
РОЗДІЛ ТРЕТІЙ 

СТВОРЕННЯ ПЕРВИННИХ ПЕРЕТВОРОЮВАЧІВ ДЛЯ 

ВИМІРЮВАННЯ ЕНЕРГЕТИЧНИХ ХАРАКТЕРИСТИК 

УЛЬТРАФІОЛЕТОВОГО ВИПРОМІНЕННЯ 

 

Як вказувалося вище (перша глава) до основних контрольованих 

параметрів потоків УФ випромінення відносяться: 

- довжина хвилі (для монохроматичного випромінення), 

- спектральний діапазон (для широкосмугового випромінення), 

- інтенсивність, яка в деяких джерелах називається також 

енергетичною освітленістю [26], 

- потужність, 

- енергія, 

Головними  параметрами радіометру УФ випромінення, який можна 

застосовувати при атестації робочих місць на відповідність [27] є: 

- спектральні діапазони вимірювання: 

- довгохвильовий: 400 – 315 нм, або УФ-А; 

- середнехвильовий: 315 – 280 нм, або УФ-В; 

- короткохвильовий: 280 – 200 нм, або УФ-С. 

- діапазон вимірювання інтенсивності у спектральних діапазонах А, В, 

С (інтенсивність в деяких джерелах називається також енергетичною 

освітленістю [26]); 

- величина межи припустимої основної відносної похибки 

вимірювання. 

Величини цих параметрів наступні: діапазон вимірювання енергетичної 

освітленості з урахуванням межі основної відносної похибки вимірювання ± 

10 % від 10-4 до 200 Вт/м2 у спектральних діапазонах А, В, С. 

Первинний перетворювач для вимірювання енергетичних 

характеристик УФ випромінення повинен забезпечувати коректні 

вимірювання потоків УФ випромінення, генерованих джерелами різної 



природи. А саме – ртутних, як найбільш поширених, електричної дуги, яка 

має спектральну характеристику близьку до спектру Сонця, дейтерієвих 

ламп. Оскільки спектри випромінення згаданих джерел є різними, то, згідно 

рекомендаціям Національного Інституту Стандартів і Технологій (NIST) 

[158] (Канада) пропонується наступний принцип: одне джерело – один 

сенсор, один радіометр. Таким чином забезпечується коректне, з точки зору 

метрології, вимірювання потоків випромінювання, створюваних джерелами з 

різним спектром. 

Параметри УФ радіометра визначаються головним чином параметрами 

первинного перетворювача, в нашому випадку – фотодіода, який забезпечує 

перетворення енергії оптичного випромінення у електричний сигнал, 

розробка його починалася зі розробки та дослідження відповідних 

фотодіодів. 

 

3.1. Фотодіоди для детектування УФ випромінення. 

 
Якість і рівень засобу вимірювальної техніки визначається рівнем його 

параметрів та метрологічних характеристик. Для УФ радіометрів основними 

параметрами є спектральний діапазон чутливості та відтворення заданої 

форми спектральної характеристики; гранична чутливість; діапазон 

вимірюваної величини та нелінійність чутливості в цьому діапазоні;  

стабільність протягом часу вимірювання; основна відносна похибка 

вимірювання [156, 159, 160]. 

Радіометр УФ випромінення зазвичай складається з комплекту 

світлофільтрів, які виділяють певну ділянку спектру, в якій потрібно 

здійснювати вимірювання, первинного перетворювача, або інакше 

фотоприймача, який перетворює енергію випромінювання в електричний 

сигнал. Разом первинний перетворювач та комплект світлофільтрів 

створюють радіометричну головку – один з основних вузлів УФ радіометра. 

Електричний сигнал, генерований у радіометричній головці передається на 



блок обробки цього сигналу та перетворення його у певну фізичну величину, 

наприклад у енергетичну освітленість, яка вимірюється у ватах на 

квадратний метр. 

При розробці радіометрів УФ випромінення потрібно враховувати 

наступні чинники, що впливають на метрологічні параметри приладу. А 

саме: 

- відповідність первинного перетворювача (фотодіода) поставленому 

завданню – вимірювання певної характеристики УФ випромінення у певних 

умовах; 

- радіометрична головка повинна бути максимально чутливою до 

обраного спектрального діапазону довжин хвиль (наприклад діапазону А) та 

нечутливою за межами обраного діапазону; 

- коефіцієнт пропускання світлофільтру за межами обраного 

спектрального діапазону повинен бути не більше 0,1 % (невиконання цієї 

вимоги приводить до спотворення результатів вимірювань на потрібних 

довжинах хвиль); 

- необхідно враховувати поправки, обумовлені невідповідністю 

спектральної характеристики випромінювача і радіометричної головки, які 

необхідно враховувати при її калібруванні; 

- радіометр в цілому повинен забезпечувати коректні вимірювання 

енергетичної освітленості УФ випромінення, що генерується різними 

джерелами, працювати в діалоговому режимі і попереджати користувача про 

невірні дії. 

Очевидно, що визначальним елементом конструкції УФ радіометра є 

фотоприймач УФ випромінення. Його характеристики є визначальними для 

радіометра в цілому. 

Основні вимоги до такого фотоприймача наступні: 

- висока чутливість в УФ області спектру; 

- малий рівень шумів; 



- висока стабільність фотоелектричних параметрів приймача при 

опромінені його потоком УФ діапазону; 

- широкий динамічний діапазон чутливості і мала нелінійність 

енергетичної характеристики. 

Істотна також електронна схема обробки фотосигналу, цифрова 

обробка аналогового сигналу, генерованого фотодіодом, індикація 

безпосередньо в одиницях величини, що виміряється, можливість 

експлуатації в різних кліматичних і виробничих умовах відповідно до діючих 

нормативних документів. Крім того, важлива простота в користуванні 

радіометром, що забезпечує можливість роботи з ним персоналу, який не має 

спеціальної підготовки. 

Як було показано вище, в якості сенсорів УФ випромінення можуть 

використовуватись різноманітні фотоприймачі. З огляду на те, що 

фотоприймач, якай використовуватиметься в УФ радіометрі повинен мати 

динамічний діапазон вимірювання енергетичної освітленості не менше 10-4 - 

2·102 Вт/м2, т.т. трохи більше ніж шість порядків, однією з головних вимог до 

фотоприймача має бути мінімальна нелінійність його енергетичної 

характеристики. Точніше – не більше 1 %. Загалом, такими властивостями 

володіють фотодіоди на основі кремнію, фосфіду галію та селеніду цинку. 

Але, на початку досліджень, з огляду на те, що на той час найбільш 

технологічно відпрацьованою та надійною була технологія кремнієвих 

фотодіодів, початкові дослідження в напрямку створення ефективних 

сенсорів УФ випромінення здійснювались у напрямку створення кремнієвих 

фотодіодів, чутливих в УФ діапазоні спектру оптичного випромінення. 

 

3.2. Кремнієві p-n фотодіоди для ближньої УФ області  спектру 

 
Створення кремнієвого фотодіода з високою чутливістю в УФ області 

спектру вимагає рішення складного комплексу конструкторсько-

технологічних проблем, пов'язаних з особливостями поглинання УФ 



випромінення в кремнії, генерації носіїв заряду поглиненим випроміненням, 

рекомбінації носіїв на поверхні кристала і в його об'ємі [161, 162]. Чутливість  

фотодіода залежить як від фізичних обмежень, пов'язаних з вибором 

матеріалу для отримання фотодіода, так і від його конструкції. Для її 

збільшення необхідно зменшувати віддзеркалення падаючого оптичного 

випромінення від поверхні кристала фотодіода і збільшувати коефіцієнт 

збирання носіїв заряду. Створення просвітлюючого покриття у вигляді 

термічно вирощеного шару двоокису кремнію на поверхні ФЧЕ кристала, 

сприяє зменшенню віддзеркалення від його поверхні. Зокрема для довжини 

хвилі 0,2 мкм мінімум віддзеркалення забезпечується при товщині 

просвітлюючого шару 0,07 мкм. 

Генераційно-рекомбінаційні процеси, що відбуваються в 

приповерхневій області кремнієвого УФ фотодіода проілюстровані моделлю 

її зонної структури, схематично зображеній на рисунку 3.1. 

Приповерхнева область представлена шаром p+- типу провідності, 

отриманого дифузією бору в підкладку n типу провідності для формування p-

n переходу. Якщо оптичне випромінення поглинається в р+ - області, то одна 

частина неосновних носіїв заряду, що фотогенеруються, дифундує до p-n 

переходу, розділяється їм і створює фотострум. Інша частина дифундує до 

поверхні і рекомбінує через поверхневі рівні, що приводить до зменшення 

коефіцієнта збирання неосновних носіїв заряду. За наявності тянучого поля 2 

в р+ - області, обумовленого наявністю градієнта концентрації легуючої 

домішки (рисунок 3.1), більш переважним для неосновних носіїв в р+- області 

є рух до р-n переходу. При цьому відбувається підвищення коефіцієнта 

збирання неосновних носіїв заряду. Для електронів, що генеруються в 

бар'єрному шарі 1 р+ - області коефіцієнт збирання носіїв зменшується. 

Це зв'язано з тим, що їм необхідно долати потенційний бар'єр біля 

поверхні. Наявність бар'єру обумовлена позитивним зарядом в оксиді і 

пониженням концентрації бору унаслідок часткового витіснення його 



кристалічною градкою в шар двоокису кремнію при термічному вирощуванні 

просвітлюючого покриття. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Задача підвищення коефіцієнта збирання носіїв заряду, що 

фотогенеруються, зводиться до зменшення рекомбінації носіїв через 

рекомбінаційні рівні на поверхні і в р+ області. Це зв'язано з тим, що 

поглинання УФ випромінення в кремнієвому кристалі відбувається на дуже 

малій глибині, безпосередньо біля його поверхні. 

Для довгохвильової межі УФ випромінення (λ = 380 нм) коефіцієнт 

поглинання рівний  1,9·105  см-1 і зменшення інтенсивності в е раз, згідно 

Рисунок 3.1. Зонна структура приповерхневої дифузійної області 

(p+- типа) кремнієвого УФ фотодіода. 

