
РОЗДІЛ ЧЕТВЕРТИЙ 

ФОТОДІОДИ, ДЛЯ ВИМІРЮВАННЯ ЕНЕРГЕТИЧНИХ ТА ФОТОМЕТРИЧНИХ ПАРАМЕТРІВ ОПТИЧНОГО 

ВИПРОМІНЕННЯ ВД ТА БЛИЖНЬОГО ІЧ ДІАПАЗОНУ СПЕКТРУ, В ТОМУ ЧИСЛІ ЛАЗЕРНОГО 

 

4.1. Створення p-i-n фотодіодів на основі високоомного кремнію p-типу провідності з малими темновими 

струмами для двох- та трьох- спектральних радіометричних головок 

 
Характеристики фотодіода, як відомо, визначаються його конструкцією. Зокрема, характеристиками 

застосовуваного матеріалу, конфігурацією електричних полів, рухливістю носіїв заряду, шириною ОПЗ, тощо. Крім 

того, характеристики фотодіода визначаються зовнішнім прикладеним напругою і довжиною хвилі прийнятого 

оптичного випромінення. У разі його поглинання тільки в ОПЗ і на зневажливо малих відстанях навколо неї, наприклад, 

у p-i-n фотодіоді, його частотні характеристики будуть визначатися, в основному, часом прольоту генерованих носіїв 

заряду через ОПЗ [ 5, 218, 157]. 

При розробці кремнієвих фотодіодів, необхідно також забезпечувати максимальну чутливість при мінімальному 

рівні шуму приладу, тобто забезпечення високого рівня порогової чутливості, який багато в чому визначається темновим 

струмом фотодіода. 

Існує кілька відомих рішень цієї актуальної задачі. Серед них використання вихідного напівпровідникового 

матеріалу з максимально високим початковим часом життя неосновних носіїв заряду, оптимізація конструкції приладу і 

технології його виготовлення [218, 219], а також використання пристроїв, що охолоджують фотоприймач в широкому 

інтервалі температур [220, 221]. 

Для створення фотодіоду, чутливого у ВД та ближньому ІЧ діапазонах спектру, придатного працювати у двох- та 

трьох спектральних радіометричних головках в «сандвіч» структурах, досліджено впливу форми металізації зворотного 



боку кристала кремнієвого фотодіода на його зворотний (темновой) струм і струмовий монохроматичну чутливість, 

вимірювану на довжині хвилі близько 1 мкм [222]. 

Одним з основних параметрів p-i-n фотодіода, є його чутливість. Як інтегральна, так і монохроматична. Як було 

зазначено вище, поглинання оптичного випромінювання в p-i-n фотодіоді відбувається в ОПЗ Wi, а також на зневажливо 

малих відстанях навколо неї (рисунок 4.1). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Ця область визначається зовнішнім прикладеним до p-n переходу напругою (за допомогою контактів 1, 2 і 4, 

сформованим у вікнах плівки оксиду кремнію 3) і довжиною хвилі прийнятого оптичного випромінення. При подачі на 

такий фотодіод зворотного зміщення в 100 - 300 В постійного струму, область об'ємного заряду в об'ємі кристала 

фотодіода може бути розтягнута на всю товщину його області власної провідності (i - область), яка, в цьому випадку, 

практично дорівнює товщині кристала фотодіода. Тим самим забезпечується ефективний збір фотогенерованих носіїв 

Рисунок 4.1. Схематичне зображення розрізу частини кристалу p-i-n 

фотодіоду. 
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заряду, генерованих оптичним випроміненням, яке поглинається у всьому об'ємі кристала фотодіода. На рисунку 4.1 

також схематично показано охоронне кільце p-i-n фотодіода 5, завдання якого полягає в тому, щоб перешкоджати носіям 

заряду, генерованим на периферії кристала, досягати p-n переходу і тим самим збільшувати темновий струм. 

