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ПЕРЕЛІК УМОВНИХ СКОРОЧЕНЬ 

 

АЦП – аналого-цифровий  перетворювач; 

ГФ – головка фотометрична; 

ГР – радіометрична головка; 

ЗВТ – засіб вимірювальної техніки; 

НТД – нормативно-технічна документація; 

ОПЗ - область просторового заряду; 

ППТН-1 – прецизійний перетворювач струм-напруга; 

ПТН – перетворювач струм-напруга; 

ППУСП – програмний пристрій управління спектральним приладом; 

РКІ – рідкокристалічний індикатор; 

УФ-А – спектральний діапазон 400 - 315 нм;  

УФ-В – спектральний діапазон 315 – 275 нм;  

УФ-С – спектральний діапазон 275 - 180 нм; 

УФ – ультрафіолетове (випромінення); 

ФД – фотодіод; 

ФП – фотоприймач; 

ФЧЕ – фоточутливий елемент; 

V(λ) – відносна спектральна ефективність монохроматичного випромінення; 
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В С Т У П 

 
В наш час вирішальні впливи на розвиток рівня науки і техніки 

відіграють багато факторів, але одним з найважливіших з них є знаходження 

і впровадження новітніх технічних рішень. Незалежно від виду та напрямку 

науково-технічної діяльності, практично усі засоби дослідження в більшій 

або меншій мірі використовують інформацію, яку несуть різноманітні види 

оптичного випромінювання. Тому очевидно, що розробка новітніх засобів 

вимірювання енергетичних характеристик оптичного випромінення 

забезпечує прогрес не лише в окремій галузі, а є одним з визначальних 

факторів розвитку науки, техніки і виробництва. Крім того, контроль 

параметрів деяких видів випромінення забезпечує збереження здоров’я 

людей, які працюють в умовах їх дії. 

Подальший прогрес у напрямку розробки вимірювальної техніки для 

контролю параметрів різноманітних випромінень пов’язаний із застосуван-

ням нових ефектів для створення датчиків та новітніми досягненнями у 

технології їх виготовлення. Це потребує постійного пошуку нових підходів 

до конструювання приладів та розробки їх раціонального методичного та 

метрологічного забезпечення. 

 Підприємства практично усіх галузей України на сучасному етапі 

потребують оновлення, а в деяких випадках і повної заміни номенклатури 

контрольних та вимірювальних приладів, що застосовуються ними для 

моніторингу оптичного випромінення. Згідно Програми розвитку України 

пріоритетними визначені авіаційна, суднобудівна та космічна галузі. Їх 

подальший розвиток може бути забезпечений в тому числі не лише за 

рахунок економічного розвитку, а і завдяки сучасному рівню контролю умов 

праці з одного боку і контролю характеристик різноманітних випромінень з 

другого боку. Такий результат досягається у тісній співпраці з науковцями, 

які представляють прикладну науку. Оскільки в минулому підприємства 

України займали одне з провідних місць в колишньому СРСР, то їх 
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виробничий потенціал, при відповідній модернізації, може забезпечити 

подальший ефективний розвиток. 

 Можливості взаємного прямого перетворення електричної, теплової, 

електромагнітної енергії на основі ефектів, які виникають в твердих тілах, 

вже давно застосовуються в різноманітних пристроях. Все ширше впровад-

жується термоелектричні та фотоелектронні сенсори для створення систем 

виявлення і контролю різноманітного випромінення, в тому числі оптичного. 

Малі геометричні розміри, практично необмежений термін роботи та потен-

ційно висока надійність термоперетворювачів та фотоперетворювачів є 

визначальними при їх застосуванні в електроніці, приладобудуванні, 

медицині, інфрачервоній техніці та побуті. Але без метрологічного забезпе-

чення, яке відповідало би сучасним вимогам розвитку даного виду вимірю-

вань, такі перетворювачі і прилади на їх основі не здатні забезпечувати 

необхідний рівень точності та достовірністі відображення вимірювальної 

фізичної величини. Розробка пристроїв для реєстрації оптичного 

випромінення вимагає розуміння багатьох фізичних процесів, що протікають 

у детектуючих приладах, на основі яких працюють згадані пристрої при 

різних умовах. Врахування умов використання розроблених приладів, їх 

оптимізація, дозволяють розробляти та виготовляти засоби вимірювальної 

техніки різноманітного призначення, якості та надійності. 

 
Актуальність теми.  

Оптичні вимірювання є носієм величезної кількості інформації, яку 

використовують різні галузі науки. Воно створює унікальні можливості для 

дистанційного дослідження як мікро- так і макрооб’єктів, які знаходяться від 

нас на відстані як декількох нанометрів так і сотень парсек. Вивчення 

спектральних та інтегральних енергетичних величини оптичного випромінен-

ня має величезне значення для астрономічних, екологічних, біологічних 

досліджень, а також у матеріалознавстві, інформатиці, сучасних засобах 

зв’язку та безпеки. 
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В таких дослідженнях вирішальну роль відіграють з одного боку 

точність вимірювання енергетичних характеристик оптичного випромінення, 

з другого боку спосіб оброки, передачі та зберігання отриманої інформації, 

які на сучасному етапі забезпечуються комп’ютерною технікою. 

Тому дисертаційна робота присвячена дослідженню та вирішенню саме 

таких актуальних питань сучасної техніки як створення первинних перетво-

рювачів для вимірювання енергетичних характеристик оптичного випромі-

нення, зокрема ультрафіолетового (УФ), видимого (ВД), ближнього інфра-

червоного (ІЧ), а також лазерного випромінювання у діапазоні від 0,2 до 2 

мкм. Вимірювання енергетичних одиниць у кожному із зазначених діапазонів 

має свої особливості та складності, які остаточно не подолані ще й досі. 

Діапазони вимірювання енергетичних характеристик оптичного 

випромінення різноманітний, але його можна узагальнити керуючись, до 

прикладу санітарно-гігієнічними та екологічними вимогами. Практично в 

усіх спектральних діапазонах енергетичну освітленість потрібно вимірювати 

починаючі від 10-4 (і менше) до 103 – 105 Вт/м2. Для забезпечення таких 

діапазонів вимірювання потрібні первинні перетворювачі з нелінійністю 

енергетичної характеристики від 107 до 109 порядків. 

Актуальність досліджень УФ випромінення зумовлена тим, що воно 

широко використовується для знезаражування води, для створення 

стерильної атмосфери в операційних, у цехах для створення електронних 

пристроїв, у технологічних процесах, для профілактики різних захворювань, 

екологічних дослідженнях. Усі згадані процеси потребують моніторингу 

енергетичних характеристик УФ випромінення, подеколи у режимі реального 

часу, що не можливо без застосування комп’ютерної техніки. 

Складні задачі енергетичної радіометрії і фотометрії приходяться на 

видиму область спектра. Випромінення видимого діапазону спектру 

пов’язано, у першу чергу, із зоровим апаратом людини. Відхилення 

характеристик видимого випромінення від нормованих значень стає 

причиною різноманітних хвороб органів зору та нервової системи. Погане 
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налаштування джерел світла стає причиною техногенних аварій. 

Підвищення точності світлових вимірювань має значний економічний 

ефект, враховуючи кількість електроенергії, що використовується на 

освітлення, яка за даними Міжнародного агентства з енергетики складає 19 % 

загального обсягу електроенергії. Специфіка світлових вимірювань полягає у 

поступовому переході від зберігання і розповсюдження світлових величин за 

допомогою джерел, до зберігання і розповсюдження їх за допомогою 

фотометрів на основі первинних перетворювачів, що працюють у видимому 

діапазоні спектру. 

Зважаючи на очевидну важливість вимірювань енергетичних 

характеристики оптичного випромінення, створення відповідних засобів і 

методів вимірювання є актуальною та важливою задачею. Тому в ідеологію 

побудови такого засобу необхідно закласти найбільш перспективні технічні 

рішення, які б дозволили і в майбутньому розширювати можливості засобу. 

Зокрема, однією з важливих частин засобу вимірювання (радіометра, 

фотометра) є первинний перетворювач (приймач випромінювання). 

Прецизійність вимірювань базується перш за усе на точності перетворення 

енергії оптичного випромінення у електричний сигнал. З розвитком 

первинних перетворювачів у першу чергу пов'язаний прогрес у сучасній 

радіометрії і фотометрії. Тому дуже важливим напрямком є створення нових 

первинних перетворювачів оптичного випромінювання, а також 

удосконалення існуючих. 

Не менш актуальним є завдання комп’ютеризації методів моделювання 

та розробки новітніх засобів вимірювання параметрів оптичного 

випромінення, в тому числі енергетичних. Загально відома здатність 

комп’ютерної техніки як до моделювання на основі, зокрема, виміряних 

значень параметрів оптичного випромінення різноманітних процесів, їх 

динаміки та потенційної небезпеки з одного боку так і здатність зберігати 

величезні за об’ємом об’єми інформації, ставить завдання про створення саме 

комп’ютеризованих засобів вимірювання, здатних не лиши фіксувати 
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вимірювані величини, а і забезпечувати їх обробку та зберігання. Зокрема як 

у вимірювальному блоці приладу, так у ПК та обробку результатів 

вимірювання за допомогою спеціалізованого програмного забезпечення. 

Актуальність досліджень енергетичних характеристик оптичного 

випромінення зумовлена тим, що воно широко використовується у 

господарський діяльності, для профілактики захворювань, екологічному 

моніторингу. Впливає на зоровий апарат людини та нервову систему, що, у 

свою чергу стає причиною техногенних аварій за людським фактором. 

Оптичне випромінення несе багато інформації про процеси, що протікають 

всередині речовини, і достовірність цієї інформації визначається в першу 

чергу достовірність роботи первинних перетворювачів. 

Зважаючи на очевидну важливість вимірювань енергетичних 

характеристик оптичного випромінення, створення відповідних прецизійних 

первинних перетворювачів та засобів і методів вимірювання є актуальною та 

важливою задачею. 

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

Тема дисертаційної роботи відповідає проблемам, над розв’язанням 

яких працює НВФ «Тензор», а саме розробка оптимальних засобів 

вимірювальної техніки, для безконтактного вимірювання енергетичних 

параметрів оптичного випромінювання, зокрема для контролю технологічних 

процесів, екологічного та санітарного моніторингу. 

Робота виконувалась у відповідності з «Національною програмою 

поліпшення стану безпеки, гігієни праці та виробничого середовища на 2000 

– 2005 роки» (Затверджена постановою Кабінету Міністрів України за № 

1320 від 10 жовтня 2001 року. Розділ IV. «Забезпечення працівників засобами 

колективного захисту та контролю виробничого середовища. Підрозділ 2. 

Створення приладів для здійснення контролю параметрів виробничого 

середовища та мікроклімату на робочих місцях», зокрема ДКР «Розроблення 

приладів дозиметричного контролю шкідливих виробничих факторів 
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кумулятивної дії» (ДРН 0105U003941, 2002-2005 р., науковий керівник), а 

також у рамках виконання наступних робіт: ДКР «Розробка та виготовлення 

комплекту приборів для визначення коефіцієнту світлоповертання» (ДРН 

0106U011312, 2006-2007 р., науковий керівник); ДКР «Розробка та виготов-

лення радіометра для випробувань пожежних сповіщувачів полум’я» (ДРН 

0107U008401, 2007 р., науковий керівник); НДР «Дослідження метрологічних 

та функціональних характеристик засобів вимірювальної техніки для 

контролю шкідливих та небезпечних факторів оптичного випромінювання на 

робочих місцях, їх метрологічного та методичного забезпечення для аналізу 

професійної та виробничо-обумовленої захворюваності, викликаної профе-

сійною діяльністю та розроблення пропозицій щодо заходів з профілактики» 

(ДРН 0107U012906, 2007 р., науковий керівник); НДР «Розробка та виготов-

лення вузько смугових світлофільтрів для виділення ліній ртуті в ультрафіо-

летовому (УФ) та видимому спектральному діапазонах для комплектації 

установки для формування стабільних потоків випромінювання в УФ – діапа-

зоні (освітлювач УФ – діапазону) ИДНМ4.020.00.00.» (ДРН 0111U003836, 

2010 р., науковий керівник); НДР «Апаратно-програмний комплекс для 

екологічного моніторингу рівня ультрафіолетового та радіаційного випромі-

нювання навколишнього середовища (ДРН 01100U000186, 2010 – 2011 рр., 

виконавець); ДКР «Розробка та дослідження дослідного зразка вимірювача 

коефіцієнту пульсації джерел світла. Розроблення та дослідження вимірюва-

ча інтенсивності та дози УФ випромінювання в діапазонах А, В, С» (ДРН 

0111U003835, 2010-2011 р., виконавець); ДКР «Розробка та підготовка до 

серійного виробництва багатофункціонального засобу вимірювальної техніки 

для здійснення контролю параметрів світлового виробничого середовища» 

(ДРН 0113U007394, 2013 р., виконавець). 

Мета і задачі дослідження.  

Метою досліджень є створення комплексної теорії та практики 

розроблення первинних перетворювачів для вимірювання енергетичних 
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характеристик оптичного випромінення в УФ, ВД, ближньої ІЧ, а також 

лазерного випромінення у діапазоні від 0,2 до 2 мкм. 

 Для досягнення поставленої мети необхідно вирішити такі задачі: 

 1. Провести аналіз наявних первинних перетворювачів для вимірю-

вання енергетичних характеристик оптичного випромінення на їх основі. 

 2. Провести теоретичні дослідження щодо аналізу параметрів 

фотодіодів, чутливих в УФ, ВД та інфрачервоній (ІЧ) ділянках спектру 

оптичного випромінення та розробити шляхи їх покращення для створення 

на їх основі сучасних комп’ютеризованих прецизійних засобів вимірювання 

енергетичних характеристик оптичного випромінення. 

 3. Розробити теоретичні моделі, а на їх основі - первинні перетворювачі 

(фотодіоди) для вимірювання енергетичних характеристик оптичного 

випромінення. 