1 - приповерхневий бар'єрний шар;  

2 - ділянка тянучого поля;  

3 - просвітлююче покриття (SiO2 - двоокис кремнію);  

4 - позитивний заряд в двоокису кремнію;  

5 - поверхневі рекомбінаційні рівні;  

Ec - дно зони провідності;  

EF - рівень Фермі;  

EV - границя валентної зони;  

Eg - заборонена зона. 
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[161] відбувається на глибині х1 = 50 нм. На глибині до 240 нм 99 % цього 

випромінення поглинається. Із зменшенням довжини хвилі випромінення 

коефіцієнт поглинання збільшується і, наприклад, для λ = 300 нм 99 % 

випромінення поглинається на глибині до 50 нм [5]. Зменшення рекомбінації 

носіїв заряду на поверхні кристала і в приповерхневому шарі, в якому 

відбувається поглинання УФ випромінення, досягається загалом відомими 

способами, оптимізованими для даного типу фотоприймача. Для 

забезпечення максимального збору носіїв заряду, що фотогенеруються, 

зменшена товщина бар'єрного шару 1, а p-n перехід наближений до поверхні 

кристала фотодіода на 0,2 мкм. 

З урахуванням вище викладеного розроблено групу кремнієвих p-n 

фотодіодів з підвищеною чутливістю в УФ області спектра [163, 164 

(Добровольский Ю.Г., Рюхтин В.В., Шевчук В.В., Биксей М.П. 

Фотоприемники для электронной аппаратуры), 165 (В.Д. Фотий, Ю.Г. 

Добровольский. Фотоприемники для метрологии), 166 (Годованюк В.Н., 

Горбатюк И.М., Добровольский Ю.Г., Остапов С.Э., Раренко И.М., Рюхтин 

В.В. Разработка новых материалов и фотоприемников для инфракрасной 

техники), 167 (Добровольский Ю.Г., Шабашкевич Б.Г. Датчики оптического 

излучения измерительной техники для санитарно-гигиенических 

исследований на робочих местах), 168 (Ю.Г. Добровольський, Б.Г. 

Шабашкевич Датчики оптического излучения для комплектации средств 

измерительной техники), 169 (Воробець М.М., Воробець Г.І., Гнатюк В.І., 

Добровольський Ю.Г. Вплив фінішної хімічної обробки на сенсорні 

властивості кремнієвих фотодетекторів)]. Схематичне зображення розрізу 

кристала одного з таких фотодіодів на основі кремнію n типу провідності, 

приведено на рисунку 3.2. 

Мала глибина залягання р-n переходу у фотодіодів “Квант” і “Квант-1” 

приводить до збільшення їх темнових струмів [163]. Для усунення цього 

ефекту по периметру області виходу p-n переходу на поверхню (периметр 

ФЧЕ), глибина залягання p-n переходу збільшена від 0,2 мкм до 1,5 мкм. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Легування зворотної сторони кристала фосфором (n+) і оптимальна 

форма контакту до ФЧЕ (кільце) дозволили розширити динамічний діапазон 

фотодіоду до 6,5 порядків (від рівня темнових струмів). Досягнутий рівень 

параметрів і характеристик кращих зразків фотодіодів представлений в 

таблиці 3.1. 

Розширення області спектральної чутливості фотодіодів «Квант» і 

«Квант-1» до 190 нм досягнуто підвищенням концентрації бору в легованій 

р+ області до 6·1019 см-3 в порівнянні з (1016 - 1018) см-3 у ФД-288 і ФД 307. Це 

дозволило значно зменшити товщину небажаного бар'єрного шару 1 

(рисунок 3.1). Крім того, для зменшення рекомбінації носіїв заряду в р+ - 

області у фотодіодів “Квант” і “Квант-1” глибина залягання p-n переходу 

зменшена до 0,2 мкм в порівнянні з 1,5 мкм у ФД 288 і ФД 307. При цьому у 

перших двох фотодіодів ділянка тянучого поля, 2 (рисунок 3.1) більш крутий, 

що також сприяє зменшенню рекомбінації в ньому. Зменшення рекомбінації 

p+ 

n 

i 

n+ 

1 3 2 

4 

Рисунок 3.2. Схематичне зображення розрізу кристала УФФД на 

основі кремнію. 

 1 - просвітлююче покриття (двоокис кремнію);  

2 - металевий контакт до фоточутливого елемента;  

3 - захисне покриття (двоокис кремнію);  

4 - металевий контакт до тильної сторони кристала;  

n - базова область;   

n+ - область, легована фосфором;  

p+ - область, легована бором;   



в р+- області для ФД 288 досягається шляхом мінімізації концентрації 

дефектів в ній. 

Таблиця 3.1. 

Значення параметрів і характеристик кращих зразків розроблених 

кремнієвих фотодіодів 

Тип ФД А, мм2 λр, нм SIλ, А/Вт 
Iт, нА 

(U = 10 мВ) 

С, пФ 

(U =0 В) 

При-

мітки 

ФД 288А 100,0 300 0,06 0,5 11300,0 1, 2 

ФД 288Б 100,0 300 0,06 0,5 11300,0 1, 2, 3 

ФД 288В 100,0 300 0,09 0,2 11300,0 1, 2 

ФД 307 38,0 300 0,06 0,1 4700,0 4 

ФД «Квант» 100,0 200 0,1 0,2 11300,0 1, 5 

ФД «Квант-1» 100,0 200 0,1 0,5 1300,0 1, 5 

 

Примітки.  

1 -  герметичний металоскляний корпус; 

2 - лейкосапфірове вхідне вікно; 

3 - додається відносна спектральна характеристика чутливості 

конкретного фотодіода; 

4 - виконаний на ситаловій підкладці;  

5 -  кварцове вхідне вікно. 

 

По рівню чутливості в УФ області спектру фотодіоди “Квант” і “Квант-

1” відповідають аналогічним фотодіодам фірм “Hamamatsu” [170] (Японія), 

EG&G (Канада) [171], UDT (США). При цьому ціна вітчизняних фотодіодів 

значно нижче. У ФД 288 і ФД 307 можливо зниження  чутливості  в УФ 

області, але не більш ніж на 30 % протягом 12 років зберігання, що типове 

для конструкції фоточутливого кристала з такою глибиною р-n переходу. Це 

пов'язано із зміною заряду в окислі і можливим розширенням бар'єрного 

шару 1, а також збільшенням рекомбінації на поверхні, що збільшує 

небажане стікання на неї фотогенерованих носіїв заряду. Густина 

поверхневих станів розроблених фотодіодів складає (4·1011 - 5·1011) см-2. 



Дослідження фотодіодів “Квант” і “Квант-1”, проведений у ВНДІ ОФВ 

(м. Москва, Росія) показали виключно високу стабільність цих приймачів в 

УФ області, у тому числі після УФ опромінювання дейтерієвою лампою з 

еквівалентною потужністю 1 мВт протягом 5000 годин. Визначена тривалість 

напрацювання, зниження чутливість на 10 % від первинної. Вона рівна 

100000 годинам. 

Відмінності ємностей фотодіодів “Квант” і “Квант-1” пояснюються 

використовуванням для виготовлення кристалів марок кремнію з різними 

питомими опорами: КЭФ7,5 - 7,5 Ом·см і КБ12-600Т - 600 Ом.см. 

Швидкодія фотодіода в УФ діапазоні обмежується RC - складовою і не 

є обмежувальним чинником в системах, де використовуються дані 

фотодіоди. Розроблені фотодіоди можна використовувати для детектування 

оптичного випромінювання в діапазоні від 190 до 1060 нм. Найбільш 

ефективні вони в короткохвильовій видимій області спектру через високу 

чутливість фотодіодів в цій області. Типові відносні спектральні 

характеристики чутливості розроблених фотодіодів приведені на рисунку 3.3. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 3.3. Відносні спектральні характеристики чутливості 

кремнієвих УФ фотодіодів.  

1 –  «Квант»;  

2 – «Квант-1»;  

3 – ФД 288В;  

4 – ФД 288А, Б.  
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Оптимальний режим включення фотодіодів при роботі в якості 

сенсорів УФ випромінення - фотогальванічний (без подачі напруги зміщення 

на p-n перехід). При необхідності, можливо і фотодіодне включення. 

Таким чином, в результаті досліджень створено низку кремнієвих 

фотодіодів, чутливих в УФ діапазоні спектру оптичного випромінення, які 

володіють розширеною областю спектральної чутливості у короткохвильовій 

області до 190 нм, збільшена величина струмової монохроматичної 

чутливості в УФ області спектру. Тривалість напрацювання розроблених 

фотодіодів досягає 100000 годин. При цьому чутливість в УФ області 

спектру знижується не більше ніж на 10 % від початкової. По рівню 

чутливості  в УФ області спектру розроблені фотодіоди не поступаються 

аналогам ведучих світових виробників. 

Подальші дослідження розроблених фотодіодів показали, що вони не 

придатні для використання в УФ радіометрах, оскільки володіють чутливість 

не лише у видимій області спектру оптичного випромінення (рисунок 3.2), а і 

у ближній інфрачервоній області. Для УФ радіометра, призначеного для 

атестації робочих місць, як було показано вище, визначальним фактором є 

забезпечення вимірювання енергетичної освітленості у певних, строго 

виділених областях спектру – А, В, С. При цьому радіометр повинен 

відчувати оптичне випромінення за межами обраного спектрального 

діапазону не більше ніж 0,2 %. Це означає, що світлофільтр, який забезпечує 

виділення саме потрібної ділянку спектру, повинен мати коефіцієнт 

пропускання оптичного випромінення за межами обраного діапазону не 

більше 0,2 %. 

На жаль, сучасні оптичні системи світлофільтрів не забезпечують 

необхідний рівень подавлення оптичного випромінення ближньої ІЧ ділянки 

спектру оптичного випромінення (до 0,2 %), яке відчувають розроблені 

кремнієві фотодіоди (780 – 1060 нм). 

