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ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ 

Актуальність теми. Оптичне випромінення є носієм величезної кількості 
інформації, яку різні галузі науки використовують на свою користь. Воно створює 
унікальні можливості для дистанційного дослідження як мікро-, так і макрооб’єктів, 
які знаходяться від нас на відстані як декількох нанометрів, так і сотень парсеків. 
Вивчення спектральних та інтегральних енергетичних величин оптичного 
випромінення має велике значення для астрономічних, екологічних, біологічних 
досліджень, а також у матеріалознавстві, інформатиці, сучасних засобах зв’язку та 
безпеки. В таких дослідженнях вирішальну роль відіграють, з одного боку, точність 
вимірювання енергетичних характеристик оптичного випромінення, з другого боку, 
спосіб обробки, передачі та зберігання отриманої інформації, які на сучасному етапі 
забезпечуються комп’ютерною технікою. 

Тому дисертаційна робота присвячена дослідженню та вирішенню саме таких 
актуальних питань сучасної техніки як створення первинних перетворювачів для 
вимірювання енергетичних характеристик оптичного випромінення, зокрема 
ультрафіолетового (УФ), видимого (ВД), ближнього інфрачервоного (ІЧ), а також 
лазерного випромінення у спектральному діапазоні від 0,2 до 2 мкм. Вимірювання 
енергетичних одиниць у кожному із зазначених діапазонів має свої особливості та 
складності, які остаточно не подолані ще й досі. 

Діапазон вимірювання енергетичних характеристик оптичного випромінення 
різноманітний, але його можна узагальнити. Керуючись, до прикладу, санітарно-
гігієнічними та екологічними вимогами. Практично в усіх спектральних діапазонах 
енергетичну освітленість потрібно вимірювати починаючи від 10-4 (і менше) до 103 – 
105 Вт/м2. Для забезпечення таких діапазонів вимірювання потрібні первинні 
перетворювачі з нелінійністю енергетичної характеристики від 107 до 109 порядків. 

Актуальність досліджень енергетичних характеристик оптичного випромі-
нення зумовлена тим, що воно широко використовується у господарській діяль-
ності, для профілактики захворювань, екологічному моніторингу. Впливає на зоро-
вий апарат людини та нервову систему, що, у свою чергу, стає причиною техноген-
них аварій за людським фактором. Оптичне випромінення несе багато інформації 
про процеси, що протікають всередині речовини, і достовірність цієї інформації 
визначається, в першу чергу, достовірністю роботи первинних перетворювачів. 

Зважаючи на очевидну важливість оптичних вимірювань, створення 
відповідних прецизійних первинних перетворювачів та засобів і методів 
вимірювання є актуальним та важливим завданням. 

Визначальною частиною засобу вимірювання (радіометра, фотометра) є 
первинний перетворювач (приймач випромінення). Прецизійність вимірювань 
базується перш за усе на точності перетворення енергії оптичного випромінення у 
електричний сигнал. З розвитком приймачів пов'язаний прогрес у сучасній 
радіометрії і фотометрії. Тому дуже важливим напрямком є створення нових 
приймачів оптичного випромінення, а також удосконалення існуючих. 

Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами.   
Тема дисертаційної роботи відповідає проблемам, над розв’язанням яких 

працює НВФ „Тензор”, а саме: розробка оптимальних засобів вимірювальної 



 4 

техніки для безконтактного вимірювання енергетичних параметрів оптичного 
випромінення, зокрема для контролю технологічних процесів, екологічного та 
санітарного моніторингу. 

Робота виконувалась у відповідності з «Національною програмою поліпшення 
стану безпеки, гігієни праці та виробничого середовища на 2000 – 2005 роки» 
(Затверджена постановою Кабінету Міністрів України за № 1320 від 10 жовтня 2001 
року. Розділ IV. «Забезпечення працівників засобами колективного захисту та 
контролю виробничого середовища. Підрозділ 2. Створення приладів для здійснення 
контролю параметрів виробничого середовища та мікроклімату на робочих місцях», 
зокрема ДКР «Розроблення приладів дозиметричного контролю шкідливих вироб-
ничих факторів кумулятивної дії» (ДРН 0105U003941, 2002-2005 р., науковий керів-
ник), а також у рамках виконання наступних робіт: ДКР «Розробка та виготовлення 
комплекту приладів для визначення коефіцієнту світлоповертання» (ДРН 0106U 
011312, 2006-2007 р., науковий керівник); ДКР «Розробка та виготовлення радіо-
метра для випробувань пожежних сповіщувачів полум’я» (ДРН 0107U008401, 2007 
р., науковий керівник); НДР «Дослідження метрологічних та функціональних харак-
теристик засобів вимірювальної техніки для контролю шкідливих та небезпечних 
факторів оптичного випромінення на робочих місцях, їх метрологічного та методич-
ного забезпечення для аналізу професійної та виробничо-обумовленої захворював-
ності, викликаної професійною діяльністю та розроблення пропозицій щодо заходів 
з профілактики» (ДРН 0107U012906, 2007 р., науковий керівник); НДР «Розробка та 
виготовлення вузькосмугових світлофільтрів для виділення ліній ртуті в УФ та ВД 
спектральному діапазонах для комплектації установки для формування стабільних 
потоків випромінення в УФ – діапазоні (освітлювач УФ – діапазону) 
ИДНМ4.020.00.00» (ДРН 0111U003836, 2010 р., науковий керівник); НДР «Апарат-
но-програмний комплекс для екологічного моніторингу рівня УФ та радіаційного 
випромінення навколишнього середовища (ДРН 01100U000186, 2010 – 2011 рр., 
виконавець); ДКР «Розробка та дослідження дослідного зразка вимірювача коефіці-
єнту пульсації джерел світла. Розроблення та дослідження вимірювача інтенсивності 
та дози УФ випромінення в діапазонах А, Б, С» (ДРН 0111U003835, 2010-2011 р., 
виконавець); ДКР «Розробка та підготовка до серійного виробництва багатофункціо-
нального засобу вимірювальної техніки для здійснення контролю параметрів 
світлового виробничого середовища» (ДРН 0113U007394, 2013 р., виконавець). 

Мета і задачі досліджень 
Метою досліджень є створення комплексної теорії та практики розроблення 

первинних перетворювачів для вимірювання енергетичних характеристик оптичного 
випромінення в УФ, ВД, ближній ІЧ областях спектру, а також лазерного 
випромінення у діапазоні від 0,2 до 2 мкм. 
 Для досягнення поставленої мети необхідно вирішити такі задачі: 
 1. Провести аналіз наявних первинних перетворювачів для вимірювання 
енергетичних характеристик оптичного випромінення на їх основі. 
 2. Провести теоретичні дослідження щодо аналізу параметрів фотодіодів, 
чутливих в УФ, ВД та інфрачервоній (ІЧ) ділянках спектру оптичного випромінення 
та  розробити  шляхи їх  покращення для створення на їх основі сучасних комп’юте- 



 5 

ризованих прецизійних засобів вимірювання енергетичних характеристик оптичного 
випромінення. 
 3. Розробити теоретичні моделі, а на їх основі - первинні перетворювачі (фото-
діоди) для вимірювання енергетичних характеристик оптичного випромінення. 
 4. Проаналізувати чинники, що впливають на чутливість первинних 
перетворювачів (фотодіодів), які працюють в умовах фонової освітленості. 
 5. Розробити метрологічне вимірювальне обладнання для забезпечення 
дослідження та контролю параметрів створюваних первинних перетворювачів для 
вимірювання енергетичних характеристик оптичного випромінення. 
 6. На основі створених первинних перетворювачів запропонувати конструкції 
засобів вимірювання енергетичних характеристик оптичного випромінення у УФ, 
ВД та ближньому ІЧ діапазонах спектру. 
 7. Розробити науково-технічні засади для розробки засобів вимірювання 
параметрів лазерного випромінення у спектральному діапазоні 0,2 – 2 мкм, зокрема 
первинних перетворювачів, схемо-технічних та програмних засобів. 

Об’єкт досліджень 
Процеси детектування оптичного випромінення та перетворення його в 

енергетичні одиниці. 

Предмет досліджень 
Первинні перетворювачі та засоби вимірювання для дослідження 

енергетичних характеристик оптичного випромінення. 

Методи досліджень 
Методологічну основу наукових досліджень становить комплексний підхід 

щодо аналізу характеристик засобів вимірювання потоків оптичного випромінення. 
Теоретичний аналіз, проведений в дисертаційній роботі, ґрунтується на 

положеннях фізики твердого тіла, мікрофотоелектроніки, методах підвищення 
точності вимірювальних засобів, теорії похибок та опрацювання результатів 
вимірювань. 