 4. Проаналізувати чинники, що впливають на чутливість первинних 

перетворювачів (фотодіодів), які працюють в умовах фонової освітленості. 

 5. Розробити метрологічне вимірювальне обладнання для забезпечення 

дослідження та контролю параметрів створюваних первинних 

перетворювачів для вимірювання енергетичних характеристик оптичного 

випромінення. 

 6. На основі створених первинних перетворювачів запропонувати 

конструкції засобів вимірювання енергетичних характеристик оптичного 

випромінення у УФ, ВД та ближньому ІЧ діапазонах спектру. 

 7. Розробити науково-технічні засади для розробки засобів 

вимірювання параметрів лазерного випромінювання у спектральному 

діапазоні 0,2 – 2 мкм, зокрема первинних перетворювачів, схемо-технічних 

та програмних засобів. 

Об’єкт досліджень 

Процеси детектування оптичного випромінення та перетворення його в 

енергетичні одиниці. 
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Предмет досліджень 

Первинні перетворювачі та засоби вимірювання для дослідження 

енергетичних характеристик оптичного випромінення. 

Методи досліджень 

Методологічну основу наукових досліджень становить комплексний 

підхід щодо аналізу характеристик засобів вимірювання потоків оптичного 

випромінення. 

Теоретичний аналіз проведений в дисертаційній роботі, ґрунтується на 

положеннях фізики твердого тіла, мікрофотоелектроніки, методах 

підвищення точності вимірювальних засобів, теорії похибок та опрацювання 

результатів вимірювань. 

Експериментальні дослідження проводились з використанням 

оптичних, електричних і температурних методів вимірювань, високоточної 

апаратури і засобів обчислювальної техніки. 

Новизна 

1. Розвинуто теорію генерації фотоструму фотодіодів, яка дала змогу 

вперше показати, що дрейф носіїв струму в області просторового заряду, а 

саме - приріст струму в зовнішньому колі фотодіоду (струму фотосигналу), 

можна представити як залежність від двох функцій: координат напруженості 

електричного поля і густини генерації струму фотосигналу, а величина цього 

струму залежить від конкретного виду цих функцій. 

2. На основі теоретичних досліджень функцій координат напруженості 

електричного поля і густини генерації струму фотосигналу у кристалі 

фотодіоду вперше показана можливість використання фотодіодів на 

частотах, що значно перевищують їх граничну частоту. 

3. Вперше створена система рівнянь і нерівностей, яка враховує 

конструктивні параметри епітаксіальної структури n+-n-GaP-SnO2(F), 

фотоелектричні властивості напівпровідника і бар'єрного шару та 

спектральний коефіцієнт пропускання плівки SnO2(F) для досягнення 

максимального значення монохроматичної чутливості в діапазоні довжин 
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хвиль 250 - 350 нм до 0,1 - 0,15 А/Вт та динамічного діапазону не менше 

семи порядків. 

4. Вперше встановлено, що просвітлюючи покриття на основі двоокису 

олова, легованого фтором з концентрацією до 1020 см-3 товщиною 20 – 30 нм, 

підвищують чутливість фотодіодів, чутливих в УФ області спектра на основі 

селеніду цинку і фосфіду галію до 20 – 40 % в залежності від довжини хвилі. 

5. На основі теоретичних досліджень механізму поглинання оптичного 

випромінення фотодіодом вперше запропоновано математичну модель, яка 

враховує товщину напівпровідникової підкладки, глибину поглинання 

робочої довжини хвилі, глибину поглинання довжини хвилі фонового 

випромінення, дифузійну довжину неосновних носіїв заряду, глибину 

залягання p-n переходу і ширину області просторового заряду, врахування 

якої забезпечує стійкість до впливу фонового засвітлення з довжиною хвилі 

меншою, ніж робоча довжина хвилі, зокрема до випромінення з довжиною 

хвилі 0,95 мкм потужністю до 100 мВт і при дії сонячного випромінення з 

освітленістю 20000 - 40000 лк. 

6. Розвинута математична модель механічних коливань 

термоелектричних модулів Пельт’є, призначених для охолоджування 

фотодіодів, на основі врахування товщини шарів припою, розташованих на 

торцях гілок ТЕМ, а також розкиду модуля Юнга, що дозволило значно 

уточнити значення розрахункових власних частот коливань ТЕМ і підвищити 

їх надійність до терміну безперервної роботи не менше 12000 годин в 

безперервному режимі і 3000 ч. в циклічному режимі з часом виходу на 

робочий режим 3 - 5 секунд і нерівномірністю температури по поверхні 

холодної грані ТЕМ не більше 0,25 оС. 

7. Отримала подальший розвиток математична модель 

двохспектрального фотоприймача («сандвіч структура») згідно з якою 

вперше визначено оптимальне співвідношення між робочими довжинами 

хвиль, діаметром зонда оптичного випромінення, яке просвічує кристал 

верхнього фотоприймача, площею відбивання дзеркального контакту з його 
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тильного боку та його товщиною і величинами чутливості верхнього і 

нижнього фотоприймачів, що дозволило мінімізувати втрати чутливості 

нижніх перетворювачів за наявності оптичних завад на довжині хвилі 1,06 

мкм, не більше ніж на 25 %. 

8. На основі теоретичних та технологічних досліджень удосконалено  

принципи конструювання термостабілізованих лавинних і нелавинних 

германієвих фотодіодів на основі епітаксійних структур для забезпечення 

монохроматичної чутливості на довжині хвилі 1,55 мкм до 20 А/Вт (лавинні 

фотодіоди) та до 0,85А/Вт (звичайні фотодіоди), які базуються по-перше на 

зниженні дифузійної складової темнового струму, що забезпечується 

концентрацією неосновних носіїв заряду в області p-n переходу на рівні 1017 - 

1018 см-3, по-друге, - на близькості товщини області просторового заряду і 

епітаксійний шару, по-третє, - на забезпеченні градієнта електричного поля 

до 2 В/мкм в області р-n переходу та 1 В/мкм у збідненій області. 

 9. Вперше на основі метода графічного перемноження кривих 

спектральної чутливості фотодіодів на основі германія, кремнію і фосфіду 

галію та спектральних характеристик пропускання пластин з аналогічного 

матеріалу розроблена модель трьохспеткрального фотоприймача для 

забезпечення вимірювання параметрів лазерного випромінення у 

спектральному діапазоні від 0,22 до 1,6 мкм, в якому фотодіоди, чутливі в 

різних спектральний діапазонах, розташовані в стовпчик, один над іншим, 

яка забезпечує монохроматичну чутливість фотодіодів (в максимумі 

спектральної характеристики) не меншу 0,2 А/Вт для фотодіода на основі 

фосфіду галію, не менше 0,33 А/Вт для фотодіода на основі кремнію і 0,35 

А/Вт для фотодіода на основі германію. 

Практичне значення результатів. 

1. Cтворено низку первинних перетворювачів (фотодіодів) на основі 

германію, кремнію, фосфіду галію, селеніду цинку для комплектації 

комп’ютеризованих прецизійних засобів  вимірювання  енергетичних  харак- 
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теристик оптичного випромінення; 

2. Розроблені, досліджені та впроваджені у виробництво фотодіоди з 

підвищеною чутливістю в ультрафіолетовій області спектру УФД20 на 

основі Ni-GaP-SnO2-Іn та УФД-04-16 на основі Ni-ZnSе(Ті)-Іn; 

3. Модифікована технологія фоточутливих елементів на основі n+-n-

GaP-SnO2(F), струмова монохроматична чутливість яких на довжині хвилі 

254 нм сягає 0,1 А/Вт при межах основної відносної похибки вимірювання ± 

15 %, рівномірність чутливості по поверхні структури складає біля 4 %; 

4. На основі теоретичних та технологічних досліджень встановлено 

існування залежності між величиною темнового струму, товщиною 

гетеруючого шару та формою металізації зворотного боку кристала p-i-n 

фотодіоду, врахування якої дозволяє зменшити величину питомого значення 

темнового струму на порядок. 

5. Розроблено низку фотодіодів на основі кремнію, здатних упевнено 

реєструвати корисний оптичний сигнал в умовах фонової заствітленісті; 

6. Розроблено фотодіоди на основі епітаксійного та монокристалічного 

германію з чутливістю не менше 0,74 А/Вт на довжині хвилі 1,5 мкм; 

7. Розроблено та досліджено двохспектральний фотодіод на основі 

кремнію оригінальної конструкції, який забезпечує прийом оптичного 

сигналу робочої довжини хвилі за наявності оптичних завад з втратою 

початкової чутливості на довжині хвилі 1,06 мкм, не більше 25 % для 

вимірювання параметрів лазерного випромінення у діапазоні 0,4 – 1,1 мкм; 

8. Для забезпечення вимірювання параметрів лазерного випромінення у 

спектральному діапазоні від 0,22 до 1,6 мкм запропоновано, розроблено та 

досліджено трьохспектральний фотоприймач, в якому фотодіоди, чутливі в 

різних спектральний діапазонах, розташовані в стовпчик, один над іншим, 

при цьому фотодіоди, розташовані зверху, виконують функції оптичних 

фільтрів по відношенню до фотодіодів, розташованих нижче; чутливості 

фотодіодів (в максимумі спектральної характеристики), що входять до складу 

запропонованого фотоприймача, є не меншою 0,2 А/Вт для фотодіода на 
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основі фосфіду галію, не менше 0,33 А/Вт для фотодіода на основі кремнію і 

0,35 А/Вт для фотодіода на основі германію; 

9. Розроблені спеціалізовані термоелектричні модулі Пелт’є 

підвищеної надійності для термостабілізації і забезпечення мінімальних 

шумів фотодіодів, які є чутливими у ближній інфрачервоні області спектру 

оптичного випромінення; 

10. Розроблено спеціалізоване програмне забезпечення, яке дозволяє 

автоматично вносити поправки у результати вимірювань, пов’язані з 

відмінністю спектральної характеристики чутливості радіометричної головки 

від ідеальної - досягнення П-подібності та врахування відмінності спектру 

джерела випромінення від ідеального; 

11. Створено комплекс метрологічного обладнання для перевірки 

параметрів первинних перетворювачів, призначених для вимірювання 

енергетичних параметрів оптичного випромінення та приладів на їх основі з 

покращеними метрологічними характеристиками. 

12. На основі створених первинних перетворювачів для вимірювання 

енергетичних характеристики оптичного випромінення розроблено та 

впроваджено у серійне виробництво низку засобів вимірювальної техніки для 

вимірювання таких світлотехнічних параметрів як освітленість, сила світла, 

яскравість, енергетична освітленість та енергетична доза, а саме: фотометри 

«Тензор-26» та «Тензора-26М» для вимірювання освітленості в діапазоні від 

1 до 2·105 лк, сили світла в діапазоні від 1 до 2·105 кд;  УФ радіометр Тензор-

31 для вимірювання енергетичної освітленості в діапазоні 10-4 - 2⋅102 Вт/м2; 

УФ дозиметри Тензор-51, Тензор-52, Тензор-53 для вимірювання 

енергетичної дози в діапазоні 10 – 1·107 Дж/м2; комп’ютеризований УФ 

радіометр-дозиметр Тензор-71; установку ИДНМ4.023.000.000 для 

забезпечення вимірювання питомого коефіцієнта сили світла матеріалів зі  

світлоповертаючим ефектом в діапазоні від 10-1 до 104 кд/(лк⋅м2); 

13. Створено концептуальну схему комп’ютеризованого вимірювача 

параметрів лазерного випромінення Тензор-81 з комплектом змінних 
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радіометричних головок для визначення та розрахунку на основі 

розробленого алгоритму потужності енергетичних величин та тривалості 

імпульсу лазерного випромінення. Діапазон вимірювання потужності 

лазерного випромінення розробленим приладом складає 0,03 – 300 мВт; 

діапазон вимірювання енергетичної освітленості в усіх спектральних 

діапазонах складає 10-3 - 103 Вт/м2; діапазон вимірювання енергетичної 

експозиції в усіх спектральних діапазонах складає від     1 Дж/м2 до 1·104 

Дж/м2; мінімальна вимірювальна тривалість лазерного імпульсу 25 нс у 

спектральному діапазоні 0,4 - 1,1 мкм; оцінка межі основної відносної 

припустимої похибки вимірювання потужності складає близько ± 18 %. 

Особистий внесок здобувача. 

Основні положення і результати дисертаційної роботи отримані 

автором самостійно. У роботах, виконаних у співавторстві. Ю.Г. 

Добровольському належить постановка завдання [63, 146, 154, 155, 157, 173, 

193, 194, 196, 222, 253, 261, 262, 274, 288, 391], розробка методів [40, 146, 

154, 155, 157, 195, 202, 248, 253, 256, 257, 261, 274, 284, 288] та конструкцій 

[40, 154, 155, 157, 176, 186, 193, 194, 196, 202, 207, 218, 222, 248, 251, 256, 

253, 261, 262, 263, 274, 284, 300, 305, 308, 331, 304] для його вирішення, 

аналізування [9, 63, 146, 154, 155, 157, 173, 186, 193, 194, 196, 202, 207, 222, 

248, 253, 257, 262, 263, 292, 300, 304,305, 308, 319] отриманих результатів. 

Апробація. 

Основні результати дисертаційної роботи доповідались та 

обговорювались на: Першій  Промисловій  міжнар.  наук.-техн.  конф.  

«Эффективность реализации научного, ресурсного и промышленного 

потенциала в современных условиях», м. Славське. –Київ: УИЦ «Наука. 

Техника. Технология», 2001; 9 міжнар. семінарі-виставці "Современные 

методы и средства неразрушающего контроля и технической диагностики". 

Ялта, 2001; джругій міжнар. наук.-практ. конф. "Современные 

информационные и электронные технологии" – СИЭТ-2001". Одесса, 2001; 
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сьомій міжнародній наук.-техн. конф. «Волоконная оптика в системах связи, 

промышленной автоматике и медицине». Запоріжжя, 2001; третій міжнар. 