Однією з робочих довжин хвиль кремнієвого p-i-n фотодіода, є довжина хвилі твердотільного лазера на основі 

алюмоітріевого граната з домішкою неодиму (робоча довжина хвилі 1,06 мкм), який широко використовується в 

оптоелектроніці. Електрооптичні властивості кремнію такі, що дев'яносто відсотків такого випромінювання 

поглинається в ньому на глибині близько 1 мкм [5]. Кремнієві p-i-n фотодіоди, призначені для роботи на довжині хвилі 

1,06 мкм, як і всі інші, мають металевий омічний контакт з боку кристала, протилежної ФЧЕ (зворотний бік). Цей 

контакт покриває всю зворотну сторону кристала. Він виконує роль дзеркала, яке відбиває значну частину випромінення 

робочої довжини хвилі (на рисунку 4.1 шлях робочого випромінення в об'ємі кристала фотодіода позначений hν), що не 

поглинається об'ємом кристала фотодіода і дійшов до контакту із зворотного боку. Товщина ж кристала фотодіода, з 

урахуванням цього чинника, вибирається близько 400 - 500 мкм. Використання відбивання оптичного випромінення 

тильним контактом дозволяє забезпечити подвійне проходження оптичного випромінення в об'ємі кристала фотодіода і 

збільшити кількість фотогенерованих носіїв заряду. При цьому чутливість фотодіода на довжині хвилі 1,06 мкм 

збільшується. У разі, коли металевий контакт з тильного боку кристала виконано не суцільним, а має отвір (як правило, 

співрозмірний з розмірами ФЧЕ верхнього фотодіода), подвійне відбивання оптичного випромінення відсутнє і 

чутливість верхнього фотоприймача (кремнієвого p-i-n фотодіода) зменшується. 

В [223] експериментально показано, що за відсутності відбивання з тильного боку кристала фотодіода, загальна 

величина чутливості зменшується від максимально можливої приблизно в півтора рази, що відповідає випадку, коли для 

поліпшення адгезії золота з кремнієм застосовується подшарок хрому. Якщо ж товщина підшару хрому прагне до нуля – 

чутливість фотодіода, що не має суцільного дзеркального металевого контакту з тильного боку, в два рази менше, ніж 

чутливість фотодіода, який має такий контакт. 



Другим параметром, що визначає характеристики фотодіода, є темновий струм, який повинен бути якомога 

меншим. Велика величина робочої напруги (до 300 В), яким зміщують p-n перехід p-i-n фотодіода, сприяє розігріву 

кристала фотодіода, що призводить до погіршення його порогових характеристик, зокрема за рахунок збільшення 

темнового струму фотодіода. 

Одним з методів зменшення темнового струму p-i-n фотодіодів, є гетерірування зворотного боку кристала. Воно 

сприяє зв'язуванню частини вільних потенційних носіїв заряду в області зворотного боку кристала фотодіода. 

Наприклад, введення атомів бору у зворотний бік кристала фотодіода призводить до зменшення рухливості неосновних 

носіїв заряду, і, в той же час - до закріплення кінців дислокацій на цьому кордоні (зворотному боці кристала) [224, 225]. 

Рух дислокацій в кремнієвому кристалі при наступних високотемпературних операціях відбувається за таких граничних 

умов.  

З одного боку, край дислокації "вільний", з іншого боку - закріплений домішкою бору. Рух "вільного краю" 

дислокації відбувається до тієї пори, поки він не буде зафіксований цієї домішкою. В [226] показано, що домішки 

фіксують дислокації в дугоподібні стану, а, оскільки, домішки бору вводяться у зворотний бік кристала, то кінці 

дислокацій зв'язуються на цій стороні кристала. При цьому сила, яка утримує закріплений кінець дислокації, 

пропорційна напрузі, яка визначається концентрацією домішок. 

При температурах (1220 - 1320)К, як було показано в [227], активно проявляють себе неконтрольовані домішки. У 

цих умовах кількість таких домішок у зворотному боці кристала кремнію різко збільшується. При цьому домішки 

знаходяться на відстані 3 - 5 мкм від гетеруючого шару. Ефективність гетерування збільшується з наближенням 

гетеруючого шару до активної області (області просторового заряду) напівпровідникового приладу. Крім того, 

залишкова концентрація металу в кристалах після проведення процесу гетерування тим менше, чим менше вихідна 

концентрація металу в напівпровідниковій пластині. 