Експериментальні дослідження проводились з використанням оптичних, 
електричних і температурних методів вимірювань, високоточної апаратури і засобів 
обчислювальної техніки. 

Наукова новизна одержаних результатів 
1. Розвинуто теорію генерації фотоструму фотодіодів, яка дала змогу вперше 

показати, що дрейф носіїв струму в області просторового заряду, а саме - приріст 
струму в зовнішньому колі фотодіоду (струму фотосигналу), можна представити як 
залежність від двох функцій: координат напруженості електричного поля і густини 
генерації струму фотосигналу, а величина цього струму залежить від конкретного 
виду цих функцій. 

2. На основі теоретичних досліджень функцій координат напруженості 
електричного поля і густини генерації струму фотосигналу у кристалі фотодіоду 
вперше показана можливість використання фотодіодів на частотах, що значно 
перевищують їх граничну частоту. 
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3. Вперше створена система рівнянь і нерівностей, яка враховує конструктивні 
параметри епітаксіальної структури n+-n-GaP-SnO2(F), фотоелектричні властивості 
напівпровідника і бар'єрного шару та спектральний коефіцієнт пропускання плівки 
SnO2(F) для досягнення максимального значення монохроматичної чутливості в 
діапазоні довжин хвиль 250 - 350 нм до 0,1 - 0,15 А/Вт та динамічного діапазону не 
менше семи порядків. 

4. Вперше встановлено, що просвітлюючи покриття на основі двоокису олова, 
легованого фтором з концентрацією до 1020 см-3 товщиною 20 – 30 нм, підвищують 
чутливість фотодіодів, чутливих в УФ області спектра на основі селеніду цинку і 
фосфіду галію до 20 – 40 % в залежності від довжини хвилі. 

5. На основі теоретичних досліджень механізму поглинання оптичного 
випромінення фотодіодом вперше запропоновано математичну модель, яка враховує 
товщину напівпровідникової підкладки, глибину поглинання робочої довжини 
хвилі, глибину поглинання довжини хвилі фонового випромінення, дифузійну 
довжину неосновних носіїв заряду, глибину залягання p-n переходу і ширину 
області просторового заряду, врахування якої забезпечує стійкість до впливу 
фонового засвітлення з довжиною хвилі меншою, ніж робоча довжина хвилі, 
зокрема до випромінення з довжиною хвилі 0,95 мкм потужністю до 100 мВт і при 
дії сонячного випромінення з освітленістю 20000 - 40000 лк. 

6. Розвинута математична модель механічних коливань термоелектричних 
модулів Пельт’є, призначених для охолоджування фотодіодів, на основі врахування 
товщини шарів припою, розташованих на торцях гілок ТЕМ, а також розкиду 
модуля Юнга, що дозволило значно уточнити значення розрахункових власних 
частот коливань ТЕМ і підвищити їх надійність до терміну безперервної роботи не 
менше 12000 годин в безперервному режимі і 3000 годин в циклічному режимі з 
часом виходу на робочий режим 3 - 5 секунд і нерівномірністю температури по 
поверхні холодної грані ТЕМ не більше 0,25 оС. 

7. Отримала подальший розвиток математична модель двохспектрального 
фотоприймача («сандвіч структура») згідно з якою вперше визначено оптимальне 
співвідношення між робочими довжинами хвиль, діаметром зонда оптичного 
випромінення, яке просвічує кристал верхнього фотоприймача, площею відбивання 
дзеркального контакту з його тильного боку та його товщиною і величинами 
чутливості верхнього і нижнього фотоприймачів, що дозволило мінімізувати втрати 
чутливості нижніх перетворювачів за наявності оптичних завад на довжині хвилі 
1,06 мкм, не більше ніж на 25 %. 

8. На основі теоретичних та технологічних досліджень удосконалено  
принципи конструювання термостабілізованих лавинних і нелавинних германієвих 
фотодіодів на основі епітаксійних структур для забезпечення монохроматичної 
чутливості на довжині хвилі 1,55 мкм до 20 А/Вт (лавинні фотодіоди) та до 0,85А/Вт 
(звичайні фотодіоди), які базуються, по-перше, на зниженні дифузійної складової 
темнового струму, що забезпечується концентрацією неосновних носіїв заряду в 
області p-n переходу на рівні 1017 - 1018 см-3, по-друге - на близькості товщини 
області просторового заряду і епітаксійний шару, по-третє - на забезпеченні 
градієнта електричного поля до 2 В/мкм в області р-n переходу та 1 В/мкм у 
збідненій області. 
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 9. Вперше на основі метода графічного перемноження кривих спектральної 
чутливості фотодіодів на основі германія, кремнію і фосфіду галію та спектральних 
характеристик пропускання пластин з аналогічного матеріалу розроблена модель 
трьохспеткрального фотоприймача для забезпечення вимірювання параметрів 
лазерного випромінення у спектральному діапазоні від 0,22 до 1,6 мкм, в якому 
фотодіоди, чутливі в різних спектральний діапазонах, розташовані в стовпчик, один 
над іншим, яка забезпечує монохроматичну чутливість фотодіодів (в максимумі 
спектральної характеристики) не меншу 0,2 А/Вт для фотодіода на основі фосфіду 
галію, не менше 0,33 А/Вт для фотодіода на основі кремнію і 0,35 А/Вт для 
фотодіода на основі германію. 

Практичне значення одержаних результатів 
1. Cтворено низку первинних перетворювачів (фотодіодів) на основі германію, 

кремнію, фосфіду галію, селеніду цинку для комплектації комп’ютеризованих 
прецизійних засобів вимірювання енергетичних характеристик оптичного 
випромінення; 

2. Розроблені, досліджені та впроваджені у виробництво фотодіоди з 
підвищеною чутливістю в ультрафіолетовій області спектру УФД20 на основі Ni-
GaP-SnO2-Іn та УФД-04-16 на основі Ni-ZnSе(Ті)-Іn; 

3. Модифікована технологія фоточутливих елементів на основі n+-n-GaP-
SnO2(F), струмова монохроматична чутливість яких на довжині хвилі 254 нм сягає 
0,1 А/Вт при межах основної відносної похибки вимірювання ± 15 %, рівномірність 
чутливості по поверхні структури складає біля 4 %; 

4. На основі теоретичних та технологічних досліджень встановлено існування 
залежності між величиною темнового струму, товщиною гетеруючого шару та 
формою металізації зворотного боку кристала p-i-n фотодіоду, врахування якої 
дозволяє зменшити величину питомого значення темнового струму на порядок. 

5. Розроблено низку фотодіодів на основі кремнію, здатних упевнено 
реєструвати корисний оптичний сигнал в умовах фонової заствітленісті; 

6. Розроблено фотодіоди на основі епітаксійного та монокристалічного 
германію з чутливістю не менше 0,74 А/Вт на довжині хвилі 1,5 мкм; 

7. Розроблено та досліджено двохспектральний фотодіод на основі кремнію 
оригінальної конструкції, який забезпечує прийом оптичного сигналу робочої 
довжини хвилі за наявності оптичних завад з втратою початкової чутливості на 
довжині хвилі 1,06 мкм, не більше 25 % для вимірювання параметрів лазерного 
випромінення у діапазоні 0,4 – 1,1 мкм; 

8. Для забезпечення вимірювання параметрів лазерного випромінення у 
спектральному діапазоні від 0,22 до 1,6 мкм запропоновано, розроблено та 
досліджено трьохспектральний фотоприймач, в якому фотодіоди, чутливі в різних 
спектральний діапазонах, розташовані в стовпчик, один над іншим, при цьому 
фотодіоди, розташовані зверху, виконують функції оптичних фільтрів по 
відношенню до фотодіодів, розташованих нижче; чутливості фотодіодів (в 
максимумі спектральної характеристики), що входять до складу запропонованого 
фотоприймача, є не меншою 0,2 А/Вт для фотодіода на основі фосфіду галію, не 
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менше 0,33 А/Вт для фотодіода на основі кремнію і 0,35 А/Вт для фотодіода на 
основі германію; 

9. Розроблені спеціалізовані термоелектричні модулі Пелт’є підвищеної 
надійності для термостабілізації і забезпечення мінімальних шумів фотодіодів, які є 
чутливими у ближній інфрачервоній області спектру оптичного випромінення; 

10. Розроблено спеціалізоване програмне забезпечення, яке дозволяє 
автоматично вносити поправки у результати вимірювань, пов’язані з відмінністю 
спектральної характеристики чутливості радіометричної головки від ідеальної - 
досягнення П-подібності та врахування відмінності спектру джерела випромінення 
від ідеального; 

11. Створено комплекс метрологічного обладнання для перевірки параметрів 
первинних перетворювачів, призначених для вимірювання енергетичних параметрів 
оптичного випромінення та приладів на їх основі з покращеними метрологічними 
характеристиками. 

