένα συμβατικό 

φωτοπολλαπλασιαστή. Το μέγεθος του κάθε pixel είναι 15-70 μm και ο συνολικός αριθμός τους 

σε έναν SiPM κυμαίνεται μεταξύ 100 και 4000 ανά mm2.  Το σήμα εξόδου κάθε SiPM 
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καθορίζεται από το πλήθος των pixel που έχουν ενεργοποιηθεί, δηλαδή από το πλήθος των 

φωτονίων που έχουν ανιχνευθεί. Έτσι, ενώ κάθε pixel λειτουργεί ως δυαδική συσκευή (binary 

device), ολόκληρος ο αισθητήρας SiPM είναι ένας αναλογικός ανιχνευτής με τον οποίο μπορούμε 

να μετρήσουμε ένταση ορατής ακτινοβολίας.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Σχήμα 1.20: Φωτογραφία ενός 1x1 mm2 SiPM [8]. 

 

 

Από τη σχέση 1.29 φαίνεται ότι στους SiPMs (και γενικότερα στις διόδους που λειτουργούν σε 

Geiger mode) η ενίσχυση καθορίζεται από τη χωρητικότητα και την τάση τροφοδοσίας, σε 

αντίθεση με τους κλασικούς φωτοπολλαπλασιαστές (PMTs) και τις διόδους γραμμικής 

λειτουργίας, όπου η στατιστική φύση της διαδικασίας πολλαπλασιασμού των φορέων φορτίου 

είναι αυτή που ορίζει την τελική ενίσχυση του σήματος. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα οι παλμοί 

ρεύματος των SiPMs να εμφανίζονται σχεδόν όμοιοι χωρίς διακυμάνσεις στο ύψος τους, γεγονός 

που εξαλείφει την ανάγκη χρήσης διευκρινιστών (discriminator), όπως  συμβαίνει στους PMT.  

Επομένως, με τη χρήση ενός ενισχυτή χαμηλής ενίσχυσης και ενός ADC συνδεδεμένων με τον 

SiPM και μιας πηγής παραγωγής γρήγορων παλμών ορατής ακτινοβολίας, μπορούμε να πάρουμε 

το φάσμα των φωτοηλεκτρονίων (σχήμα 1.21). Στο φάσμα αυτό οι κορυφές των φωτοηλεκτρονίων 

παρουσιάζονται ευκρινώς διαχωρίσιμες, γεγονός που αναδεικνύει τα χαμηλά ποσοστά θορύβου 

και τη σταθερή ενίσχυση των Geiger mode APDs.  

 

Η πρώτη κορυφή του φάσματος (συχνά ονομάζεται pedestal- βάση) αντιστοιχεί στις περιπτώσεις 

όπου κανένας παλμός δεν ανιχνεύτηκε. Αποτελεί δηλαδή μέτρο του θορύβου του συστήματος 

ανιχνευτής + ηλεκτρονικά. Η δεύτερη κορυφή του φάσματος, η οποία είναι καλά διαχωρισμένη 

από την πρώτη, αντιστοιχεί στις περιπτώσεις κατά τις οποίες ενεργοποιήθηκε μόνο ένα pixel, η 

τρίτη δυο pixels κ.ο.κ. Από την απόσταση γειτονικών κορυφών και τον παράγοντα μετατροπής 
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του ADC μπορεί να προσδιοριστεί η ενίσχυση του κάθε pixel.  Το φάσμα των φωτοηλεκτρονίων 

είναι ένα σημαντικό χαρακτηριστικό ενός SiPM αφού βοηθά στον άμεσο προσδιορισμό της 

ενίσχυσης καθώς και  της διασποράς της. Επιπλέον, αν είναι γνωστή η ροή των φωτονίων που 

προσπίπτουν στον ανιχνευτή μπορεί μέσω του φάσματος να προσδιοριστεί και η PDE του SiPM. 

Οι καλά διαχωρισμένες κορυφές του φάσματος φωτοκορυφών δείχνουν ότι οι SiPMs αυτοί 

μπορούν να λειτουργήσουν εκτός από αναλογικοί ανιχνευτές και ως εξαιρετικοί απαριθμητές 

φωτονίων.       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Σχήμα 1.21: Φάσμα φωτοηλεκτρονίων από ανιχνευτή  
SiPM της εταιρείας SensL (SPMMicro) [8]. 

 

 

1.3.3.1 Απόδοση Ανίχνευσης Φωτονίων (Photon Detection Efficiency – PDE) 

Η PDE (Photon Detection Efficiency) ενός SIPM είναι η στατιστική πιθανότητα ένα από τα pixel 

(μικροκυψελίδα) του να παράξει έναν παλμό Geiger λόγω της πρόσπτωσης ενός φωτονίου.  

Επηρεάζεται λοιπόν από την τάση τροφοδοσίας του SiPM (Vbias) και από το μήκος κύματος της 

προσπίπτουσας ακτινοβολίας (λ).  

( ) ( ) ( ) FVVPDE biasbias ⋅⋅= εληλ,                                                    (1.30) 

όπου ( )λη  είναι η κβαντική απόδοση (quantum efficiency) του πυριτίου, ( )biasVε  είναι η 

πιθανότητα να ξεκινήσει το φαινόμενο της χιονοστιβάδας και F είναι γεωμετρικός παράγοντας της 

διόδου (fill factor).  

 

Όπως φαίνεται και από τη σχέση 1.30, η κβαντική απόδοση του πυριτίου εξαρτάται από το μήκος 

κύματος της προσπίπτουσας ακτινοβολίας. Τυπικές τιμές της για φωτόνια στην ορατή περιοχή του 
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φάσματος είναι 80-90% [8]. Η πιθανότητα ε  (ή AIP: Avalanche Initiation Probability) αυξάνεται 

με την αύξηση της εφαρμοζόμενης τάσης και διαφέρει ανάλογα με το είδος του φορέα που 

προκαλεί τη χιονοστιβάδα. Για παράδειγμα στο πυρίτιο η τιμή της είναι υψηλότερη για τα 

ηλεκτρόνια και μπορεί να φτάσει μέχρι και 80%. Τέλος, ο παράγοντας F ορίζεται ως ο λόγος της 

ενεργού περιοχής όλων των pixels ενός SiPM προς το συνολικό εμβαδόν του SiPM. Η εταιρεία 

SensL παρέχει αισθητήρες SiPM με τιμές γεωμετρικού παράγοντα μεταξύ 17-43%, ανάλογα με το 

σχέδιο και το μέγεθος των pixels του κάθε μοντέλου που κατασκευάζει.   

 

1.3.3.2 Δυναμικό Εύρος (Dynamic Range) 

Με τον όρο δυναμικό εύρος αναφέρεται ο μέγιστος ρυθμός φωτονίων που μπορεί να ανιχνεύσει ο 

αισθητήρας προτού περάσει σε κατάσταση κορεσμού. Για έναν SiPM η ποσότητα αυτή 

καθορίζεται στην ουσία από τον ολικό αριθμό των pixel που περιέχονται σε αυτόν. Αν σε έναν 

αισθητήρα SiPM προσπέσουν photonsN  φωτόνια τότε το πλήθος των  pixels που θα ενεργοποιηθούν 

θα δίνεται προσεγγιστικά από την παρακάτω σχέση: 

⎟
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NN exp1                                           (1.31) 

όπου  totalN  είναι ο συνολικός αριθμός των pixels του SiPM. Στο σχήμα 1.22 παρουσιάζονται οι 

θεωρητικές καμπύλες του δυναμικού εύρους ενός ανιχνευτή SiPM με 1144 pixels για δυο 

διαφορετικές τιμές PDE ως συνάρτηση του αριθμού των ταυτοχρόνως προσπιπτόντων φωτονίων.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Σχήμα 1.22: Πλήθος των pixels που ενεργοποιούνται ως συνάρτηση του αριθμού των φωτονίων που 
προσπίπτουν ταυτόχρονα σε αισθητήρα SiPM της SensL (SPMMini με 1144 pixels).  
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Από το σχήμα φαίνεται ότι η απόκριση του αισθητήρα γίνεται μη γραμμική όταν ενεργοποιούνται 

ταυτόχρονα περισσότερα από 300 pixels ή γενικότερα όταν ενεργοποιούνται ταυτόχρονα 

περισσότερα από το ένα τέταρτο του συνολικού πλήθους των pixels του SiPM.  Αν στον ανιχνευτή 

SiPM προσπίπτουν παλμοί φωτονίων με χρονική διάρκεια μικρότερη από το χρόνο ανάκαμψης 

του κάθε pixel από το φαινόμενο της χιονοστιβάδας (quenching mechanism), τότε ο οπτικός 

παλμός μπορεί να θεωρηθεί ταυτόχρονος για όλα τα pixels, αφού κανένα από αυτά δεν 

προλαβαίνει να καταγράψει περισσότερα από ένα φωτόνια. Για παλμούς μεγαλύτερου μήκους τα 

pixels του SiPM έχουν το περιθώριο να επανέλθουν στην τάση λειτουργίας τους με αποτέλεσμα το 

δυναμικό εύρος του ανιχνευτή να αυξάνεται. 