Тому у подальшому, проводились дослідження щодо створення 

фотодіодів, чутливих в УФ діапазоні спектру оптичного випромінення на 



основі інших напівпровідникових матеріалів, які не є чутливими у ближній 

ІЧ області спектру, а також мають мінімальну чутливість у ВД області. 

 

3.3 Фотодіоди на основі фосфіду галію для радіометрів УФ 

випромінення 

 
В рамках Національної програми поліпшення стану безпеки, гігієни 

праці та виробничого середовища на 2001-2005 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, були здійснені дослідження та розробка фотодіоду на основі 

фосфіду галію (GaP) для комплектації УФ радіометра та УФ дозиметра, які 

розроблялись у рамках цієї програми. 

Фосфід галію займає одне з провідних місць серед з'єднань А3В5. 

Велика ширина забороненої зони, висока твердість, низька хімічна активність 

поверхні кристала і наявність відпрацьованих процесів обробки робить його 

перспективним матеріалом для створення оптоелектронних приладів для УФ 

області спектру, працюючих при високих температурах і володіючих 

високою стабільністю і довговічністю. 

Корисною особливістю фосфіду галію є його практично повна 

прозорість для оптичного випромінення з енергією до ~2,48 эВ (близько 0,5 

мкм). Власне поглинання GaP починається з 2,27 эВ (порядка 0,55 мкм), але 

через реалізацію непрямих переходів при цій енергії квантів, воно мале і 

залишається таким аж до енергій порядку 2,7 эВ, сильне поглинання 

починається лише при hν > 2,7 эВ. 

Оптичні параметри GaP представлені на рисунку 3.4 [172, 173], де n - 

показник заломлення, k - коефіцієнт поглинання і R - коефіцієнт 

віддзеркалення оптичного випромінення від поверхні фосфіду галію. 



Матеріал має чітко виражений довгохвильовій край оптичного поглинання. В 

робочому діапазоні довжин хвиль практично повне поглинання оптичного 

випромінення відбувається в шарі товщиною до 1,5 мкм (рисунок 3.5). 

Зокрема в шарі напівпровідникового матеріалу товщиною рівної 1/2α, де а α 

- показник поглинання, поглинається до 86 % випромінення, яке потрапило в 

цей шар. 
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Рисунок 3.5. Спектральна залежність показника поглинання фосфіду галію. 
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Рисунок 3.4. Оптичні постійні фосфіду галію. 



Як згадувалось у першій главі, для створення фотодіодів в 

промисловості використовується поверхнево бар'єрні структури на основі 

фосфід галію n-типа, точніше на епітаксіальних структурах n-типа з 

концентрацією носіїв заряду в шарі ≤ 2⋅1016 см-3 [174]. Монохроматична 

чутливість таких фотодіодів [175] на довжині хвилі максимуму спектральної 

чутливості (430 - 440 нм) досягає 0,15 А/Вт, на довжині хвилі 300 нм 

чутливість рівна 0,06 А/Вт. 

Вище було показано, що напівпрозорі шари металів в якості активного 

електроду не є ефективними [176, 177]. Тому нами було розвинуто роботи по 

використанню в якості активного електроду до провідного шару оксидів 

металів [178 (Годованюк В.М., Добровольский Ю.Г., Біксей М.П., Комаров 

Є.В. Створення тонкіх шарів окислів металів на фосфіді галію для отримання 

поверхнево-бар’єрної структури)]. 

З урахуванням раніше досягнутих результатів був розроблений 

фотодіод на основі фосфіду галію УФД20 з площею ФЧЕ 49 мм2 [178-180 

(Биксей М.П., Добровольский Ю.Г., Шабашкевич Б.Г. Поверхностно-

барьерный фотодиод на основе фосфида галлия для ультрафиолетовых 

радиометров и дозиметров), 181 (Добровольский Ю.Г., Шабашкевич Б.Г. 

Датчики оптического излучения измерительной техники для санитарно-

гигиенических исследований на робочих местах), 182 (Ю.Г. Добровольський, 

Б.Г. Шабашкевич Датчики оптического излучения для комплектации средств 

измерительной техники)]. 

Для створення фотоприймача використовувалися епітаксійні структури 

n+-n-типу провідності загальної товщини 300 - 370 мкм. Орієнтація  

підкладки GaP [111], концентрація носіїв заряду в підкладці (1 - 4)·1017 см-3. 

Товщина епітаксіального шару n-типу не перевищувала 15 мкм, концентрація 

носіїв заряду в ньому (0,9 - 2)·1016 см-3. 

ФЧЕ отриманий на основі поверхнево-бар'єрної структури 

напівпровідник - широкозонный напівпровідник SnO2. Шар SnO2, легований 

фтором з концентрацією до 1020 см-3, який наносився методом пульверизації 



на нагріту до температури порядку 450 оС напівпровідникову пластину [183]. 

Для отримання плівки SnO2, легований фтором, використовувався спиртовий 

розчин хлориду олова з добавкою фтористого амонію. Омічний контакт 

створювався впалюванням сплаву In-Ni у вакуумі (або в атмосфері водню) 

при температурі порядку 600 оС. Щоб уникнути небажаного забруднення, 

пластини при впалюванні укладалися лицьовою стороною на плоску 

поверхню. Перед нанесенням плівки SnO2 поверхня пластини оброблялася в 

розчині брому в діметілформаміде з подальшою промивкою в спирті. 

Контактний шар до двоокису олова виготовлений з нікелю, нанесений 

на методом термічного напилення. Виділення фоточутливих елементів і 

контактних шарів проводилося стандартними методами фотолітографії. 

Приєднування провідників здійснювалося паянням мідних луджених 

провідників до контактних шарів. При використанні ультразвукового 

приварювання використовувався варіант структури, де контактний шар 

металізації виходив на захисний шар SiO2. 

Конструкція ФЧЕ фотодіоду та його зовнішній вигляд приведені на 

рисунку 3.6. Фотодіод виготовлений в пластмасовому прямокутному корпусі 

з кварцовим вхідним вікном. 

 

      

   

 

 

 

 

 

 

 

Максимальні значення чутливості забезпечуються при конструкції 

фотодіода без вхідного вікна. Основні фотоелектричні параметри 

фотоприймача наступні: 

Рисунок 3.6. Конструкція фоточутливого елемента фотодіоду 

та його зовнішній вигляд. 
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- площа ФЧЕ - 49 см2; 

- область спектральної чутливості 220 - 450 нм;  

- довжина хвилі максимуму спектральної характеристики - 430 нм; 

- темновой струм ФЧЕ (при Uр = 0,01 В) - не більше 10-10 А/мм2; 

- монохроматична чутливість при λ = 430 нм - не менше 0,20 А/Вт, при 

λ = 250 нм - не менше 0,06 А/Вт; 

- нелінійність енергетичної характеристики в діапазоні (10-4 – 2·102) 

Вт/см2 - не більше 1 %. 

Дослідження характеристик розробленого фотодіоду показало 

наступне. 

На рисунку 3.7 представлена залежність струму короткого замикання 

Jкз від напруги холостого ходу Uхх ФЧЕ. Як джерело випромінювання 

використовувався напівпровідниковий випромінюючий діод з максимумом 

випромінення на довжині хвилі 470 нм. На тому ж рисунку приведені 

розраховані значення густини зворотного струму насичення Jo і діодного 

коефіцієнта А. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Так, якщо рівняння вольт-амперної характеристики представити у 

вигляді: 

       Рисунок 3.7. Світлова вольт-амперна характеристика ФЧЕ  фотодіода. 
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= 1exp ,     (3.1) 

де q - величина заряду електрона (1,6⋅10-19 К);  

k – постійна Больцмана (1,38⋅10-23 Дж/К);  

Jф - густина фотоструму. 

то значення діодного коефіцієнта можна знайти згідно [5]: 
 

            
)(ln J

U

kT

q
A

∂
∂≡ ,     (3.2) 

У створених фоточутливих структур спостерігається варіація Jo і А при 

зміні рівня опроміненості. Зміна Jo і А, напевно, викликано поглинанням 

світла станами поблизу межі розділу в об'ємі матеріалу у переходу. Також 

може позначатися наявність тонкого діелектричного прошарку, який може 

утворитися в процесі виготовлення ФЧЕ. 

На рисунку 3.8 приведені значення різниці концентрацій іонізованих 

донорів і акцепторів ND в приповерхневому шарі фосфіду галію, розраховані 

за даними вимірювання ємності ФЧЕ.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Розрахунок здійснювався згідно [5] по формулі: 
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Рисунок 3.8. Профіль розподілу концентрації ND в 

приповерхневій області єпітаксійного шару фосфіду галію. 
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де εs = εoε  (εo = 8,85⋅10-12 Ф/м – діелектрична проникність вакууму; ε = 

10 - діелектрична постійна для фосфіду галію); 

    С - питома ємність ФЧЕ. 

 
На рисунку 3.9 представлена типова абсолютна спектральна 

характеристика чутливості ФЧЕ. Показана залежність чутливості від 

товщини нанесеного шару окислу олова. Зокрема криві 1 і 2 характеризують 

спектральну чутливість фотодіоду за наявності і відсутності просвітлення на 

довжині хвилі 310 нм. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Дослідження вольт-амперної характеристики показує, що для більшості 

фотодіодів напруга пробою складає не менше 3 В. На рисунку 3.10 

представлена  вольт-ємносна  характеристика  ФЧЕ.  Як  видно, представлена  
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Рисунок 3.9. Абсолютна спектральна характеристика чутливості ФЧЕ

фотодіоду на сонові фосфіду галію. 

1 – спектральна характеристика з просвітленням на довжині хвилі 300 нм; 

2 – спектральна характеристика без просвітлення на довжині хвилі 300 нм. 