12. На основі створених первинних перетворювачів для вимірювання 
енергетичних характеристик оптичного випромінення розроблено та впроваджено у 
серійне виробництво низку засобів вимірювальної техніки для вимірювання таких 
світлотехнічних параметрів як: освітленість, сила світла, яскравість, енергетична 
освітленість та енергетична доза, а саме: фотометри «Тензор-26» та «Тензора-26М» 
для вимірювання освітленості в діапазоні від 1 до 2·105 лк, сили світла в діапазоні 
від 1 до 2·105 кд;  УФ радіометр Тензор-31 для вимірювання енергетичної 
освітленості в діапазоні 10-4 - 2⋅102 Вт/м2; УФ дозиметри Тензор-51, Тензор-52, 
Тензор-53 для вимірювання енергетичної дози в діапазоні 10 – 1·107 Дж/м2; 
комп’ютеризований УФ радіометр-дозиметр Тензор-71; установку 
ИДНМ4.023.000.000 для забезпечення вимірювання питомого коефіцієнта сили 
світла матеріалів зі  світлоповертаючим ефектом в діапазоні від 10-1 до                    
104 кд/(лк⋅м2); 

13. Створено концептуальну схему комп’ютеризованого вимірювача 
параметрів лазерного випромінення Тензор-81 з комплектом змінних 
радіометричних головок для визначення та розрахунку на основі розробленого 
алгоритму потужності енергетичних величин та тривалості імпульсу лазерного 
випромінення. Діапазон вимірювання потужності лазерного випромінення 
розробленим приладом складає 0,03 – 300 мВт; діапазон вимірювання енергетичної 
освітленості в усіх спектральних діапазонах складає 10-3 - 103 Вт/м2; діапазон 
вимірювання енергетичної експозиції в усіх спектральних діапазонах складає від     
1 Дж/м2 до 1·104 Дж/м2; мінімальна вимірювальна тривалість лазерного імпульсу    
25 нс у спектральному діапазоні 0,4 - 1,1 мкм; оцінка межі основної відносної 
припустимої похибки вимірювання потужності складає близько ± 18 %. 

Особистий внесок здобувача 
Основні положення і результати дисертаційної роботи отримані автором 

самостійно. У роботах, виконаних у співавторстві Ю.Г. Добровольському належить 
постановка завдання [7-9, 11, 15-18, 21, 22, 25, 26, 31, 32, 34, 36, 37], розробка 
методів [1, 7-9, 13, 14, 16, 19, 20, 22, 25, 30, 34, 36, 37] та конструкцій [1, 8-17, 20-30, 
33, 35, 36, 38] для його вирішення, аналізування [1, 7-13, 15-19, 22-24, 26-29,  31,  32,  
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34, 35, 38] отриманих результатів. 

Апробація результатів дисертації 
Основні результати дисертаційної роботи доповідались та обговорювались на: 

Первой  Промышленной  межнар.  наук.-техн.  конф.  «Эффективность реализации 
научного, ресурсного и промышленного потенциала в современных условиях», п. 
Славское –Киев: УИЦ «Наука. Техника. Технология», 2001; 9 междунар. семинаре-
выставке "Современные методы и средства неразрушающего контроля и 
технической диагностики". Ялта, 2001; Труды второй маждунар. научно-практ. 
конференции "Современные информационные и электронные технологии" – СИЭТ-
2001". Одесса, 2001; Тезисы докладов 7-ой международной научно-технической 
конференции «Волоконная оптика в системах связи, промышленной автоматике и 
медицине».- Запорожье, 2001; Труды третей маждунар. научно-практ. конференции 
"Современные информационные и электронные технологии" – СИЭТ-2002". Одесса, 
2002; Труды VI маждунар. научно-практ. конференции "Системы и средства 
передачи и обработки информации" – ССПОИ-2002". Одесса, 2002; 10 междунар. 
конференции и выставки "Современные методы и средства неразрушающего 
контроля и технической диагностики". –Ялта. -2002; VII Международной научно-
практической конференции «Системы и средства передачи и обработки информа-
ции» (ССПОИ∼2003). Одесса. –2003; IX международной конференции «Физика и 
технология тонких пленок». –Ивано-Франковск. –2003; IV Международного 
украинско-русского семинара «Нанофизика и Наноэлектроника», посвященного 
100-летию с дня рождения академика В.Е. Лашкарева.- Киев.- 15-18 сентября 2003; 
научно-практической конференции «Современные информационные и електронные 
технологии». –Одесса. –2004; VIII международной научно-практической конфе-
ренции «Системы и средства передачи и обработки информации» (ССПОИ-2004). –
Одесса. –2004; ІІ Української наукової конференції з фізики напівпровідників 
УНКФН-2. – Чернівці-Вижниця. –2004; двенадцатой ежегодной международной 
конференции “Современные методы и средства неразрушающего контроля и 
технической диагностики”. –Ялта. -2004; 18 Международной конференции по 
фотоэлектронике и приборам ночного видения. Москва., 2004; Седьмой маждунар. 
научно-практ. конференции "Современные информационные и электронные 
технологии" Одесса, "СИЭТ-2006"; 19 Международной конференции по фото-
электронике и приборам ночного видения. Москва., 2006; Symposium «Photon-
assisted Synthesis and Processing of Functional Materials» 29.05.2006; науково-
практичної конференції Сенсорна електроніка. Одеса., 2006; науково-практичної 
конференції Сенсорна електроніка «Сенсор-2007». Одеса., 2007; науково-практичної 
конференції Сенсорна електроніка «Сенсор-2008». Одеса, 2008; ХХ Международной 
конференции по фотоэлектронике и приборам ночного видения. Москва, 2008; ІІІ 
Міжнародної науково-технічної конференції «Світлотехніка й електротехніка: 
історія, проблеми й перспективи». Тернопіль, 2008; ІІІ Міжнародної науково-прак-
тичної конференції «Сучасні проблеми світлотехніки». Харків, 2009; Междуна-
родного симпозиума стран СНГ «Атмосферная радиация и динамика (МСАРД-
2009), Санкт-Петербург, 2009; науково-практичної конференції Сенсорна електро-
ніка «Сенсор-2009». Одеса., 2009; 16 міжнародна конференція з автоматичного 
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управління «Автоматика-2009». Тези доповідей. – Чернівці: Книги – ХХІ, 2009; 16 
міжнародна конференція з автоматичного управління «Автоматика-2009». Тези 
доповідей. – Чернівці: Книги – ХХІ, 2009; International Conference TCSET’2010, 
February 23-27, 2010, Lviv-Slavske, Ukraine; 20-я Международная Крымская конфе-
ренция «СВЧ-техника и телекоммуникационные  технологии» (КрыМиКо’2010). 
Севастополь, 13—17 сентября 2010 г.; Сучасні проблеми світлотехніки та 
електроенергетики : матеріали ІV між нар. наук. - техн. конф., - Харків, - 13 – 14 
квітня 2011; 10th International Conference on Correlation Optics - "Correlation Optics 
'11", Черновцы, 2011; Международная конференція «СВЧ-техника и телеком-
муникационные технологи», Севастополь, 2011; Матеріали 1-ї Всеукраїнської 
науково-практичної конференції ”Фізико - технологічні проблеми радіотехніки 
пристроїв, засобів телекомунікацій, нано- та мікроелектроніки”, 13-15 жовтня. – 
Чернівці, Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича, 2011; V 
Міжнародній науково-технічній конференції «Світлотехніка й електроенергетика: 
історія, проблеми, перспективи», 24 – 26 квітня 2012 р., Тернопіль –: Тернопіль-
ський національний технічний університет ім. Івана Полюя, 2012; 22 Междуна-
родной научно-технической конференции по фотоэлектронике и приборам ночного 
видения. Москва, 2012; XX-th International Symposium “Advansed disly and lighting 
techologes”, October 8-12, 2012, Crimea, Ukraine; 11th International Conference on 
Correlation Optics, "Correlation Optics '13", Чернівці, 2013. 