 

1.3.3.3 Ρυθμός Σκότους (Dark Rate) 

Όπως, έχει ήδη αναφερθεί, εκτός από την προσπίπτουσα ακτινοβολία, φορείς φορτίων μπορούν να 

δημιουργηθούν και από θερμικές μεταβάσεις. Στους SiPMs οι θερμικά δημιουργημένοι φορείς 

μπορούν επίσης να προκαλέσουν το φαινόμενο της χιονοστιβάδας (ή αλλιώς Geiger discharge) με 

αποτέλεσμα να μην είναι διαχωρίσιμοι από τους φορείς που επάγουν τα οπτικά φωτόνια. Η 

συχνότητα των παλμών που αποδίδει ένας ανιχνευτής SiPM λόγω των θερμικών φορέων μπορεί 

να μετρηθεί όταν ο SiPM λειτουργεί σε συνθήκες σκότους, δηλαδή χωρίς εξωτερική 

ακτινοβόληση. Για το λόγο αυτό οι παλμοί αυτοί καθορίζουν και το Ρυθμό Σκότους (Dark Rate) 

του ανιχνευτή.  

 

Όπως αναφέρθηκε, το ρεύμα σκότους αντιστοιχεί στην πρώτη κορυφή του φάσματος συχνοτήτων 

των παλμών ενός SiPM. Ένα άλλο φαινόμενο που επίσης συμβαίνει και παράγει γεγονότα 

θορύβου στις πρώτες κορυφές του σχήματος 1.21 (κυρίως στις 2 p.e, 3 p.e. 4 p.e.) είναι το 

crosstalk. Πρόκειται για την ενεργοποίηση κάποιου pixel του SiPM από ηλεκτρόνια (ή φωτόνια) 

γειτονικού ήδη ενεργοποιημένου pixel.Υπάρχουν τρεις τρόποι παραγωγής του crosstalk: 1) 

απευθείας, 2) μέσα από την περιοχή απογύμνωσης και 3) μέσω ανακλάσεων (σχήμα 1.23).  

 

 

 

 

 

 

Σχήμα 1.23: Οι τρεις τρόποι παραγωγής του φαινομένου crosstalk. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 
 

 

 

 

ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ ΚΑΙ ΜΕΘΟΔΟΣ 
 

Στο κεφάλαιο αυτό παρουσιάζονται τα τεχνικά χαρακτηριστικά των φωτοπολλαπλασιαστών 

Πυριτίου που χρησιμοποιήθηκαν στα πλαίσια της παρούσας εργασίας, καθώς επίσης και των 

κρυστάλλων σπινθηρισμού και των ηλεκτρονικών βαθμίδων που παρέλκονται μιας σειράς 

μετρήσεων. Επιπλέον, περιγράφονται και οι μέθοδοι που ακολουθήθηκαν για την λήψη των 

αποτελεσμάτων καθώς και την επεξεργασία αυτών. Οι SiPM των οποίων τα χαρακτηριστικά και οι 

επιδώσεις μετρήθηκαν είναι της εταιρείας SensL. Συγκεκριμένα χρησιμοποιήθηκε το πακέτο 

ScintPack1, το οποίο περιέχει τον απαιτούμενο εξοπλισμό (κρυστάλλους σπινθηρισμού και 

προενισχυτική βαθμίδα με τροφοδοσία) για να εκτελεστεί ένας πλήρης έλεγχος και αποτίμηση των 

δυνατοτήτων των SiPMs, προκειμένου να χρησιμοποιηθούν σε μελλοντικές πειραματικές 

εφαρμογές του εργαστηρίου.   

 

2.1 Περιγραφή των τεχνικών χαρακτηριστικών των SiPMs  

Οι SiPMs που χρησιμοποιήθηκαν ανήκουν στην σειρά SPMMicro της SensL. Πρόκειται για 

μικρού μεγέθους και χαμηλού κόστους ανιχνευτές της εταιρείας, οι οποίοι παρέχονται σε διάφορα 

πακέτα. Οι SiPMs που εμπεριέχονται στο ScintPack1 έχουν κατασκευαστεί έτσι ώστε να παρέχουν 

πιο αποδοτική σύζευξη με τους κρυστάλλους σπινθηρισμού. Συγκεκριμένα, το στρώμα του 

Πυριτίου είναι τοποθετημένο πάνω σε κεραμικό υλικό και πάνω από το Πυρίτιο υπάρχει ένα 

συγκολλητικό στρώμα (epoxy fill). Το στρώμα αυτό αφενός είναι διαφανές και επίπεδο για την 

ομαλότερη τοποθέτηση του κρυστάλλου και αφετέρου είναι ανθεκτικό, ώστε να προστατεύει το 

στρώμα του Πυριτίου και τους ευαίσθητους ηλεκτρικούς δεσμούς μεταξύ των APDs του SiPM. 

Επιπλέον, δεν επηρεάζεται η ορατή ακτινοβολία που προσπίπτει στον ανιχνευτή αφού από το 

συγκολλητικό στρώμα διέρχεται πάνω από το 98% της προσπίπτουσας ορατής ακτινοβολίας (για 

μήκη κύματος μεταξύ 550-900nm [8]). Η μέγιστη απόσταση μεταξύ της κορυφής του 
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συγκολλητικού στρώματος και της ευαίσθητης επιφάνειας του ανιχνευτή είναι σύμφωνα με τον 

κατασκευαστή μικρότερη από 250 μm (σχήμα 2.1).  

 

Οι ανιχνευτές που χρησιμοποιήθηκαν είναι οι εξής: 

 1 SPMMicro3035x13 (3mm, 35μm cell SPM) 

 1 SPMMicro3020x13 (3mm, 20μm cell SPM) 

 1 SPMMicro6035x13 (6mm, 35μm cell SPM) 

Τα τεχνικά χαρακτηριστικά των ανιχνευτών παρουσιάζονται στον πίνακα 2.1. Στους δύο πρώτους 

η ενεργός περιοχή είναι τετράγωνη διαστάσεων 3 mm x 3mm ενώ στον τρίτο είναι 6 mm x 6mm. 

Η κατασκευή του τελευταίου πραγματοποιήθηκε με τη σύνδεση τεσσάρων SiPM διαστάσεων 

3mm x 3mm σε ένα πίνακα 2x2. Το μέγεθος του τρίτου SiPM αναδεικνύει το γεγονός ότι η 

πλειονότητα των εφαρμογών για ανίχνευση ηλεκτρομαγνητικής ή σωματιδιακής ακτινοβολίας, 

που συνδυάζουν δηλαδή SiPMs με κρυστάλλους σπινθηρισμού, απαιτούν ενεργό περιοχή 

μεγαλύτερη από μερικά χιλιοστά.    

 

Τύπος SiPM Παράμετροι 
Ανιχνευτών SPMMicro3020x13 SPMMicro3035x13 SPMMicro6035x13 

Παρατηρήσεις 

Ενεργός Περιοχή 
(mm2) 3x3 6x6  

Αριθμός 
μικροκυψελίδων 8640 3640 14560  

Τάση διάτρησης 
Vbr (V) 28 

Με μια 
απόκλιση της 

τάξης του ±0.5V 
Ονομαστική 

τάση λειτουργίας 
(V) 

+2V πάνω από τη Vbr  

Μέγιστη τάση 
εξόδου (V) 2 

Όταν 
χρησιμοποιείται 
ο προενισχυτής 
της SensL 

Ενίσχυση ανά 
μικροκυψελίδα 5x105 1x106 1x106 Στα 2V πάνω 

από τη Vbr 

PDE (%) 10-20 +1V με +4V 
πάνω από τη Vbr 

Εύρος ενεργού 
μήκους κύματος 

(nm) 
400-850  

Μήκος κύματος 
μέγιστης 

ευαισθησίας 
(nm) 

490  

Πίνακας 2.1: Τεχνικά χαρακτηριστικά των ανιχνευτών SPM που χρησιμοποιήθηκαν [8] 
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(α) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(β) 

Σχήμα 2.1: Σχεδιαγράμματα των SiPMs που χρησιμοποιήθηκαν. Στο σχήμα φαίνονται κατά σειρά η 
 πάνω, η πλάγια και η κάτω άποψη των ανιχνευτών: (α)  SPMMicro3035x13 (β) SPMMicro6035x13.   

 

 

2.2 Βαθμίδα προενίσχυσης μεταβλητής εμπέδησης (transimpedance 

preamplifier board) 

Για κάθε φωτόνιο το ύψος των παλμών που αποδίδουν όλοι οι τύποι SiPM, ανεξάρτητα από το 

μέγεθός τους, είναι περίπου 1 με 5 mV ανάλογα με την τάση τροφοδοσίας τους (Vbias). Το σήμα 

δηλαδή είναι πολύ ασθενικό. Έτσι πρέπει πρώτα να ενισχυθεί προτού να πάει για επεξεργασία. Η 
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δουλειά του προενισχυτή είναι ακριβώς αυτή, δηλαδή να ενισχύει τα ασθενή σήματα ενός 

ανιχνευτή. Η βαθμίδα προενίσχυσης της SensL (σχήμα 2.2)είναι ένας ενισχυτής μεγάλης 

ταχύτητας, ικανός να μετατρέπει το σήμα του SiPM σε παλμό τάσης, ώστε να μπορεί να 

επεξεργαστεί περαιτέρω από τις κλασικές ηλεκτρονικές διατάξεις. Οι αισθητήρες SiPM 

συνδέονται απευθείας πάνω στον προενισχυτή με αποτέλεσμα να μην εισέρχεται στο σήμα 

θόρυβος από την χωρητικότητα των καλωδίων. Στον πίνακα 2.2 παρουσιάζονται οι 

χαρακτηριστικές παράμετροι της βαθμίδας προενίσχυσης.  