залежність практично не міняється в області робочих напруг. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Оцінка технічного рівня розробленого фотодіода проводилася шляхом 

порівняння його параметрів з параметрами відомих аналогів за 

призначенням, що застосовуються для контролю характеристик УФ 

випромінення і прямого аналога по конструкції. Порівняльні характеристики 

розробленого фотодіоду та аналогів наведені в таблиці 3.2. В першому 

випадку досліджувалися: фотодіод ФД 288В на основі кремнію, фотодіод на 

основі селеніду цинку і селенові фотоелементи [184]. В другому випадку 

досліджувався фотодіод G1962, виробництва фірми Hamamatsu (Японія) 

[185]. 

Дослідження спектральних характеристик вибраних фотоприймачів 

проводилися з використанням спектрального комплексу типу КСВУ-23 [186] 

методом порівняння з робочім  еталоном (фотодіодом ФД 288В, атестованим 

за чутливістю на довжині хвилі 440 нм). В якості джерела випромінення у 

відповідних діапазонах використовувалися: в спектральному діапазоні від 

200 до 400 нм дейтерієва лампа типу ДДС-30; в спектральному діапазоні від 

400 до 1200 нм – лампа розжарення КГМ24-150. В якості попереднього 

підсилювача використовувався прецизійний перетворювач «струм-напруга» 

ППТН-03 [187]. 
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Рисунок 3.10. Вольт-ємнісна характеристика ФЧЕ фотодіода на 

основі фосфіду галію. 



Вимірювання темнового струму (ІТ) проводилось за допомогою 

прецизійний перетворювача «струм-напруга» ППТН-03 [187] при робочій 

напрузі на фотодіоді (Uр) 10 мВ. Величина напруги U вимірювалася 

вольтметром. Темновий струм розраховувався за формулою 

 

                                       IТ = 
K

U
,      (3.4) 

де   К  – коефіцієнт передачі перетворювача ППТН-03, В/A. 

Величина монохроматичної чутливості фотодіодів визначалася при 

вимірюваннях спектральних характеристик чутливості на довжині хвилі 

максимуму спектральної чутливості (λmax = 440 нм). 

Вимірювання нелінійності чутливості (δS) та динамічного діапазону 

фотодіодів проводилося на відповідній установці [188, 189 (Шабашкевич 

Б.Г., Добровольський Ю.Г. Юрєв В.Г. Метрологічний комплекс – робочій 

еталон сили світла, освітленості та яскравості), 190 (Добровольский Ю.Г., 

Кузенко В.Ю., Шабашкевич Б.Г. Программное  обеспечение  для  расчета 

нелинейности энергетической характеристики УФ фотодиода с бартером 

Шоттки), 191 (Г.І Воробець, С.Л Воропаєва, Р.Д. Гуржуй, Ю.Г. 

Добровольський, М.А. Кузь, С.В. Мельничук, Р.В. Рогов, О.Ю. Рощупкін, 

Б.Г. Шабашкевич, В.Г. Юрьєв Оптимізація апаратно – програмного 

забезпечення системи контролю параметрів ультрафіолетового  

випромінювання), 192] методом додавання освітленості і розраховувалась за 

формулою: 
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321 )(

UU

UUU
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−+
=δ ,    (3.5) 

де U1 та U2 – фотосигнали на виході фотодіоду при почерговому 

освітленні його ФЧЕ; 

      U3 - фотосигнал на виході фотодіоду при одночасному освітленні 

його ФЧЕ потоками обох світлових каналів установки. 



Таблиця 3.2. 

Параметри досліджуваних фотоприймачів  

Найменування параметра 
Позна-

чення 

ФД288В 

(Si) 

УФД20 

(GaP) 

ФД 

(ZnSe) 

G1962 

(GaP) 

Фотоеле-

мент (Se) 

ФД-УФ1 

(GaP) 

Область спектральної 

чутливості, нм 
∆λ 

200 – 1100 

(λmax=800) 

220 – 480 

(λmax=440) 

200 – 480 

(λmax=390) 

200 – 480 

(λmax=440) 

250 – 760 

(λmax=550) 

200 – 450 

(λmax=370) 

Темновий струм, не більше  

(Uр = 10 мВ), А 
IT 2·10-10 2,5·10-12 1·10-9 5·10-12 - 1·10-10 

Монохроматична чутливість  

(λ = 400 нм), не менше,  А/Вт 
Sіλ 0,18 0,20 0,11 0,12 0,09 0,11 

Динамічний діапазон,   рази 

(при нелінійності енергетичної 

характеристики δЕ = ±1%) 

d 1·107 1·107 1·105 1·107 3·104 1·107 

Нестабільність чутливості, % δ 0,5 1,0 5,0 1,0 5,0 1,0 

Площа ФЧЕ, мм2 
Афче 100 50 25 5,2 200 10,0 

 

 



 
 В процесі досліджень визначалася нестабільність чутливості розроблених фотодіодів протягом 8 годин 

безперервної роботи при максимальній енергетичній освітленості потоком УФ випромінення (до 100 Вт/м2). 

Оцінка показала, що розроблений фотодіод УФД20 не поступається аналогам за призначенням, а по величині 

статичної струмової монохроматичної чутливості перевершує їх. 

Проаналізувавши  результати досліджень, можна зробити висновок, що фотодіоди на основі фосфіду галію мають 

достатній рівень фотоелектричних параметрів для використання їх в УФ радіометрах. Слід відзначити, що головною 

перевагою розроблених фотодіодів є висока стабільність в часі монохроматичної чутливості у порівнянні з кремнієвими 

фотодіодами. При цьому динамічний діапазон розробленого фотодіоду на два – три порядки перевищує динамічний 

діапазон серійного фотодіоду на основі селеніду цинку та селенового фотоелементу. Ці параметри є визначальними при 

розробці вимірювального, а особливо еталонного обладнання. 

Подальші, більш ґрунтовні дослідження ВАХ фотодіодів на основі фосфіду галію (рисунок 3.5) при кімнатних 

температурах та в діапазоні температур від 77 до 300 К (рисунок 3.6), а також проведені оптичні та металографічні 

дослідження морфології поверхні та об'єму структури показали вплив на параметри фотодіодів технології виготовлення 

та конструктивних особливостей [191]. 

За результатами оптичних досліджень морфологія поверхні зразків № 5 і № 7 неоднорідна з явними ознаками ямок 

травлення або локальних механічних пошкоджень утворених до або під час механічної обробки, або при нанесення шару 

SnO2. На поверхні зразків № 15, № 19 мають місце одиничні точкові неоднорідності. Кристали GaP оптично прозорі. 

Посадка кристалів на підкладку корпуса неоднорідна; спостерігаються дифузні області з підвищеним відбиванням світла 

– можливо залишки металу. 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
ВАХ при кімнатних температурах дають значний розкид параметрів. Порогова напруга  ввімкнення прямої ВАХ 

для зразка № 19 складає Uп ≈ 0,75 В, в інших - від 1,5 до 2,5 В. 

У напівлогарифмічному масштабі прямі ВАХ наближено моделюються двома лінійними ділянками з’єднаними 

перехідною областю: 1 - при Uпр ≤ 0,5 В (коефіцієнт ідеальності n ≈ 2,1-2,7; енергія активації струмопереносу Еа ≈ 0,9 В,); 

2 - при Uп ≥ (1,0-1,5) В (№ 19 – n ≈ 3,8; Еа ≈ 0,93 еВ; інші n ≈ 4,7; Еа ≈ 0,81еВ). Це відповідає основному генераційно-

Рис. 3.6. ВАХ різних фотодіодів (GaP) при кімнатній температурі 



рекомбінаційному струмопереносу в структурах через глибокі рівні. Величина Еа визначена із залежності lnIs = f(1/T) в 

діапазоні Т=170÷300 К для обох ділянок складає Еа ≈ 2,35 еВ, що відповідає ширині забороненої зони GaP. 

Таким чином, одержані ВАХ структур SnO2-n-n+-GaP характерні для переходів неоднорідних за площею та 

структурою границі розділу металізація-напівпровідник. Враховуючи технологічний маршрут виготовлення зразків, 

причинами цього можуть бути неоднорідність епітаксійного n-шару внаслідок легування, неоднорідність плівки SnO2, 

острівкові залишки р+-шару внаслідок недосконалого шліфування та хімічного полірування р+-n+-GaP-структур 

(враховуючи передісторію базових кристалів), недоліки контактного монтажу. 

 

3.4 Фотодіод на основі фосфіду галію з підвищеною чутливістю на довжині хвилі 254 нм 

 
Пізніше, для усунення недоліків, висвітлених вище, ФЧЕ, точніше шар SnO2 (F), був отриманий методом 

пульверизації. На нагріту до температури 450 ºС напівпровідникову пластину [192, 173] Наносився шар SnO2, легований 

фтором з концентрацією до 1020 см-3. В обох випадках фотодіоди мали високу чутливість (до 0,2 А/Вт на довжині хвилі 

450 нм). Але рівномірність чутливості по поверхні ФЧЕ перевищувала 10 %. Також, до 30 % виготовлених фотодіодів в 

кожному технологічному циклі бракувались по надійності і темновим струмам. Подальші дослідження [193] показали, 

що чутливість подібних фотодіодів в короткохвильовій області спектру УФ випромінення істотно залежить від якості і 

товщини шару SnO2, легованого фтором. Тому була проведена модифікація технології отримання кристалів фотодіодів 

на основі n+-n-GaP-SnO2(F) для зменшення рівномірності чутливості по ФЧЕ і збільшення монохроматичної чутливості 

цього елемента на довжині хвилі 250 нм [194]. Попередня оцінка конструкції і технології нового фотодіода проводилась 

згідно [195]. Даний програмний продукт призначений для пошуку шляхів підвищення чутливості фотодіодів, що 

працюють в фотодіодному режимі. Аналіз розрахунків і порівняння отриманих результатів з результатами вимірювань 

монохроматичної чутливості на довжині хвилі 450 нм показало, що, незважаючи на ефективність запропонованого 



методу оптимізації, він не в повній мірі підходить до ситуації, коли фотодіод працює в фотогальванічних режимі. У 

відомому алгоритмі так само не передбачено розрахунок оптичних властивостей поверхні фотодіода на величину його 

чутливості. Вона (поверхня) складається як мінімум з трьох середовищ: повітря - покриття, що просвітлює - поверхня 

напівпровідника. У нашому випадку, в робочому діапазоні довжин хвиль (200 - 500 нм) практично повне поглинання 

оптичного випромінення (до 86 % випромінення потрапляє в шар напівпровідника) відбувається в шарі товщиною до 1,5 

мкм [195]. 