Публікації 
Результати дисертації відображені у 96 публікаціях: 1 монографія, 45 статей у 

провідних фахових виданнях України і іноземних фахових виданнях, в тому числі (в 
іноземній наукометричній базі 10), 2 патенти України, 5 деклараційних патентів 
України, 2 патенти України на корисну модель, 50 тез доповідей на конференціях. 

 

Структура дисертації 
Дисертація складається зі вступу, восьми розділів оригінальних досліджень, 

висновків, списку використаних джерел та додатків. Вона містить 359 сторінок, із 
них: 318 сторінок основного тексту, 2 таблиці на окремих аркушах, 114 рисунків та 
фото, 34 таблиці, список використаних джерел з 343 найменувань на 37 сторінках, 
12 додатків на 13 сторінках. 

 

Основний зміст роботи 

У вступі представлено суть наукової проблеми, якій присвячено дисертаційні 
дослідження, обґрунтовано актуальність теми, сформульовано мету, основні 
завдання, новизну та практичну цінність отриманих результатів, розкрито зв’язок 
роботи з науковими програмами, планами, темами, висвітлені об’єкти і методи 
дослідження, реалізація і апробація отриманих результатів, структура дисертації. 

У першому розділі представлений аналітичний огляд існуючого рівня 
первинних перетворювачів, які застосовуються для вимірювання характеристик 
оптичного випромінення, зокрема енергетичних. Проведено аналіз технічного та 
метрологічного рівня відомих виробів. Зокрема фотодіодів, чутливих в УФ, ВД та 
ближньому ІЧ діапазонах спектру та вимог до них, з точки зору застосування у 
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радіометрії оптичного випромінення, в тому числі для контролю гігієнічних норм 
опромінення людей. Показано, що вони не у повній мірі відповідають сучасним 
метрологічним вимогам: лінеаризації енергетичної характеристики у широкому 
динамічному діапазоні, низькими частотними характеристиками та недостатніми 
значеннями чутливості як на певних довжинах хвиль, так і у певних спектральних 
діапазонах. На основі проведеного аналізу сформульовано та обґрунтовано 
перспективні напрямки досліджень, які розробляються у даній дисертації. 

Розділ другий присвячено теоретичним питанням розробки та аналізу 
параметрів первинних перетворювачів, зокрема фотодіодів, чутливих в УФ, ВД та 
ІЧ ділянках спектру оптичного випромінення. Зокрема розроблено та 
проаналізовано взаємозалежності експлуатаційних параметрів фотодіодів, їх 
електрофізичних характеристик і конструкторсько-технологічних особливостей. 
Обґрунтовано оптимальні значення співвідношень між параметрами для підвищення 
ефективності перетворення інформаційних сигналів у фотодіоді. Зокрема: 

- між опором основного контакту RD та площею фоточутливого елементу 
(ФЧЕ) А, які співвідносяться як 1/RDА;  

- між периметром ФЧЕ Р та його площею, які співвідносяться як Р/А; 
- між дифузійною довжиною основних носіїв заряду Ln, концентрацією 

неосновних носіїв заряду nр; периферійним (крайовим) значенням опору Rs, що 
шунтує основний опір; ефективною площею поверхні ФЧЕ Аs; основною площею 
контакту Аj; глибиною «перетравлення» бази кристалу хр, які співвідносяться для 
фотодіодів з планарною та мезоструктурою кристалу відповідно як: 
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Робоче вікно програмного забезпечення (ПЗ) для розрахунку залежності 
питомої провідності (1/R0A) елементів фотодіодної структури від відношення 
периметру до площі ФЧЕ фотодіоду (Р/А) для планарної структури наведено на 
рисунку 1.  

Для планарних та мезаструктур отримано відповідні співвідношення, які 
визначають умови одержання максимального фотосигналу: 

( ) xL

xW

W
popop AeeeAnnn n αα −

−
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де 







−= 2
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n
n L

DФA αα ; 

     α - коефіцієнт поглинання сигналу в області просторового заряду (ОПЗ) 
товщиною W для конкретних напівпровідникових матеріалів.  
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Робоче вікно ПЗ для розрахунку залежності концентрації неосновних носіїв 
заряду від глибини їх залягання наведено на рисунку 2. 

Також розглянуто питання оцінки частотних характеристик фотодіода. Зокрема 
для випадку руху (дрейфу) носіїв заряду усередині кристала напівпровідника в 
електричному полі області просторового заряду х0 (ОПЗ) та у випадку рівномірної 
напруженості електричного поля в кристалі і поверхневій генерації струму. 
Визначено, що коли частотні характеристики визначаються тільки часом прольоту 
носіїв заряду через ОПЗ, в загальному випадку, при модуляції фотосигналу, приріст 
струму І в зовнішньому колі (струму фотосигналу) можна представити як: 
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 де: ( )xEx

r
 - вектор напруженості електричного поля в точці з координатою х; 

         xµ  - усереднена рухливість даних носіїв заряду в точці з координатою х; 
       І0 - ефективна  (внутрішня) амплітуда змінної складової фотоструму, що 

генерується; 
      dx’, dx - товщина двох елементарних шарів у вигляді плоских областей, 

паралельних до меж ОПЗ усередині неї і проходять, відповідно, в околицях точок з 
координатами х' і x; 

 

Тобто струм в зовнішньому колі залежить від двох функцій координат: 
напруженості електричного поля і густини генерації струму фотосигналу, а 
величина цього струму залежить від конкретного виду цих функцій. 
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де 0e - заряд одного носія заряду даного типу з своїм знаком; 
          )(νγ - квантовий вихід на заданій довжині хвилі; 
     νh - енергія одного поглиненого кванта; 

    Ф0  -  амплітуда  змінної   складової  поглиненого потоку;  
     v - швидкість дрейфу заряду. 

Крайніми випадками, що представляють практичний інтерес, є випадки: 
- рівномірної напруженості електричного поля (характерно для детектування 

ВД та ІЧ випромінювання);  
- рівномірної густини об'ємного заряду (характерно для детектування ВД та ІЧ 

випромінювання); 
- локальної, у тому числі поверхневої, генерації струму фотосигналу 

(характерно для детектування УФ та ВД); 
- рівномірної за об'ємом генерації струму фотосигналу (характерно для 

детектування ВД та ІЧ випромінення). 
Залежність вихідного струму фотосигналу в зовнішньому колі від частоти 

модуляції (ω), конструктивних параметрів (х0 та µ), режиму експлуатації (V0) і 
величини генерованого струму (I0), визначається як: 
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 У випадку рівномірної напруженості електричного поля в кристалі і 
поверхневій генерації струму, що можливо при прийомі порівняно 
короткохвильового (УФ) випромінення фотодіодом з дуже високоомною базою, 
повне виснаження високоомної області наступає за дуже малими, в порівнянні з 
робочими, напругами зміщення, гранична частота може бути визначена як: 
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≈=     (7) 

 Випадок поверхневої генерації фотоструму при рівномірній густині об'ємного 
заряду усередині кристала виникає при прийомі порівняно короткохвильового (УФ) 
випромінення фотодіодом з рівномірно легованою базою при напрузі зміщення, що 
забезпечує ширину області об'ємного заряду, рівну в точності товщині кристала при 
даному ступені його легування. В цьому випадку гранична частота  визначається як: 

,
2

2
2

2

2

2 2
0

0

x

V
f гр

гр π
µ

πτπ
ω

===     (8) 

 де τ - час прольоту носіїв заряду через ОПЗ. 

 Ситуація рівномірного електричного поля і рівномірної генерації носіїв заряду 
усередині кристала виникає при прийомі довгохвильового випромінення, яке 
порівняно слабо поглинається фотодіодом з дуже високоомною базою (чистий p-i-n 
фотодіод), унаслідок чого повне виснаження високоомної області наступає при 
зневажливо малих, в порівнянні з робочими, напругами зміщення. В цьому випадку 
струм переноситиметься носіями заряду обох знаків, які поводять себе майже 
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однаково, але рухаються в протилежних напрямах і з різними швидкостями. В 
цьому випадку гранична частота (до прикладу кремнію) визначається як: 
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  де Z = ωτn. 

 Рівномірна генерація носіїв заряду і рівномірна густина об'ємного заряду 
усередині кристала виникає при прийомі довгохвильового випромінення 
фотодіодом, що слабо поглинається, порівняно з рівномірно легованою базою при 
напрузі зміщення, що забезпечує ширину області просторового заряду, що дорівнює 
товщині кристала. Як і в попередньому випадку рівномірного електричного поля і 
рівномірній генерації носіїв заряду усередині кристала, загальний струм буде 
дорівнювати сумі струму носіїв обох знаків: 
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 де τ1 та τ2 відповідно τp та τn. 
 