 

Για την προενίσχυση του σήματος των SiPMs και την  επίτευξη υψηλής επίδοσης, χρησιμοποιείται 

ένας λειτουργικός ενισχυτής ολοκληρωμένου κυκλώματος χαμηλού θορύβου. Λόγω της DC 

σύζευξης επιτρέπει την ενίσχυση σημάτων σε μεγάλο εύρος συχνοτήτων (σήματα με συχνότητες 

μεγαλύτερες των 10 MHz) και είναι κατάλληλος για μετρήσεις τόσο πηγών φωτός συνεχούς 

ισχύος όσο και για σύντομους παλμούς φωτός. 

 
Parameter Value 

Standard gain 

470V/A for 3mm detectors; 2.2kV/A for 1mm detectors. 

Note: The 50Ω output impedance and the 50Ω load 

impedance will create a x2 attenuation, which is not 

included in the gain value. 

Typical timing characteristics (5ns light 

pulse) 
onset 10 - 25ns, decay 15 - 50ns (10% - 90% value) 

Low frequency cut-off (3db) DC 

Output voltage range 2V maximum 

Output impedance 50Ω 

+ supply min/max 4.75V / 5.5V 

- supply min/max -5.5V / -4.75V 

Maximum supply ripple/noise 50mVrms 

Bias voltage +30V ± 2V 

Power consumption +5V <25mA; -5V <25mA, 

Operating temperature range -20°C to +40°C 

 

Πίνακας 2.2: Χαρακτηριστικά προενισχυτικής βαθμίδας της SensL. 
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Σχήμα 2.2:  Βαθμίδα προενίσχυσης μεταβλητής εμπέδησης της SensL. 

 

 

2.3 Βαθμίδα τροφοδοσίας των SiPMs (Power board) 

Οι απαιτήσεις των ανιχνευτών SiPM για τροφοδοσία είναι τρεις τάσεις: +5V, -5V και η τάση 

πόλωσης (Vbias~30V). Η βαθμίδα τροφοδοσίας της SensL απλοποιεί τις παραπάνω απαιτήσεις 

αφού από μια μόνο είσοδο ίση με +5V, η οποία λαμβάνεται από το δίκτυο μέσω ενός 

μετασχηματιστή, παράγονται και οι άλλες δυο τάσεις. Η σύνδεση της τροφοδοσίας γίνεται σε 

ηλεκτρονική πλακέτα κάτω από τη βαθμίδα της προενίσχυσης, ώστε η μεταφορά της τάσης στους 

SiPMs να είναι όσο πιο ομοιόμορφη γίνεται. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Σχήμα 2.3: Προσαρμογή της τάσης πόλωσης (Vbias). 
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Η βαθμίδα τροφοδοσίας παρέχει τη δυνατότητα προσαρμογής της τάσης πόλωσης (Vbias) μέσω 

ενός ποτενσιόμετρου (σχήμα 2.3) γεγονός που χρησιμοποιήθηκε στα πλαίσια της εργασίας αυτής 

για τη συσχέτιση της Vbias με τις χαρακτηριστικές παραμέτρους των SiPMs. 

 

2.4 Κρύσταλλοι σπινθηρισμού  

Οι κρύσταλλοι σπινθηρισμού που χρησιμοποιήθηκαν στις μετρήσεις ήταν διαφόρων υλικών και 

διαστάσεων. Μεταξύ αυτών ήταν και οι κρύσταλλοι που εμπεριέχονταν στο  ScintPack1 της 

SensL και οι οποίοι έχουν κατάλληλες διαστάσεις ώστε να ταιριάζουν ακριβώς με τις διαστάσεις 

των SiPM. Συγκεκριμένα είναι τρεις κρύσταλλοι διαστάσεων 3x3x15mm3 (BGO, LYSO και 

CsI(Tl)) και ένας κρύσταλλος 6x6x30mm3 (CsI(Tl)).   

 

Χαρακτηριστικά CsI(Tl) BGO LYSO (Lu2YSiO5) 

Density (g/cm3) 4.51 7.13 7.4 

Effective Z 51 83 65 

Decay constant (ns) 1000 300 40 

Peak wavelength (nm) 560 480 420 

Reflactive index 1.79 2.15 1.82 

Melting point (oC) 621 1050 2100 

Hygroscopicity ελαφρώς καθόλου καθόλου 

Light Yield (photons/MeV) 52000 8200 27000 

 

Πίνακας 2.3: Χαρακτηριστικά κρυστάλλων σπινθηρισμού. 

 

 

Οι πέντε από τις έξι πλευρές των παραπάνω κρυστάλλων καλύπτονται από ένα λευκό 

ανακλαστικό στρώμα έτσι ώστε να μονώνεται οπτικά ο κρύσταλλος και να περιορίζονται στο 

ελάχιστο δυνατό οι απώλειες των οπτικών φωτονίων που παράγονται σε αυτόν από την 

προσπίπτουσα ακτινοβολία. Η έκτη πλευρά του κάθε κρυστάλλου είναι ανοικτή και 

προσαρμόζεται ακριβώς πάνω στην ενεργό επιφάνεια του SiPM. Για την ακόμα καλύτερη 

προσαρμογή του κρυστάλλου πάνω στον SiPM χρησιμοποιήθηκε ένα διαφανές οπτικό λιπαντικό 

μέσο (optical grease), το οποίο παρέχεται με το ScintPack1 και χαρακτηρίζεται από πολύ χαμηλά 

ποσοστά εξάτμισης και ανάμιξης σε θερμοκρασία δωματίου (25οC). Έχει ειδική βαρύτητα ίση με 
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1.06 και δείκτη διάθλασης 1.465 [8]. Το υλικό αυτό βελτιώνει τη μεταφορά του φωτός από το 

σπινθηριστή στον SiPM προσφέροντας καλύτερη ταύτιση των δεικτών διάθλασης των μέσων. 

Στον πίνακα 2.3 παρουσιάζονται τα χαρακτηριστικά των κρυστάλλων σπινθηρισμού και στο 

σχήμα 2.4 φαίνονται σε φωτογραφία οι κρύσταλλοι καθώς και τα υπόλοιπα στοιχεία που 

περιέχονται στο πακέτο ScintPack1.      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Σχήμα 2.4: Οι SiPMs, οι κρύσταλλοι σπινθηρισμού, οι βαθμίδες τροφοδοσίας και προενίσχυσης και το 
optical grease που περιέχονται στο πακέτο ScintPck1 της SensL. 

 

 

2.5 Ηλεκτρονικές διατάξεις ΝΙΜ και λογισμικό 

 Το σήμα από τους SiPMs μετά την προενίσχυση διερχόταν μέσα από διάφορες ηλεκτρονικές 

βαθμίδες  ΝΙΜ και κατόπιν μετέβαινε στον ηλεκτρονικό υπολογιστή. Οι βαθμίδες που 

χρησιμοποιήθηκαν στα διάφορα πειράματα που πραγματοποιήθηκαν ήταν:  

• Ενισχυτής (amplifier) ORTEC model 570 

• Ψηφιοποιητής (ADC) Fastcomtech 7070  

• Διευκρινιστής (descriminator) ORTEC 772 

• Καταμετρητής (counter) LRS 621 

Όσον αφορά στον Η/Υ, το λογισμικό που χρησιμοποιήθηκε για την απεικόνιση των φασμάτων 

ήταν το MPA/WIN. 

 

Στις ενότητες του κεφαλαίου που ακολουθούν παρουσιάζονται οι μέθοδοι για τη μέτρηση των 

διαφόρων χαρακτηριστικών των ανιχνευτών SiPMs. Ωστόσο, πρέπει να αναφερθεί ότι κάθε 

μέτρηση που πραγματοποιήθηκε περιελάμβανε ένα SiPM σε σύζευξη με κάποιον κρύσταλλο 
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σπινθηρισμού με αποτέλεσμα τα συμπεράσματα να είναι γενικότερα όσον αφορά στην βέλτιστη 

οργανολογική χρήση των αισθητήρων SiPM. Στα πειράματα χρησιμοποιήθηκαν ραδιενεργές πηγές 

σε μορφή διαλυμάτων των εξής ισοτόπων: 99mTc, 111In και 18F.  Τα διαγράμματα αποδιέγερσης 

των πηγών παρουσιάζονται στο παράρτημα.  

 

2.6 Μέτρηση ύψους και μήκους παλμών  
Οι παλμοί εξόδου των SiPM, έπειτα από την προενίσχυση, προβάλλονται σε έναν παλμογράφο και 

καταγράφεται το ύψος (τάση) και το μήκος (χρόνος) τους. Λόγω της στατιστικής φύσεως της 

παραγωγής των παλμών, καταγράφονταν τα χαρακτηριστικά του μέσου παλμού ανά οκτώ 

παλμούς. Οι μετρήσεις αυτές πραγματοποιήθηκαν με πηγές 99mTc και 111In για κάθε ένα από τους 

τρεις SiPMs συνδυασμένους εναλλάξ με τους τρεις σπινθηριστές για διάφορες τιμές της τάσης 

τροφοδοσίας (Vbias).    