наук.-практ. конф. "Современные информационные и электронные 

технологии" – СИЭТ-2002". Одеса, 2002; VI міжнар. наук.-практ. конф. 

"Систамы и средства передачи и обработки информации" – ССПОИ-2002". 

Одеса, 2002; 10 міжнар. конф. і виставці "Современные методы и средства 

неразрушающего контроля и технической диагностики". –Ялта. -2002; VII 

міжнар. наук.-практ. конф. «Системы и средства передачи и обработки 

информации» (ССПОИ∼2003). Одеса. –2003; IX міжнар. конф. «Физика и 

технология тонких пленок». –Івано-Франківськ. –2003; IV міжнар. 

українсько-російського семінару «Нанофизика и Наноэлектроника», присвя-

ченого 100-річчю з дня народження академіка В.Е. Лашкарьова.- Київ. -2003; 

наук.-практ. конф. «Современные информационные и електронные 

технологии». –Одеса. –2004; VIII міжнар. наук.-практ. конф. «Системы и 

средства передачи и обработки информации» (ССПОИ-2004). –Одеса. –2004; 

ІІ Української наук. конф. з фізики напівпровідників УНКФН-2. – Чернівці-

Віжниця. –2004; 12 міжнар. конф. “Современные методы и средства 

неразрушающего контроля и технической диагностики”. –Ялта. -2004; «18 

междунар. конф. по фотоэлектронике и приборам ночного видения». 

Москва., 2004; 7 міжнар. наук.-практ. конф. "Современные информационные 

и электронные технологии". Одесса, "СИЭТ-2006"; «19 междунар. конф. по 

фотоэлектронике и приборам ночного видения». Москва., 2006; Symposium h 

Photon-assisted Synthesis and Processing of Functional Materials 29/05/2006; 

наук.-прак. конф. «Сенсорна електроніка». Одеса., 2006, 2007, 2008; «ХХ 

междунар. конф. по фотоэлектронике и приборам ночного видения». Москва, 

2008; ІІІ міжнар. наук.-техн. конф. «Світлотехніка й електротехніка: історія, 

проблеми й перспективи». Тернопіль, 2008; ІІІ міжнар. наук.-практ. конф. 

«Сучасні проблеми світлотехніки». Харків, 2009; міжнар. сімпозіума кріїн 

СНГ «Атмосферная радиация и динамика (МСАРД-2009), Санкт-Петербург, 

2009; наук.-практ. конф. «Сенсорна електроніка «Сенсор-2009». Одеса., 2009; 
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16 міжнар. конф. з автоматичного управління «Автоматика-2009». – 

Чернівці: Книги–ХХІ, 2009; International Conference TCSET’2010, February 

23-27, 2010, Lvbiv-Slavske, Ukraine; 20 міжнар. Кримській конф. «СВЧ-

техника и телекоммуникационные  технологии» (КрыМиКо’2010). 

Севастопіль, 2010 г.; ІV міжнар. наук.-техн. конф. «Сучасні проблеми 

світлотехніки та електроенергетики». - Харків, 2011; 10th International 

Conference on Correlation Optics - "Correlation Optics '11", Чернівці, 2011; 21 

міжнар. Кримській конф. «СВЧ-техника и телекоммуникационные  

технологии» (КрыМиКо’2011). Севастопіль, 2011 р; 1 всеукраїнській наук.-

практ. конф. ”Фізико - технологічні проблеми радіотехніки пристроїв, засобів 

телекомунікацій, нано- та мікроелектроніки”, –Чернівці, 2011; IV міжнар. 

наук.-техн. конф. «Світлотехніка й електроенергетика: історія, проблеми, 

перспективи», 2012 р., Тернопіль; «22 Международной научно-технической 

конференции по фотоэлектронике и приборам ночного видения». Москва, 

2012; XX-th International Symposium “Advansed disly and lighting techologes”, 

Crimea, Ukraine, 2012; 11th International Conference on Correlation Optics, 

"Correlation Optics '13", Чернівці, 2013. 

Публікації за темою дисертації. 

Результати дисертації відображені у 96 публікаціях: 1 монографія, 45 

статей у провідних фахових виданнях України і іноземних фахових виданнях, 

в тому числі (в іноземний наукометричній базі 10), 2 патенти України, 5 

деклараційних патентів України, 2 патенти України на корисну модель, 50 

тези доповідей на конференціях. 

Структура дисертації. 

Дисертація складається із вступу, восьми розділів оригінальних 

досліджень, висновків, списку використаних джерел та додатків. Вона 

містить 359 сторінку, із них 318 сторінок основного тексту, 2 таблиці на 

окремих аркушах, 114 рис. та фото, 34 табл., список використаних джерел з 

343 найменувань на 37 стор., 13 додатків на 13 стор. 
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РОЗДІЛ ПЕРШИЙ 

АНАЛІТИЧНИЙ ОГЛЯД ІСНУЮЧОГО РІВНЯ ПЕРВИННИХ 

ПЕРЕТВОРЮВАЧІВ ДЛЯ ВИМІРЮВАННЯ ЕНЕРГЕТИЧНИХ 

ХАРАКТЕРИСТИК ОПТИЧНОГО ВИПРОМІНЕННЯ  

 
 

1.1 Аналітичні дослідження щодо розрахунку та теоретичному 

аналізу параметрів створюваних первинних перетворювачів, зокрема 

фотодіодів. 

Для вимірювання енергетичних характеристик оптичного 

випромінювання застосовуються різноманітні первинні перетворювачі. 

Зокрема розрізняють декілька їх типів: це вакуумні фотоелементи, 

фотоелектронні помножувачі та напівпровідникові фотоприймачі (фотодіоди 

та фотоприймальні пристрої). 

В [1-5] приведені основні фізичні принципи побудови фотоприймачів, 

чутливих у УФ, ВД та ІЧ спектральних діапазонах та максимальні значення 

їх параметрів, які достатньо повно характеризують їх як приймачі оптичних 

сигналів та елементи електричного кола. 

Існують різні за своєю природою приймачі оптичного випромінювання, 

але найбільш придатні для його детектування є напівпровідникові фотодіоди, 

які мають досить високу чутливість до випромінювання та малий час 

фотовідгуку (час зростання) [6, 3-5]. Крім того, вони мають відносно 

невелику ціну у порівнянні наприклад з фотоелектронними помножувачами 

та різного роду болометрами. Тому, у подальшому зосередимося саме на 

цьому класі первинних перетворювачів – фотодіодах. 

Аналітичні дослідження щодо розрахунку та теоретичному аналізу 

параметрів створюваних фотодіодів, які передували нашим дослідженням, 

наведені нижче. 

В [7] було виведено аналітичну залежність питомої провідності (1/R0A) 

елементів структури від відношення периметру до площі детектора (Р/А). 
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Тут  Р – периметр фоточутливого елементу, А -  його площа, R0 – загальний 

опір р-n-переходу при нульовому зміщенні фотодіоду, який визначається з 

вольт-амперних характеристик фотодіоду. При цьому показано, що при 

заданих значеннях довжини дифузійного пробігу Ln та концентрації np 

неосновних носіїв заряду в області p-n-переходу, залежність (1/R0A)=f(Р/А), 

обумовлена поверхневими та крайовими струмами, моделюється лінійною 

або квадратичною функцією. 

В [8] розглядається стаціонарна фізикотопологічна модель p-i-n 

фотодіода на основі двовимірного дрейфово-дифузійного опису процесів 

переносу носіїв заряду в багатошарових гетероструктурах InхGa1-хAsуР1-у/InP. 

Розраховано залежності рухливості носіїв заряду від концентрації легуючих 

домішок і напруженості електричного поля в області просторового заряду 

(ОПЗ) р-і-n-переходу. В [9] розглядаються шляхи зменшення генераційної 

складової темнового струму, який є характерним  параметром фотодіодів, які 

працюють у фотодіодниму режимі. Також цей параметр контролюється и для 

фотодіодів, які працюють у фотогальванічному режимі для визначення якості 

створеного p-n переходу. Проведено аналіз впливу конструктивних 

параметрів на основні експлуатаційні характеристики фотодіодів великої 

площі, запропоновано шляхи розширення їх динамічного діапазону. 

Зменшенню об’ємної (генераційної) складової темнового струму також 

присвячено багато робіт, проведених у 80- 90- роки минулого століття. У [10] 

запропоновано для покращання характеристик p-n переходу під областю його 

виходу на поверхню кристалу, на зворотному боці, формувати p-n перехід, 

який мав би сприяти зниженню концентрації носіїв заряду у цій критичній 

області. Слід зауважити, що при застосуванні такого рішення у фотодіоді, з 

одного боку такий перехід здатний утворити певний бар’єр під областю 

виходу p-n переходу на поверхню, і таким чином зменшити темновий струм. 

Але для фотодіодів, які оптимізовано на прийом довгохвильового оптичного 

випромінювання, такий додатковий перехід відтягне на себе частку 
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фотогенерованих носіїв заряду, і, таким чином, зменшить довгохвильову 

чутливість приладу. 

Конструкція фотодіоду з малим темновим струмом [11], передбачає 

створення в об’ємі кристала фотодіода додаткової області протилежного з 

матеріалом кристалу типу провідності. Практично йдеться про створення 

додаткового p-n переходу, але не на зворотному боці кристалу, як це 

зроблено у [12], а безпосередньо в об’ємі кристалу. Така конструкція дійсно 

здатна забезпечити малі значення темнового струму, але, як і у [11], її 

застосування веде до зменшення довгохвильової чутливості. 

В [13] отримані аналітичні вирази для ємності фотодетекторів, р-область 

яких має сітчасту структуру, проведено аналіз впливу розмірів комірки і 

дифузійної довжини неосновних носіїв заряду на їх чутливість у 

спектральному діапазоні 0,6 – 1,0 мкм, наведені експериментальні 

характеристики фотодіодів із сітчастим p-n-переходом з розміром комірок 

50×100 мкм. В [14] запропонований фотодіод ФД337А, в якому завдяки 

конструкції p-n переходу мінімізований рівень тнмнових струмів. 

Суттєве значення для визначення можливостей майбутнього фотодіоду, 

має його частотна характеристика. Тому задача точної оцінки цієї 

характеристик є актуальною для сучасної електронної техніки, зокрема для 

конструювання напівпровідникових фотодіодів. У разі поглинання оптичного 

випромінення тільки в ОПЗ і на зневажливо малих відстанях навколо неї, 

наприклад, у фотодіоді, який має збіднену область (і – область), або області 

просторового заряду, частотні характеристики визначатимуться, в 

основному, часом прольоту носіїв заряду, що генеруються, через ОПЗ [5,  15-

17]. 

В [5, 18] розглянуто питання кінетики фотовідповіді фотодіода при 

прольоті носіїв заряду через ОПЗ, проте цей розгляд носить не достатньо 

глибокий характер, що не дозволяє використовувати його результати при 

інженерних розрахунках при конструюванні високочастотних фотодіодів. В 

[19] розглянуті залежність вихідного сигналу фотодіода і його частотної 
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характеристики від вхідного опору і ємності попереднього підсилювача. Це 

дослідження, як і дослідження впливу вибухових шумів на параметри 

фотодіода, проведені в [20] висвітлюють окремі питання, пов'язані з 

конструюванням фотодіодів. 

В певних публікаціях розглядаються теоретичні засади отримання 

підвищеної чутливості кремнієвих фотодіодів в УФ області спектру 

оптичного випромінювання. Зокрема в [21] розглядається удосконалений  

кремнієвий УФ фотодіод, розроблений в ОАО "ОКБ-Планета" (Великий 

Новгород) і НовГУ ім. Ярослава Мудрого з високим квантовим виходом в 

УФ області спектра і зниженою чутливістю у видимій області, який було 

отримано імплантацією миш’яку в кремній р-типу с неоднорідним 

розподілом домішки. Такий результат отримано на основі аналізу рівнянь, 

що визначають залежність квантового виходу від концентрації домішок у 

легованій області [5] та врахування флуктуації коефіцієнта збирання 

фотогенерованих носіїв заряду у короткохвильової області спектру 

оптичного випромінення [22]. Отримані фотодіоди мали внутрішній 

квантовий вихід близький до 100 % на довжинах хвиль 300–450 нм, і у 5 – 10 

разів менше на довжинах хвиль 600 – 900 нм. Очевидно, що по при отримані 

результати, нові фотодіоди залишаються чутливими у видимій області 

спектру, а їх чутливість, за рахунок імплантації миш’яку в якості донора, 

збільшується лише у довгохвильові області УФ спектру. 

В [23, 24] запропоновано оцінювати один з параметрів, що характеризує 

струмову монохроматичну чутливість через поріг чутливості Pth за 

розрахунковим значенням струму шуму In, що визначається виміряними 

значеннями диференційного опору R0 і максимальним значенням струмової 

монохроматичної чутливості Siλ. 
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      Т – температура середовища. 
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1.2 Особливості вимірювання енергетичних характеристик 

(радіометрії) УФ випромінення 

 
З огляду на актуальність питання контролю параметрів УФ 

випромінювання, особливо з точки зору охорони праці, здоров’я працівників, 

які безпосередньо працюють із джерелами УФ випромінювання Уряд 

України поставив завдання в рамках Національної програми поліпшення 

стану безпеки, гігієни праці та виробничого середовища на 2001-2005 роки, 

яка була затверджена постановою Кабінету Міністрів України за № 1320 від 

10 жовтня 2001 року, забезпечити виробничий сектор держави, а також 

установи міністерства охорони здоров’я, установи Держгірпромнагляду, 

Держспоживстандарту, та лабораторії охорони праці підприємств України 

сучасними вітчизняними засобами вимірювальної техніки, які би не 

поступались своїми метрологічними, функціональними та ергономічними 

параметрами кращім світовим аналогам. 

Це державне завдання було віднесено до розділу IV Національної 

програми «Забезпечення працівників засобами колективного захисту та 

контролю виробничого середовища. Підрозділ 2. Розроблення приладів 

дозиметричного контролю  шкідливих  виробничих факторів кумулятивної 

дії» [25]. 

