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ДВОКОЛЕКТОРНІ МАГНІТОТРАНЗИСТОРИ  

В ЯКОСТІ КІНЦЕВИХ ПРИСТРОЇВ МЕРЕЖ «ІНТЕРНЕТУ РЕЧЕЙ» 
 
Анотація.  Досліджено можливість використання двоколекторного транзистора 

в якості економічного датчика магнітного поля в цифрових сенсорних мережах.  
Показано, що при використанні в мостовій схемі пари двоколекторних 
магнітотранзисторів отримаємо більш термостабільний і радіаційно більш стійкий 
сенсор з чутливістю більшою, ніж у звичайного однотранзисторного сенсора. 

Основою інформаційної мережі «Інтернет речей» є датчики, оскільки вони 
наповнюють інформацією інтелектуальну мережу, і від якості їх роботи залежить 
працездатність всієї системи.  Крім того, один процесор може обробити інформацію від 
десятків тисяч датчиків, об'єднаних в сенсорні мережі, тому з появою технологій 
бездротової передачі інформації виявилося, що основна частина енергетичних і 
матеріальних ресурсів споживається саме датчиками.  Тому до датчиків сенсорних мереж 
висуваються жорсткі вимоги.  Вони повинні бути мініатюрними, споживати мало енергії, 
володіти достатньою чутливістю, їх свідчення не повинні залежати від напруги джерела 
живлення, від зовнішніх умов, таких, як температура і іонізуюче випромінювання. 
Застосування новітніх комплементарних метал-оксид-напівпровідникових (CMOS) 
технологій дозволяє виготовити датчики більшості фізичних величин (температури, 
світла, концентрації газів, дози іонізуючого випромінювання) на основі сенсорних 
елементів розміром близько 23 нм і споживаної потужністю декілька нВт.  Однак, датчики 
магнітного поля завжди мають певні досить суттєві розміри, оскільки для отримання 
заданої чутливості необхідно, щоб сенсорний елемент пронизував певний магнітний 
потік, який пропорційний площі сенсора.  Крім того, магнітне поле діє тільки на рухомі 
заряди, яких має бути достатня кількість для досягнення необхідної чутливості, тому 
високочутливі датчики магнітного поля споживають більше енергії. 

Таким чином, для зменшення розмірів і енергоспоживання датчиків магнітного 
поля без зниження їх чутливості при їх використанні в сенсорних мережах «Інтернету 
речей» потрібно застосовувати додаткові заходи, а, значить, дослідження зі створення 
високочутливих мініатюрних датчиків магнітного поля з малим споживанням енергії, 
стійких до зовнішніх впливів актуальні в даний час [1]. 

І дійсно, за останні два роки в світовій інженерній науці спостерігається бурхливий 
ріст числа досліджень із залученням самих передових технологій як по вдосконаленню 
вже існуючих конструкцій датчиків, так і по розробці приладів, заснованих на нових 
принципах реєстрації магнітних полів. 

Так в роботі [2] досліджується можливість підвищення ефективності самого 
старого типу магнітних датчиків – котушкового магнітометру (coil magnetometers) за 
рахунок використання найсучасніших технологій виробництва планарних мікро котушок 
без спіралі з залученням принципів індукційного балансу і диференціального зондування 
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в процесі вимірювань.  Так само в роботі [3] вивчаються шляхи підвищення чутливості 
комбінованих датчиків на основі найпоширеніших в даний час датчиків Холла (Hall 
elements) за рахунок геометрії розташування декількох сенсорних елементів і зміни їх 
форми. В роботі [4] використовували давно відомий ферозондовий (fluxgate) метод 
вимірювання магнітного поля для реалізації магнітоелектричного датчика з новітнім 
малошумливим кільцевим сердечником. В роботі [5] обговорюються шляхи підвищення 
чутливості широко поширених магнітоелектричних (magneto electric) датчиків за рахунок 
використання сучасних технологій отримання чергування найтонших шарів волокнистого 
п'єзоелектричного компонента і тонко плівкової аморфної магнітострикційної фази на 
основі потрійних сполук.  Удосконалюються конструкції датчиків, які використовують 
виникнення пружних механічних деформацій спеціальних плівок в магнітному полі 
(Delta-E effect) [6] або композитних мікроскопічних консолей (micro cantilevers) [7], проте 
навіть суперсучасні технології і новітні п'єзоелектричні матеріали не дозволяють зробити 
розміри таких датчиків менш, ніж 25 мм [7]. 

Розроблено новітні конструкції надчутливих датчиків на основі надпровідного 
пристрою квантової інтерференції (SQUID) [8] в яких використовуються тривимірні Nb-
нано мости, виготовлені за допомогою електронно-променевої літографії.  Однак, 
наявність двох прийомних контурів із зустрічною обмоткою і додаткової котушки 
збудження не дозволяють зробити такий датчик мініатюрним. Крім того, SQUID-датчик 
вимагає для роботи кріогенних температур.  

Ще більш сучасні атомні магнітометри з оптичним накачуванням (optically pumped 
atomic magnetometers) [9] хоча і не вимагають кріогенного охолодження, але мають 
складну конструкцію, що складається з безлічі мікроскопічних деталей, не рахуючи 
світлового лазерного променя з круговою поляризацією для оптичного накачування 
атомів лужних металів. 