Використовуючи результати, отримані в [196, 197], монохроматичну чутливість, на певній довжині хвилі, можна 

представити в наступному вигляді: 
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де λiS  - монохроматична чутливість для заданої довжини хвилі; 

 λ1R  - коефіцієнт відбиття від поверхні повітря-окисел-напівпровідник для заданої довжини хвилі; 

 λ - задана довжина хвилі; 

 αλ - коефіцієнт поглинання випромінення із заданою довжиною хвилі в напівпровіднику; 

 γ(λ) - коефіцієнт використання фотоструму (внутрішній квантовий вихід); 

 h - постійна Планка; 

 с - швидкість світла у вакуумі; 

 е - елементарний електричний заряд (заряд електрона); 

 х0 - ширина електричного поля, створеного бар’єром між напівпровідником і провідним шаром оксиду металу. 

 



З іншого боку, наш фотодіод являє собою конструктивно епітаксіальну структуру n+-n-типу, в якій робочим шаром - 

шаром, в якому відбувається поглинання оптичного випромінення, є високоомний шар n-типу. Для визначення 

максимально можливого значення чутливості, яке можливо отримати у цьому випадку, скористаймося підходом, 

викладенім у [198], де запропоновано для визначення чутливості фотодіодної структури забезпечити виконання системи 

нерівностей, до складу яких входять основні параметри конструкції фотодіоду та основні його фізичні властивості. 

Основний внесок у фотосигнал в такій структурі вносять неосновні носії заряду, тому визначальною буде величина Lp - 

дифузійна довжина дірок. Слід зауважити, що не лише Lp визначає ширину області збору фотогенерованих носіїв заряду, 

але і ширина області об’ємного заряду в епітаксиальноу шарі х0, створеному бар’єром між напівпровідником і шаром 

проводить оксиду металу. Концентрація домішки в епітаксійному шарі експоненціальна і зменшується від межі 

розподілу підкладка-епітаксійний шар в результаті процесів автолегуванія [198]. Тому він містить електричне поле, 

обумовлене профілем розподілу концентрації домішок [199]. Глибину поширення цього поля (h) також необхідно 

враховувати при розрахунку товщини епітаксійного шару hес. Таким чином товщину епітаксійного шару можна 

визначити з нерівності: 

                                        x0 < hэс ≤  (Lp+ х0 + h),     (3.7) 

Очевидно, що ниськоомна підкладка епітаксійної структури не повинна впливати на чутливість приладу. Ця вимога 

забезпечує нерівність (3.8):  
 

Lp < (hэс – х0),      (3.8)  
 

Для забезпечення збору носіїв заряду, що генерують короткохвильовим оптичним випроміненням необхідно, щоб 

область об’ємного заряду х0 в високоомному шарі була більше глибини поглинання такого випромінення αк і менше 

дифузійної довжини неосновних носіїв заряду (в нашому випадку - дірок). Ці вимоги забезпечує нерівність (3.9): 



 

                                                    αк < х0 ≤  Lр ,     (3.9)  
 

Об’єднання запропонованих виразів в систему дозволяє оптимізувати конструкцію фотодіодів, які працюють в 

фотогальванічних режимі, для забезпечення максимальної чутливості: 

 

            ,    (3.10) 

 

 

Перший вираз визначає область збору фотогенерованих носіїв, які генеруються довгохвильовою складовою 

оптичного випромінення, до якої є чутливим фотодіод, друге забезпечує ізоляцію високоомного епітаксійного шару від 

впливу носіїв заряду, що генеруються в нізкоомной підкладці епітаксійної структури, третє забезпечує вклад 

короткохвильового оптичного випромінювання, до якого є чутливим фотодіод. 

Для забезпечення максимальної чутливості фотодіода, крім вище перелічених процедур, необхідно врахувати явище 

відбиття потоку оптич-ного випромінення від поверхні оптично прозорого провідного електрода з оксиду металу і від 

поверхні розподілу плівки оксиду металу – напів-провідник (фосфід галію). Правильний підбір товщини 

струмопровідної плівки (наприклад SnO2) дозволяє звести до мінімуму втрати фотоструму, пов’язані з тим, що частина 

потоку оптичного випромінення, здатного гене-рувати в напівпровіднику неосновні носії заряду, відбивається від 

поверхні оксиду металу і від поверхні напівпровідника. Товщина шару оксиду металу d підбирається виходячи з умови, 

щоб різниця фаз φ випромінення на подвійному проходженні шару був кратний (2n +1)π. У цьому випадку d = λ (2n 

+1)/4, де n - показник заломлення плівки оксиду металу. У такому випадку хвилі, відбиті від границі розділу плівка-

повітря і плівка-напівпровідник будуть складатися в протифазі і «гасити» одна одну [200]. 

x0 < hэс ≤  (Lp+ х0 + h) 

Lp < (hэс – х0)              

αк < х0 ≤  Lр 



Слід врахувати також, площу ФЧЕ, від якої може залежати величина фотоструму в разі, коли висвітлюється вся 

площадка фотодіода. 

                                              
P

SI
SS ФУ

II
1

1
1 =≅ λλ ,                            (3.11) 

де:
1
λIS - чутливість, зумовлена оптичним випроміненням, падаючим на фотодіод;   

    
1
ФУІ - питоме значення фотоструму, який генерується одиничної майданчиком, яка забезпечує чутливість 1

λIS ; 

     S1 - площа ФЧЕ, освітлювана падаючим на фотодіод оптичним випроміненням. 

  
Отримані теоретичні результати, об’єднані у систему нерівностей 3.12 дозволили розробити комп’ютерну модель 

фотодіода, чутливого в УФ області спектра на основі n+-n-GaP-SnO2(F) [201]. 

 

 

 

           (3.12) 

 

 

На основі вище наведених теоретичних оцінок, результати яких наведені на рисунку 3.7, розроблено алгоритм для 

комп’ютерного моделювання та оцінки факторів, що впливають на чутливість фотодіода (рисунок 3.8), що враховує як 

спектральний коефіцієнт пропускання плівки SnO2(F) так і максимально можливе значення чутливості структури n+-n-

GaP-SnO2(F). 

 

x0 < hэс ≤  (Lp+ х0+ h) 

Lp < (hэс – х0)              

αλ < х0 ≤  Lр 

d=λ(2n+1)/4 

IF S  ≅ SIϕ P 



 
 

Моделювання показало (рисунок 3.8), що максимальні значення монохроматичної чутливості в діапазоні довжин 

хвиль 250 - 350 нм можуть досягати 0,1 - 0,15 А/Вт при забезпеченні товщини шару двоокису олова, легованого фтором 

близько 30 - 50 нм. Як видно з результатів моделювання, найкращі значення чутливості можна отримати при товщині 

плівки 20 нм, проте це дуже складна технологічна задача, що вимагає складного обладнання, в той час, як плівка 

двоокису олова такої товщини дуже погано лягає на підкладку рівним шаром. Кращі з відомих аналогів володіють на 

довжині хвилі 250 нм монохроматичною чутливістю 0,08 - 0,07 А/Вт. 
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Рисунок 3.7. Оптичний спектральний коефіцієнт пропускання 

двоокиси олова, легованої фтором SnO2(F) різної товщини. 
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За результатами проведених досліджень запропонована модифікована технологія отримання структури n+-n-GaP-

SnO2(F). Вона передбачає іонне травлення поверхні фосфіду галію перед нанесенням провідного електрода SnO2(F). Така 

операція сприяє максимальному очищенню поверхні пластини, що, в свою чергу, перешкоджає утворенню хаотичних, 

неконтрольованих центрів зростання плівки SnO2(F) при її нанесенні. Крім того, шар SnO2, легований фтором, 

наноситься на пластину GaP в магнітному полі. Експерименти показали, що це сприяє більш рівномірному розподілу 

Рис. 3.8. Результати комп’ютерного моделювання залежності 

монохроматичної чутливості фотодіоду на різних довжинах хвиль від 

товщини плівки SnO2(F). 



шару SnO2(F) по поверхні пластини фосфіду галію і забезпечує більш надійну адгезію. Перед нанесенням плівки SnO2 

поверхня фосфіду галію оброблялася в розчині брому в диметілформаміді з наступним промиванням в спирті. Потім, 

після іонного травлення поверхні пластин, методом пульверизації на їх поверхню, розпилювався спиртовий розчин 

хлориду олова з добавкою фтористого амонію. Товщина шару контролювалася по контрольній пластині. Магнітне поле 

в області нанесення розчину формувалося за допомогою циліндричного гіротропного конденсатора, який складається з 

кільця на основі феродіелектрічного матеріалу із зовнішнім R1 і внутрішнім R2 радіусами і товщиною D [202]. Магнітне 

поле цього кільця орієнтоване так, що південний і північний полюси розташовані на протилежних гранях площею 

)( 2
2

2
1 RR −π . На зовнішній і внутрішній сторонах цього кільця розміщені металеві циліндрові обкладки, які являють собою 

конденсатор. 

Прикладання за допомогою електродів до циліндричних обкладинок конденсатора постійної напруги U веде до 

взаємодії електричного і магнітного полів і до появи як радіальних так і осьових складових електричного поля. Це, разом 

з геометричним фактором - кільцевої формою магніту – веде до концентрації сумарного електричного поля 

конденсатора в області простору, яка знаходиться на деякій відстані від центру пристрою і розташовується на його 

осьової лінії. Щільність електричного поля у цій точці на кілька порядків перевищує щільність електричного поля, яке 

виникає між кільцевими обкладинками. 

Омічний контакт створювався впалюванням сплаву In-Ni у вакуумі (або в атмосфері водню) при температурі 

близько 600 ºС. В якості контактного шару до двоокису олова використовувався напилений нікель. Виділення ФЧЕ і 

контактних шарів проводилося стандартними методами фотолітографії. 