Межа розділу, наприклад, границя кремній - оксид кремнію, може стати джерелом формування генераційних 

центрів, якщо товщина шару окису кремнію більше 0,3 мкм. Таким же джерелом генераційних центрів може стати межа 

розділу метал - кремній на зворотному боці кремнієвого кристала. У загальному випадку шар р+ типу у p-i-n фотодіодів 

виконує з одного боку роль гетера, а з іншого боку, повинен зменшувати опір на переході металевий контакт - 

напівпровідник. Шар металу утворюється на поверхні напівпровідника за допомогою вакуумного напилення. При цьому 

температура кремнію, на який осідає метал, зокрема золото, становить близько 500К. Оскільки коефіцієнти термічного 

розширення двох матеріалів різні, після охолодження на межі розділу утворюються механічні напруги, які можуть стати 

джерелами генераційних центрів механічного походження. 

Очевидно, що зменшити величину механічної напруги на границі кремній - метал можна шляхом видалення 

частини металізації зворотного боку кристала фотодіода. При цьому загальна площа контакту повинна забезпечувати 

електричні властивості кристала фотодіода не гірше, ніж суцільний контакт. Для реалізації вище викладеного пропозиції 

були виготовлені прилади за технологією [228]. У них металевий контакт на звороті був виготовлений не суцільним, а у 

вигляді кільця товщиною 0,5 мкм, внутрішній діаметр якого більше проекції охоронного кільця (вкладка на рисунку 4.2). 

На виготовлених структурах досліджувалися вольт-амперні характеристики чотирьох модифікацій фотодіодів. 
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Результати досліджень, наведені на рисунку 4.2, показали, що питомі значення темнових струмів фотодіодів з 

шаром р+ типу товщиною 6 - 9 мкм, практично не залежать від форми металізації. Коли товщина шару р+ типу 

становить 1 - 2 мкм (що забезпечується серійної технологією), то величина питомого значення темнового струму істотно 

(на пів порядку) менше, залежно від форми металізації на зворотному боці кристала. Менші значення питомого струму 

мають фотодіоди з кільцевою металізацією. Зокрема, при зворотній напрузі 120 В темновий струм модернізованого 

кристала становить близько 0,7 мкА, в той час як у серійного приладу 5 - 7 мкА. Таким чином, форма зворотної 

металізації кристала впливає на його темновий струм.  

Мала залежність питомого значення темнового струму фотодіода від форми металізації його зворотного боку при 

товщині шару р+ типу 6 - 9 мкм може бути пояснюватися тим, що при такій товщині гетеруючого шару гетеруются не 

тільки дислокації, а й неконтрольовані домішки. Більш тонкий гетерующій шар (1 - 2 мкм), очевидно не здатен створити 

достатню напруженість електричного поля, щоб утримати домішки металів. 



Однак, як було показано вище [223], монохроматична чутливість фотодіодів, які повинні реєструвати 

випромінення з довжиною хвилі 1,06 мкм, при не суцільному металевому контакті із зворотного боку кристала, може 

зменшитися приблизно в півтора рази. 

Для вирішення цієї проблеми запропоновано з тильного боку кристала p-i-n фотодіода розміщувати дзеркально 

металізовану золотом ситалову пластину завтовшки 0,4 - 0,3 мкм, які зазвичай застосовуються для монтажу фотодіодних 

арматур у фотоприймальних пристроях. 

Проміжок між кремнієм, точніше оксидом кремнію і шаром золота, нанесеного на ситалову підкладку, очищається 

від повітря (через спеціальний отвір у металізації) у процесі вакуумування фотодіода при збиранні його в корпус. Таким 

чином, коефіцієнти заломлення та відбиття оптичного випромінення на межі оксид кремнію - вакуум - золото, будуть 

мало відрізнятися від звичайної ситуації, коли випромінювання просто відбивається від золотої металізації зворотного 

боку кристала. При цьому не враховується подшарок хрому на межі метал - кремній, який використовується для 

підвищення адгезійних властивості контакту з одного боку, і, в той же час, з іншого боку, частково поглинає оптичне 

випромінення. 