УФ випромінення характеризується тими ж параметрами і 

характеристиками, як і будь-яке оптичне випромінення - довжиною хвилі 

(для монохроматичного випромінювання), спектральним діапазоном (для 

широкосмугового випромінювання), інтенсивністю яка в деяких джерелах 

називається також енергетичною освітленістю [25, 26], потужністю, 

енергією, тривалістю імпульсу і часом наростання перехідної характеристики 

(якщо джерело працює в імпульсному режимі), коефіцієнтом пульсації (для 

пульсуючих джерел). Існують і інші, специфічні параметри, які 

представляють інтерес для суто вузьких фахівців, як, наприклад біодоза УФ 
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випромінення, яка визначається як половина часу за який шкіра людини, в 

результаті загару, злегка червоніє. 

Одно з головних вимог, які висуваються як до первинного 

перетворювача УФ випромінювання та і до УФ радіометру на його основі, є 

діапазон вимірювання інтенсивності. Зокрема, сучасний рівень техніки 

дозволяє для певних спектральних діапазонів створювати ексклюзивні 

радіометри з діапазоном вимірювань від 10-8 до 2000 та більше Вт/м2. Але 

забезпечення такого діапазону вимірювань надто складна та витратне 

завдання. Тому варто обмежитись певною задачею, яка має широке 

застосування. Зокрема радіометрією для контролю санітарних норм 

інтенсивності УФ випромінення у виробничому середовищі. Вимоги до 

такого радіометра сформульовані у відповідних нормативних документах. 

Зокрема для забезпечення санітарно-гігієнічних умов праці людей, 

працюючих в умовах підвищеної УФ радіації, розроблені нормативи 

припустимої УФ опроміненості [27 - 29], в областях УФ-А (400 - 315 нм), 

УФ-В (315 - 280 нм) і УФ-С (280 - 200 нм), які встановлюють наступні 

вимоги до УФ радіометрів, а відтак і до первинних перетворювачів УФ 

випромінення: діапазон вимірювання енергетичної освітленості від 10-4 до 

200 Вт/м2. В цьому діапазоні нелінійність енергетичної характеристики не 

повинна перевищувати 1%, а темновий струм бути не більше 1 нА при 10 мВ. 

Для створення первинних перетворювачів УФ випромінення та УФ 

радіометрів на їх основі світового рівня варто порівняти вимоги стандартів 

різних країн із вимогами українських стандартів, що регламентують вимоги 

до засобів вимірювальної техніки для УФ радіометрії в охороні праці. 

Порівняльні вимоги нормативної бази, яка визначає санітарні вимоги до умов 

праці при УФ опроміненні у різних країнах, наведені у таблиці 1. 

 Зрозуміло, що спектральні діапазони співпадають, оскільки вони (А, В, 

С) введені на основі міжнародної домовленості. Вимоги до контрольованих 

значень величин інтенсивності УФ випромінення між Україною та Росією 

суттєво відрізняються, а між Україною та Білоруссю не відрізняються.



Таблиця 1.  
Порівняльні вимоги нормативної бази, яка визначає санітарні вимоги до умов праці  

при УФ опроміненні у різних країнах 
 

Стандарт, країна Спектральний 
діапазон, нм 

Енергетична 
освітленість, Вт/м2 

Енергетична 
доза, Дж/м2 

400 – 315 (УФ-А) 50,0   

315 – 280 (УФ-В) 0,05   

ДНАОП 0.03-3.17-88 Санітарні норми УФ випромінення у 

виробничих приміщеннях (№ 4557-88). Україна 

280 – 200 (УФ-С) 0,001   

400 – 315 (УФ-А) 0,1-500,0  0,01-2000,0  

315 – 280 (УФ-В) 0,01 - 50  0,01 - 200  
ГОСТ Р 8.590-2001. Средства измерений характеристик ультра-

фиолетового излучения в охране труда. Методика поверки [30] 

Російська Федерація. 
280 – 200 (УФ-С) 0,001 - 20  0,01 – 30  

Санитарные нормы ультрафиолетового излучения 

производственных источников 2.2.4-13-45-2005 [31].  

Республіка Беларусь 

315-400  (УФ-А) 

280-315  (УФ-В) 

200-280 (УФ-С) 

50,0 

0,05 

0,001 

 

315 - 400  10   

200 - 315   

200  1000 

Рекомендації Американської Конференцієї Урядових Індустріальних 

Гігієністів (ACGIH) по вимірюванню УФ випромінювання [32] 

210  400 
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Продовження тблиці 1. 

Стандарт, країна Спектральний 
діапазон, нм 

Енергетична 
освітленість, Вт/м2 

Енергетична 
доза, Дж/м2 

220 - 270  250-30  

315  10000 

180 – 400  30 Міжнаціональний стандарт М/Н 2001 ACGIH TLVs [33] 

315 – 400 (UVA) 10  

(1000 с) 

104 

(1000 с) 

180 – 400 (UVR)  30 Міжнаціональний стандарт М/Н IEC TR 60825-9, First Edition, 1999-

10 [34] 315 – 400 (UVA)  104 
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 Вимоги, рекомендовані до користування у США регламентовані у діапазоні А. У діапазоні С вимоги є лише на 

певній довжині хвилі по енергетичній дозі. Однак загальний діапазон інтенсивностей по сукупності стандартів складає 

від 0,001 Вт/м2 до 500 Вт/м2. Для Білорусі нормується також значення енергетичної дози. В Росії та Україні – ні. 

Європейські та американські стандарти висувають більш жорсткі вимоги ніж українські, як по інтенсивності так і по 

енергетичній дозі. 

 Отже, підсумовуючи існуючи вимоги можна встановити наступні вимоги по первинного перетворювача, зокрема 

фотодіоду (як найбільш широко вживаного первинного перетворювача для УФ радіометрії), який може бути 

використаний у сучасному УФ радіометрі: 

- діапазон вимірювання інтенсивності від 0,001 Вт/м2 до 500 Вт/м2; 

- нелінійність енергетичної характеристики у вище зазначеному діапазоні інтенсивностей не більше 1 %; 

- спектральний діапазон вимірювання від 200 до 380 нм; 

- темновий струм не більше 1 нм при 10 мВ. 

 

1.3 Огляд існуючих первинних перетворювачів для вимірювання енергетичних характеристик (радіометрії) 

УФ випромінювання 
 

Розрізняють декілька типів фотоприймачів, які можна застосовувати для вимірювання УФ випромінення. Зокрема 

це вакуумні фотоелементи, фотоелектронні помножувачі та напівпровідникові фотоприймачі. 

В [35, 36] приведені основні фізичні принципи побудови фотоприймачів на ВД та ІЧ спектральні діапазони та 

максимальні значення їх параметрів, які достатньо повно характеризують їх як приймачі оптичних сигналів. Інформація 
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про приймачі УФ випромінення роздрібнена, наприклад, параметри, наведені в [37 - 43] не в повному об’ємі 

відображають їх фотоелектричні та експлуатаційні параметри. 

Нижче наведені паспортні дані про фотоелектричні параметри та характеристик фотоприймачів, чутливих в УФ 

діапазоні спектру, відомих на період початку досліджень у 1995 – 2000 роках. Інформація про них подана у таблицях 1.2. 

– 1.4. В таблиці 1.2  [37, 39] наведені параметри вакуумних фотоелементів серійного виробництва, в таблиці 1.3 [36, 37] 

– фотоефектронних помножувачів, в таблиці 1.4 - напівпровідникових фотоприймачів. 

Таблиця 1.2.   

Параметри серійних вакуумних фотоелементів 

Тип фото-

елемента 

Область 

спектральної 

чутливості, нм 

Робоча 

напру-

га, В 

Темно-

вий 

струм, 

А 

Чутли-

вість, 

мА/Вт 

Н
ел

ін
ій

ні
ст

ь 
чу

тл
ив

ос
ті

, %
 

Н
ес

та
бі

ль
ні

ст
ь 

чу
тл

ив
ос

ті
, %

 

Ч
ас

 н
ап

ра
цю

- 
ва

нн
я,

 г
од

 Площа 

катода, 

см2 

Ф-1 

Ф-4 

Ф-14 

210 – 650 

(λmax=380±50) 

100 

30 

90 

1·10-14 

6·10-12 

2·10-10 

Sλ=215 = 15 

1000 

700 

1000 

3 

15 

2.5 

Ф-2 

Ф-17 

300 – 620 

(λmax=390±50) 
100 

3·10-9 

5·10-13 

40 мкА/лм 

Sλ=215 = 50 

400 

150 
3.5 

Ф-3 

Ф-6 

300 – 800 

(λmax=500±50) 

50 

30 

1·10-9 

3·10-12 

Sλ=750 = 2,6 

Sλ=750 = 5,6 

200 

500 

120/63 

15 

Ф-7 
200 – 320 

(λmax=225±10) 
100 2·10-12 Sλ=254 = 0,1 

± (4-5) 

 

від 4 

до 25 

 

50 6.3 
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Ф-9 

Ф-10 

Ф-13 

Ф-15 

Ф-22 

Ф-25 

300 – 850 

(λmax=430±50) 
100 1·10-13 Sλ=750 = 10 500 9 

Необхідно відзначити, що різнотипів фотоелементів є більше, ніж наведено в таблиці 1.2. Проте, їх параметри 

(чутливість, робоча напруга, темновий струм) близькі за величинами до параметрів фотоелементів приведених в таблиці 

1.2. 

Таблиця 1.3.  

Параметри серійних фотоелектронних помножувачів (ФЕП) 

Тип ФЕП 
Область 

спектральної 
чутливості, нм 

Робоча 
напруга, 

В 

Темно-
вий 

струм, 
А 

Анодна 
чутли-
вість, 
А/лм 

Н
ел

ін
ій

ні
ст

ь 
чу

тл
ив

ос
ті

, %
 

Н
ес

та
бі

ль
ні

ст
ь

чу
тл

ив
ос

ті
 з

а 
8 

го
д.

, %
 

Площа 
катода, 

мм2 

ФЭУ-17А 320 – 600 
(λmax=390±30) 

900 1·10-10 10 - 16×5 

ФЭУ-18А 

ФЭУ-75 
220 – 600 

(λmax=370±30) 

900 

1250 

1.2·10-10 

3·10-9 

10 

1 
± 3 

16×5 

- 

ФЭУ-20А 320 – 600 
(λmax=405±15) 

900 1·10-10 3 - 10×5 

ФЭУ-26 320 – 600 
(λmax=400±40) 

800 1·10-9 1 

До 10 

- 4×4 
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ФЭУ-39 

ФЭУ-71 
160 – 600 

(λmax=380±50) 
800 

2·10-9 

1·10-8 
10 

± 2.5 

±3.5 
- 

ФЭУ-80 160-300 1750 1·10-11 Sλ=254 = 
100 А/Вт 

± 2 - 

 

Таблиця 1.4. 

Параметри напівпровідникових фотоприймачів 

Тип 
фото-

приймача 

Область 
спектральної 
чутливості, 

нм 

П
ло

щ
а 

ф
от

оч
ут

ли
во

го
 

ел
ем

ен
та

, м
м

2
 

Т
ем

но
ви

й 
ст

ру
м

, 
(п

ри
 U

ро
б=

 
10

 м
В

),
 А

 

Ч
ут

ли
ві

ст
ь,

 
λ=

40
0 

нм
, А

/В
т 

Н
ел

ін
ій

ні
ст

ь 
чу

тл
ив

ос
ті

, %
 

Н
ес

та
бі

ль
ні

ст
ь 

чу
тл

ив
ос

ті
  

за
 8

 г
од

., 
%

 

УФД20 

на основі 

GaP 

220 – 480 

(λmax=440) 
49.0 1·10-14 0.20 

< 1%  в 

діапазоні 108 

порядків 

< 1 

ФД-УФ1 

на основі 

GaP 

190 – 530 

(λmax=370±30) 
10.0 

5·10-9 

Uроб= 

1В 

0.11 - - 

Продовження таблиці 1.4. 
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Тип 

фотоприймача 

Область 

спектральної 

чутливості, 

нм 

П
ло

щ
а 

ф
от

оч
ут

ли
во

го
 

ел
ем

ен
та

, м
м

2
 

Т
ем

но
ви

й 
ст

ру
м

, 
(п

ри
 U

ро
б=

 
10

 м
В

),
 А

 

Ч
ут

ли
ві

ст
ь,

 
λ=

40
0 

нм
, А

/В
т 

Н
ел

ін
ій

ні
ст

ь 
чу

тл
ив

ос
ті

, %
 

Н
ес

та
бі

ль
ні

ст
ь 

чу
тл

ив
ос

ті
 з

а 
8 

го
д.

, %
 

ФД на                       

основі  

ZnSe 

200 – 480 

(λmax=390±30) 
3.14 1·10-11 0.16 

< 5%  в 

діапазоні  

106 

порядків 

< 8 

ФД-288 

на основі 

кремнію 

200 – 1100 

(λmax=800±50) 
100.0 

1·10-12 

- 1·10-13 
0.18 

< 1%  в 

діапазоні 

108 

порядків 

< 1 

Селенові 

фотоелементи 

250 – 760 

(λmax=550±20) 

від 100 

до 1000 
- 0.09 

10-15 %  в 

діапазоні 

потоків 105 

порядків 

20-25 

200-350 

(СУФ-1) 

0.065 

(λ=310) 

Фотоприймачіі 

на основі 

ZnS0.7Se0.3 260-350 

(СУФ-2) 

4.5 - 

0.060 

(λ=320) 

- - 
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200-400 

(СУФ-3) 

0.090 

(λ=350) 

260-400 

(СУФ-4) 

0.080 

(λ=340) 

310-400 

(СУФ-5) 

0.060 

(λ=350) 

 

Як видно з таблиць 1.2 – 1.4 найбільш придатними для контролю параметрів УФ випромінення є 

напівпровідникові фотодіоди, які мають досить високу чутливість до випромінення та малий час фотовідгуку [6, 3-5]. 