 

Από το ύψος των παλμών ή από το συνολικό φορτίο του κάθε παλμού, μπορεί να εκτιμηθεί ο 

αριθμός των ορατών φωτονίων που ανιχνεύονται. Δηλαδή, ολοκληρώνοντας ως προς το χρόνο τον 

παλμό που εμφανίζεται στον παλμογράφο λαμβάνουμε το φορτίο του κάθε παλμού, όπως φαίνεται 

και στην παρακάτω σχέση: 

( ) ( ) 50 out
signal signal

V t dt R I t dt Q= ⋅ = Ω⋅∫ ∫                                         (2.1) 

Το συνολικό φορτίο είναι ανάλογο της τάσης τροφοδοσίας και της χωρητικότητας του κάθε pixel, 

καθώς και του αριθμού των pixels που ενεργοποιήθηκαν (σχέση 2.2).  

( )out bias br firedQ C V V N= −                                                     (2.2) 

Επιπλέον, μπορούμε να εκτιμήσουμε το μέγεθος της ενίσχυσης που παρέχουν το σύστημα του 

SiPM με τον προενισχυτή, δεδομένου ότι ισχύει: 

outQgain
e

=                                                                 (2.3) 

 

 

2.7 Ρεύμα σκότους (Dark current) 

Οι θερμικές διεγέρσεις των SiPMs αποτελούν, όπως αναφέρθηκε, έναν παράγοντα θορύβου, αφού 

δεν μπορούν να διαχωριστούν από τα πραγματικά γεγονότα. Είναι λοιπόν σημαντικό να 

καθοριστούν για κάθε SiPM τα επίπεδα παραγωγής των τυχαίων θερμικών γεγονότων, τα οποία 
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αποτελούν το λεγόμενο ρεύμα σκότους (dark count). Το ρεύμα σκότους αντιστοιχεί γενικά σε 1 

p.e (photon equivalent), δηλαδή σε παλμό που παράγεται όταν ανιχνεύεται μόνο ένα οπτικό 

φωτόνιο (σχήμα 1.21). Έτσι, είναι πολύ δύσκολο να διαχωρίσουμε το ρεύμα σκότους όταν το 

πραγματικό μας σήμα είναι της τάξης του ενός φωτονίου. Αντίθετα, ο διαχωρισμός είναι απλός 

όταν το σήμα μας είναι στα επίπεδα των 2 p.e., 3 p.e. ή 4 p.e. γιατί εκεί τα γεγονότα θορύβου είναι 

αρκετά απίθανα. Ωστόσο, παρατηρείται κάποια αύξηση του ρεύματος σκότους όταν αυξάνεται η 

τάση τροφοδοσίας των SiPMs. Γενικά, όταν πρόκειται να ανιχνευτεί ένα σχετικά μεγάλο πλήθος 

φωτονίων  τα γεγονότα σκότους μπορούν να εξαλειφθούν με την εφαρμογή ενός κατωφλίου στο 

λαμβανόμενο σήμα.  

 

Για να μετρήσουμε το ρυθμό σκότους περάσαμε το σήμα που λαμβάναμε από τη διάταξη 

SiPM/προενίσχυση μέσα από ένα διευκρινιστή (ORTEC 772 discriminator) με τον οποίο είναι 

δυνατή η προσαρμογή ενός κατωφλίου για το ύψος των παλμών. Οι παλμοί που περνούσαν από 

τον διευκρινιστή οδηγούνταν στον counter LRS 621 όπου και καταμετρούνταν.    

 

Όταν το κατώφλι οριστεί σε τάση ίση με 1.5 p.e. τότε καταμετρώνται παλμοί που προέρχονται από 

την ταυτόχρονη ανίχνευση 2 ή και περισσότερων φωτονίων. Αν το κατώφλι είναι Ν-0.5 p.e. τότε 

καταμετρώνται παλμοί προερχόμενοι από την ταυτόχρονη ανίχνευση Ν ή και περισσότερων 

φωτονίων. Όταν δεν έχουμε πηγή φωτός και το κατώφλι οριστεί στα 0.5 p.e. τότε καταμετράται το 

ρεύμα σκότους. Αν χωρίς πηγή το κατώφλι είναι 1.5 p.e. τότε εκτιμάται το ποσοστό των 

γεγονότων crosstalk.  

 

2.8 Ενεργειακά φάσματα   

Η συνδεσμολογία που χρησιμοποιήθηκε για την καταγραφή των ενεργειακών φασμάτων των 

ραδιενεργών πηγών παρουσιάζεται στο παρακάτω σχήμα. Για κάθε συνδυασμό SiPM με 

κρύσταλλο σπινθηρισμού και για διάφορες τιμές τάσης τροφοδοσίας ελήφθησαν τα φάσματα των 

πηγών 99mTc, 111In και 18F για χρόνο ίσο με 100 sec (live time). Ο ADC ψηφιοποιούσε το σήμα με 

ανάλυση 12 bit και 2048 κανάλια. Ωστόσο, ο ενισχυτής της ORTEC 570 είναι σχετικά αργός με 

συνέπεια να μην επαρκεί για την ενίσχυση των γρήγορων σημάτων που αποδίδουν οι κρύσταλλοι 

BGO και LYSO (~300 ns και ~ 40 ns αντίστοιχα).  
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Σχήμα 2.5: Πειραματική διάταξη μέτρησης των ενεργειακών φασμάτων. 

 

 

Από τα φάσματα μετρήθηκε η ενεργειακή διακριτική ικανότητα (energy resolution) και η 

γραμμικότητα (linearity) της διάταξης στις διάφορες ενέργειες και για διάφορες τάσεις 

τροφοδοσίας. Επιπλέον, από τη θέση στην οποία εμφανίζονται οι φωτοκορυφές των ισοτόπων 

μπορεί να προσδιοριστεί μια σχετική τιμή για το πλήθος των pixels του SiPM που 

ενεργοποιούνται δηλαδή του αριθμού των φωτοηλεκτρονίων (ΝPE ). Μια θεωρητική εκτίμηση του 

πλήθους αυτού και μια σύγκριση με την παραπάνω τιμή μπορεί να γίνει με βάση την σχέση: 

( )( )1 ( , )E x
PE biasN e E a PDE Vγμ

γ λ− ⋅= Ψ ⋅ − ⋅ ⋅ ⋅                                        (2.4) 

όπου Εγ: η ενέργεια του προσπίπτοντος φωτονίου γ 

Ψ: η απόδοση του σπινθηριστή σε ορατά φωτόνια ανάλογα με την Εγ 

μ(Εγ): ο γραμμικός συντελεστής εξασθένησης για τον σπινθηριστή 

x: το πάχος του σπινθηριστή 

α: ένας παράγοντας απόδοσης για τη συλλογή των ορατών φωτονίων από τον SiPM (Light 

Collection Efficiency) και  

( , )biasPDE Vλ : η τιμή της PDE του SiPM που αντιστοιχεί στο ορατό φάσμα εκπομπής του 

σπινθηριστή. 

 

Από την σχέση 2.4 οι ποσότητες Ψ και μ(Εγ) βρίσκονται πολύ εύκολα από τη βιβλιογραφία που 

υπάρχει. Ο παράγοντας α είναι γενικά δύσκολο να εκτιμηθεί. Καθορίζει τη σχετική απώλεια των 
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ορατών φωτονίων κατά τη μετάβασή τους από τον σπινθηριστή στον SiPM. Για μικρού μεγέθους 

κρυστάλλους κυμαίνεται μεταξύ 40% και 80% [9]. Στην περίπτωσή μας θεωρήσαμε τη 

χαμηλότερη τιμή (40%) δεδομένου άλλωστε του γεγονότος ότι οι μετρήσεις μας δεν 

αποσκοπούσαν στην εύρεση απόλυτων τιμών. Η ποσότητα ( , )biasPDE Vλ  καθορίζει το ποσοστό 

σύμπτωσης του ορατού φάσματος που εκπέμπει ο σπινθηριστής με την φασματική ευαισθησία του 

SiPM και την υπολογίσαμε από τα σχετικά φάσματα μέσω της σχέσης: 

( ) ( )
( , )

( )
scit

bias
scit

E PDE d
PDE V

E d

λ λ λ
λ

λ λ

×
= ∫

∫
                                         (2.5)    

Για παράδειγμα, στο σχήμα 2.6 φαίνεται η υπέρθεση του κανονικοποιημένου φάσματος εκπομπής 

ορατού φωτός του κρύσταλλου CsI(Tl) με την καμπύλη της απόλυτης PDE του SPMM3020 σε 

Vbias=30V. 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Σχήμα 2.6: Υπέρθεση του κανονικοποιημένου φάσματος εκπομπής ορατού φωτός  
του κρύσταλλου CsI(Tl) με την καμπύλη της απόλυτης PDE του SPMM3020 σε Vbias=30V. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 
 

 

 

 

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΜΕΤΡΗΣΕΩΝ 
 

Βασικός σκοπός των μετρήσεών μας ήταν να εκτιμηθούν οι λειτουργικές δυνατότητες των SiPMs, 

σχετικά με την χρήση τους σε συστήματα PET και SPECT. Για τον σκοπό αυτό προτιμήθηκε η 

μελέτη της σύζευξης των SiPMs με διάφορους κρυστάλλους σπινθηρισμού, γεγονός άλλωστε 

απαραίτητο και για την επιλογή της βέλτιστης ενίσχυσης και ψηφιοποίησης που απαιτείται για την 

κατασκευή ενός πλήρους συστήματος. Χρησιμοποιήθηκαν κρύσταλλοι που υπάρχουν διαθέσιμοι 

στο πακέτο StarterKit της SensL, καθώς και άλλοι κρύσταλλοι που έχουν προταθεί για εφαρμογές 

πυρηνικής ιατρικής και δεν έχουν συνδυαστεί με SiPMs στο παρελθόν. Ξεκινώντας από την 

περιγραφή των παλμών που λαμβάνονται από τους διάφορους συνδυασμούς σπινθηριστών και 

SiPMs καταλήγουμε στα ζητούμενα στην πράξη ενεργειακά φάσματα των ραδιενεργών ισοτόπων 

που χρησιμοποιούνται στην πυρηνική ιατρική.         