Схематичне зображення конструкції розробленого кремнієвого кристала p-i-n фотодіода і хід променів падаючого 

потоку оптичного випромінення (λ = 1,06 мкм) в його об’ємі, а також його зовнішній вигляд, наведені на рисунку 4.3. На 

рисунку в кристалі p-i-n фотодіода (1) є p-n перехід (2), шар p+ типу провідності (3) кільцева металізація з тильного боку 

кристала (4), простір (5) між кремнієм (оксидом кремнію) (1) і золотою металізацією (6) сталової підкладки (7). 
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Як видно на рисунку, оптичне випромінення, проходячи через кристал фотодіода, може відбиватися від 

металізованої ситалової підкладки. 

Для вивчення запропонованої конструкції виготовлені макетні зразки трьох типів фотодіодів на основі кремнію р-

типу БДМ-И1, з питомим опором  ρ ≈ 4⋅10
4
 Ом⋅см (ТУ 48-4-363-88 Кремній монокристалічний для фотоприй-мачів) по 

вище наведеній технології [228]. Фотодіоди виготовлялися партіями по 5 шт. з площею ФЧЕ 38 мм2 (аналогічно з 

серійним кремнієвим p-i-n фотодіодам ФДК-142-01 [229]). Мінімальність вибірок (5 шт. фотодіодів) визначалося 

високою вартістю вихідного кремнію. 

У першому випадку фотодіоди виготовлені із суцільним шаром металізації з тильного боку, у другому випадку - з 

кільцевої металізацією з тильного боку, в третьому випадку - за запропонованою конструкції (з кільцевої металізацією з 

тильного боку і позолоченою ситаловою арматурою). На виготовлених фотодіодах досліджувалися темнові струми при 

120 В і монохроматична чутливість на довжині хвилі 1,06 мкм. 



Вимірювання монохроматичної чутливості і темнового струму проводилися за методиками, викладеним в [160]. При 

цьому опромінення фотодіода відбувалося імпульсним випроміненням з тривалістю імпульсу τ0.5 = (0.1 - 0.5) мкс, 

довжиною хвилі (1,06 ± 0,02) мкм і потужністю не менше 1⋅10–5 Вт. 

У таблиці 4.1 наведені виміряні значення монохроматичної чутливості на довжині хвилі 1,06 мкм і темнового 

струму, виміряного при зміщенні 120 В кристалів p-i-n фотодіодів з суцільною, кільцевої та кільцевої з позолоченою 

ситаловою арматурою металізацією їх зворотного боку. 

 

Таблиця 4.1 

Монохроматична чутливість, темновий струм кристалів p-i-n фотодіодів з 

різною формою металізації контакту зворотного боку 

Монохроматична чутливість, SIλ, А/Вт Темновий струм, мкА  

 1 варіант 2 варіант 3 варіант  1 варіант 2 варіант 3 варіант 

0,3 

0,31 

0,32 

0,28 

0,29 

0,12 

0,13 

0,13 

0,11 

0,13 

0,29 

0,28 

0,26 

0,3 

0,29 

3,0 

3,7 

3,8 

4,3 

3,5 

0,11 

0,12 

0,21 

0,15 

0,21 

0,25 

0,31 

0,18 

0,28 

0,32 

 

Як видно з таблиці 4.1 третій варіант конструкції кристалів p-i-nфотодіодів забезпечує величину чутливості, 

близьку до чутливості звичайного, стандартного фотодіода, виготовленого за стандартною технологією, з суцільною 

металізацією зворотного боку кристала. Середня розбіжність не перевищує 10 – 15 %. При цьому зворотні струми 



запропонованого фотодіода істотно менше (не менше ніж на порядок) ніж у першого варіанту конструкції, який 

відповідає серійної технології. 