Крім того, вони мають відносно невелику ціну у порівнянні наприклад з фотоелектронними помножувачами та різного 

роду болометрами. Також до переваг напівпровідникових ФД слід віднести малі габаритно-вагові характеристики, 

низький рівень власних шумів, і, що дуже важливо, гарні енергетичні характеристики. 

Енергетична характеристика фотоприймача являє собою залежність фотогенерованого струму (струму, 

генерованому падаючим на ФЧЕ потоком) від його потужності, або енергетичної освітленості. Лінійність енергетичної 

характеристики фотоприймача забезпечує застосування відносно простої схеми обробки фотосигналів, генерованих 

фотоприймачем від потоків УФ випромінення, які можуть змінюватись як по потужності, так і в часі. 

Таким чином, основні вимоги до фотоприймача, який можна використовувати в УФ радіометрі, з урахування того, 

що згідно санітарних вимог [27] мінімальна величина енергетичної освітленості, яку потрібно вимірювати з межею 

основної відносної похибки вимірювання ± 10 %, повинна бути 10-4 Вт/м2, наступні: 

- фотоприймач УФ випромінення повинен бути чутливим в УФ діапазоні довжин хвиль 200 - 380 нм і максимально 

нечутливим за межами цього діапазону; 
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- в максимумі своєї спектральної характеристики мати чутливість не менше 0,12 А/Вт, а на довжині хвилі 250 

нм - не менше 0,7 А/Вт; 

- нелінійність енергетичної характеристики в робочому діапазоні енергетичних освітленостей не повинна 

перевищувати 1 %; 

- для забезпечення достатньо високого фотосигналу, площа ФЧЕ повинна бути не менше 20 мм2. 

Останнім часом у царині УФ радіометрії застосовуються фотодіоди з бар’єрами Шотткі на основі карбіду кремнію 

(SiC) таких компаній як Roithner-laser (Австрія) [44], міжнародної корпорації Sglux [45], британської  Scitec [46] та 

інших. Кращі результати з точки зору чутливості фотодіодів досягнуто на структурах на основі ОІ-Ga2O3/SiC [47]. 

Загальним недоліком фотодіодів на основі карбіду кремнію є їх вартість, яка складає близько 250 доларів США за 1 мм2 

фоточутливої площі. Також широко застосовуються фотодіоди на сонові фосфіду галію (GaР), який представлено, в 

основному фотодіодами фірми  Hamamatsu (JP) [48, 49], на приклад фотодіод G1961 [50]. По при хороші фотоелектричні 

характеристики, фотодіоди на основі фосфіду галію імпортного виробництва мають високу ціну – що найменше 400 

євро в Україні.  

Фотодіоди на основі нітриду галію (GaN) мають надзвичайно високу чутливість в УФ діапазоні спектру [51 – 54], 

але, як і у фотодіодів на основі карбіду кремнію та фосфіду галію, вартість таких фотодіодів за 1 мм2 фоточутливої 

площі надто висока. Окрім того, усі вище перелічені бар’єрні фотодіоди мають недостатньо широкий динамічний 

діапазон, який складає 4 – 5 порядків, в той час, коли існуючі нормативні вимоги, потрібують забезпечення вимірювання 

інтенсивності УФ випромінення в діапазоні від 10-3 до 2·102 Вт/м2 [27], а для забезпечення вимірювання від 10-3 Вт/м2 з 

похибкою, згідно [27] ± 10 % первинний перетворювач повинен збезпечувати вимірювання потоків УФ випромінення 

від 10-4 Вт/м2. 
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Ще одним напрямом створення первинних перетворювачів для вимірювання потоків УФ випромінення є 

застосування епітаксіального кремнію, або кремнію на ізоляторі. Чутливість кремнію можна розширити до 200 нм. При 

цьому в УФ діапазоні спектра він має достатню чутливість. Недоліком звичайних кремнієвих фотодіодів є чутливість у 

ВД та ближній ІЧ областях спектру. Це робить такі фотодіоди непридатними для використання в УФ діапазоні спектру 

УФ випромінення без додаткових засобів подавлення чутливості в цих діапазонах. Тонкі шари кремнію, при товщині 

робочого кремнієвого шару близько 240 нм [5], мінімізують чутливість кремнію до довжин хвиль більших за 480 нм [55 

- 57]. Переваги таких конструкцій полягають у тому, що на відміну від вище згаданих напівпровідникових матеріалів 

(SiC, GaP, GaN) кремній є набагато дешевшим матеріалом, а технологія його обробки та створення фотодіодів на його 

основі є однією з найбільш відпрацьованих та надійних. Але, недолік існуючих фотодіодів на основі тонких шарів 

кремнію полягає у тому, що з надтонкими шарами (240 нм) надто складно працювати. Це веде до малого проценту 

виходу придатних фотодіодів, і, від так – до збільшення їх вартості. 

Як видно з вище наведеного аналізу, для реєстрації УФ випромінення перспективними є твердотільні 

напівпровідникові матеріали. Зокрема з широкою забороненою зоною - близько 3 еВ. Датчики жорсткого УФ 

випромінення, якими комплектуються УФ радіометри та дозиметри, виготовляються на основі фосфіду галію (GaP), 

нітриду галію (GaN) і алюмінату галію (GaAl), карбіду кремнію і алмазу. На їх основі створюються фоторезистори, 

фотодіоди на основі p - n переходів, p-i-n структури і діоди Шотки, польові фототранзистори з бар'єром Шотки на базі 

МДН (метал-діелектрик-напівпровідник структур [57, 23, 24]. 

 

1.4 Особливості вимірювання енергетичних характеристик  випромінювання видимого діапазону спектру. 

 
Випромінювання параметрів видимого діапазону спектру пов’язано у першу чергу із зоровим апаратом людини. 

Відхилення характеристик видимого випромінювання від нормованих значень стає причиною різноманітних хвороб 
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органів зору та нервової системи. Погане налаштування джерел світла стає причиною техногенних аварій. 

Зазвичай для вимірювання потоків видимого випромінення застосовуються фотодіоди на основі кремнію. Це 

пов’язано із тим, що крамній має спектральний діапазон чутливості такий, що вміщає у себе видимий діапазон. Окрім 

того, максимум спектральної чутливості кремнію припадає саме на видимий діапазон спектра. Але основним фактором, 

який виділяє кремній як базовий матеріал для створення первинних перетворювачів для видимого діапазону спектру є 

його технологічність. Технологічні операції при роботі з кремнієм відпрацьовані десятиліттями, що забезпечує високий 

рівень повторюваності параметрів перетворювачів, зокрема фотодіодів, їх надійності та відносно невисокої вартості у 

порівнянні із іншими напівпровідниковими (в основному багатокомпонентними) матеріалами. 

Первинні перетворювачі видимого діапазоні спектру застосовуються  у люксметрах та фотометрах, призначені для 

вимірювання освітленості, яка сприймається людським оком. Зір людського ока від навколишнього світла визначається 

чутливістю наших очей до світла і, як правило, описується кри- 

вою чутливості (видності) ока, а також CIE (рис. 1). 
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Рисунок 1 показує, що людське око сліпе до довжин хвиль УФ (<400 нм) та ІЧ (>700 нм) частин спектра. Він 

також вказує, що око найбільш чутливе до зеленого світла (~ 555 нм), і менш чутливий до синього і червоного світла. 

Тому використовується нормалізована версія цієї кривої чутливості для перетворення падаючої оптичної потужності 

(вказаний в Вт/см2) у чутливість в одиницях, притаманних людському оку (зазначений у люксах). На довжині хвилі 555 

нм, один люкс еквівалентний приблизно 0,15 мкВт/см2 інтенсивності оптичного випромінювання. 

Око людини чутливе у широкому діапазоні умов освітлення. Воно може виявити рівні освітленості до 10 лк. 

Типова освітленість середовищ, з якими стикаються люди в реальному житті, як правило, набагато нижча, починаючи 

від 0,1 люкс на відкритому повітрі в вночі, в 300 люкс для освітлення офісу, до 100000 лк при яскравому сонячному 

світлі. Більшість портативних пристроїв забезпечують вимірювання освітленості в діапазоні від 5 лк до 1000 лк [59]. 

Сприйняття людським оком освітленості є логарифмічною характеристикою (аналогічно чутливості вуха до 

звуків). Рівень освітленості повинен збільшитися майже в 10 разів, перш ніж око це сприйме. Ця обставина суттєво 

Рисунок 1. Відносна спектральна характеристика чутливості людського ока 

 

Довжина хвилі, нм 
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впливає на реакцію людини на світло, аж до запаморочення та втрати свідомості. Оскільки за період адоптації ока до 

зміни потоку світлового випромінювання (0,5 – 3 секунди) світло великої інтенсивності здатне викликати пошкодження 

зорового апарату, яке, при великих рівнях освітленості (більше 105 лк), може стати не оберненим і викликати 

захворювання органів зору та нервової системи. 

 

1.5 Система стандартів, яки регламентують вимоги до вимірювачів освітленості. 

 
При створенні первинних перетворювачів, оптимізованих для роботи у ВД діапазоні спектру оптичного 

випромінення слід враховувати вимоги до засобів вимірювальної техніки (ЗВТ), в яких вони повинні застосовуватись, 

зокрема у люксметрах та фотометрах. Тому розглянемо систему стандартів, які діє у країнах СНД щодо вимог до 

світлового середовища у робочій зоні. 

Вимоги низки стандартів України [60], Росії [61], та Білорусі [61, 62] визначають мінімальні значення освітленості 

(0,2 лк) та яскравості (яскравість освітлення доріг та будинків) починаючи з 0,2 кд/м2 для вулиць місцевого значення), 

що потрібно контролювати на робочих місцях як у приміщеннях так і зовні них. 

У нормативній документації, яка діє в Україні, немає чітко сформульованих вимог до ЗВТ, призначених для 

вимірювання освітленості при атестації робочих місць. У ДСТУ [61] лише вказано, що люксметри повинні мати 

спектральну похибку, яка зумовлена ступенню корекції спектральної характеристики фотодіода під криву видності ока 

людини V(λ), не більше ± 10 % в той час, коли ця похибка є лише однією із складових, що входять у величину меж 

основної припустимої відносної похибки вимірювання освітленості. 

Зазвичай, параметри люксметрів, які використовуються для вимірювання освітленості при атестації робочих місць, 

а відтак і до фотодіодів, яки в них використовуються, забезпечують вимірювання освітленості в діапазоні 1 – 105 лк з 

межами основної припустимої відносної похибки вимірювання ± (4 – 10) %. Але відомо, що максимальна освітленість, 
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існуюча у звичайних умовах на поверхні Землі на середніх широтах у полудень не перевищує 105 лк, а мінімальна від 

повного Місяця не перевищує 0,2 лк. З іншого боку, будівельні норми  регламентують освітленість робочих місць від 0,2 

до 5000 лк [62]. В той же час існує потреба у калібруванні джерел світла, здатних створювати освітленість до 2,5·105 лк з 

відповідними межами основної припустимої відносної похибки вимірювання. 

Отже, для забезпечення потреб ринку люксметрів в Україні та країнах СНД потрібно створювати первинні 

перетворювачі з наступними параметрами: 

- загальний спектральний діапазон вимірювань від 380 - 780 нм; 

- діапазон вимірювання освітленості 10-1-2⋅105 лк; 

- межі допустимої основної відносної похибки вимірювання освітленості ± 5 %. 

Однією із складових межі допустимої основної відносної похибки вимірювання освітленості є спектральна 

похибка приладу. Вона визначається корекцією спектральної характеристики чутливості фотометричної головки (Sвідн 

(λ) ГФ) під криву видності ока людини (V (λ). Для її зменшення, як відомо, використовують відповідний світлофільтр. 

Тому однією з вимог до майбутнього приладу мають бути вимоги до цієї корекції. А саме: у ВД діапазоні відхилення не 

більше 3 %; в УФ діапазоні відхилення не більше 0,5 %; в ІЧ діапазоні відхилення не більше 0,5 %. 

 

1.6 Первинні перетворювачі для вимірювання параметрів світлового середовища 

 
За звичай в якості первинного перетворювача для вимірювання параметрів світлового середовища, як вказувалося 

вище, застосовуються фотодіоди на основі кремнію [26]. 

З огляду на вимоги нормативної документації щодо фото- та радіометрії ВД діапазону спектру, враховуючи вище 

викладене, на фотодіоди, які би могли бути використані для цієї мети можна сформулювати наступні вимоги: 
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1. Загальний спектральний діапазон вимірювань не вужче 380 - 780 нм. 

2. Довжина хвилі максимуму спектральної характеристики 750 – 850 нм. 

3. Інтегральна чутливість не менше 6 мА/лм, або 0,03 мкА/лк; 

4. Динамічний діапазон (діапазон, в якому нелінійність енергетичної характеристики (залежність фотоструму від 

потужності падаючого випромінення) не менше 6 – 7 порядків. 

5. Нелінійність енергетичної характеристики у динамічному діапазоні не більше 1 %. 

6. Діапазон вимірювання освітленості 10-1-2⋅105 лк. 

7. Струмова монохроматична чутливість на довжині хвилі λ = 0,3 мкм не більше 0,06  А/Вт.  

8. Темновий струм при температурі 20 оС при подачі напруги зміщення 1 В не більше 0,05 мкА. При  напрузі 

зміщення 10 мВ – не більше 1 нА.  

 

Виходячи з вище наведеного були проаналізовані параметри та характеристики відомих кремнієвих фотодіодів, які 

могли використовуються при створені ЗВТ для фото- та радіометрії ВД випромінювання [63]. 

Загалом проаналізовано параметри понад 200 фотодіодів різних виробників зі всього світу. Для ретельного аналізу 

з них було відібрано близько 50, результати вивчення яких наведено нижче у таблиці 1.5. В ній прийняті наступні 

позначення.  