На рисунку 3.9 наведені усереднені результати порівняльних досліджень нових, модифікованих структур (1) і 

раніше виготовлених за відомою технологією (2). 



Зокрема, досліджена рівномірність чутливості по поверхні на довжині хвилі 254 нм (рисунок 3.9) і монохроматична 

чутливість на довжині хвилі 254 нм за стандартними методиками [202] з наступними доповненнями. Діаметр оптичного 

зонда 200 мкм, джерело випромінення лампа ДРТ125 зі світлофільтром з максимальним пропусканням не менше 40 % на 

довжині хвилі 254 нм. Напівширина коефіцієнта пропускання за рівнем 0,5 світлофільтру не більше 15 нм. Розміри ФЧЕ 

7 х 7 мм. Монохроматична чутливість виготовлених фотодіодів вимірювалася шляхом порівняння з чутливість робочого 

еталона - фотодіода, атестованого по чутливості на різних довжинах хвиль, у тому числі на 254 нм. 
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       Рисунок 3.9. Залежність рівномірності чутливості фотодіодів (δSλ) 

по поверхні ФЧЕ на довжині хвилі 254 нм. 

     1 – серійний фотодіод; 2 – модифікований фотодіод. 
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Вимірювання показали, що монохроматична чутливість виготовлених фотодіодів на зазначеної довжині хвилі 

складала 0,09 - 0,08 А/Вт при похибки вимірювання ± 15 %. Рівномірність чутливості по поверхні нових структур, як 

видно на рисунку 3.9, в області робочого поля фотодіода, становить близько 4 %, а в цілому по поверхні ФЧЕ не 

перевищує 5 % на відміну від серійних фотодіодів, у яких неравномерність чутливості складає від 7 до 9 %. 

Якість поверхні фотодіодів серійних і модифікованих фотодіодів вивчена за допомогою мікроскопа електронного 

растрового РЕМ-100У. Знімки (рисунок 3.10, 3.11 відповідно) зроблені при прискорюючій напрузі 30 кВ, режимі 

вторинних електронів при збільшенні х1000. 
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Рисунок 3.10. Поверхня модифікованого фотодіоду. 



 

 

 

 

 

 

 

 

На рисунках 3.10 і 3.11 видно, що фотодіоди, виготовлені за модифікованою технологією з урахуванням 

комп’ютерного моделювання, мають менше за кількістю і за розмірами острівних областей, які є не тільки центрами 

зростання плівки з розчину, але і центрами рекомбінації неосновних носіїв заряду. Найбільші острівці на рисунку 3.10 

мають розміри не більше 4х4 мкм, а на рисунку 3.11 (серійні прилади) до 12х12 мкм. Так само, як видно на рисунках, 

аномальні острівці на рисунку 3.10 мають меншу концентрацію по площі. 

3.5 Оптимізація оцінки величини монохроматичної чутливості фотодіоду на основі GaP для певної довжини 

хвилі 

 
Оцінити величину монохроматичної чутливості на певній довжині хвилі можна також використовуючи результати, 

отримані в [201] (3.6). 



Для цього потрібно (3.6) розділити на товщину плівки оксиду металу: 
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Аналіз отриманих рівнянь і нерівностей (3.12) і (3.13), проведений за допомогою MS Office Excel 2003, показав 

(рисунок 3.12), що максимальні значення монохроматичної чутливості на довжині хвилі 250 нм можуть досягати 0,1 - 

0,12 А/Вт при забезпеченні товщини шару двоокису олова, легованого фтором близько 20 - 30 нм.  При розрахунку 

використано значення αλ, γλ, RIλ і n, наведені в [173]. Величина х0 оцінювалося в 0,1 - 0,3 мкм виходячи з того, що 

фотодіод повинен працювати в фотогальванічної режимі, без електричного зміщення, і ширина ОПЗ в цьому випадку 

обумов-лена потенційним бар'єром між шаром оксиду металу і підкладкою з GaP.  

Як видно з результатів аналізу, 

найкращі значення чутливості можна 

отримати при товщині плівки 20 нм, 

проте це дуже складна технологічна 

задача, що вимагає складного 

обладнання, в той час, як плівка двоокису 

олова такої товщини дуже погано лягає 
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         Рисунок 3.12. Залежність монохроматичної чутливості Siλ фотодіода від 

товщини шару SnO2(F) на різних довжинах хвиль. 



чутливістю 0,08 - 0,07 А/Вт. Причина такого явища, як вказувалося вище [193, 194], маленькі розміри острівців, на яких 

починається ріст плівки, а також вплив щільності поверхневих станів на межі напівпровідник - оксид металу. 

У запропонованому розрахунку цей показник - густина поверхневих станів на поверхні епітаксіальної структури 

фосфіду галію не враховується. Аналітичний облік цього фактора вимагає подальших досліджень. 

Як відомо, по фізичній природі розрізняють чотири основних типи поверхневих станів [202, 203, 204], які, так чи 

інакше пов'язані з наявністю додаткового заряду, наявного на поверхні напівпровідника або в його обсязі в 

безпосередній близькості від поверхні. Особливістю ж епітаксіальної структури є те, що вона створюється в умовах 

природного зростання плівки напівпровідника. Тому поверхневі стани по Тамму і Шоклі в ній мало вірогідні за умови, 

що ця поверхня не порушується перед нанесенням бар'єрного шару. Два інших типи поверхневих станів пов'язані 

практично і якістю технологічної обробки поверхні епітаксійного шару (як правило - хіміко-динамічної) перед 

нанесенням провідного електрода (бар'єрного шару). 

Найкращі зразки фотодіодів типу n+-n-GaP-SnO2(F), отримані нами в [193] володіють монохроматичної 

чутливістю на довжині хвилі 250 нм до 0,12 А/Вт при наявності просвітління на довжину хвилі 300 нм, що враховує в 

нашому випадку рівняння (3.9) і (3.12). Аналіз представлених результатів показує, що модифікована система рівнянь і 

нерівностей дозволяє більш точно, ніж у випадку [193, 194] оцінювати величину монохроматичної чутливості 

фотодіодів на основі епітаксійного фосфіду галію (n+-n-GaP-SnO2(F) - структури). Крім того, система рівнянь і 

нерівностей (3.12) і (3.13) дозволяє отримувати оптимальні комбінації як конструктивних параметрів структури так і 

фотоелектричних властивостей напівпровідника і бар'єрного шару для досягнення максимального значення  

монохроматичної чутливості в короткохвильовій області УФ спектру оптичного випромінення. 

 

3.6 Ультрафіолетовий фотодіод на основі селеніду цинку 

 



Головним недоліком фотодіоду на основі фосфіду галію з бар’єром зі станатної плівки є обмеженість чутливості у 

коротко хвильовій області УФ випромінення, а саме – короткохвильова границя поглинання згаданого фотодіоду 

починається з 220 нм. В той же час, санітарні норми вимагають забезпечувати вимірювання енергетичної освітленості, 

створеної УФ джерелами, починаючи з 200 нм. Тому нами були започатковані дослідження, метою яких стало створення 

фотодіоду на основі селеніду цинку з покращеними спектральними характеристиками. 

При розробці приладів враховувалося, що наявність чутливості фотодіоду за межами вимірюваного діапазону 

спектру, недостатня лінійність енергетичної характеристики в робочому діапазоні енергетичної освітленості і 

температурна нестабільність можуть привести до спотворення результатів вимірювань енергетичної освітленості УФ 

випромінення. 

Зовнішній вигляд розробленого УФ фотодіоду на основі селеніду цинку та схематичне зображення його 

конструкції [206, 209] приведені на рисунку 3.11. 

На кристалі ZnSe n- типу провідності (рисунок 3.11), легованому телуром або киснем, завтовшки 1 мм (1), 

розташовується напівпрозорий шар нікелю (2) товщиною менше 10 нм, який створює бар'єр Шоттки і повинен 

пропускати не менше 70 % випромінювання на довжині хвилі 400 нм. На периферії кристала сформований більш 

товстий, ніж бар'єрний, контактний шар нікелю (3) товщиною не менше 0,2 мкм (2). Нікелевий електрод відступає від 

торців кристала селеніду цинку на відстань не менше суми дифузійної довжини неосновних носіїв заряду і товщини 

ОПЗ. В нашому випадку ця відстань складала від 10 до 50 мкм. Мінімальна величина цієї відстані визначається об'ємним 

опором матеріалу бази, а максимальна - продиктована технологічними і економічними міркуваннями. Загальний нижній 

омічний контакт з індію (4) розташований на зворотному боці кристала селеніду цинку. 
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3.6.1 Технологія виготовлення фотодіодів Шоттки із структурою Nі-ZnSe(Te,O)-Іn 

 
З урахуванням вище викладеного, запропонована технологія виготовлення фотодіодів Шоттки із структурою Nі-

ZnSe(Te,O)-Іn [193, 208 (Перевертайло В.Л., Добровольский Ю.Г., Шабашкевич Б.Г. Ультрафиолетовый фотодиод с 

барьером Шоттки на основе Ni-ZnSe), 209 (Перевертайло В.Л., Добровольский Ю.Г., Шабашкевич Б.Г. Исследование 

характеристик структур с барьером Шоттки Ni-ZnSe и технологий энергоселективных УФ фотодиодов)], яка базується 

на використовуванні технологічних процесів виготовлення кремнієвих фотодіодів, зокрема групової обробки кристалів з 

чипами УФ сенсорів. Проведені дослідження електрофізичних і фотоелектричних характеристик чипів на різних етапах 

виготовлення. Розроблена технологія включає наступні технологічні етапи і процеси [207]: 

- очищення і хімобробка поверхні ZnSe; 

- нанесення нанорозмірних напівпрозорих металевих покриттів для формування фотодіода Шоттки; 

- створення омічних контактів до зворотної сторони ZnSe(Te) підкладки; 

- створення контактів до напівпрозорої металевої плівки Ni; 

- формування мікромалюнка чипів-діодів; 

- термообробка для оптимізації параметрів металевих плівок і переходу метал-напівпровідник; 

- нанесення пасивуючих покриттів (варіанти покриттів і без покриття в [193]); 



- розділення кристала ZnSe на окремі чипи; 

- збірка УФ сенсорів в корпуси; 

- проведення вимірювань параметрів отриманих структур. 