Проведено дослідження деяких характеристик виготовлених кристалів кремнієвих p-i-n фотодіодів. Зокрема 

виміряна температурна характеристика темнового струму при напрузі 120 В (рисунок 4.4), вольта характеристика 

ємності при 20 оС (рисунок 4.5) і частотна характеристика монохроматичної чутливості фотодіода на довжині хвилі 1,06 

мкм при 20 оС при напрузі 120 В (рисунок 4.6). Виміри проводилися на основі методик, наведених в [103 15]. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

На рисунку 4.4 видно, що в логарифмічному масштабі зміна темнового струму щодо його значення при 20 оС в 

діапазоні температур від мінус 60 до плюс 80 оС практично лінійна, що відповідає класичним уявленням [5] і вказує на 

той факт, що при виготовленні кристала фотодіода не було допущено істотних порушень. 

     Рисунок 4.4. Усереднена відносна температурна характеристика 

темнового струму кристалів кремнієвого p-i-n фотодіода при зміщенні мінус 
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У цілому, відносна температурна залежність запропонованого фотодіода відповідає аналогічній залежності 

серійного фотодіода типу ФДК-142-01 [229]. При цьому реальні значення темнового струму при температурі 20 оС і 

зміщенні 120 В у пропонованого фотодіода становлять близько 1 мкА. 

Ємнісна характеристика пропонованих p-i-n фотодіодів визначається в основному їх ОПЗ, яка в свою чергу 

залежить від питомого опору матеріалу (кремнію) і робочої напруги (напруги зміщення). Оскільки обидва фотодіода - і 

ФДК-142-01 і запропонований фотодіод виготовлені з одного і того ж матеріалу - кремнію р-типу провідності марки 

БДМ-И1, то їх ємнісні характеристики (рисунок 4.5) практично ідентичні. Хоча, при високих напругах, (вище 90 В) 

спостерігається дещо менші значення у запропонованого фотодіода. Це можна пояснити тим фактом, що в області, 

позбавленої металізації з тильного боку кристала фотодіода, кількість дефектів менше, ніж у серійного фотодіода, у 

якого металізація суцільна і є з одного боку джерелом механічних напруг, і, відповідно дефектів, що збільшують 

питомий опір кремнію в цій області. Що власне і підтверджується тим, що ємність збільшується при напругах, більше 90 

В - напругах, при яких область об'ємного заряду досягає тильної сторони кристала фотодіода. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Рис. 4.5. Усереднені вольтові характеристики ємності кристалів 

кремнієвих p-i-n фотодіодів при 20 оС. 
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Вимірювання відносних частотних характеристик серійного і пропонованого фотодіодів показало (рисунок 4.6), 

що часткова відсутність металізації із зворотного боку кристала пропонованого фотодіода впливає на його частотну 

характеристику. Спад перехідної характеристики у нового приладу починається приблизно з 1⋅106 Гц, в той час як у 

серійного ФДК-142-01 з 2⋅106 Гц. Таким чином, як це було раніше показано в [157, 154, 155], позначається збільшення 

послідовного опору кристала фотодіода за рахунок відсутності суцільної металізації з його зворотного боку. Частотна 

характеристика запропонованого фотодіода гірше серійного приблизно на 20 %, що, хоча і не суттєво, але проте 

обмежує його можливості в прийнятті високочастотних оптичних сигналів. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Рисунок 4.6. Частотні характеристики монохроматичної чутливості 

кристалу кремнієвого p-i-n фотодіода на довжині хвилі 1,06 мкм при 20 оС і 

зміщенні мінус 120 В.  

1 - ФДК-142-01; 

1,0 

0,8 

0,6 

0,4 

0,2 

0 
106 107 108 2 5 2 5 2 

( )
..,

max
едотн

S

fS

I

I

λ

λ  

f, (Гц) 

1 
2 



 

 

 
 

4.2. Фотодіод, тривкий до фонового освітлення 

 
Одним з факторів, що визначають надійність роботи фотодіода, є його стійкість до фонового випромінення, яке 

падає на ФЧЕ фотодіода разом з випроміненням робочої довжини хвилі [230]. Вплив цього фактора здатен ускладнити 

роботу фотодіода, істотно звузивши динамічний діапазон, крім того, фонове оптичне випромінення здатне викликати 

помилкові спрацьовування оптоелектронних приладів, у яких в якості датчика оптичного випромінення 

використовується фотодіод. 