А – площа ФЧЕ; 

Іт – темновий струм; 

∆λ - спектральний діапазон чутливості; 

Siλ - струмова монохроматична чутливість; 

δЕ – не лінійність енергетичної характеристики. 
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δV(λ) – спектральна похибка. 

∆Е – діапазон енергетичної освітленості, в якому енергетична характеристика фотодіоду є лінійною. 

Uр – робоча напруга. 

 
Таблиця 1.5. 

Назва, 
виробник, 

країна 

А, мм2 
Іт, нА 

(Uр) 
∆λ, нм 

Siλ, 

А/Вт 

δV(λ), 

% 

∆Е 

(лк) 

Джерело 

інформації 

S78686, 

Hamamatsu, JP  

2,4х 

2,8 

0,02  

(2В) 

480-660 0,38 

550нм 

± 10 0,1-10000 [64] 

S9219-01 

Hamamatsu, JP 

3.6 0.05 

(2В) 

380-780 0.22 ± 10 0,01-1000 [64] 

S9219 

Hamamatsu, JP 

11.3 0.5 

(2В) 

380-780 0.24 ± 10 0,01-1000 [65] 

S8265 

Hamamatsu, JP 

2.8 0.02 

(2В) 

380-780 0.3 ± 10 0,01-1000 [66] 

 

Продовження таблиці 1.5. 

Назва, виробник, 
країна 

А, 

мм2 

Іт, 

нА 

∆λ, нм Siλ, 

А/Вт 

δV(λ) 

% 

∆Е 

(лк) 

Джерело 

інформації 

S7686 2.8 0.01 380-780 0.3 ± 10 0,01-1000 [67] 
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Hamamatsu, JP (2В) 

S1087 

Hamamatsu, JP 

1.3 0.01 

(2В) 

380-780 0.3 ± 10 0,01-1000 [68] 

S1227-1010BQ  

Hamamatsu, JP 

100 1 

(2В) 

190-1000 0,36 ± 10 0,1-5000 [69] 

S1227-1010BR  

Hamamatsu, JP 

100 1 

(2В) 

190-1000 0.43 ± 10 0,1-5000 [70] 

S3590  

Hamamatsu, JP 

100 10 

(70В) 

340-1100 0,6 ± 10 0,1-1000 [71] 

VNB6061, 

EG&G CD 

37 5 

(1В) 

320-1100 0,1 

365нм 

 1-1000 [72] 

PIN10RP 

United Detector 

Technology, USA 

100 103 

(3В) 

420-680 0,1 ± 5 1-1000 [73] 

PIN-10DF 

UDT Sensors 

Inc., USA 

100 100 

(20В) 

450-950 0,15 

550нм 

± 7 1-5000 [74] 

BPX 65 Sensors 

Inc., USA 

1 5  

(20В) 

450-1064 0,55 

900нм 

- 1-1000 [75] 

BPW21 Osram, 7,5 30  440-560 4,5 ± 10 0,01- [76] 
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Німеччина DE  (5В) нА/лк 100000 

ФПУ LS521 

Silicon Touch 

Technology Inc. 

Taiwan 

25 0,1 

(5В) 

380-1000 3,2 ± 25 1-10000 [77] 

 

Продовження таблиці 1.5. 

Назва, 
виробник, 

країна 

А, мм2 Іт, 

нА 

∆λ, нм Siλ, 

А/Вт 

δV(λ) 

% 

∆Е 

(лк) 

Джерело 

інформації 

BCS 2015G1, 

TDK Electro-

nics, Europe 

1,25 х 

1,2 

0,01 

(0,05В) 

350-750 4,2 

нА/лк 

±20 0,5 – 

10000 

[78] 

BS120 

Sharp co., JP 

 0,01 (1В) 450-750 0,14 

мкА/лк 

±10 0,001-500 [79] 

T1610P, 
English, Korean 

7,7 5 (10В) 390-800 30 

нА/лк 

±10 0,1-1000 [80] 

ALS-PD70-

01C/TR7, 

Everlight 

Electronics Co. 

4х4 10, 5В 390-700 4,5 

мкА/лк 

±10 1-1000 [81] 
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ФД-288А,Б,В 

ЦКБ «Ритм», 

Україна 

100 50 

(0,01) 

 

300-1050 0,3  0,1-10000 [82] 

ФД-288-02  

ЦКБ «Ритм», 

Україна 

Ø 7 3 

(0,01) 

 

400-1050 0.4  0,1-10000 [83] 

ФД 307 ЦКБ 

«Ритм», 

Україна 

Ø 7 3 

(10) 

250-1000 0,3  0,1-10000 [84] 

ФД "Квант" 

ЦКБ «Ритм», 

Україна 

100 5 

(0,01) 

 

200-1050

 

0,2 

 

 0,1-10000 [85] 

ФД-254 ЦКБ 

«Ритм», 

Україна 

Ø 8 1000 

(0,5) 

400-1100 0,45 

950 нм 

±5 1-10000 [86] 

 

Продовження таблиці 1.5. 

Назва, 
виробник, 

країна 

А, мм2 Іт,  

нА 

∆λ, нм Siλ, 

А/Вт 

δV(λ) 

% 

∆Е  

(лк) 

Джерело 

інформації 

ФД 337 гр.2  

ЦКБ «Ритм», 

100 10 

(10) 

400-1100 0,3 

630 нм 

±5 0,1-10000 [87] 
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Україна 

УФД12 ЦКБ 

«Ритм», 

Україна 

Ø 14 7000 

(120) 

400-1100 0,2 

1060 

нм 

±5 1-1000 [88] 

ФД "Порог"  

ЦКБ «Ритм», 

Україна 

10х10 1 

(10) 

400-1100 0,3 

630 нм 

±5 0,1-10000 [89] 

ФД-25-500 

НВП "БИТ", 

Україна 

25 0,7 

(0,01В) 

320-

1100 

0,6 

960 

нм 

±3 0,1-10000 [90] 

ФД-18-225 

НВП "БИТ", 

Україна 

18 0,2 

(0,01В) 

320-

1100 

0,6 

960 

нм 

±3 0,1-10000 [91] 

ФД-10-100 

НВП "БИТ", 

Україна 

10х10 0,15 

(0,01В) 

320-1100 0,6 

960 нм 

±3 0,1-10000 [92] 

ФД-05-25 НВ 

"БИТ", Україна 

5х5 0,03 320-1100 0,6 

960 нм 

±3 0,1-1000 [93] 

ФД-24К ОАО 

Московський 

завод Сапфір», 

Росія 

Ø 10 2500 

(27В) 

400-1100 5 

мА/лм 

±10 1-1000 [94] 
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ФД-36 ОАО 

Московський 

завод Сапфір», 

Росія 

0,8 х 

0,35 

5 

(30В) 

470-1120 5,85 

мА/лм 

±10 1-1000 [95] 

 

Продовження таблиці 1.5. 

Назва, 
виробник, 

країна 

А, мм2 Іт,  

нА 

∆λ, нм Siλ, 

А/Вт 

δV(λ) 

% 

∆Е  

(лк) 

Джерело 

інформації 

ФД 344-02 

ОАО Москов-

ський завод 

«Сапфір», 

Росія 

Ø 14 7 

(20В) 

400-1200 0,45 

900 нм 

±10 1-10000 [96] 

КДФ-12x12-

ТОХ-2 ООО 

«МЕРИ», Росія 

110 20 

(15B) 

320-1100 0.40 

660 нм 

- 0,1-10000 [97] 

КДФ-6x6- 

ТО8-4 ООО 

«МЕРИ», Росія 

115 5 320-1100 0.40 

660 нм 

- 0,1-10000 [98] 
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Найбільш відомий світовий виробник кремнієвих фотодіодів – японська компанія Hamamatsu пропонує велику 

кількість фотодіодів різноманітного призначення, загальною кількість близько 150 шт. З них для подальшого аналізу 

було відібрано дев’ять. Фотодіоди типу S9219-01, S9219, S8265, S7686, S1087 мають однаковий спектральний діапазон 

чутливості 380-780 нм, якій відповідає видимому діапазону спектру, що говорить про те, що вони призначені для 

вимірювання потоків саме видимого випромінювання. Згадані фотодіоди мають струмову монохроматичну чутливість 

на довжині хвилі 550 нм 0,2 – 0,3 А/Вт, що в цілому задовольняє вимогам та темнові струми менше 1 нА, але 

динамічний діапазон – нелінійність енергетичної характеристики цих фотодіодів забезпечується у діапазоні від 0,01 до 

1000 лк, що не відповідає нашим вимогам – верхня межа вимірювання освітленості повинна складати 2⋅105 лк. Фотодіод 

типу S78686 має дещо ширший діапазон вимірювання освітленості – до 10000 лк. Але його спектральний діапазон 

чутливості «звужений» и складає 480-660 нм на відміну від потрібного 380 – 780 нм, що не відповідає вимогам. 

Фотодіоди типу S1227-1010BQ, S1227-1010BR, S3590 володіють великою площею ФЧЕ (100 мм2), що спрощує їх 

застосування у фотометрії (при площі 100 мм2 простіше здійснювати перерахунок фотосигналів у світлові одиниці з 

одиниці площі). Вони мають достатньо малі значення темнових струмів, але динамічний діапазон – як і у фотодіодів 

розглянутих раніше, є недостатнім для виконання вимог. 

Окрім того, усі фотодіоди Hamamatsu, які застосовуються у фотометрії, виготовляються таким чином, щоби їх 

спектральна характеристика наближалася до кривої видності ока людини, як це показано на рисунку 1.2. Однак, при 

цьому, похибка спектральної корекції таких фотодіодів досягає ± 10 %, що не відповідає вимогам. 

Для прикладу, у міжнародних нормативних документах [28, 29] сформульовано вимоги до люксметрів, 

призначених для метеорологічних досліджень, згідно яких спектральна похибка не повинна перевищувати         ± 2,5 %, а 

загальна похибка, яка складається з восьми параметрів, не повинна перевищувати ± 4,9 %. 
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Рисунок 1.2. 

Канадсько-американська компанія EG&G пропонує фотодіод типу VNB6061 з площею ФЧЕ 37 мм2 з невеликим 

темновим струмом 5 нА при зміщенні 1 В та чутливість на довжині хвилі 365 нм 0,1 А/Вт, чого цілком достатньо. Але 

цей фотодіод є лінійним (не лінійність не більше 1 %) лише у діапазоні освітленостей від 1 до 1000 лк, що не дозволяє 

використати його. 

Фотодіод типу PIN10RP американської компанії United Detector Technology, також як і деякі японські фотодіоди, 

має площу ФЧЕ 100 мм2, що, як зазначалося вище, є зручним для створення на його основі фотометричної головки, але, 

по при невелику спектральну похибку (± 5 %) він має звужений спектральний діапазон чутливості (420-680 нм) та дуже 

малий динамічний діапазон (1 - 1000 лк). 
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Фотодіоди PIN-10DF та BPX 65 також американської компанії Sensors Inc. Мають як велику (100 мм2) та к і 

малу (1 мм2) площу ФЧЕ. Але в обох випадках темновий струм фотодіодів цієї компанії є надто великим, а динамічний 

діапазон складає лише три порядки на відміну від семи порядків, як вимагають вимоги. 

Фотодіод BPW21 німецької компанії Osram відрізняється, на відміну від багатьох інших, достатнім динамічним 

діапазоном (сім порядків), але має великий темновий струм та велику спектральну похибку, не кажучи про звужений 

спектральний діапазон чутливості. 

Фотоприймальний пристрій (ФПП) LS521 тайванської компанії Silicon Touch Technology Inc. характеризується 

низьким рівнем шуму, високою чутливістю, має перетворювач з двопровідним SMBus послідовним інтерфейсом для 

перетворення освітленості у цифровий код. Пристрій поєднує фотодіод, транс-опір підсилювача і 8 бітів аналого-

цифрового перетворювача (АЦП) в одній мікросхемі, щоб забезпечити висвітлення інформації щодо ефективного 8-

бітного динамічного діапазону. Цифровий вихід прямо пропорційний навколишньої освітленності. ФПП LS521 

характеризується відповідністю кривої видності ока людини (CIE) із максимумом чутливості на довжині хвилі 555 нм, 

як це показано на рисунку 1.3. 
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Рисунок 1.3. 
 

 
Але, як видно на рисунку 1.3 та з паспортних даних на це ФПП, його спектральна похибка досягає 25 %, а 

динамічний діапазон, по при 8- розрядний запас АЦП не перевищує чотири порядки (1 – 10000 лк). Що не дає змоги 

застосувати цей ФПП у розробці потрібних ЗВТ. 

Фотодіод BCS 2015G1 європейської компанії  TDK Electronics по при гарну чутливість, темновий струм та 

спектральний діапазон, має лише п’ять порядків динамічного діапазону і велике значення спектральної похибки – до 20 

%. 

Фотодіод BS120 компанії Sharp co. (Японія) відрізняється малими зворотними струмами, шістьма порядками 

динамічного діапазону, але і звуженим спектральним діапазоном та великою (до 10 %) спектральною похибкою. 

T1610P – фотодіод сумісної британсько–корейської компанії, як і більшість вже розглянутих фотоприймачів, має 

велике значення спектральної похибка та вузький динамічний діапазон (0,1-1000 лк). 

Аналогічна проблема з фотодіодом ALS - PD70-01C/TR7 компанії Everlight Electronics Co., Ltd. По при 

достатньому спектральному діапазоні чутливості, цей фотодіод не може бути використаний через велике значення 

темнового струму, недостатній динамічний діапазон та велику спектральну похибку. 

Група фотодіодів українського виробництва (ВАТ «ЦКБ «Ритм») типу ФД-288, Квант та ФД 337 свого часу 

розроблялись як фотометричні прилади і мають досить високі метрологічні параметри, але їх динамічного діапазону, як і 

у випадку попередньо розглянутих фотодіодів, не вистачає для забезпечення вимог. Теж стосується фотодіодів типу 

«Порог», які як і ФД-288 мають площу ФЧЕ 100 мм2, але лише п’ять порядків динамічного діапазону. Спектральна 
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похибка згаданих фотодіодів хоча і менша ніж у закордонних аналогів (± 5 %), але є недостатньою для забезпечення 

загальної похибки вимірювання приладу так само у  ± 5 %. 