 

3.1 Χαρακτηριστικά Παλμών 

Στο σχήμα 3.1 παρουσιάζονται οι παλμοί που προκύπτουν από πηγή 99mTc και το συνδυασμό του 

SPMM3020 με σπινθηριστή CsI(Tl), όπως εμφανίζονται στον παλμογράφο. Η τάση τροφοδοσίας 

του SiPM στην περίπτωση αυτή ήταν ρυθμισμένη στα 32V, δηλαδή 4V πάνω από την ονομαστική 

τάση διάτρησης (breakdown voltage) των συγκεκριμένων SiPMs. Η σύνοψη των μετρήσεων των 

χαρακτηριστικών των παλμών από όλους τους SiPMs (για διαφορετικούς σπινθηριστές και για 

διάφορες Vbias) με τις πηγές 99mTc και 111In γίνεται στους πίνακες 3.1 και 3.2 αντίστοιχα. 
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Σχήμα 3.1: Παλμοί 99mTc με τον SPMM3020 σε τάση Vbias=32V για  
τρεις σπινθηριστές:(a) CsI:Tl, (b) BGO και (c) LYSO:Ce   

 
 

Όπως προκύπτει από τις μετρήσεις, όσο αυξάνεται η Vbias αυξάνεται και το πλάτος των παλμών 

για κάθε SiPM. Αυτό είναι και το αναμενόμενο δεδομένου ότι η εσωτερική ενίσχυση (gain) του 

SiPM εξαρτάται από το πόσο μεγαλύτερη είναι η τάση τροφοδοσίας του από την Vbreakdown. Επίσης 

παρατηρούμε σταδιακή μείωση της χρονικής διάρκειας των παλμών αυξανόμενης της τάσης, σε 

όλους τους SiPMs, γεγονός το οποίο οφείλεται στην αύξηση του ηλεκτρικού πεδίου στον ενεργό 

όγκο των SiPMs. Επιπλέον, παρατηρούμε ότι ο SPMM3035, συγκριτικά με τον SPMM3020, 

παρουσιάζει υψηλότερους και πιο ευρείς παλμούς, δεδομένου ότι το μεγαλύτερο μέγεθος των 

pixels παρέχει μεγαλύτερη χωρητικότητα και κατ’ επέκταση υψηλότερη τιμή ενίσχυσης και 

αυξημένη χρονική σταθερά RC. Παρατηρούμε ότι ο κρύσταλλος LYSO(Ce) παράγει παλμούς με 

σημαντικά μεγαλύτερο πλάτος σε σχέση με τους κρυστάλλους CsI (Tl) και BGO. 
 

SiPMM3020 SiPMM3035 SiPMM6035 
Είδος 

Κρυστάλλου 

Τάση 
Τροφοδοσίας 

(V) 
πλάτος 
παλμού 

(mV) 

διάρκεια 
παλμού 

(μs) 

πλάτος 
παλμού 

(mV) 

διάρκεια 
παλμού 

(μs) 

πλάτος 
παλμού 

(mV) 

διάρκεια 
παλμού 

(μs) 

29 6 4 32 6 40 4,5 
30 45 0,4 60 4,5 80 5 
31 60 3,2 100 5,5 140 4 

CsI(Tl) 

32 100 3 220 5 200 3 
29 0,75 - 15 1,5 10 0,9 
30 30 0,85 30 1 20 0,9 
31 75 0,6 70 1,2 70 0,8 

BGO 

32 80 0,4 110 1 100 0,7 
29 70 0,4 70 0,5 400 0,6 
30 80 0,32 200 0,4 600 0,5 
31 180 0,3 400 0,35 1000 0,4 

LYSO(Ce) 

32 400 0,2 1000 0,4 1100 0,35 
 

Πίνακας 3.1: Μέγεθος μέσων παλμών του 99mTc για κάθε SiPM με  
διαφορετικό σπινθηριστή και σε διάφορες τιμές της Vbias. 
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Όσον αφορά στις διαφορετικές ενέργειες των πηγών, παρατηρούμε ότι οι παλμοί του 99mTc είναι 

σταθερά μικρότεροι σε ύψος από τους παλμούς του 111In χωρίς ωστόσο να παρουσιάζουν κάποια 

συστηματική διαφοροποίηση στη διάρκειά τους. Αυτό εξηγείται από τα φωτόνια μεγαλύτερης 

ενεργειας που εκπέμπονται από το 111Ιn και που είναι 171 και 245keV, σε αντίθεση με τα 140keV 

του 99mTc. . 

 

 

SiPMM3020 SiPMM3035 SiPMM6035 
Είδος 

Κρυστάλλου 

Τάση 
Τροφοδοσίας 

(V) 
πλάτος 
παλμού 

(mV) 

διάρκεια 
παλμού 

(μs) 

πλάτος 
παλμού 

(mV) 

διάρκεια 
παλμού 

(μs) 

πλάτος 
παλμού 

(mV) 

διάρκεια 
παλμού 

(μs) 

29 60 5 20 2,4 - - 
30 240 0,24 44 2 125 250 
31 300 4 120 2 250 2,2 

CsI(Tl) 

32 300 2,4 300 2 220 2,4 
29 - - - - - - 
30 - - - - - - 
31 - - - - - - 

BGO 

32 150 0,8 120 1,6 - - 
29 170 0,32 100 0,24 - - 
30 400 0,3 240 0,2 - - 
31 900 0,32 760 0,2 - - 

LYSO(Ce) 

32 1010 0,28 680 0,2 - - 
 

Πίνακας 3.2: Μέγεθος μέσων παλμών του 111In για κάθε SiPM με  
διαφορετικό σπινθηριστή και σε διάφορες τιμές της Vbias. 

 

 

3.2 Ρυθμός σκότους (Dark Count Rate - DCR) 

Η μέτρηση του ρυθμού σκότους (DCR) των SiPMs δεν περιλαμβάνει, όπως είναι λογικό, τη χρήση 

σπινθηριστή. Απλά καταγράφεται στο σήμα που αποδίδουν οι SiPMs μετά την προενίσχυση σε 

συνθήκες σκότους. Στο σχήμα 3.2 παρουσιάζονται οι καμπύλες του DCR για τους SPMM3020 και 

SPMM3035 πολωμένους σε ανάστροφη τάση ίση με Vbias=32V.  
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Σχήμα 3.2: Ρυθμός σκότους των SPMM3020 και SPMM3035 Vbias=32V συναρτήσει του κατωφλίου. 
 

 

Όπως προκύπτει και από τις καμπύλες, ο SiPM με τις μεγαλύτερου εύρους μικροκυψελίδες (35 

μm) παρουσιάζει υψηλότερο ρυθμό σκότους, ο οποίος για να αποκοπεί ικανοποιητικά απαιτεί 

μεγαλύτερο κατώφλι (~ 30 mV για Vbias=32V).  Αντίστοιχα, για να αποκοπεί ο DCR του “μικρού” 

SiPM στην Vbias=32V χρειάζεται να οριστεί το κατώφλι περίπου στα 10 mV.   

 

Το σχήμα 3.3, στο οποίο φαίνονται οι μετρήσεις του DCR  για τον SPMM3035 σε διάφορες τιμές 

της τάσης τροφοδοσίας, παρέχει κάποια ενδιαφέροντα στοιχεία. Καταρχάς, γίνεται σαφές ότι ο 

ρυθμός σκότους αυξάνει όσο ανεβαίνει η Vbias, φτάνοντας περίπου τα 105 counts/s. Επιπλέον, 

μπορεί να παρατηρηθεί η δομή των διαφορετικών επιπέδων φωτοηλεκτρονίων, δηλαδή το γεγονός 

της καταγραφής περισσότερων του ενός φωτοηλεκτρονίων. Φαίνεται, λοιπόν ότι ο DCR δεν 

συνιστάται αποκλειστικά από σήματα που αντιστοιχούν σε 1 p.e. (photon equivalent) αλλά από 2 

ή ακόμα και 3 p.e. (σκαλοπάτια στις καμπύλες). Τα 2 p.e. και 3p.e. αποδεικνύουν το φαινόμενο 

του optical crosstalk μεταξύ γειτονικών pixels [3]. Ωστόσο, κάνοντας μια εκτίμηση του ποσοστού 

εμφάνισης 2 p.e. στο DCR από τις καμπύλες αναφέρουμε ότι αυτό δεν ξεπερνά το 5% ακόμα και 

στην περίπτωση μεγάλων τιμών της Vbias. Πρέπει επίσης να αναφερθεί ότι η θερμοκρασία των 

SiPMs  κατά τη διάρκεια μέτρησης του DCR ήταν σταθερή στους 20οC, δεδομένου ότι υπάρχει 

ισχυρή εξάρτηση του DCR με τη θερμοκρασία [3].      
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Σχήμα 3.3: Ρυθμός σκότους του SPMM3035 συναρτήσει του κατωφλίου και της τάσης Vbias. 