Оптимальним вирішенням цієї проблеми видається створення такої конструкції кристала фотодіода, в якій вплив 

фонової засвітки було б виключено. Такий результат досягається при використанні двохспектральних фотоприймачів, 

що складаються з двох і більше датчиків, кожен з яких чутливий у своїй області спектру [231, 232, 233]. Однак найбільш 

надійною є конструкції, в яких фотоприймачі з різною спектральною чутливістю формуються в одному технологічному 

процесі [233, 234]. 

В [235 (Башкиров С.Ю., Биксей М.П., Годованюк В.Н., Добровоьский Ю.Г., Дудницкий Н.П., Рюхтин В.В., 

Шимановский А.Б. Кремниевый фотодиод для оптической связи, устойчивый к фоновой засветке), 236] запропоновано 

конструкцію кристала фотодіода, стійкого до фонового випромінення видимого світла. Така стійкість забезпечується 

певними співвідношеннями конструктивних елементів фотодіода. Глибина залягання p-n переходу повинна бути не 

менше глибини поглинання ВД оптичного випромінення, товщина напівпровідникової підкладки не повинна 

перевищувати глибини поглинання робочої довжини хвилі і повинна бути не менше суми ширини ОПЗ і дифузійної 



довжини неосновних носіїв заряду, при цьому глибина поглинання робочої довжини хвилі повинна бути більше глибини 

поглинання оптичного випромінення ВД. 

Однак фонове оптичне випромінення, здатне вплинути на роботу фотодіода, може виявитися і більш 

довгохвильовим, ніж видиме. У цьому випадку запропоноване рішення представляється незадовільним. 

 

4.2.1 Аналіз конструкції фотодіода, стійкого до фонового засвітлення 

 
Розглянемо випадок, коли робоча довжина хвилі, на яку оптимізується робота фотодіода складає близько 1 мкм. 

Наприклад, довжина хвилі 1,06 мкм, яка відповідає довжині хвилі випромінення твердотільного лазера на основі 

алюмоітріевого граната з домішкою неодиму, який широко використовується в оптоелектроніці [237]. Запропонована 

довжина хвилі відповідає краю поглинання оптичного випромінення в кремнії. Тому в якості вихідного матеріалу для 

розробки фотодіода можна використовувати 

цей матеріал.  

Оптичне випромінення проникає в кремній на різну глибину. Зменшення його інтенсивності, відповідно до закону 

поглинання оптичного  

випромінення, в е (2,7) раз відбувається на глибині 1/α, де α коефіцієнт поглинання світла (далі глибина поглинання) [5]. 

Зокрема при висвітленні кремнієвого фотодіода монохроматичним випроміненням з довжиною хвилі ~ 1 мкм його 

поглинання в основному здійснюється до глибині також ~ 1 мкм [5]. 

Прикладом фонового випромінення для фотодіодів, які працюють на відкритому повітрі, може бути сонячне 

світло. Поглинання сонячного світла здійснюється в кремнії на різних глибинах в широкому спектральному діапазоні, 

але досить велика його частина поглинається на глибині до 1 мкм. Оскільки інфрачервона межа поглинання оптичного 



випромінення в кремнії знаходиться на довжині хвилі близько 1,1 мкм, очевидно, що більш довгохвильове випромінення 

не здатне генерувати в ньому досить велику кількість носіїв струму. 

Таким чином, для усунення впливу фонового випромінення сонячного світла і впевненої реєстрації фотодіодом 

робочої довжини хвилі, обраної нами, досить щоб глибина залягання p-n переходу в ньому, була на такій відстані від 

поверхні фотодіода, яка приймає оптичне випромінювання, щоб переважна частина сонячного світла поглиналася, не 

доходячи до нього. Тоді носії заряду, що генеруються таким світлом, зможуть досягти p-n переходу тільки за рахунок 

дифузійного механізму і кількість їх буде незначно. Тому незначним буде і фотострум, що генерується фоновим 

випроміненням. Ця умова може бути забезпечена, якщо кристал фотодіода розгорнути до джерела оптичного 

випромінення не фоточутливою областю, а зворотною стороною, на якій сформована область високої концентрації 

носіїв струму для забезпечення омічного контакту. Металізація цієї поверхні повинна не бути суцільною, а мати отвір, 

який має відповідати проекції фото чутливої області на цю поверхню [238]. При цьому необхідно враховувати, що 

товщина напівпровідникової підкладки фотодіода не повинна перевищувати глибини поглинання оптичного 

випромінення з робочою довжиною хвилі, тобто повинно виконуватися нерівність (4.1): 

 H ≤ 1/αР,     (4.1) 

де H - товщина напівпровідникової підкладки фотодіода; 

     1/αР - глибина поглинання робочої довжини хвилі. 
 