Російська фотодіодна продукція представлена фотодіодами Московського заводу «Сапфір» типу ФД-24К, ФД-36 

та ФД 344-02. Їх спектральні діапазон чутливості починається з 400 нм, що обмежує їх застосування у фотометрії, 

оскільки, як вказувалось вище, спектральний діапазон вимірювання люксметра повинен починатись з 380 нм. Окрім 

того, їх динамічний діапазон складає всього три порядки. Тут згадані фотодіоди, особливо ФД-24К згадуються через те, 

що ці фотодіоди є ветеранами фотодіодної продукції ще з 70-х років минулого століття. 

Більш сучасну продукцію представляє на ринку російська компанія ООО «Мері» (м. Санкт-Петербург). Її 

фотодіоди типу КДФ-12x12-ТОХ-2 та  КДФ-6x6-ТО8-4 відрізняються великою площею ФЧЕ (біля 100 мм2), малими 

значеннями темнового струму (на рівні одиниць нА), широким спектральним діапазоном чутливості (230 – 1100 нм) та 

хоча і недостатнім, але досить широким, як у деяких розглянутих аналогів, динамічним діапазоном: 0,1 – 10000 лк. 

Струмова монохроматична чутливість цих фотодіодів складає 0,4 А/Вт на довжині хвилі 550 нм. Виробник не наводить 

дані щодо спектральної похибки, але даних про параметри фотодіодів достатньо, щоби зробити висновок, про те, що 

російські фотодіоди фірми Мері також не можуть бути використані у розробці ЗВТ для фото- та радіометрії без 

доопрацювання. 

Аналітичні дослідження відомих фотодіодів показали, що ні один з них не може забезпечувати динамічний 

діапазон у сім порядків (0,01 - 2⋅105 лк), як того вимагають сучасні вимоги. Окрім того, використання для подальшого 

вдосконалення фотодіодів іноземного виробництва є складним, оскільки при такій роботі виникають складнощі 

організаційного характеру. 
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Вивчення параметрів та характеристик існуючих фотодіодів на основі кремнію, призначених для вимірювання 

світлових параметрів навколишнього середовища показує, що ні в Україні, ні в країнах СНД на час початку досліджень, 

немає фотодіодів, які могли би забезпечувати вимоги, сформульовані на початку цього розділу. Основний недолік 

існуючих аналогів, відібраних для подальшого аналізу та вивчення, полягає у недостатньо широкому динамічному 

діапазоні, т.т. у тому, що нелінійність енергетичної характеристики у кращих з вище перелічених фотодіодів перевищує 

1 % у діапазоні від 0,1 до 10000 лк, в той час коли для виконання сучасних вимог потрібно мати фотодіоди, здатні 

забезпечити діапазон лінійності енергетичної характеристики від 0,01 до 250000 лк. 

Серед зарубіжних фотодіодів є зразки, зокрема фотодіоди компанії Hamamatsu, які задовольняють вимоги по 

нелінійності по «нижньому» краю діапазону – вони працездатні від 0,01 лк. Але такі фотодіоди мають досить велику 

вартість. Окрім того, верхня межа згаданих фотодіодів складає лише 1000, 10000 лк, що не задовольняє сучасним 

вимогам НТД в Україні та СНГ. 

 

1.7 Методи та способи розширення динамічного діапазону фотодіодів 

 
Загальні підходи до створення твердотільних первинних перетворювачів розвинутих характеристик, з огляду на 

сучасні досягнення твердо тільної електроніки наведено у [99] Нелінійність енергетичної характеристики, яка визначає 

динамічний діапазон фотодіоду, як параметр якості широко застосовується у світовій практиці [100]. В даний час у 

фотодіодів вихідна потужність, інакше фотострум, обмежується двома важливими факторами. Насиченістю фотоструму, 

яка здійснюється за рахунок зростання просторового заряду у об’ємі фотодіоду [101] та теплотою, яка виділяється на 

кристалі фотодіоду в наслідок його розігріву рухом зарядів, зумовлених першим чинником. Ці два фактори є причиною 

катастрофічного зростання руху носіїв заряду через p-n перехід. У [102] показано, що зменшення ефекту, пов’язаного з 

об’ємним зарядом можна досягти шляхом зміни конструкції та технології контактів фотодіодів, зберігаючи при цьому 
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високу швидкодію та гарну лінійність. Перевага запропонованої у [103] структури у тому, що тільки електрони, які 

мають більш високу швидкість, ніж певна бар’єрна величина, використовуються в якості активних носіїв. Нова 

конструкція має додатковий шар, який контролює відносну напругу електричного поля в абсорбційному шарі 

колекторної області [104]. Такий підхід дозволив досягти максимального значення фотоструму 152 мА при 6 Вольтах 

зворотного зміщення на 18 ГГц. Площа ФЧЕ мала діаметр 40 мкм. Підсвітка фотодіоду здійснювалась із зворотного 

боку кристалу фотодіоду. В цьому пристрої тепло, генероване в активній області мезаструктури, в основному 

розсіюється на підкладці і, у певній мірі, у повітрі. Світло проходить через підкладку, яка має антивідбівне покриття на 

поверхні, яке приймає оптичне випромінення. Така конструкція має назву фліп-чіпа. Максимальний вихідний 

фотострум, який досягається у цій структурі фотодіода, не обмежується насиченням і термічним пошкодженням. Серед 

різноманітних методів поліпшення розсіювання тепла, на запропонованих структурах вдалося досягти найкращого 

результату. 

Го із співавторами повідомив про каскадно з’єднані два фотодіоди зі схожою конструкцією з вихідною 

потужністю 63 мВт при 95 ГГц [104]. Itakura і співавтори продемонстрували максимальну вихідну потужність від 790 

мВт при 5 ГГц з використанням фліп-чіпа з 4-діодних матриць с монолітно інтегрованим суматора потужності колом 

Уилкинсона [105]. 

У [106] показано, що мінімізації нелінійності, т.т. розширенню динамічного діапазону фотодіода, може сприяти 

використання ефектів ударної іонізації та Франца-Келдиша, які полягають у визначенні того, які є додаткові джерела 

генерації струму через p-n перехід. Дослідження показали, що ці ефекти спостерігаються при опромінювання фотодіоду 

різними довжинами хвиль і також залежать від контактів до ФЧЕ. Показано, що ці два ефекти можуть компенсувати 

один одного і звести до мінімуму нелинейність фотодіода, як що оптимізувати конструкцію фотодіоду по відношенню 

до довжини хвилі і напрузі зміщення. 
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У статті [107] запропонована нова модель досліджування нелінійності фотодіоду шляхом порівнянні її величини 

у різних умовах генерації власного шуму. Показано, що величина нелінійності фотодіода може бути зменшена, а його 

динамічний діапазон розширений, як що правильно обирати режим генерації фотогенерованих носіїв заряду, керуючи 

режимом зміщення на фотодіоді. 

У [108] розглядаються питання створення потужних фотодіодів, модифікованої конструкції, яка забезпечує 

високій рівень лінійності вихідного фотосигналу від падаючої оптичної потужності, які мають назву фліп-чіп. 

Авторами у [109] запропонований новий спосіб оцінки не лінійності енергетичної характеристики фотодіоду, який 

полягає у тому, що цей параметр оцінюється за допомогою трьох вимірювальних систем для того, щоби порівняти 

точність вимірювання різних установок. Показано, що такий метод може бути використаний для уточнення похибки 

вимірювання нелінійності енергетичної характеристики та встановлює критерії взаємозамінності таких установок. 

Також досліджувалась залежність нелінійності енергетичної характеристики фотодіодів при великих 

освітленостях (фотострум до 100 мА) як залежність від площини ФЧЕ [110]. Показано, що чутливість фотоприймачів, 

які мали великі площі активної області, досягали насичення при більш високих значеннях фотоструму у порівнянні з 

пристроями на базі фотодіодів з меншою активною областю. 

Аналітичні [111] та практичні дослідження [112]  трап-детекторів показують, що такі конструкції здатні 

розширити лінійність енергетичної характеристики фотодіодів, але для цього потрібно декілька окремих фоточутливих 

структур, що ускладнює та здорожує серійне виробництво таких перетворювачів, залишаючи за ними лише 

дослідницьке та метрологічне застосування. 

 У [113] запропоновано шлях досягнення збільшення динамічного діапазону та рівномірності чутливості 

фотодіодів на основі кремнію через додаткове іонно-плазмове легування поверхні пластини кремнію перед створенням 

бар’єрного шару металу. Але при цьому динамічний діапазон досягає лише шести порядків. У [114] висвітлюється 
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ефективність дрібної імплантації та охоронних кілець структури кремнієвого p+n фотодіода, які покращують 

рівномірність його чутливості. Але при цьому збільшується темновий струм та шумові характеристики фотодіоду. 

Відновлення та покращення фотовідгуку, а від так і чутливості, згідно [115], можливе при опроміненні фотодідної 

кремнієвої структури жорстким УФ випромінення. Але така технологія є експериментальною і не придатною для 

серійного виробництва.   

Наявні технічні рішення, перелічені у цьому параграфі показують, що способи розширення динамічного діапазону 

фотодіоду існують. Зокрема це збільшення площі активної (фоточутливої) області фотодіода, відвід тепла від його 

поверхні в разі роботи при великих освітленностях та забезпечення рівномірності чутливості фотодіоду по поверхні 

активної області. 

 

 

1.8 Фотодіоди, для вимірювання енергетичних характеристик оптичного випромінення у ближньої ІЧ 

області спектру.  

 
Ближня ІЧ область спектру оптичного випромінення за стандартом ISO 2047 [116] характеризується спектральним 

діапазоном від 780 нм до 3000 нм. Для детектування ІЧ випромінення у цій області спектру оптичного випромінення 

застосовуються різноманітні первинні перетворювачі. 

Сучасні засоби для вимірювання ІЧ радіації зазвичай побудовані на принципах вимірювання температури і 

перерахування отриманих значень температури у одиниці теплового потоку. Наприклад радіаційні пірометри типу 

РАПАП-1 та РАПАП-2 [117] в яких в якості датчика використовується піроелектричний приймач МГ-30. 

Загальним недоліком зазначених приладів є непряме вимірювання радіаційного теплового потоку, що веде до 

певного спотворення результатів вимірювань. 
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Для дослідження енергетичних параметрів ІЧ випромінення використовуються порожнинні і плоскі 

перетворювачі теплових потоків [118]. Для вимірювання радіаційних теплових потоків великої інтенсивності 

використовуються різноманітні конструкції сферичних порожнинних радіометрів, засновані на принципах електричного 

заміщення. Реєстрація нагріву приймача здійснюється за допомогою термоелектричного перетворювача, або 

термобатареї, розташованих на його зовнішній поверхні [119, 120]. 

Широке застосування в якості датчиків теплового випромінення мають прилади і пристрої з термоелектричним 

перетворюванням, які перетворюють теплову енергію в електричну [121]. 

Чутливою частиною теплових приймачів є модулі на основі анізотропних термоелементів. Однорідні 

термоелектрично анізотропні монокристали можуть бути використані для прямого перетворення теплової енергії в 

електричну [122]. 

Загальним недоліком вище згаданих первинних перетворювачів є неселективність спектральної характеристики 

чутливості. Таки перетворювачі є чутливими не тільки у ближньому ІЧ діапазоні спектру, а в УФ, ВД, середньому та 

дальньому ІЧ діапазонах спектру. Для їх застосування в окремо ближньому ІЧ діапазоні потрібні відповідні 

світлофільтри. 

Більш придатними для вирішення завдання радіометрії ближньої ІЧ області спектру є напівпровідникові 

фотоприймачі на основі напівпровідників, спектральний діапазон чутливості яких відповідає цьому спектральному 

діапазону [123]. 

Зокрема це кремній та германій. Спектральний діапазон чутливості кремнієвих фотодіодів складає від 380 до 1100 

нм з максимумом спектральної характеристики в області 800 – 900 нм. А для германієвих відповідно  400 – 1800 нм та 

1500 нм відповідно. 
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Зазначені спектральні діапазони цікаві тим, що в них працюють більшість ІЧ лазерів та світлодіодів з 

довжинами хвиль 850, 900, 950, 1060, 1550 нм [124]. Для реєстрації випромінювання згаданих джерел застосовуються, яв 

видно з вище наведеного, фотодіоди на основі кремнію та германію. Також, для цієї мети можуть бути використані 

фоторезистори  на основі селеніду свинцю та олова. Але цей клас приладів має малу швидкодію (час зростання 

перехідної характеристики) у порівнянні із фотодіодами, що є суттєвим недоліком при вимірювання характеристик 

імпульсних та високочастотних джерел. 

Розширення частотного діапазону фотодіода без зниження його чутливості можливо в структурах типу p-i-n, в 

який середня i-область укладена між двома областями протилежного знака електропровідності. При досить великих 

зворотних напругах сильне і майже однорідне електричне поле поширюється на всю i-область власної провідності. 

Вільні носії, що з'явилися в проміжній області i за рахунок поглинання фотонів, швидко прискорюються електричним 

полем до переходу. Оскільки ця середня область може бути зроблена досить широкої, така структура створює основу 

для отримання дуже швидкодіючого і чутливого приймача. Область і має питомий опір в 106 - 107 разів більше, ніж опір 

легованих областей n- і р-типів. Це обумовлює більшу товщину ОПЗ W. В результаті випромінювання поглинається 

безпосередньо в області просторового заряду, в якому зовнішнім зміщенням створено сильне електричне поле. 

Слід зазначити, що однією з головних вимог до ЗВТ для вимірювання параметрів оптичного випромінення є їх 

завадостійкість, зокрема до фонового випромінювання. З цієї точки зору будемо розглядати аналоги. 