 

 

Η απεικόνιση των παλμών σκότους που απέδιδαν οι SiPMs (μετά από προενίσχυση) στον 

παλμογράφο βοήθησε στον προσδιορισμό της αύξησης που παρατηρείται στο DCR συναρτήσει 

της τάσης τροφοδοσίας. Στο σχήμα 3.4 παρουσιάζεται η σχετική αύξηση στο φορτίο των παλμών 

σκότους για κάθε SiPM συναρτήσει της Vbias.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Σχήμα 3.4: Σχετική αύξηση του φορτίου των παλμών σκότους συναρτήσει της Vbias για τους τρεις SiPMs. 
 

 

Από το παραπάνω διάγραμμα προκύπτει πάλι ότι λόγω μεγαλύτερου μεγέθους μικροκυψελίδων ο 

SPMM3035 έχει υψηλότερη τιμή χωρητικότητας έναντι του SPMM3020. Επιπλέον, φαίνεται ότι η 

χωρητικότητα του SPMM3035 είναι μεγαλύτερη και από τη χωρητικότητα του SPMM6035, 
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γεγονός το οποίο οφείλεται στον μικρότερο αριθμό μικροκυψελίδων. Με γραμμική παρεμβολή 

στα σημεία του σχήματος 3.4 και από το σημείο τομής των ευθειών με τον άξονα των x προκύπτει 

μια εκτίμηση της τάσης διάτρησης κάθε SiPM. Έτσι, για τους SPMM3035 και SPMM6035 έχουμε 

Vbr =28.6V, ενώ για τον SPMM3020 Vbr =28.8V. Οι τιμές αυτές είναι αρκετά κοντά στην 

ονομαστική τάση διάτρησης των συγκεκριμένων SiPMs η οποία είναι 28V. 

 

3.3 Ενεργειακά φάσματα 

Τα ενεργειακά φάσματα που ελήφθησαν παρουσιάζονται στην ενότητα αυτή με τέτοιο τρόπο ώστε 

να μπορεί να μελετηθεί ξεχωριστά η εξάρτησή τους από την τάση τροφοδοσίας των SiPMs και 

από τη διαφορετική ενέργεια των φωτονίων γ. Δυστυχώς, η μελέτη φασμάτων από όλους τους 

διαθέσιμους κρυστάλλους σπινθηρισμού δεν ήταν εφικτή, λόγω των περιορισμένων δυνατοτήτων 

των ηλεκτρονικών ΝΙΜ στην ενίσχυση και ψηφιοποίηση των παλμών. Ένα παράδειγμα 

παρουσιάζεται στο σχήμα 3.5, όπου φαίνονται τα φάσματα του Tc-99m με τον SPMM3020 και με 

τους σπινθηριστές CsI:Tl και LYSO:Ce. Αν και το σχήμα των φασμάτων ήταν το αναμενόμενο 

και για τους δυο σπινθηριστές, η φωτοκορυφή του τεχνητίου εμφανιζόταν σε μικρότερο κανάλι 

στον ADC όταν χρησιμοποιούταν ο LYSO. Το γεγονός αυτό δεν θα έπρεπε να συμβαίνει, βάσει 

του μεγαλύτερου μεγέθους (ύψους) των παλμών που λαμβάνονταν με τον LYSO έναντι του CsI. 

Το ίδιο γεγονός παρατηρούσαμε και με τον κρύσταλλο BGO, ο οποίος επιπλέον, παρουσιάζει και 

πολύ μικρή απόδοση σε ορατά φωτόνια (light yield ~ 8.2 optical photons/keV). Ωστόσο, ο 

ενισχυτής δεν είναι αρκετά γρήγορος με αποτέλεσα να ενισχύει μέρος μόνο του παλμού. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Σχήμα 3.5: Φάσματα 99mTc με τον SPMM3035 και τους σπινθηριστές  
CsI (α) και LYSO (β). Τα φάσματα ελήφθησαν για real time ίσο με 100sec. 
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3.3.1 Επίδραση φωτονίων γ διαφορετικής ενέργειας    

Τα φωτόνια γ διαφορετικής ενέργειας προέρχονταν από τις πηγές του 99mTc, 111In και 18F, δηλαδή 

ενεργειών 140 keV, 171 keV και 245 keV και 511 keV. Έτσι, καλύπτεται το μεγαλύτερο φάσμα 

ενεργειών, που χρησιμοποιούνται στην πυρηνική ιατρική. Από τα φάσματα που ελήφθησαν 

μετρήθηκε η ενεργειακή διακριτική ικανότητα του συστήματος καθώς επίσης και η γραμμικότητά 

του.   

 

Α. Ενεργειακή διακριτική ικανότητα 

Η ενεργειακή διακριτική ικανότητα αντιστοιχεί, όπως είναι γνωστό, στο μέγιστο πλάτος της 

φωτοκορυφής στο μέσο του ύψους της (Full Width at Half Maximum-FWHM) προς την τιμή της 

ενέργειας στο κέντρο της φωτοκορυφής. Στον παρακάτω πίνακα παρουσιάζονται οι τιμές που 

μετρήθηκαν από τα φάσματα των ραδιενεργών πηγών για τους τρεις SiPMs. Παρατηρούμε ότι η 

διακριτική ικανότητα βελτιώνεται όσο αυξάνεται ενέργεια των φωτονίων, γεγονός το οποίο 

οφείλεται στην αύξηση της απόδοσης του σπινθηριστή σε ορατά φωτόνια. Επιπλέον, ο 

SPMM3035 παρουσιάζει σε κάθε περίπτωση καλύτερη διακριτική ικανότητα. 

 

Resolution (%) Origin 
of 

photons 

Energy 
(keV) SPMM3020 SPMM3035 SPMM6035 

99mTc 140 25.3 23 35 
171 26 20 35.6 111In 
245 21 16.5 30 

18F 511 14 11 13.5 
Πίνακας 3.3: Ενεργειακή διακριτική ικανότητα των SiPMs συναρτήσει της  

ενέργειας των φωτονίων για τάση 30V και με κρύσταλλο CsI:Tl. 

 

 

Β. Γραμμικότητα 

Για να ελέγξουμε τη γραμμικότητα του συστήματός μας (SiPM + CsI) χρησιμοποιήσαμε τις τιμές 

των καναλιών του ADC στις οποίες εμφανίζονταν τα κέντρα των κορυφών του κάθε ισοτόπου. 

Στο σχήμα 3.6 παρουσιάζεται η αντιστοιχία μεταξύ των καναλιών και της ενέργειας των 

φωτονίων.  Παρατηρούμε ότι ο SPMM3020 αποδίδει τις διάφορες φωτοκορυφές με αρκετά καλή 

γραμμικότητα σε αντίθεση με τον SPMM3035. Για την περίπτωση των φωτοκορυφών του In-111 

(171 και 245 keV) η απόκλισή τους από τον λόγο των πραγματικών θέσεων των κορυφών 

(171/245=0.698) είναι της τάξης του 1.5% για τον SPMM3020, ενώ για τον SPMM3035 φτάνει το 

20%. Η μεγάλη απόκλιση από τη γραμμικότητα όσον αφορά στο δεύτερο SiPM αποτελεί, 
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σύμφωνα με τις μετρήσεις μας, συστηματικό φαινόμενο, το οποίο οφείλεται στο μικρότερο αριθμό 

μικροκυψελίδων που περιέχει. Έτσι, φτάνει σε σημείο να χάνει τη γραμμικότητά του σε σχετικά 

χαμηλές ενέργειες ακτινών γ, σε αντίθεση με τον SPMM3020.     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Σχήμα 3.6: Αντιστοιχία των διαφορετικών ενεργειών φωτονίων γ με τα κανάλια  
του ADC για τους SPMM3020 και SPMM3035 σε τάση 30V και με κρύσταλλο CsI(Tl). 

 

 

Η μη γραμμική συμπεριφορά της διάταξής μας είναι έκδηλη και για τους δυο SiPMs κατά την 

σύγκριση φωτονίων ενέργειας 245 keV και 511 keV (245/511=0.479). Συγκεκριμένα, η απόκλιση 

του λόγου των καναλιών από τον λόγο των ενεργειών είναι 27% και 78% για τους SPMM3020 και 

SPMM3035 αντίστοιχα. Γενικά, λόγω της υψηλής απόδοσης του CsI  σε ορατά φωτόνια (~66 

ph/keV) φωτόνια γ μεγάλων ενεργειών όπως είναι η 511keV προκαλούν την ενεργοποίηση 

μεγάλου αριθμού μικροκυψελίδων (αν όχι όλων) και κατ’ επέκταση τον κορεσμό του συστήματος 

ακόμα και αν η ενεργότητα των πηγών είναι ικανοποιητικά χαμηλή. Έτσι, για μετρήσεις ενεργειών 

511keV που πραγματοποιούνται σε συστήματα PET ενδείκνυνται οι SPMM3020 όταν οι 

κρύσταλλοι που χρησιμοποιούνται είναι πολύ «φωτεινοί». Αντίστοιχα, για λιγότερο «φωτεινούς» 

κρυστάλλους, όπως είναι οι LYSO, LSO ή BGO, προτιμώνται οι SPMM3035 που έχουν 

μεγαλύτερη PDE. 