Враховуючи те, що глибина поглинання робочої довжини хвилі 1 мкм становить близько 1 мкм, дифузійна 

довжина носіїв заряду в кремнії може досягати декількох сотень мікрон, а ширина області просторового заряду, залежно 

від робочої напруги і концентрації неосновних носіїв заряду, може досягати від декількох десятків до декількох сотень 

мікрометрів, товщину кристала фотодіода можна вибирати в широких межах, однак вона повинна бути не більше 

глибини поглинання робочої довжини хвилі (вираз 4.1) і не більше суми ширини області просторового заряду, 



дифузійної довжини неосновних носіїв заряду, глибини поглинання фонового випромінення і глибини залягання p-n 

переходу. Цю вимогу можна забезпечити при виконанні нерівності (4.2): 

H > Wi + LННЗ + 1/αФ + hp-n,    (4.2) 

де Wi - ширина ОПЗ; 

     LННЗ - дифузійна довжина неосновних носіїв заряду; 

     hp-n - глибина залягання p-n переходу. 

 
Ефективність роботи такого фотодіода забезпечується за умови, що глибина поглинання робочої довжини хвилі 

більше глибини поглинання фонового випромінення, тобто при виконанні нерівності (4.3): 

 
1/αР >1/αФ,     (4.3) 

де 1/αФ - глибина поглинання довжини хвилі фонового випромінення. 

 
Таким чином, для забезпечення стійкості фотодіода до впливу фонової засвітки оптичного випромінення з 

довжиною хвилі меншою, ніж робоча довжина хвилі фотодіода необхідно, щоб товщина напівпровідникової підкладки 

фотодіода H, глибина поглинання робочої довжини хвилі 1/α, глибина поглинання довжини хвилі фонового 

випромінення 1/αФ, дифузійна довжина неосновних носіїв заряду LННЗ, глибина залягання p-n переходу hp-n і ширина 

ОПЗ Wi повинні задовольняти системі нерівностей (4.4): 

H ≤ 1/αР 

H > Wi + LННЗ + 1/αФ + hp-n,   (4.4) 

1/αР >1/αФ 



 
При цьому омічний контакт на звороті напівпровідникової підкладки повинен мати отвір, проекція якого 

збігається з площиною фоточутливої області, а вся конструкція розгорнута до джерела оптичного випромінення 

зворотною стороною. 

На рисунку 4.7 наведено схематичне зображення розрізу запропонованого фотодіода [238]. Фотодіод містить 

напівпровідникову підкладку (1), в якій через маску в оксиді кремнію (2) сформований ФЧЕ (3). Над ФЧЕ вирощений 

захисний ізолюючий шар їх окису кремнію (4), через отвір в якому сформовано омічний контакт (5). На звороті 

напівпровідникової підкладки сформований ізотопний до неї шар (6) для забезпечення омічного контакту з шаром 

металізації (7), в якому сформовано отвір, площа якого відповідає проекції фоточутливої області на шар металізації. 

Технологічні процеси виготовлення запропонованого фотодіода 

можуть бути аналогічні процесам, які використовуються при формуванні p-i-n фотодіодів на основі кремнію [225, 239]. 

Загальні вимоги до конструкції фотодіода наступні.  
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    Рисунок 4.7. Схематичне зображення розрізу кристалу «оберненого» 

фотодіода та його зовнішній вигляд. 
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Він може бути виконаний на кремнієвій підкладці p-типу провідності з питомим опором не менше 10 кОм·см [240, 

241] товщиною не більше 1 мм. ФЧЕ (область n-типу провідності (2) на рисунку 4.7) може бути сформований методами 

планарної технології шляхом дифузії фосфору через отвір в захисній масці з окису кремнію (2) товщиною 0,5 - 1 мкм. 