Вираз (10) описує залежність вихідного струму фотосигналу в зовнішньому 
колі від частоти модуляції (ω), конструктивних параметрів ( )ii Vx µτ 0

2
0 2=  і величини 

генераційного струму (I0), який визначається, в основному, потужністю і довжиною 
хвилі випромінення, що поглинається. Виходячи з цього, гранична частота в цьому 
випадку визначатиметься для матеріалу р-типу провідності як: 
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для матеріалу n-типу: 
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Користуючись (7 - 12), можна в межах прийнятих допущень розрахувати 
форму вихідного струмового сигналу з несинусоїдальним законом модуляції, 
використовуючи перетворення Фур’є та порівнювати частотні характеристики 
різних фотоприймачів. 

Третій розділ присвячено створенню первинних перетворювачів (фотодіодів) 
для вимірювання енергетичної освітленості та дози УФ випромінення. 

На початковому етапі досліджень на основі 
теоретичного аналізу розроблено групу кремнієвих 
p-n фотодіодів з підвищеною чутливістю в УФ 
області спектра. Схематичний розріз кристалу 
типового фотодіоду наведено на рисунку 3. 

Розширення області спектральної чутливості 
фотодіодів «Квант», «Квант-1» і ФД-288В до 190 нм 
досягнуто підвищенням концентрації бору в 
легованій р+ області до 6·1019 см-3 в порівнянні з 
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(1016 - 1018) см-3 у аналога ФД-288. Це дозволило 
значно зменшити товщину бар'єрного шару між 
областями p- та n- типу. 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 серійних ФД. При цьому гранична 
ділянка тягнучого поля (і-область рисунка 3) більш 
крута, що також сприяє зменшенню рекомбінації в 
ньому. За рівнем чутливості в УФ області спектру 
фотодіоди “Квант” і “Квант-1” відповідають 
аналогічним фотодіодам фірм “Hamamatsu” 
(Японія), EG&G (Канада), UDT (США). Типові  
відносні  спектральні  характеристики  чутливості 
розроблених  фотодіодів наведені на рисунку 4. 

Оскільки сучасні світлофільтри не забезпечу-
ють необхідний рівень мінімізації оптичного випромінення з довжиною хвилі 0,6 – 
1,2 мкм, тому у подальшому дослідженні створювались фотодіоди, на основі інших 
напівпровідникових матеріалів, а створені кремнієві фотодіоди застосовувались для 
контролю ВД випромінення. 

Зокрема розроблений фотодіод на основі 
фосфіду галію УФД20 з площею ФЧЕ 49 мм2, а 
саме: на основі епітаксійної структури n+-n-GaP та 
SnO2(F), з концентрацією фтору у плівці SnO2 до 
1020 см-3, яка наносилася методом пульверизації 
на нагріту до температури близько 450 оС 
пластину n+-n-GaP. Конструкція ФЧЕ фотодіоду 
та його вигляд наведені на рисунку 5. Основні 
фотоелектричні параметри фотодіода наведені у 
таблиці 1. 

З метою покращення рівномірності чутливості по ФЧЕ і підвищення 
струмової монохроматичної чутливості на довжині хвилі 250 нм, на основі 
комп’ютерного моделювання показано, що конструкцію фотодіоду потрібно 
оптимізувати у відповідності до системи нерівностей: 

 
 
  
                                                                                                                              ,    (13)                               
                    
 
де h – глибина розповсюдження електричного поля; 
   hэс. – ширина епітаксійного шару; 

  х0 - ширина електричного поля, створеного бар’єром між напівпровідни-
ковим шаром і провідного окисла (метала); 

    Lp – дифузійна довжина дірок; 

x0 < hэс ≤  (Lp+ х0+ h) 
Lp < (hэс – х0)              
αλ < х0 ≤  Lр 
d=λ(2n+1)/4 
IF SІ  ≅ SIλ P 

      Рис. 4. Відносні спектральні ха-
рактеристики чутливості кремнієвих 
УФ фотодіодів.  

1 –  «Квант»;  
2 – «Квант-1»;  
3 – ФД 288В;  
4 – ФД 288.  
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 αλ – коефіцієнт поглинання випромінення із заданою довжиною хвилі в 
напівпровіднику; 

 d - товщина шару оксиду металу; 
SIλ - чутливість, зумовлена оптичним випроміненням, падаючим на фотодіод; 
IF - питоме значення фотоструму, який генерується одиничною площиною, яка 

забезпечує чутливість SIλ; 
Р - потужність оптичного випромінення; 
n – показник заломлення плівки Sn2O3; 
S1 - площа ФЧЕ. 
Перший вираз визначає область збору фотогенерованих носіїв, які генеруються 

довгохвильовою складовою області спектральної чутливості фотодіода, другий - 
забезпечує ізоляцію високоомного епітаксійного шару від впливу носіїв заряду, що 
генеруються в низькоомній підкладці епітаксійної структури, третій - 
забезпечує вклад короткохвильової складової спектра, четвертий - визначає товщину 
бар’єрного шару, п’ятий – площу ФЧЕ. 

Розроблений алгоритм та ПЗ на його основі дозволило змоделювати і оцінити 
фактори, що впливають на чутливість фотодіода, з врахуванням спектрального 
коефіцієнту пропускання плівки SnO2(F) і показало, що максимальні значення 
чутливості в діапазоні довжин хвиль 250 – 350 нм може досягати 0,1 – 0,15 А/Вт при 
забезпеченні товщини шару двоокису олова, легованого фтором 30 - 50 нм. 

Технологія нанесення шару SnO2(F) передбачає попереднє іонне травлення 
поверхні GaP, що запобігає утворенню хаотичних, неконтрольованих  центрів  росту  
плівки SnO2(F), нанесення її відбувається в магнітному полі, що сприяє більш 
рівномірному розподілу шару SnO2(F) по поверхні пластини фосфіду галію і 
забезпечує більш надійну адгезію. Якість поверхні серійних і модифікованих 
фотодіодів вивчено за допомогою мікроскопа електронного растрового РЭМ-100У 
(рис. 6) при прискорювальний напрузі 30 кВ в режимі вторинних електронів. 
 

Рис. 6. Поверхня модифікованого (а) та серійного (б) фотодіодів при збільшенні х1000. 
 

Недоліком описаного фотодіоду є обмеженість чутливості, яка починається з 
220 нм. Тому подальші дослідження стосувались фотодіоду на основі селеніду 
цинку (ZnSe) з покращеними спектральними характеристиками. Зовнішній вигляд 
фотодіоду на основі ZnSe УФД-04-16, схематичне зображення  його  конструкції та 
усереднена спектральна характеристика чутливості наведені на рисунку 7.          
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На кристалі ZnSe n-типу провідності, легованому телуром або киснем, 
товщиною 1мм (1), розташовується напівпрозорий шар нікелю (2) товщиною менше 
10 нм, який створює бар'єр Шоттки і пропускає не менше 70 % випромінювання на 
довжині хвилі 400 нм. Загальний контакт виконаний з індію (4). Спектральні 
характеристики фотодіодів наведені на рисунку 8. Крива 1 представляє відносну 
спектральну характеристику чутливості фотодіоду на основі ZnSe 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 струмової монохроматичної чутливості фотодіодів на 
основі GaP за наявності і відсутності просвітлення на довжині хвилі 310 нм 
відповідно. Як видно на рисунку, просвітлюючи покриття на основі двоокису олова, 
здатні підвищити чутливість УФ фотодіодів до 20 – 40 % в залежності від довжини 
хвилі. Параметри фотодіодів на основі GaP-SnO2, ZnSe-Ni та найближчого з відомих 
аналогів фотодіоду G1962 (Hamamatsu, JP) наведені в таблиці 1. З таблиці 1 видно, 
що фотодіоди на основі ZnSe-Ni мають найкращі параметри серед відомих аналогів і 
можуть бути застосовані в приладах для радіометрії і дозиметрії УФ випромінення. 