 

Στο σχήμα 3.7 φαίνονται οι καμπύλες για το εκτιμώμενο πλήθος, βάσει της σχέσης 2.4, των pixels 

που ενεργοποιούνται από τα φωτόνια γ διαφορετικής ενέργειας. Παρατηρούμε ότι οι τιμές 

επηρεάζονται κυρίως από την απόδοση του σπινθηριστή σε ορατά φωτόνια, καθώς και από την 

πιθανότητα ανίχνευσης του φωτονίου γ από τον κρύσταλλο CsI.  
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Σχήμα 3.7: Εκτιμώμενο πλήθος των pixels των SPMM3020 και SPMM3035  
(Vbias=30V, με κρύσταλλο CsI) που ενεργοποιούνται για φωτόνια διαφόρων ενεργειών   

 

 

Ενώ περιμένουμε ότι οι σχέσεις μεταξύ των τιμών του σχήματος 3.6 θα είναι παραπλήσιες με 

αυτές του 3.7, λόγω αναλογίας του αριθμού των pixels που ενεργοποιούνται με το κανάλι του 

ADC,  ωστόσο δεν είναι κάτι που παρατηρούμε. Η διαφοροποίηση αυτή οφείλεται στο γεγονός οι 

τιμές της Npe δε λαμβάνουν υπόψη τους το περιορισμένο πλήθος των pixels που έχουν οι SiPMs 

και ιδιαίτερα ο SPMM3035. Έτσι, για τον SPMM3020 οι σχετικοί λόγοι των τιμών Npe για τις 

διάφορες ενέργειες είναι αρκετά κοντά με τους λόγους των καναλιών του ADC, με εξαίρεση την 

ενέργεια των 511keV.  

 

Πρέπει να αναφερθεί ότι οι παραπάνω μετρήσεις πραγματοποιήθηκαν για Vbias= 30V, δηλαδή 2V 

πάνω από την ονομαστική τάση διάτρησης των SiPMs. Η τάση αυτή συστήνεται από την εταιρεία 

SensL ως η βέλτιστη τάση λειτουργίας των SiPMs. Για διάφορες τιμές της τάσης τροφοδοσίας τα 

αποτελέσματα παρουσιάζονται στην επόμενη ενότητα. Πρέπει, ωστόσο να πούμε ότι όσο 

αυξανόταν η τιμή της Vbias αυτό που παρατηρήθηκε ήταν μια πιο γρήγορη απόκλιση από τη 

γραμμικότητα για όλους τους SiPMs, γεγονός το οποίο οφείλεται στην αύξηση της PDE. 

 

Όσον αφορά στον SPMM6035, ο οποίος έχει pixels ίδιου μεγέθους με τον SPMM3035 (35μm) 

αλλά σχεδόν 10 φορές περισσότερα σε πλήθος, παρατηρούμε ότι τα φάσματά του με κρύσταλλο 

CsI είναι παρόμοια με αυτά του SPMM3035, τουλάχιστον στις μέσες ενέργειες φωτονίων γ. Στο 

σχήμα 3.8 φαίνονται τα φάσματα του Tc-99m για τους SPMM3035 και SPMM6035 σε τάση 30V 
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με κρύσταλλο CsI. Ωστόσο, όπως είναι αναμενόμενο, η απόκλιση από την γραμμικότητα του 

SPMM6035 για την ενέργεια των 511keV είναι πολύ μικρότερη από αυτήν του SPMM3035 (10% 

έναντι 78%).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Σχήμα 3.8: Φάσματα 99mTc με τους (α) SPMM6035 και  
(β) SPMM3035 σε τάση 30V και με κρύσταλλο CsI(Tl).  

 
 

3.3.2 Επίδραση της τάσης τροφοδοσίας (Vbias)   

Όπως έχει αναφερθεί, ως  βέλτιστη τάση λειτουργίας των συγκεκριμένων SiPMs συστήνεται η 

τάση των 30V, δηλαδή 2V πάνω από την τάση διάτρησης των διόδων αυτών. Στην ενότητα αυτή 

παρουσιάζονται τα αποτελέσματα της επίδρασης της τάσης τροφοδοσίας στην απόδοση των 

SiPMs σχετικά με την ικανότητα ανίχνευσης, την ενεργειακή διακριτική ικανότητα και την 

γραμμικότητά τους. Στο σχήμα 3.9 φαίνονται τα φάσματα του 99mTc που ελήφθησαν με τους 

SPMM3020 και SPMM3035 και με κρύσταλλο CsI(Tl) για διάφορες τιμές τάσης.  

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
Σχήμα 3.9: Κανονικοποιημένα φάσματα 99mTc με τους (α) SPMM3020 και (β) SPMM3035  

και σπινθηριστή CsI(Tl) για διάφορες τιμές τάσης Vbias. 
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Α. Ενεργειακή διακριτική ικανότητα 

Στον πίνακα 3.4 παρουσιάζονται οι τιμές της διακριτικής ικανότητας που μετρήθηκαν από τα 

φάσματα του 99mTc για τους τρεις SiPMs.   

 

Resolution (%) 
Vbias (V) 

SPMM3020 SPMM3035 SPMM6035
29.0 37.0 21.7 33.9 
29.5 23.0 20.1 27.5 
30.0 20.5 19.4 27.0 
30.5 23.6 19.2 28.1 
31.0 22.7 19.3 28.3 
31.5 21.3 21.4 28.2 
32.0 21.7 21.3 28.1 

 
Πίνακας 3.4: Ενεργειακή διακριτική ικανότητα των SiPMs συναρτήσει της  

τάσης τροφοδοσίας (Vbias) με πηγή Tc-99m και με κρύσταλλο CsI:Tl. 

 

 

Αυτό που παρατηρούμε είναι μια τάση βελτίωσης της διακριτικής ικανότητας, ιδιαίτερα για τον 

SPMM3020, καθώς αυξάνεται η Vbias, γεγονός το οποίο οφείλεται στην αύξηση της ανιχνευτικής 

απόδοσης (PDE) των SiPMs. Επομένως, φαίνεται λογικό να αυξήσουμε την Vbias προκειμένου να 

βελτιωθεί η ενεργειακή διακριτική ικανότητα του ανιχνευτή μας. Ωστόσο, η αύξηση δε μπορεί να 

είναι μεγάλη, αφού, όπως θα φανεί παρακάτω, υπάρχει μια τιμή στην τάση τροφοδοσίας έπειτα 

από την οποία χάνεται η γραμμικότητα του συστήματος.   

 

Β. Αποδοτικότητα και Γραμμικότητα 

Στα σχήματα 3.10 και 3.11 φαίνονται οι υπολογισμένες τιμές του NPE μαζί με τα κανάλια του 

ADC στα οποία εμφανίζεται η φωτοκορυφή του 99mTc για διάφορες τιμές της τάσης τροφοδοσίας 

για τους SPMM3020 και SPMM3035 αντίστοιχα. Από τις καμπύλες NPE(Vbias) είναι φανερό ότι η 

απόδοση των ανιχνευτών αναμένεται να αυξάνεται σημαντικά από τα 29V έως τα 32V, δεδομένου 

ότι η PDE επηρεάζεται σημαντικά από την αύξηση της τάσης. Άλλωστε, η PDE είναι η μόνη 

παράμετρος της εξίσωσης 2.4 που μεταβάλλεται με την Vbias.   
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Σχήμα 3.10: Εκτιμώμενες τιμές ΝΡΕ (αριστερός άξονας) και καναλιών  
ADC (δεξιός άξονας) συναρτήσει της Vbias για τον SPMM3020 με CsI και πηγή Tc-99m.  

 

Ωστόσο, η μεγάλη αύξηση της PDE επιφέρει υποβάθμιση της γραμμικότητας του συστήματος 

ανίχνευσης, γεγονός το οποίο είναι περισσότερο εμφανές στην περίπτωση του SPMM3035, ο 

οποίος έχει λιγότερα pixels και άρα μικρότερη ικανότητα ανίχνευσης μεγάλου αριθμού ορατών 

φωτονίων. Δηλαδή, από μια τιμή της Vbias και μετά η PDE γίνεται αρκετά μεγάλη, ώστε τα 

φωτόνια που ανιχνεύονται είναι αρκετά για να διεγείρουν όλες τις διαθέσιμες μικροκυψελίδες που 

έχουν οι SiPMs. Πρόκειται στην ουσία, για αύξηση της συνεισφοράς του θορύβου. Σύμφωνα με τα 

διαγράμματα 3.10 και 3.11 η απόκλιση από τη γραμμική συμπεριφορά εμφανίζεται στα 30.5V για 

τον SPMM3020 και στα 30V για τον SPMM3035. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Σχήμα 3.11: Εκτιμώμενες τιμές ΝΡΕ (αριστερός άξονας) και καναλιών  
ADC (δεξιός άξονας) συναρτήσει της Vbias για τον SPMM3035 με CsI και πηγή Tc-99m.  
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4 
 

 

 

 

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ  
 

Από τα αποτελέσματα που παρουσιάστηκαν στο προηγούμενο κεφάλαιο γίνεται φανερό ότι κατά 

το σχεδιασμό και τη βελτιστοποίηση ενός ολοκληρωμένου απεικονιστικού συστήματος, 

βασισμένου σε Φωτοπολλαπλασιαστές Πυριτίου, είναι αναγκαίο να ληφθούν υπόψη πολλές και 

εξίσου σημαντικές παράμετροι. Μεγέθη που περιγράφουν τους SiPMs και καθορίζουν την 

επίδοσή τους πρέπει να συνδυαστούν με τον καλύτερο δυνατό τρόπο με τα χαρακτηριστικά των 

κρυστάλλων σπινθηρισμού, ενώ παράλληλα να επιλεγούν κατάλληλες ηλεκτρονικές μονάδες για 

την επεξεργασία των λαμβανόμενων σημάτων και όλα αυτά να είναι τα βέλτιστα για τη 

συγκεκριμένη λειτουργία του απεικονιστικού συστήματος.  