На стадії підготовки поверхні ZnSe до операції нанесення плівки металу, яка утворює бар'єр Шоттки, необхідно 

було досліджувати вплив операцій очищення поверхні ZnSe на електрофізичні і фотоелектричні параметри діода 

Шоттки. Найперспективнішими способами очищення поверхні ZnSe є плазмохімічне очищення (травлення) або 

термоіонне травлення, яке може передувати процесу термоіонного напилення плівки металу для формування діода 

Шоттки. Операція нанесення нанорозмірних напівпрозорих металевих покриттів для формування діода Шоттки вимагає 

як контролю товщини плівки для забезпечення прозорості металевого електроду, так і чистоти процесу і бездефектності 

структури для забезпечення низьких зворотних струмів через бар'єр Шоттки. Контроль товщини плівки, яка повинна 

складати 80-100 А, здійснювався за допомогою спеціальної скляної пластини-супутника. Товщина плівки визначається 

по висоті перепаду скло-металева плівка на профілометрі. Перепад цієї висоти формується за допомогою металевої 

маски на пластині-супутнику. Точність вимірювання товщини плівки за допомогою мікропрофілометра коливається в 

межах 5 - 10 Å. 

Створення омічного контакту до зворотної сторони ZnSe(Te) ускладнено наявністю окисної плівки на поверхні 

матеріалу, яка дуже швидко формується у присутності кисню в навколишньому середовищі. Окисна плівка, незважаючи 

на високий коефіцієнт дифузії металу (індію), який використовується для створення омічного контакту, не дає 

можливості металу продифундувати з поверхні в об'єм матеріалу. Тому, перед нанесенням металу на зворотну сторону 

зразка, необхідно видалити окисну плівку і не допускати контакту ZnSe з киснем до нанесення плівки індію (In) і 

формування омічного контакту. 

Омічний контакт до напівпрозорої металевої плівки нікелю формується напиленням товстого шару плівки Ni через 

маску в місцях майбутнього контакту до плівки, що забезпечує захист поверхні напівпровідника і тонкої бар'єрної плівки 

Ni від можливих пошкоджень в області формування контакту. Формування мікромалюнка (топології) чипів-фотодіодів 



може здійснюватися як при напиленні тонкої металевої плівки нікелю через маску, так і напиленням суцільної тонкої 

металевої плівки нікелю з подальшою фотолітографією по ній з формуванням металевих площадок фотодіодів. 

Розділення кристала ZnSe на окремі чипи здійснюється за допомогою автомата дискового різання пластин. 

Товщина ріжучого диска 50 - 100 мкм. На дослідних зразках УФ фотодіодів на підкладку з селеніду цинку була нанесена 

надтонка нікелева плівка завтовшки 8 - 10 нм, а в областях контактів - нікелева плівка товщиною ~ 0,2 мкм. На зворотну 

сторону підкладки наносився контакт з індію. Розміри кристалів дослідних зразків фотодіодних чипів Nі-ZnSe(Te)-In 

складали 4х4 мм2. 
 

3.6.2 Електрофізичні і фотоелектричні характеристики фотодіодів Шоттки на основі Ni-ZnSе(Ті)-In. 
 

Сформовані бар'єрні структури Nі-ZnSe(Te)-In мали типові діодні характеристики і фоточутливість в УФ області 

спектру [207]. На рисунку 3.12 показані типові вольт-амперні характеристики (ВАХ) структур Ni-ZnSе(Te)-In в 

логарифмічному масштабі для прямого (а) і зворотного (б) зміщення на фотодіоді. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 3.12а. Прямі гілки вольт-амперних характеристик УФ 

П
ря
м
ий

 с
тр
ум

, А
 

10-4 

10-5 

10-6 

10-7 

10-8 

10-9 

10-10 

10-3 

10-2 

10-1 

0,0 0,2 0,4 0,6 0,8 1,0 

№ 9 № 56 

№ 138 

№ 72 

Пряме зміщення, В 



 

 

 

 
Розміри підкладки ZnSе(Ті), як показано вище, складали 4х4 мм2, номери кривих на малюнках відповідають 

номерам досліджуваних фотодіодів. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Вивчення ємності C0 розробленого УФ фотодіода, зокрема його залежність від частоти тестового випромінення 

показало, що вона може бути слабою (рисунок 3.13, крива 1) або помітно спадаючою, як показано на рисунку 3.13, крива 

2, що обумовлене величиною послідовного опору Rs фотодіода, який в першому випадку мало і слабо залежить від 

частоти (рисунок 3.13, крива 3), а в другому випадку Rs вище і має сильну залежність від частоти (рисунок 3.13, крива 4). 

Можна помітити, що зразок з малим послідовним опором УФ фотодіоду і слабкою залежністю від частоти, як зразок № 

Рисунок 3.12б. Зворотні гілки вольт-амперних характеристик 

УФ фотодіодів на основі ZnSe(Te),   №№ 9, 56, 72, 138. 
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1, представлений на рисунку 3.13 кривими 1 і 3, є більш переважним практично для всіх застосувань порівняно із 

зразком № 2. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
По залежності ємності від зворотної напруги на фотодіоді (С-V) отримані величини концентрації вільних носіїв 

заряду в поверхневій області структури і профіль концентрації вільних носіїв заряду по глибині напівпровідника, 

     Рисунок 3.13. Залежність ємності C0 (1, 2) і послідовного опору 

Rs (3, 4) від частоти тестового оптичного сигналу f для двох зразків УФ 

фотодіоду. Напруга на фотодіоді U = 0 В. 
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починаючи з глибиною порядку 0,1 мкм від поверхні розподілу метал-напівпровідник. Обчислені з С-V залежності 

профілі концентрації вільних носіїв заряду на поверхні ZnSe під бар'єрним електродом показані на рисунку 3.14. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Величини концентрацій вільних носіїв заряду в поверхневій області структури для різних підкладок ZnSe 

знаходяться в межах від 1015 до 1017    см-3. Для структур, представлених на рисунку 3.14 концентрація вільних носіїв 

       Рисунок 3.14. Профілі концентрації вільних носіїв заряду на поверхні 

ZnSe під бар’єрним електродом для двох УФ фотодіодів: 

     структура №1 – ФД № 9 на рисунку 2.12.  

     структура №2 – ФД № 56 на рисунку 2.12. 
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     Рисунок 3.15. Усредненная типовая спектральная характеристика 

УФ фотодиодов на основе барьеров Шоттки Ni-ZnSе(Тe)-Іn. 

заряду в поверхневій області складає (1,2 - 1,6)·1017 см-3. Як видно на рисунку 3.14, профілі концентрації вільних носіїв 

заряду по глибині напівпровідника можуть бути як з підвищенням, так і з пониженням концентрації від поверхні розділу 

метал-напівпровідник. 

Спектральні характеристики УФ фотодіодів на основі бар'єрів Шоттки Ni-ZnSе(Ті)-Іn вимірювалися за допомогою 

установки ИДНМ4.011.00.00, призначеної для вимірювання спектральних характеристик чутливості електронно-

оптичних приладів. Усереднена спектральна характеристика УФ фотодіодів на основі бар'єру Шоттки Ni-ZnSе(Ті)-Іn 

показана на рисунку 3.15. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Фотоелектричні параметри розроблених УФ фотодіодів на основі ZnSе вимірювалися по стандартних методиках 

[160, 210]. 

Вимірювання нелінійності енергетичної характеристики проводилося за допомогою установки для вимірювання 

енергетичних характеристики фотоприймачів і електронно-оптичних приладів ИДНМ4.004.00.00 методом складання 

оптичних потоків випромінювання від двох джерел (ртутні лампи ДРТ-220). Монохроматична чутливість УФ фотодіодів 

на основі ZnSе вимірювалася в області максимуму спектральної характеристики - на довжині хвилі 400 нм і складала 

0,096-0,1 А/Вт. Нелінійність енергетичної характеристики в діапазоні 10-4 - 200 Вт/м2 не перевищувала 1,0 %, темновой 

струм при робочій напрузі 100 мВ не перевищував 1·10-9 А. 

Також була розроблена конструкція і технологія збирання фотодіодів з площею ФЧЕ 64 мм2, який збирався з 

чотирьох кристалів розміром 4х4 мм2 з комплектом відповідних світлофільтрів, оптимізованих на виділення 

спектральних піддіапазонів А (3150 - 400 нм), В (280 - 315 нм) і С (200 - 280 нм). 

Розроблені фотодіоди здатні ефективно виміряти потоки УФ випромінення. Це дозволяє використовувати їх як 

сенсори УФ випромінення в приладах, призначених для вимірювання енергетичної освітленості УФ випромінення, у 

тому числі в приладах для атестації робочих місць в цілях профілактики професійних захворювань, викликаних 

підвищеними дозами УФ випромінення. 

Проведені також порівняльні дослідження параметрів розроблених фотодіодів з бар'єром Шоттки на основі 

селеніду цинку (ZnSe-Ni), фотодіодів з бар'єром Шоттки (GaP-Au) на основі фосфіду галію типу УФ1 виробництва 

підприємства МЕРИ (С.Петербург) [43] і фотодіодів з бар'єром Шоттки на основі фосфіду галію УФД 20 (GaP- SnO2) 

[173]. Параметри фотодіодів на основі GaP-SnO2, GaP-Au і ZnSe-Ni приведені в таблиці 3.3. Вони виміряні на вибірках 

приладів, призначених для комплектування серійних УФ радіометрів і дозиметрів: 30 шт. фотодіодів на основі GaP-Au 

(ФД-УФ1), 20 шт. фотодіодів на основі GaP- SnO2 (УФД 20) і 20 шт. фотодіодів на основі ZnSe-Ni. 