У таблицях 1.6 та 1.7 наведені характеристики кремнієвих та германієвих p-i-n фотодіодів, відібраних із 

інформаційного поля для подальшого аналізу. Додаткові позначення у таблицях: λр – робоча довжина хвилі; f – гранична 

частота; С – ємність. 

Таблиця 1.6.  

Кремнієві p-i-n фотодіоди 
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Назва, виробник, 

країна 

А, мм2 Іт,  

нА 

∆λ,  

мкм 

λр, 

нм 

Siλ, 

А/Вт 

f, 

MГц 

С,  

пФ 

Uр, 

В 

Джерело 

інфор-

мації 

PIN photodiode 

S12158-01CT 

Hamamatsu, JP 

2.77× 

2.77 

0,01 320- 

1100 

960 0,7 25 15 20 [125] 

PIN photodiode 

S12271 

Hamamatsu, JP 

Ø 4.1 30 190 - 

1100 

960 0,4 60 10 120 [126] 

Si PIN photodiod 

S1223 Hamamatsu, 

JP 

2.4 × 

2.8 

10 320-1100 960 0,2 30 10 30 [127] 

ФД-125К ЦКБ 

«Ритм», Україна 

37 1000 400-11001060 0,2 25 120 135 [128] 

 

 

Продовження таблиці 1.6. 

Назва, виробник, 

країна 

А, мм2 Іт,  

нА 

∆λ, мкм λр, 

нм 

Siλ, 

А/Вт 

f, 

MГц 

С,  

пФ 

Uр, 

В 

Джерело 

інфор-

мації 



 64
ФД-255 ЦКБ 

«Ритм», Україна 

3,14 100 400-11001060 0,4 100 2,7 250 [129] 

ФД-254 ЦКБ 

«Ритм», Україна 

ø 8 1000 

 

400-1100 0,95 0,45 5  27 [86] 

ФД-20-32 К ОАО 

«Московський 

завод «Сапфір», 

Росія 

1,35 

х 2 

100 400-1100 0,92 0,25   3 [130] 

ФД 344 ОАО 

«Московський 

завод «Сапфір», 

Росія 

Ø 14 

(4 ел. 

по 37 

мм2) 

4400 400-12001060 0,3  40 200 [131] 

ФД 344-02 ОАО 

«Московський 

завод «Сапфір», 

Росія 

Ø 14 

(4 ел. 

по 37 

мм2) 

7000 400-1200 900 0,45  150 20 [131] 

BPX 65 

Sensors Inc., USA 

1 1 350-1100 850 0,55 17 нс  50 [132]  

 

ФД-18-225 НПП 

"БИТ", Україна 

18 0,2 320-1100 960 0,6 

 

  0,01 [133] 
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ФД10100 НПП 

"БИТ", Україна 

10х10 0,15 

 

320-1100 960 0,6   0,01

В 

[134] 

ФД 342 ОАО НВО 

«Оріон», Росія 

Ø 14 7000 600-1100 1,06 0,2 5 70 70 [135] 

 

Кремнієві p-i-n фотодіоди компанії Hamamatsu відрізняються великими значеннями струмової монохроматичної 

чутливості у максимумі спектральної характеристики (ближній ІЧ діапазон спектру), малими темновими струмами та 

ємністю при робочій напрузі до 120 В. Їх швидкодія визначається саме величиною ємності та граничною частотою, яка 

коливається у межах 30 – 60 МГц. Таки фотодіоди придатні для вимірювання потоків лазерного випромінювання. Але їх 

загальним недоліком велика залежність температурного коефіцієнту від довжини хвилі саме у ближній ІЧ області 

спектру (починаючи від 900 нм). Це зумовлено технологією виготовлення цих фотодіодів, яка полягає у іонній 

імплантації потрібної домішки для створення р-п переходу. Зазвичай фотодіоди Hamamatsu є одними з найкращих для 

вимірювання оптичного випромінювання у ВД області спектру, але вони поступаються кращим аналогам за 

температурним коефіцієнтом у довгохвильовій області спектру. Окрім того, розглянуті фотодіоди є досить дорогими у 

порівнянні із аналогічними за призначенням вітчизняними та російськими фотодіодами. Окрім того, наведені фотодіоди 

потребують додаткового захисту від фонового освітлення, яке створює завади та приводить до помилкового 

спрацювання оптоелектронної апаратури. 

 Українські фотодіоди ВАТ ЦКБ «Ритм», як видно з таблиці 1.6, в цілому не поступаються фотодіодам Hamamatsu 

за чутливість на робочі довжині хвилі. А на довжині хвилі лазера з алюміній ітрієвого гранату (1060 нм) забезпечують 

чутливість 0,4 А/Вт (для ФД-255). Вони не поступаються кращим світовим аналогам і за граничною частотою, але 

поступаються за ємністю. Як і попередня група фотодіодів, ці прилади розроблені у варіанті, який не передбачає захисту 
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від фонового засвітлення. Окрім того, зазначені фотодіоди мають великі значення темнового струму, що збільшує 

власні шуми фотодіоду та зменшує його виявну здатність. 

 Кремнієві р-і-п фотодіоди Московського заводу «Сапфір» (Росія) відрізняються дещо меншими значеннями 

струмової монохроматичної чутливості на довжинах хвиль 900 та 1060 нм, ніж раніше розглянуті фотодіоди. Окрім того, 

вони мають надзвичайно високі значення темнового струму для досить маленьких фоточутливих площадок – 100 нА для 

2,7 мм2 для ФД-20-30 К. Слід відзначити, що цей фотодіод є досить застарілим, але і сучасні розробки цієї компанії – 

ФД344-02 навіть при робочому зміщення 20 В мають темновий струм 7000 нА на площині 37 мм2. Як і решта 

фотодіодів, прилади Московського заводу «Сапфір» не є захищеними від фонової освітленості, що вимагає додаткових 

витрат (оптичні фільтри, ускладнення схеми обробки фотосигналу, тощо) для їх убезпечення від цього фактору. 

Компанія Sensors Inc., USA, пропонує групу відносно однотипних p-i-n фотодіодів, типовим представником якої є 

високочастотний фотодіод BPX 65. Його струмова монохроматична чутливість на довжині хвилі 850 нм досягає 0,55 

А/Вт, що близько до теоретичної межі, як власне у і багатьох інших розглянутих фотодіодів. Час зростання досягає 17 

нс, що дозволяє використовувати його при радіометрії імпульсного лазерного випромінення. Темновий струм при 50 В 

робочої напруги також є гарним показником. Але, як і попередньо розглянуті фотодіоди він та група аналогічних 

фотодіодів цієї компанії, не мають захисту від фонового випромінювання. 

Фотодіоди українського підприємства НВП «БІТ», як і попередньо розглянуті фотодіоди, мають досить високі 

характеристики, але, як і усі попередні фотодіоди, вони розроблені таким чином, що потребують додаткового захисту 

від фонового освітлення. У таблиці 1.7 наведено групу фотодіодів на основі германію, які, в основному, 

використовуються у волоконно-оптичних лініях зв’язку. Слід зазначити, що у порівнянні із фотодіодами на основі 

кремнію, компаній, які спеціалізуються на фотодіодах з германію набагато менше, оскільки матеріал германій є суттєво 
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дорожчим за кремній, а технологія виготовлення фотодіодів дещо складніша. Серед додаткових позначень у таблиці 

1.7. застосовано τ – час зростання перехідної характеристики фотодіоду. 

Як видно з таблиці 1.7 найкращими серед відомих германієвих фотодіодів є прилади компанії Hamamatsu, які 

відрізняються чутливість на довжині хвилі 1550 нм 0,8 А/Вт та малим часом зростання – від 3 до 30 нс в залежності від 

площі ФЧЕ. 

Також високі значення струмової монохроматичної чутливості демонструють германієві фотодіоди української 

компанії ВАТ ЦКБ «Ритм» (0,7 А/Вт), але вони поступаються в цьому параметрі фотодіодам компанії Hamamatsu. 

Таблиця 1.7 

Германієві p-i-n фотодіоди 

Назва, 

виробник, 

країна 

А, 

мм2 

Іт, 

мкА 

∆λ, 

мкм 

λр, 

нм 

Siλ, 

А/Вт 

τ, 

мкс 

С, 

пФ 

Uр, 

В 

Джерело 

інформації 

ФД-9Э111 ОАО 

«Московський 

завод «Сапфір», 

Росія. 

1,2 10 400-

1800 

 17 

мА/лм 

  10 [131]  

ФД-7Г ОАО 

«Московський 

завод Сапфір», 

Росія 

5 12 400-

1800 

 29 

мА/лм 

  10 [131] 

B1720-02 1,0 0,3 800 – 1550 0,8 3  10 [136] 
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Hamamatsu 

Photonics, JP 

1800 

B2144-01 

Hamamatsu 

Photonics, JP 

2,0 1,2 800 – 

1800 

1550 0,8 5  10 [137] 

B1918-01 

Hamamatsu 

Photonics, JP 

3, 0 2,0 800 – 

1800 

1550 0,8 7  10 [136] 

 

Продовження таблиці 1.6. 

Назва, 

виробник, 

країна 

А, 

мм2 

Іт, 

мкА 

∆λ, 

мкм 

λр, 

нм 

Siλ, 

А/Вт 

τ, 

мкс 

С, 

пФ 

 

Uр, 

В 

Джерело 

інфор-

мації 

B1919 -01 

Hamamatsu 

Photonics, JP 

5,0 4 800 – 

1800 

1550 0,8 11  10 [138] 

B1920 -01 

Hamamatsu 

Photonics, JP 

10,0 20 800 – 

1800 

1550 0,8 35  10 [138] 

B2538-05 

Hamamatsu 

5,0 8,8 800 – 

1800 

1060 0,09 11  10 [139] 
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Photonics, JP  

ФДК-287 ЦКБ 

Ритм, Україна 

10  600-

1800 

1550 0,7    [140] 

ФДК 315 ЦКБ 

Ритм, Україна 

Ø 1  600-

1800 

1550 0,7 
 

   [141] 

ФД 316 ЦКБ 

Ритм, Україна 

Ø 2  500-

1800 

1550 0,6 
 

   [142] 

УФД 07 ЦКБ 

Ритм, Україна 

Ø 

0,17 

 500-

1800 

1300 0,5 
 

   [143] 

ФД 351 

ФГУП НПО 

«Орион», 

Росія 

 Ø 

1,1 

10 800 – 

1600 

1060 

1550 

0,50 
0,60 

40 150  [135] 

 

 

 Російські виробники германієвих фотодіодів показують дещо гірші результати – 0,6 А/Вт у фотодіоду ФГУП ПВО 

«Оріон». Фотодіоди Московського заводу «Сапфір» визначають інтегральну струмову чутливість в мА/лм, очевидно 

розраховані на роботу у видимому діапазоні спектру. 

 Як і у випадку кремнієвих фотодіодів, спільною вадою усіх наведених фотодіодів є їх незахищеність від фонового 

випромінення, а українських та російських фотодіодів – недостатньо висока струмова монохроматична чутливість. 

 Як зазначалося вище, певною мірою, недоліком германієвих фотодіодів компанії Hamamatsu є висока ціна для 

українського ринку. 
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Висновки до першого розділу 

1. Проаналізовані нормативні документи різних країн, яки висувають вимоги до ЗВТ, призначених для контролю 

енергетичних характеристик оптичного випромінювання, зокрема для медично-гігієнічних завдань. На основі цього 

аналізу сформульовані вимоги до створюваних первинних перетворювачів для вимірювання енергетичних 

характеристик оптичного випромінення. 

2. Як видно з вище наведеного аналізу, для реєстрації УФ випромінення перспективними є твердотільні 

напівпровідникові матеріали. Зокрема з широкою забороненою зоною - близько 3 еВ. Датчики жорсткого УФ 

випромінення, якими комплектуються УФ радіометри та дозиметри, виготовляються на основі фосфіду галію (GaP), 

нітриду галію (GaN) і алюмінату галію (GaAl), карбіду кремнію і алмазу. На їх основі створюються фоторезистори, 

фотодіоди з p-n переходами, p-i-n структури і діоди Шотки, польові фототранзистори з бар'єром Шотки на базі МДН 

(метал-діелектрик-напівпровідник –структур. 

3. На основі вивчення сучасної нормативної документації щодо вимог до вимірювачів параметрів світлового 

середовища сформульовано вимоги, на відповідність яким потрібно здійснювати розробку первинних перетворювачів. 

4. Вивчення параметрів та характеристик існуючих фотодіодів на основі кремнію, призначених для вимірювання 

світлових параметрів навколишнього середовища показує, що ні в Україні, ні в країнах СНД немає фотодіодів, які могли 

би забезпечувати вимоги, сформульовані на початку цього розділу. Основний недолік існуючих аналогів, відібраних для 

подальшого аналізу та вивчення, полягає у недостатньо широкому динамічному діапазоні, т.т. у тому, що нелінійність 

енергетичної характеристики у кращих з вище перелічених фотодіодів перевищує 1 % у діапазоні від 0,1 до 10000 лк, в 

той час коли для виконання сучасних вимог потрібно мати фотодіоди, здатні забезпечити діапазон лінійності 

енергетичної характеристики від 0,01 до 250000 лк. 
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5. Серед зарубіжних фотодіодів є зразки, зокрема фотодіоди компанії Hamamatsu, які задовольняють вимоги до 

нелінійності по «нижньому» краю діапазону – вони працездатні від 0,01 лк. Але такі фотодіоди мають досить велику 

вартість. Окрім того, верхня межа згаданих фотодіодів складає лише 1000, 10000 лк, що не задовольняє сучасним 

вимогам НТД в Україні та СНГ. 

6. Наявні технічні рішення, перелічені у цьому параграфі показують, що способи розширення цієї задачі існують. 

Зокрема це збільшення площі активної (фоточутливої) області фотодіода, відвід тепла від його поверхні в разі роботи 

при великих освітленностях та забезпечення рівномірності чутливості фотодіоду по поверхні активної області. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