Таблиця 1. 
Порівняння параметрів розроблених та серійних фотодіодів 

Величина параметра 
Параметр УФД 20 

(GaP-SnO2) 
G1962 

(GaP-Au) 
УФД-04-16 
(ZnSe-Ni) 

Площа ФЧЕ, мм2 49 5,2 64 
Питоме значення темнового струм (ІТ/SФЧЕ) 
при Uр = 1 B, нА, не більше 

0,02 0,09 0,015 

Монохроматична чутливість, А/Вт (λ = 430 нм) 0,2 0,11 0,11 
Спектральний діапазон чутливості, нм 220 - 480 220–480 200 – 480 
Довжина хвилі максимуму спектральної чутливості, нм 430 440 330 – 370 
Нелінійність енергетичної характеристики в діапазоні 
10-4-103 Вт/м2, не більше, % 

1 1 1 

Рис. 7. Усереднена типова спект-
ральна характеристика фотодіодів на 
основі бар’єрів Шоттки Ni-ZnSе(Тe)-Іn 
та схематичне зображення його 
конструкції та зовнішнього виду. 
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Рисунок 8. Спектральні характеристики 
чутливості УФ фотодіодів. 

1,2,3 - фотодіоди на основі ZnSe.  
4,5 - фотодіоди на основі GaP. 
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У розділі четвертому представлені результати дослідження та розробки 
фотодіодів для вимірювання енергетичних та фотометричних параметрів оптичного 
випромінення ВД та ближнього ІЧ діапазону спектру, в тому числі лазерного. 

Дослідження показали, що у випадку кремнієвого p-i-n фотодіоду, зворотний 
(темновий) струм і струмова монохроматична 
чутливість, вимірювана на довжині хвилі близько 
1 мкм, залежать від форми металізації зворотної 
сторони кристала кремнієвого фотодіода. Зокрема 
встановлено (рисунок 9), що питомі значення 
темнових струмів фотодіодів з шаром р+ типу 
товщиною 1 – 2 мкм (що забезпечується серійною 
технологією) може змінюватись на півпорядку, 
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 скла-
дає близько 0,7 мкА, тоді як у серійного приладу 
5 – 7 мкА. Проте, струмова 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 
товщиною 0,4 - 0,3 мкм, яка зазвичай застосовуються для монтажу фотодіодних 
арматур  у  фотоприймальних  пристроях. Схематичне  зображення  конструкції 
розробленого 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 10, де 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) ситалової підкладки (7). 

У таблиці 2 наведені виміряні значення 
струмової монохроматичної чутливості на 
довжині хвилі 1,06 мкм і темнового струму, 
виміряних   при  зміщенні  120 В  кристалів p-i-n 
фотодіодів з суцільною, кільцевою металізацією 
їх зворотної сторони та кільцевою металізацією 
їх зворотної сторони з позолоченим ситаловим 
дзеркалом. Видно, що третій варіант конструкції 
кристалів p-i-n фотодіодів забезпечує величину 
чутливості, близьку до чутливості звичайного, 

Рис. 9. Усереднені вольт-амперні 
характеристики p-i-n фотодіодів з 
різною товщиною р+ шару з різними 
формами металізації зворотної 
сторони кристала фотодида.  

1-товщина р+ шару 1-2 мкм, металі-
зація суцільна;  

2-товщина р+ шару 1-2 мкм, металі-
зація кільцева;  

3-товщина р+ шару 6-9 мкм, металі-
зація суцільна; 

4-товщина р+ шару 6-9 мкм, металі-
зація кільцева. 
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стандартного фотодіода, при цьому зворотні струми запропонованого фотодіода 
істотно менші ніж у першого варіанту конструкції, яка реалізована за серійною 
технологію. Проведено дослідження характеристик створеного фотодіода, які 
наведено на рисунку 11. 

Таблиця 2. 
Струмова монохроматична чутливість та темновий струм кристалів p-i-n фотодіодів 

з різною формою металізації контакту зворотної сторони 
 

Струмова 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 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 

Для усунення впливу фонового випромінення ВД діапазону спектру та 
короткохвильового ІЧ випромінення (менше 0,95 мкм) був розроблений і дослід-
жений фотодіод, кристал якого розвернутий до джерела оптичного випромінення 
зворотною стороною, на якій сформована область високої концентрації носіїв 
струму для забезпечення омічного контакту. Металізація цієї поверхні повинна бути 
не суцільною, а мати отвір, який повинен відповідати проекції фоточутливої області 
на цю поверхню. 

Для забезпечення стійкості фотодіода до впливу фонового засвічення оптич-
ним випроміненням з довжиною хвилі меншої, ніж робоча довжина хвилі фото-
діода, необхідно, щоб товщина напівпровідникової підкладки фотодіода H, глибина 
поглинання робочої довжини хвилі 1/αР, глибина поглинання довжини хвилі фоно-
вого випромінення 1/αФ, дифузійна довжина неосновних носіїв заряду LННЗ глибина 
залягання p-n переходу hp-n і ширина ОПЗ Wi повинні задовольняти системі 
нерівностей (14): 

  Рис. 11. Характеристики фотодіоду. Температурна темнового струму за напруги 120 В 
(а), вольт-ємнісна при 20 оС (б), частотна струмової монохроматичної чутливості на дов-
жині хвилі 1,06 мкм при 20 оС і напрузі 120 В (в). 1-ФДК-142-01; 2-запропонований 
фотодіод. 
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    H ≤ 1/αР 

          H > Wi + LННЗ + 1/αФ + hp-n,   (14) 
   1/αР >1/αФ 

На рисунку 12 наведено схематичне зобра-
ження розрізу запропонованого фотодіода. Про-
ведені порівняльні дослідження залежності струмо-
вої монохроматичної чутливості розробленого і 
серійних фотодіодів від величини фонового засві-
чення, 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 розроб-
лених 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. 

Розділ п’ятий присвячено розгляду результатів створення термоелектричних 
модулів Пелт’є (ТЕМ) підвищеної надійності для охолодження, термостабілізації та 
мінімізації шумів первинних перетворювачів для вимірювання енергетичних та 
фотометричних параметрів оптичного 
випромінення у ближній ІЧ області спектру. 
Зокрема проаналізовано можливість 
регулювання власних частот коливань 
каскадів ТЕМ за рахунок зміни товщини 
демпфуючих шарів припою. Результати 
аналізу наведені в таблиці 3. 

Отримані результати дозволили 
розробити засади для створення методу 
цілеспрямованого управління значеннями 
власних частот коливань  приладу,   зсуваю- 
чи їх відносно вимушених. Визначено, що основною причиною розтріскування гілок 
ТЕМ при збиранні і експлуатації є напруги невідповідностей, зумовлені 
відмінностями коефіцієнтів температурної залежності термічного розширення 
застосовуваних матеріалів і значна анізотропія коефіцієнта розширення 
використовуваних кристалів. 

Розроблено технологію однорідних термоелектричних матеріалів на основі 
кристалів твердих розчинів Bi-Te-Se-Sb на основі методу вертикальної зонної 
плавки з застосуванням "потопаючого" формо утворювача, а також орієнтованої 
монокристалічної затравки. При кристалізації матеріалу n-типу провідності 

Таблиця 3. Результати аналізу власних 
частот коливань каскадів ТЕМ 

Частота (f⋅104), Гц Номер 
каскаду Без урахування 

демпфуючих 
шарів припою 

З урахуванням 
демпфуючих 
шарів припою 

1 0,11834 - 0,2642 0,1055 - 0,1783 
2 0,3965 - 0,8877 0,3596 - 0,5999 
3 0,6296 - 1,4121 0,5637 - 0,9511 

Au 

    Рис. 12. Схематичне зобра-
ження розрізу кристалу «обер-
неного» фотодіода. 
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оптимальний радіус увігнутості торцевої поверхні шайби, що визначає фронт 
кристалізації, становить 60 мм, а для матеріалу p-типу провідності - 40 мм. Такі 
значення дають найбільший відсоток виходу придатних із Zpn ≥ 3⋅10-3 К-1. Отримані 
зливки мають діаметр 28-38 мм, довжину 300-330 мм. Їх кристалографічні напрямки 
[100] і [010] орієнтовані вздовж осі і діаметра кристала відповідно. Термоелектрична 
добротність Zp,n=(3,0-3,2)⋅10-3К-1, механічна міцність на розрив ΣР=(2,4 – 2,5) кГс/мм2 
при 300К. Відсоток виходу придатних становить 75 % у випадку матеріалу p-типу 
провідності і 69 % - матеріалу n-типу провідності. 

