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Одним з перспективних наукових напрямів при створенні сенсорів тиску є 
використання залежності реактивних властивостей і від’ємного опору 
напівпровідникових приладів від дії зовнішніх фізичних величин.  

Електрична схема сенсора тиску з частотним виходом складається із 
біполярного і польового транзисторів. Перевагою чутливих елементів на основі 
транзисторів є високий рівень вихідного сигналу в порівнянні із тензодіодами 
та тензорезисторами. Зміна електричних параметрів тензочутливого елементу 
викликає зміну повного опору транзисторної структури, реактивна складова 
якого носить ємнісний характер. З'єднання паралельно з транзисторною 
структурою індуктивності утворює коливальний контур, втрати енергії якого 
компенсуються від’ємним опором транзисторної структури. Структура 
частотного сенсора тиску на основі біполярного тензотранзистора складається з 
тонкої кремнієвої мембрани товщиною 10 мкм, яка має квадратну форму. При 
цьому вона обрамована основою товщиною 300 мкм, яка складає з мембраною 
єдиний монокристал кремнію. Транзистори виготовляються за допомогою 
технології подвійної дифузій домішок бору і фосфору. Після виготовлення 
транзисторів формується область мембрани шляхом локального анізотропного 
травлення у розчині КОН. Використання механічної дії на транзистори за 
допомогою корундової голки має певні недоліки, які полягають в тому, що 
важко реалізувати відтворення механічних напруг в різних областях структури 
транзистора, а також складно розрахувати розподіл і величину цих напруг. 
Проектування тензотранзисторів які реалізовані на пружній мембрані, усуває ці 
недоліки і дає змогу підвищити чутливість, покращити термостабільність, 
зменшити розміри у порівнянні із терморезисторами. До параметрів 
біполярного транзистора, які змінюються під дією тиску, відносяться дифузійна 
ємність і її опір, бар’єрна ємність і її опір, коефіцієнт передачі струму та опір 
бази. Зміна цих параметрів під дією тиску приводить до зміни реактивної 
складової повного опору, що існує на колекторі біполярного і стоці польового 
транзисторів. Таким чином, частота генерації залежить від тиску. Розрахована 
відносна чутливість сенсора тиску з частотним виходом на основі біполярного 
транзистора складає 0,38. Це на порядок більше ніж у сенсорах, що 
використовують в якості чутливого елемента тензодіод – 0,006. 

Використання частоти дозволяє уникнути використання підсилювальних 
пристроїв і аналого-цифрових перетворювачів при подальшій обробці 
інформації, що знижує собівартість приладу. 