Велика увага в сучасних дослідженнях приділяється температурної стабілізації 
датчиків магнітного поля [10], оскільки намагніченість магніточутливих матеріалів сильно 
залежить від температури. 

Всі ці шляхи зменшення розмірів, підвищення чутливості і температурної 
стабільності датчиків магнітного поля вимагають дорогих сучасних технологій і наявність 
особливих матеріалів. 

Метою цієї роботи є підвищення ефективності та стійкості до зовнішніх впливів 
напівпровідникових інжекційних датчиків магнітного поля на основі стандартних добре 
відомих [11, 12] двоколекторних транзисторів за рахунок комбінації в електричній схемі 
декількох магніточутливих елементів, які мають різну чутливість до різних зовнішніх 
впливів. 

Двоколекторний магнітотранзистор (ДМТ) має 
найбільш широкий діапазон вимірювань магнітної індукції і 
найбільшу магнітну чутливість з усіх напівпровідникових 
чутливих до магнітного поля елементів [13].  Структура ДМТ 
і схема його включення показані на рис.  1. 

При подачі напруги живлення інжектовані з емітера 
носії заряду розподіляються порівну між двома колекторами, 
струми колекторів виявляються рівні і різниця потенціалів 
між ними U = 0. При зазначеному на рис. 1 напрямку 
магнітного поля потік носіїв відхиляється від колектора К2 в 
сторону колектора К1, тому струм колектора К1 
збільшується, а потенціал зменшується.  Відповідно, струм 
колектора К2 зменшується, а потенціал збільшується.  В 
результаті, з ростом індукції вимірюваного зовнішнього 
магнітного поля В напрузі U між колекторами буде 
збільшуватися.  

 
Рисунок 1 – Схема  

датчика  
на основі ДМТ 
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 Вихідна характеристика датчика U = f (В) представлена на рис. 2. Видно, що вона 
лінійна до значень магнітної індукції В ~ 0,4 Тл з чутливістю близько 22 В/Тл при 
ε = 100 В. В сильних магнітних полях перерозподіл носіїв між колекторами закінчується, і 
чутливість датчика знижується.  Хоча датчик на основі ДМТ є мініатюрним і споживає 
мало енергії, однак його магнітної чутливості недостатньо для використання в сучасних 
умовах. Крім того, покази такого датчика залежать від температури навколишнього 
середовища. 

Для збільшення чутливості і 
температурної стабільності можна 
використовувати переваги мостової 
схеми вимірювань, яка дозволяє 
зменшити температурну залежність 
чутливих елементів і зменшує 
залежність від напруги джерела 
живлення. Для побудови мостової 
схеми необхідно щоб в протилежних 
діагоналях моста розташовувалися 
елементи з протилежною чутливістю.  
Тому, в датчику на основі одного ДМТ1 
зі структурою р-n-р-типу можна 
використовувати другий ДМТ2 зі 
структурою n-р-n-типу. Емітер ДМТ2 
підключається до негативного полюса 
джерела живлення, а його колектори 

перехресно з'єднуються з колекторами першого ДМТ1 (рис. 3).  Схема являє собою 
вимірювальний міст, утворений чотирма колекторами двох ДМТ.  

 При зазначеному напрямку зовнішньої вимірюваної 
магнітної індукції В струми колекторів К1 обох 
транзисторів зростають, а струми обох колекторів К2 – 
зменшуються, що призводить до дисбалансу моста і 
збільшення показів вольтметра U. 

Передбачається, що чутливість такого датчика на 
двох транзисторах повинна зрости, принаймні, в 3-4 рази, 
оскільки одночасне збільшення струмів колекторів К1 в 
протилежних діагоналях моста з одночасним зменшенням 
струмів колекторів К2 д двох інших протилежних 
діагоналях значно збільшує дисбаланс мостової схеми. 

Для виготовлення датчиків необхідно підбирати пари 
ДМТ1 і ДМТ2 з однаковими температурними 
коефіцієнтами, тоді при зміні температури струми 
колекторів будуть змінюватися однаково в обох 
транзисторах, а, значить, будуть компенсувати один одного. 

Таким чином, встановлено, що якщо комбінувати в 
мостовій схемі вимірювань полярні магніточутливі 
елементи, які мають однакову температурною чутливістю, 
то можна конструювати термостабільні датчики магнітного поля без втрат 
енергоефективності, оскільки при незначному збільшенні споживаної потужності 
виходить значне збільшення чутливості приладів. 

Описані прилади можуть бути використані в якості сенсорів магнітного поля в 
комунікаційних мережах, оскільки вони мініатюрні, в їх конструкції використовується 
тільки стандартна елементна база, і вони легко інтегруються в цифрові мережі, вельми 
енергоефективні, мають підвищену термостабільність. 

  
Рисунок 2 –  Вихідна характеристика датчика 

на основі ДМТ при різних значеннях 
напруги живлення: ε = 100 В (пунктирна крива),  

ε = 200 В (суцільна крива) 

 
Рисунок 3 – Схема датчика 

на основі двох ДМТ 
з протилежно 
чутливістю 
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ПІДВИЩЕННЯ ПРОПУСКНОЇ СПРОМОЖНОСТІ ВОСП 

 
Аннотация. Робота присвячена дослідженню відношення захищеності оптичного 

сигналу транспортної мережі з маршрутизацією за довжиною хвиль з урахуванням 
реальних параметрів передачі. 

 