Глибина залягання p-n переходу може становити 3 - 5 мкм. Над ФЧЕ необхідно сформувати захисний шар з окису 

кремнію (4) товщиною близько 150 нм. На звороті кремнієвої підкладки для зменшення опору на границі металізація (7) 

- кремній необхідно створити область p+- типу провідності (6) глибиною залягання до 1 мкм. Через вікно в захисному 

шарі (4) формується контакт (5) із золота товщиною близько 0,7 мкм. Товщина шару металізації з зворотного боку (7) 

повинна знаходитися в межах 0,5 - 1 мкм. 

Запропонований фотодіод працює таким чином. 

При попаданні фонового випромінення з довжиною хвилі менше робочої довжини хвилі на зворотний бік 

кремнієвої підкладки (кристала фотодіода) воно поглинається на глибині 1/αФ, яка менше, ніж товщина кристала 

фотодіода Н. Оскільки товщина кристала фотодіода більше, ніж сума глибини поглинання фонового випромінення, 

дифузійної довжини неосновних носіїв заряду, ширини ОПЗ і глибини залягання p-n переходу, переважна більшість 

генерованих фоновим випроміненням носіїв струму не досягає p-n переходу. Тому внесок фонового випромінення в 

фотострум практично зводиться до нуля і він не може впливати на корисний сигнал, генерований випроміненням 

робочої довжини хвилі, яка поглинається на значно більшій глибині 1/αР. Завдяки конструкції фотодіода всі оптичне 

випромінення робочої довжини хвилі поглинається в його об’ємі, а генеровані їм носії заряду потрапляють до p-n 

переходу завдяки дифузному та дрейфовому механізмам. 



Запропоноване технічне рішення дозволяє усунути активний вплив оптичного випромінення з довжинами хвиль, 

меншими робочої довжини хвилі на величину корисного сигналу. При цьому результат може бути досягнутий за 

рахунок зміни конструкції кристала фотодіода. 

Проведені порівняльні дослідження залежності монохроматичної чутливості розробленого і серійних фотодіодів, 

від величини фонового засвічення, генерованого джерелом випромінення з довжиною хвилі 0,95 мкм потужністю до 100 

мВт і при дії сонячного випромінення з освітленістю 20000 - 40000 лк. В першому випадку, при засвіченні фотодіодів 

монохроматичним джерелом величина чутливості обох типів фотодіодів практично не змінилася, проте рівень шуму 

серійних фотодіодів в робочому режимі зріс. В другому випадку, при засвіченні фотодіодів сонячним світлом, 

чутливість розроблених фотодіодів складала приблизно ті ж значення, що і виміряні в нормальних умовах. При цьому 

рівень фотосигналу, що генерується фоновим засвіченням, складав приблизно 2/3 від рівня фотосигналу, що генерується 

робочою довжиною хвилі, що дозволяє на його фоні упевнено фіксувати робочу довжину хвилі. 

 

 Висновки до четвертого розділу 

1 Створено p-i-n фотодіод на основі високоомного кремнію p-типу провідності для двох- та трьох- спектральних 

радіометричних головок. Фотодіоди володіють  малими темновими струмами, досягнутими за рахунок мінімізації площі 

зворотного контакту і забезпечують величину чутливості, близьку до чутливості звичайного, стандартного фотодіода, 

виготовленого за стандартною технологією, з суцільною металізацією зворотного боку кристала. Середня розбіжність не 

перевищує 10 – 15 %. При цьому зворотні струми запропонованого фотодіода істотно менше (не менше ніж на порядок) 

ніж у серійних фотодіодів. 

2 На основі теоретичних досліджень механізму поглинання оптичного випромінення фотодіодом, запропоновано 

математичну модель оцінки чутливості фотодіодів на основі епітаксіальних структур. 



3 Розроблено низку фотодіодів на основі кремнію, здатних упевнено реєструвати корисний оптичний сигнал в 

умовах фонової заствітленості. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