Розроблені ТЕМ зберігають працездатність після впливу вібраційних наван-
тажень в діапазоні частот 10-2000 Гц з прискоренням 15g, багато- та одноразових 
ударів (10000) з прискоренням 75g та 150 g відповідно. Їх працездатність також 
зберігається після п'яти циклів зміни температур від 343К до 213К і комплексного 
впливу температури 373К та вібрації 50 Гц протягом 15 хвилин. Термін неперервної 
роботи розроблених ТЕМ - не менше 12000 г. у неперервному режимі і 3000 г в 
циклічному режимі. Досягнуті значення відповідають умовам застосування 
первинних перетворювачів та засобів вимірювальної техніки на їх основі. 

Розділ шостий присвячено висвітленню шляхів розроблення та дослідження 
первинних перетворювачів для вимірювання параметрів лазерного випромінення 
різних довжинах хвиль. З цією метою запропоновано декілька радіометричних 
головок на основі фотодіодів з фосфіду галію, кремнію та германію. 

Для вимірювання лазерного випромінення у діапазоні 0,4 – 1,1 мкм 
розроблено двохспектральний фотодіод на основі кремнію, який забезпечує прийом 
оптичного сигналу робочої довжини хвилі за наявності оптичних завад. 

Конструкція кристала фотодіода та його робота проілюстровані на рисунку 13. 
Потік оптичного випромінення Ф1 визначеної довжини хвилі і певного перетину, 
потрапляє через ФЧЕ в ОПЗ фотодіода і створює в зовнішньому колі деякий 

фотострум ІФ1. Потрапляючи на тильний 
віддзеркалюючий контакт, потік Ф1 розділяється 
на два потоки, один з яких - відбитий потік Ф2, 
генерує в області об'ємного заряду фотоносії, які, 
розділяючись на p-n переході, дають в 
зовнішньому колі деякий фотострум ІФ2. Потік, що 
пройшов через вікно в тильному контакті - Ф3, 
забезпечує необхідну чутливість нижнього 
приймача. Таким чином загальна величина 
фотоструму, і, відповідно чутливості верхнього 
фотодіода, дорівнює сумі ІФ1 і ІФ2. Втрати 
чутливості верхнього p-i-n фотодіода на довжині 
хвилі 1,06 мкм, складають не більше 25 %. Також 
враховано вплив вибухових шумів на величину 
корисного сигналу. Розміри комірок визначаються 
розмірами оптичного зонда випромінення з 
довжиною хвилі 1,06 мкм. 
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Для вимірювання потоків монохроматичного випромінення на довжинах 
хвиль 1,3; 1,5 мкм розроблено наукові засади щодо створення звичайних (p-n) та 
лавинних фотодіодів на основі германію. 

На рисунку 14 наведена температурна залежність темнового струму від 
температури для двох видів германієвих фотодіодів, виготовлених з 
монокристалічного германію p-типу провідності і виготовлених на основі 
епітаксіальної структури з площею ФЧЕ 2 мм2. 

Видно, що знизивши температуру кристала фотодіода до мінус 10 оС, можливо 
досягти значення 10-5 А в першому випадку і 10-6 А - в другому. Як видно на 
рисунку 15, на довжині хвилі 1,3 мкм значення чутливості складають 0,71 А/Вт при 

20 оС і 0,73 А/Вт при мінус 10 оС для 
фотодіодів, виготовлених на основі епітак-
сіальної структури і 0,72 А/Вт і 0,74 А/Вт 
відповідно для фотодіодів, виготовлених на 
основі монокристалічного германію. Також 
показано, що підвищення чутливості на дов-
жині хвилі λ = 1,3 мкм (як і 1,5 мкм) можна 
досягти зниженням дифузійної складової 
темнового струму, якщо в якості підкладки 
(вихідного германієвого матеріалу) викорис-
товувати епітаксіальні структури p-p+, або n-
n+  з концентрацією носіїв в p+ (n+) області ∼ 
1017–1018 см-3. При товщині p+ (n+) області hp 
(hn) ≅ W (ОПЗ) об'ємний темновий струм в 
таких умовах повинен визначатися генера-
ційною складовою. На рисунку 16 наведено 
розподіл концентрацій і електричного поля в 
p+-n-n--n+  структурі германієвого лавинного 
фотодіода,    виготовленого    з   урахуванням 

    Рис. 14. Залежність темнового струму
германієвого фотодіода від температури. 
     1-фотодіод виготовлений з монокриста-
лічного германію p-типу провідності;
2-фотодіод виготовлений на основі епітаксі-
альної структури. 
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     Рис. 15. Залежність струмової моно-
хромнатичної чутливості германієвого
фотодіода від температури. 
    1 - фотодіод виготовлений з моно-
кристалічного германію p-типу провід-
ності; 
    2 - фотодіод виготовлений на основі
епітаксіальної структури. 
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     Рис. 16. Розподіл концентрацій і
напруженості електричного поля в p+-n-
n--n+ структурі германієвого лавинного 
фотодіода. 
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отриманих результатів. Розроблений фотодіод володіє струмовою монохроматич-
ною чутливістю 10 - 20 А/Вт (в залежності від величини робочої напруги), в той час 
як у його прямого аналога - лавинного фотодіода ФД 312Л, вона становить 5-7 А/Вт. 

Для вимірювання параметрів лазерного випромінення у спектральному 
діапазоні від 0,22 до 1,6 мкм запропоновано, розроблено та досліджено 
трьохспектральний фотоприймач, який представляє собою розвиток «сендвіч»-
структури, в якій датчики, чутливі в різних спектральних діапазонах, розташовані в 
стовпчик, один над іншим. При цьому фотоприймач значно спрощується, у зв'язку з 
тим, що фоточутливі датчики, розташовані зверху, можуть виконувати функції 
оптичних фільтрів для датчиків, розташованих нижче. 

Визначено коефіцієнти пропускання T(λ) і відбивання R(λ) кристалів фото-
приймачів, які входять до складу трьохспектрального фотоприймача, а саме: крис-
талів фосфіду галію, кремнію та германію. На рисунку 17 наведені розраховані 
спектральні характеристики T(λ) і R(λ) для плоско-паралельних пластин фосфіду 
галію (товщина 0,3 мм), кремнію (товщина 0,3 мм), германію (товщина 0,3 мм). 

При розрахунку спектральної характеристики трьохспектрального 
фотоприймача виходили з того, що спектральна характеристика ФЧЕ на основі GaP 
залишається без зміни, спектральна характеристика ФЧЕ на основі Si одержана 
методом графічного перемножування SSi(λ)⋅TGaP(λ) – кривих спектральної 
чутливості кремнієвого фотодіода і спектральної характеристики пропускання 
пластини фосфіду галію. Спектральна характеристика ФЧЕ на основі Ge одержана 
методом графічного перемножування SGe(λ)⋅TGaP(λ)⋅TSi(λ) - кривих спектральної 
чутливості германієвого фотодіода і спектральних характеристик пропускання 
пластин фосфіду галію і кремнію. Результат розрахунку наведений на рисунку 18. 
Як видно на рисунку, величина чутливості фотодіодів (в максимумі спектральної 
характеристики), що входять до складу запропонованого фотоприймача, повинна 
бути не менше 0,2 А/Вт для фотодіода на основі фосфіду галію, не менше 0,33 А/Вт 
для фотодіода на основі кремнію і 0,35 А/Вт для фотодіода на основі германію. 

З метою забезпечення мінімальних шумів фотодіодів в умовах високих  темпе- 

     Рис. 17. Спектральні характеристики 
пропускання T(λ) і відбивання R(λ) плоско-
паралельних пластин GaP, Sі, Ge. 
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чутливості трьохспектрального фото-
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ратур, або великих значень потужності, які здатні суттєво розігрівати фотоприймач, 
застосовані ТЕМ підвищеної надійності, створені за оригінальною технологією. 
Зокрема запропонована конструкція напівпровідникового термостатованого 
охолоджуваного фотоприймача, в якому об'єднано ТЕМ і кристал фотодіода в один 
прилад. В ньому на зворотному боці кристала фотодіода формується шар 
діелектрика з електрокомутаційними доріжками, до яких приєднані гілки 
термоелектричного модуля, т.т. ФЧЕ є холодною гранню ТЕМ. 

Такий прилад дозволяє управляти часом 
виходу на режим охолоджування термоелект-
ричного модуля за рахунок того, що цей час, 
окрім інших причин, залежить від товщини 
комутаційного шару, який, в даному випадку, 
виконується у вигляді шару діелектрика на 
зворотному боці фотоприймача. Його товщина 
може регулюватися часом осадження, і таким 
чином є можливим створення приладів із заданим 
часом виходу на робочий режим охолоджування. 
На  рисунку  19  наведено  схематичне 
зображення запропонованого термостатованого 
фотоприймача. 