Вимірювання параметрів фотодіодів проводилися по стандартних методиках, розроблених НПФ «Тензор» і 

затвердженим відповідними органами Держкомітету України з питань технічного регулювання і споживчої політики. 

Величина монохроматичної чутливості фотодіодів з бар'єрами Шоттки на основі селеніду цинку і фосфіду галію на 

довжині хвилі 400 нм приблизно однакова - 0,1 А/Вт, проте, площа ФЧЕ фотодіода на ZnSe-Ni більше, ніж площа 

фотодіода на GaP-Au. Чутливість же фотодіода УФД 20 істотно вище. Фотодіод на основі ZnSe-Ni менш чутливий у 

видимій області спектру (край поглинання на довжині хвилі 480 нм), ніж аналоги, що істотно при вимірюванні потоків 

УФ випромінення. Всі фотодіоди мають приблизно однакову нелінійність енергетичної характеристики, а зворотний 

струм фотодіодів на основі GaP-Au і GaP-SnO2 більше, ніж у фотодіода на основі ZnSe-Ni. 

Таблиця 3.3. 

Порівняння параметрів розроблених та серійних фотодіодів 

Величина параметра 

Параметр 
УФД 20 

(GaP- 

SnO2) 

ФД-УФ1 

(GaP-Au) 

ФД ZnSe-

Ni 

Площа ФЧЕ, мм2 49 10,0 16 

Максимальні значення темнового 

струму при U = 1 B, нА, не більше 
1 5 1 

Монохроматична чувтливість, А/Вт 

на довжині хвилі λ = 430 нм 
0,2 0,11 0,10 

Спектральний діапазон чутливості, 

нм 
220 - 480 200 – 450 200 – 480 



Довжина хвилі максимуму 

спектральної чутливості, нм 
430 370 330 – 370 

Ємність при f=1МГц, U=0 В, пФ, не 

більше 
8000 6000 2000 

Нелінійність енергетичної 

характеристики в діапазоні 

енергетичних освітленостей 

10-4 - 2·102 Вт/м2, не більше, % 

1 1 1 

 

Істотною перевагою фотодіода на основі селеніду цинку є ємність, яка на частоті 1 Мгц і нульовому зміщенні в 

три - чотири рази менше ніж у фотодіодів на основі фосфіду галію, що дає переваги при застосуванні у високочастотних 

і імпульсних оптико-електронних приладах. Малі значення темновых струмів характеризують низький рівень шумів, що 

дозволяє підвищити чутливість і дає перевагу при реєстрації слабих сигналів. 

 

3.7. Дослідження впливу просвітлюючих покриттів на чутливість УФ фотодіодів.  

 
Одним з факторів, який сприяє підвищенню чутливості фотодіодів є наявність просвітлюючого покриття. В цьому 

напрямі проведені роботи по використанню в якості просвітлюючого покриття нанорозмірних шарів двоокису олова 

[176], які можуть виконувати не лише функцію просвітлення фотодіоду, а й виступати активним, оптично прозорим у 

певному діапазоні довжин хвиль, електродом, зокрема у діапазоні (350 - 1100) нм [176, 213]. Їх висока прозорість 

пов'язана з великим значенням ширини забороненої зони (Eg~3,8 эВ). Крім того, показник заломлення плівки ідеально 



підходить для створення просвітлюючого покриття. При товщині плівки 54,4 нм на довжині хвилі 435 нм коефіцієнт її 

пропускання досягає 99,6 %. 

 Фотодіоди, призначені для роботи в УФ області спектру, виготовляються на основі різних матеріалів. Нами 

розглядалися просвітлюючі покриття, призначені для поліпшення чутливості фотодіодів на основі ZnSe та GaP [214, 177, 

217]. Тестовими структурами виступали в першому випадку фотодіоди з бар'єром Шотткі на основі селеніду цинку, в 

другому випадку - поверхнево-бар'єрні фотодіоди на основі фосфіду галію [212 (Перевертайло В.Л., Добровольский 

Ю.Г., Шабашкевич Б.Г. Исследование ультрафиолетового излучения эритемной и бактерицидной областей спектра с 

помощью фотодиодов на основе фосфида галлия и селенида цинка)]. 

Фотодіоди на основі підкладки з селеніду цинку n- типу провідності, легованої телуром або киснем, товщиною 1 

мм містили бар’єрний надтонкий шар нікелю товщиною не більше 10 нм. На тонкий бар’єрний шар нікелю методом 

пульверизації нанесений просвітлюючий шар суміші двоокису олова (SnO2) та окису індію (In2O3), або шар двоокису 

олова (SnO2), легованого фтором. На периферії кристалу, сформований додатковий контактний шар нікелю товщиною 

не менше 0,2 мкм для забезпечення електричного контакту до надтонкого бар’єрного шару нікелю. Відстань між шарами 

нікелю та торцевою частиною кристалу селеніду цинку складає не менше 10 - 50 мкм. Із зворотного боку кристалу 

селеніду цинку, для забезпечення другого електричного контакту, сформовано шар індію товщиною від 1 до 20 мкм 

[212]. 

Фотодіоди на основі фосфіду галію виготовлялися на епітаксійних n-n+-структурах з концентрацією носіїв 

порядку 1016 см-3. Товщина епітаксійного шару знаходилася в межах 10-15 мкм. Бар'єрний контакт на поверхні 

епітаксійного шару створювався нанесенням тонких провідних шарів SnO2, In2O3 або їх суміші (ITO) [173]. 

Використовувався спиртовий розчин хлориду олова з добавкою фтористого амонію. Омічний контакт створювався 

вплавлений сплаву In-Ni у вакуумі (або в атмосфері водню) при температурі порядку 550-600 оС. Щоб уникнути 

небажаного забруднення пластини при вплавлений укладалися лицьовою стороною на плоску поверхню. Перед 



нанесенням плівки SnO2 поверхню пластини оброблялася в розчині брому в диметилформаміді з наступним 

промиванням в спирті. В якості контактного шару до двоокису олова використовувався напилений нікель. Виділення 

ФЧЕ і контактних шарів проводилося стандартними методами фотолітографії. Підключення виводів здійснювалося 

пайкою мідних луджених провідників до контактних шарів. При використанні ультразвукового приварювання 

використовувався варіант структури, де контактний шар металізації виходив на захисний шар SiO2. 

На рисунку 3.16 наведені спектральні характеристики струмової монохроматичної чутливості виготовлених УФ 

фотодіодів. Зокрема крива 1 представляє відносну спектральну характеристику чутливості фотодіоду на основі селеніду 

цинку без просвітлюючого шару, крива 2 – із просвітленням на довжині хвилі 250 нм, та крива 3 - із просвітленням на 

довжині хвилі 400 нм. Криві 4 і 5 відповідно ілюструють спектральні характеристики монохроматичної чутливості 

фотодіодів на основі фосфіду галію за наявності і відсутності просвітлення на довжині хвилі 310 нм відповідно. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 3.16. Спектральні характеристики чутливості УФ 
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Як видно на рисунку 3.16, просвітлюючи покриття на основі двоокису олова здатні підвищити чутливість УФ 

фотодіодів до 20 – 40 % в залежності від довжини хвилі. 

Таким чином, показано, що застосування просвітлюючого покриття з плівки двоокису олова для підвищення 

чутливості фотодіодів, чутливих в УФ області спектра на основі селеніду цинку і фосфіду галію є перспективним 

напрямком. Це технічне рішення використано при розробці спеціалізованих фотодіодів для комплектації дозиметра УФ 

випромінення «Тензор-53» і радіометра УФ випромінення «Тензор-31», призначених для дослідження природного 

(сонячного) і штучного УФ випромінення [215]. 

Застосування описаних просвітлюючих покриттів дозволило підвищити чутливість фотодіодів на основі фосфіду 

галію в максимумі спектральної характеристики (~400 нм) до 0,2 А/Вт, а фотодіодів на основі селеніду цинку в 

максимумі спектральної характеристики (~380 нм) до 0,12 А/Вт Це, в свою чергу, дозволило розширити динамічний 

діапазон вимірювань вимірювальних приладів на порядок. Тепер він становить 10-4 - 2·103 Вт/м2 [216]. 



 

Висновки до третього розділу  

1. Вивчено фізико-технологічні особливості конструювання первинних перетворювачів на основі кремнію, завдяки 

чому розроблено низку фотодіодів, які володіють підвищеною чутливість в УФ області спектру (до 0,1 А/Вт на довжині 

хвилі 200 нм) та динамічним діапазоном не менше 6,5 порядків. 

2. На основі комплексного, фізико-технологічного підходу досліджено, обґрунтовано та розроблено науково-

технологічні засади щодо розробок первинних перетворювачів, призначених для вимірювання потоків УФ випромінення 

на основі фосфіду галію з чутливістю, яка перевищує чутливість відомих аналогів (не менше 0,2 А/Вт на довжині хвилі 

400 нм) та динамічним діапазоном не менше семи порядків. 

3. На основі комплексного, фізико-технологічного підходу досліджено, обґрунтовано та розроблено науково-

технологічні засади щодо розробки первинних перетворювачів, призначених для вимірювання потоків УФ випромінення 

у всьому спектральному діапазоні на основі селеніду цинку з динамічним діапазоном не менше семи порядків. 

4. Розроблені конструкторсько-технічні засади для створення фотодіодів з підвищеною чутливістю в 

короткохвильової частині УФ області спектру на основі кремнію та бар’єрних структур Ni-GaP-SnO2-Іn і Ni-ZnSе(Ті)-Іn. 

5. Модифікована технологія фоточутливих елементів на основі n+-n-GaP-SnO2(F), яка забезпечує монохроматичну 

чутливість фотодіодів на довжині хвилі 254 нм 0,09 – 0,08 А/Вт при похибці ± 15 % та рівномірність чутливості по 

поверхні структури біля 4 %. 

6. Розроблені, досліджені та впроваджені у виробництво фотодіоди з підвищеною чутливістю в УФ області 

спектру УФД20 на основі Ni-GaP-SnO2-Іn та УФД-04-16 на основі Ni-ZnSе(Ті)-Іn. 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 