 

Τα ηλεκτρονικά κυκλώματα που θα επιλεγούν, δηλαδή οι ηλεκτρονικές μονάδες επεξεργασίας των 

παλμών εξόδου από τους SiPMs, επηρεάζονται σημαντικά από την επιλογή του σπινθηριστή. 

Αυτό οφείλεται στις μεγάλες διαφοροποιήσεις των χαρακτηριστικών των κρυστάλλων 

σπινθηρισμού όσον αφορά στην τάση και την χρονική διάρκεια των παλμών που αποδίδουν. 

Συγκεκριμένα, η πολύ μικρή διάρκεια των παλμών των κρυστάλλων LYSO και BGO ήταν και ο 

λόγος που οι κρύσταλλοι αυτοί δε χρησιμοποιήθηκαν στις πειραματικές μετρήσεις της 

συγκεκριμένης εργασίας. Οι συμβατικές ηλεκτρονικές μονάδες NIM που διαθέταμε αδυνατούσαν 

να ενισχύσουν και να ψηφιοποιήσουν πλήρως παλμούς διάρκειας μικρότερης ή ίσης των 0.5μs. 

Ενώ η μορφή των φασμάτων που προερχόταν από όλους τους σπινθηριστές ήταν η θεωρητικά 

αναμενόμενη, από τη σύγκριση φασμάτων Tc-99m με CsI και LYSO φάνηκε ότι η κορυφή των 

140 keV ήταν μετατοπισμένη σε μικρότερο κανάλι του ADC για την περίπτωση του LYSO. 

Δεδομένου ότι ο LYSO αποδίδει παλμούς των 40ns συμπεράναμε ότι ο ενισχυτής δε μπορούσε να 

ακολουθήσει και κατάφερνε να ενισχύσει μόνο μέρος των παλμών που δεχόταν.  
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Προκειμένου να υπερβούμε το πρόβλημα της ενίσχυσης των γρήγορων παλμών έχει δρομολογηθεί 

από τα μέλη του εργαστηρίου μια προσπάθεια σχεδιασμού και κατασκευής μιας νέας ενισχυτικής 

μονάδας βασισμένη στους AD8001 amplifiers. Επιπλέον, για την επίτευξη γρηγορότερου ρυθμού 

δειγματοληψίας και ψηφιοποίησης των παλμών πρόκειται να υλοποιηθεί μελλοντικά ένα σύστημα 

βασισμένο σε FPGA.      

 

Αν το θέμα της χρονικής διάρκειας των παλμών πάψει να είναι πρόβλημα, η μελέτη των SiPMs θα 

μπορέσει να γίνει πιο ολοκληρωμένη. Ωστόσο, από τα αποτελέσματα που ήδη έχουμε καθίσταται 

σαφές ότι η τάση τροφοδοσίας των SiPMs είναι καθοριστικός παράγοντας για τη βέλτιστη 

λειτουργία τους. Μικρές μόνο αλλαγές της Vbias επιδρούν σημαντικά τόσο στα χαρακτηριστικά 

των παλμών όσο και στην ενεργειακή διακριτική ικανότητα των SiPMs. Διαπιστώσαμε ότι 

υψηλότερη τάση συνεπάγεται αυξημένη ανιχνευτική δυνατότητα, αλλά παράλληλα αυξάνει το 

ρυθμό σκότους και προκαλεί την υποβάθμιση της γραμμικότητας του συστήματος ανίχνευσης. 

Επιπλέον, το τι ενέργειας φωτόνια γ πρόκειται να ανιχνευθούν παίζει πολύ σημαντικό ρόλο στην 

επιλογή των SiPMs, δεδομένου ότι η διακριτική ικανότητα επηρεάζεται άμεσα από αυτήν. Επίσης, 

το μέγεθος των μικροκυψελίδων του SiPM είναι πολύ σημαντικό και η τελική επιλογή των SiPMs 

εξαρτάται από την εφαρμογή και το δυναμικό εύρος που απαιτείται. Μεγάλο πλήθος 

μικροκυψελίδων σημαίνει μεγαλύτερο δυναμικό εύρος, οπότε μπορούν να μετρηθούν πηγές 

υψηλότερης ενεργότητας που εκπέμπουν φωτόνια μεγάλης ενέργειας. Επίσης, μπορούν να 

χρησιμοποιηθούν περισσότερο «φωτεινοί» κρύσταλλοι σπινθηρισμού. Αντίστοιχα, μεγαλύτερο 

μέγεθος μικροκυψελίδων συνεπάγεται καλύτερη ανιχνευτική απόδοση και βελτιωμένη διακριτική 

ικανότητα λόγω υψηλότερης PDE. Βάσει όλων των παραπάνω, ανάλογα με το τι πρόκειται να 

είναι το απεικονιστικό σύστημα (SPECT ή PET), πρέπει να γίνουν οι κατάλληλες επιλογές των 

προαναφερθέντων παραμέτρων, ώστε να επιτευχθεί βέλτιστη λειτουργία. 

 

Γενικά, από την μελέτη των SiPMs αποδείχθηκε ότι πρόκειται για σταθερούς και πολύ 

ανθεκτικούς ανιχνευτές, δεδομένου ότι δεν παρουσίασαν καμιά δυσλειτουργία καθ’ όλη τη 

διάρκεια των μετρήσεων. Επιπλέον, λόγω του σχετικά απλού τρόπου κατασκευής τους (δεν 

απαιτείται Πυρίτιο υψηλής ειδικής αντιστάσεως) έχουν πολύ μικρό κόστος. Χρειάζονται μικρή 

τάση τροφοδοσίας, έχουν μεγάλη ενδογενή ενίσχυση και παράγονται σε ιδανικές διαστάσεις για το 

σχηματισμό διατάξεων υψηλής ανάλυσης. Όλα αυτά τους καθιστούν ιδανική επιλογή για χρήση 

ως ανιχνευτές σε απεικονιστικά συστήματα πυρηνικής ιατρικής. Τέλος, η ανθεκτικότητά τους σε 

μαγνητικά πεδίο τους δίνει το προβάδισμα για τη χρήση τους σε υβριδικά συστήματα PET/MRI 

και SPECT/MRI. 
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Ένα σημαντικό μειονέκτημα των SiPMs είναι η σχετικά μικρή αποδοτικότητά τους στα μήκη 

κύματος του φωτός που εκπέμπουν πολλοί κρύσταλλοι σπινθηρισμού. Οι SiPMs παρουσιάζουν 

βέλτιστη απόδοση σε σχετικά μικρά μήκη κύματος του ορατού φωτός, ενώ πολλοί σπινθηριστές 

εκπέμπουν φως στην περιοχή του μπλε. Προς την κατεύθυνση, λοιπόν, αυτή χρειάζεται να γίνει 

μεγαλύτερη πρόοδος, ώστε να υπάρξει μεγαλύτερη σύμπτωση μεταξύ SiPMs και σπινθηριστών. 

Ωστόσο, δεδομένου ότι οι περισσότεροι φωτοπολλαπλασιαστές έχουν μέγιστο διέγερσης σε 

χαμηλά μήκη κύματος δεν έχει διερευνηθεί επαρκώς αν η χρήση κρυστάλλων που εκπέμπουν σε 

ψηλότερα μήκη κύματος οδηγεί τελικά σε συστήματα με συνολικά καλή απόδοση. 

 

Η δική μας κύρια προτεραιότητα για μελλοντική εργασία είναι η επίλυση των προβλημάτων, τα 

οποία αναδείχθηκαν και αφορούν τα ηλεκτρονικά κυκλώματα επεξεργασίας των παλμών. Αυτό 

αναμένεται να επιτευχθεί μέσα στους επόμενους μήνες με αποτέλεσμα να είναι δυνατή η μελέτη 

περισσότερων σπινθηριστών. Επίσης έχουν παραγγελθεί, SiPMs διαφορετικής εταιρείας. Έτσι, θα 

μπορέσει να πραγματοποιηθεί ένας πιο πλήρης έλεγχος και τελικά να γίνουν οι βέλτιστες επιλογές 

όλων των καθοριστικών παραμέτρων. Επιπλέον, θα μελετηθεί εκτενώς και η χρονική διακριτική 

ικανότητα των SiPMs γεγονός πολύ σημαντικό για συστήματα PET. Το επόμενο βήμα είναι να 

κατασκευάσουμε πίνακες από SiPMs τους οποίους θα μελετήσουμε ως προς την αντοχή τους σε 

μαγνητικά πεδία με τελικό, απώτερο σκοπό την ανάπτυξη ενός ολοκληρωμένου και λειτουργικού 

συστήματος απεικόνισης μικρών ζώων. 
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