Гілки термоелектричного модуля, виготов-
лені з твердого розчину Bi-Te-Se-Sb з антидифу-
зійним підшаром нікелю, заввишки 1 мм. 
Проведені порівняльні дослідження запропоно-
ваного термостатованого p-i-n фотодіода і його нетермостатованого аналога – ФДК-
142-01. Дослідження частотної залежності струму шуму ФЧЕ при 85 і 20 оС в 
одиничній смузі частот показують, що вона практично не змінюється при 
збільшенні температури від 20 і 85 оС, тоді як для серійних фотодіодів величина 
густини струму шуму збільшується з температурою в 3 - 5 разів. Зниження 
температури кристала фотодіода на ТЕМ, змонтованого на коваровой підкладці, 
відбувається протягом 2 – 4 с при струмі споживання ТЕМ 2 А. 

Розділ сьомий присвячено створенню метрологічного забезпечення 
розроблених первинних перетворювачів. 

З метою стандартизації метрологічних 
операцій, а саме - для вимірювання струмової 
монохроматичної чутливості УФ фотодіодів та 
калібрування УФ радіометрів і дозиметрів, 
створено освітлювач УФ діапазону спектру 
оптичного випромінення ИДНМ4.020.00.00. 
Освітлювач (рисунок 20) представляє собою 
моноблок, в якому вмонтовані: джерело випро-
мінення (1); блок живлення (4) та система 
охолодження джерела випромінення (7); змінні 
інтерференційні фільтри (2) для виділення 

Рис. 19. Схематичне зображення і 
зовнішній вигляд  термостатовано-
го фотоприймача. 

1- кристал фотодіода; 
2- шар діелектрика;  
3- електрокомутаційні доріжки;  
4- гілки ТЕМ;  
5-электрокоммутаційні доріжки;  
6- теплопоглинаюча пластина. 
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заданої спектральної лінії ртуті; контрольний (опорний) канал (3), до складу якого 
входять спеціалізований високостабільний фотодіод типу ФД288В, вимірювальний 
блок (6) та блок живлення (5). 

Для виділення основних калібрувальних ліній ртуті розроблено та 
виготовлено вузькосмугові інтерференційні світлофільтри, спектральні 
характеристики та коефіцієнти пропускання яких наведені на рисунку 21. Ними 
укомплектовано джерело УФ випромінення ИДНМ4.020.00.00. Вони мають 
мінімальні коефіцієнти пропускання за межами робочого діапазону довжин хвиль, 
які не перевищують 0,2 %. Це дозволяє здійснювати впевнене калібрування УФ 
фотодіодів, радіометрів та дозиметрів на вибраних довжинах хвиль при потоках УФ 
випромінення до 2·102 Вт/м2. Точність встановлення максимумів довжини хвилі 
випромінення не перевищує ± 2 %, нестабільність потоку випромінення не 
перевищує ± 1,2 %, нерівномірність енергетичної освітленості не перевищує 5 %. 

 

 
 

З метою аналізу спектральних характеристик чутливості первинних перетво-
рювачів, зокрема фотодіодів, призначених для вимірювання енергетичних характе-
ристик оптичного випромінення, розроблена уста-
новка для вимірювання спектральних характе-
ристик чутливості електронно-оптичних приладів 
ИДНМ4.011.00.00 (рисунок 22). Спектральний 
діапазон чутливості установки 200 – 2000 нм. 

Розроблено стенд для формування 
стабільних потоків випромінення при вимірюванні 
енергетичних характеристик і нелінійності 
чутливості електронних приладів та первинних 
перетворювачів методом додавання світлових 
потоків ИДНМ4.004.00.00, структурна схема та 
зовнішній вигляд якої представлені на рисунку 23. 
Нестабільність потоку випромінення не перевищує 
± 0,5 %. 

джерело випромінення;
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Для передачі результатів вимірювання параметрів первинних перетворювачів 
на персональний комп’ютер (ПК) розроблено комутуючий пристрій на базі аналого-
цифрового перетворювача КР 1108 ПП1, який дозволяє електричний сигнал 
напругою від 0 до 10 В перетворювати у 
гармонійний сигнал з амплітудою 0,1В і 
частотою від 20 Гц до 24 кГц.  Пристрій 
під’єднується до ПК через звукову карту. 

Також з’єднання з ПК може 
здійснюватись за допомогою модуля 
сполучення, який під’єднується до ПК через 
COM-порт. Його програмне забезпечення 
складається з тест-програми ППТН03.bas та 
цієї ж програми, компільованій в ехе-файл: 
ППТН03.ехе, який працює в середовищах MS 
DOS, Windows, WindowsXP. Похибка 
передачі інформації з вимірювального блоку 
до ПК не перевищує ± 1%. Зовнішній вигляд 
інтерфейсу наведений на рисунку 24. 

Розділ восьмий присвячено висвітленню результатів застосування створених 
первинних перетворювачів. 

Показано, що мінімізації похибки вимірювання потоків УФ випромінення 
можна досягти за допомогою двох фотодіодів, один з яких вимірює енергетичну 
освітленість в діапазоні чутливості даної радіометричної головки (Е2), інший - за 
межами робочого спектрального діапазону (Е1), що дозволило створити УФ 
радіометр Тензор-31 (рисунок 25), у якого енергетична освітленість робочого 
діапазону довжин хвиль (Ер) визначається згідно з виразом: Ер = Е2 – Е1. Розкид 
значень межі основної відносної похибки вимірювання енергетичної освітленості 
(δЕ) складає від ± 5 % до ± 5,2 %. 

Розроблено ряд УФ дозиметрів, призначених для вимірювання дози і 
енергетичної освітленості, створюваних бактерицидною та еритемною складовими 
потоків УФ випромінення, генерованих ртутними джерелами, а також потоками 
видимого діапазону. На рисунку 25 наведено зовнішній вигляд комплексного УФ 
дозиметра Тензор-53, який здійснює вимірювання усіх вищезазначених параметрів. 
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Для обох приладів розроблено спеціалі-
зоване ПЗ, яке дозволяє автоматично вносити 
поправки у результати вимірювань, пов’язані з 
відмінністю спектральної характеристики чутли-
вості системи фотодіод-світлофільтр, яка міс-
титься у радіометричній головці, від ідеальної - 
досягнення П-подібності (рисунок 26) та враху-
вання відмінності спектру джерела випро-
мінення від ідеального. Перелік основних 
параметрів, які характеризують розроблені 
прилади, наведено у таблиці 4.  

Також розроблено багатофункціональний 
комп’ютеризований вимірювач параметрів УФ 
випромінення Тензор-71, який увібрав у себе 
функції приладів Тензор-31 та Тензор-51, 52, 53 
(таблиця 4). Системна програма управління та 
обробки інформації та певний набір вимірювань 
зберігається в енергонезалежній пам’яті. Зв’язок 
з периферією для початкового програмування 
центрального процесора реалізовано за допомогою шини І2С, а з рівнями вищої 
ієрархії – за протоколами послідовної передачі даних через з’єднання USB/COM. 
Фрагмент інтерфейсу обміну даними з комп’ютером наведено на рисунку 27. 

Таблиця 4. 
Основні параметри приладів Тензор-31, Тензор-53 та Тензор-71 

Характеристика Тензор-31 Тензор-71 Тензор-53 

Діапазон вимірювання: 
    енергетичної освітленості, Вт/м 2  10-4 – 2·102 10-4 – 2·102 10-4 – 2·102 
    енергетичної експозиції (дози), Дж/м2  10 – 1·107 10 – 1·107 
Спектральний діапазон чутливості приладу, нм 200 – 400 200 – 400 200 – 400 
    УФ-А, нм 315 – 400 315 – 400  
    УФ-В, нм 280 – 315 280 – 315  
    УФ-С, нм 200 – 280 200 – 280  
   бактерицидна складова, нм  200 – 280 200 – 280 
   еритемна складова, нм  280 – 400 280 – 400 
   потік видимого випромінювання, нм   380-780 
Нелінійність енергетичної характеристики, %,  ± 2 ± 2 ± 2 
Межі основної допустимої відносної похибки, % ± 5 ± 5 ± 10 
Кількість вимірювань, що зберігаються 1 2400 1 

Для визначення вимог до вимірювачів освітленості та інших світлових 
одиниць обґрунтовано та показано, що величина загальної межі основної 
допустимої відносної похибки вимірювання освітленості не повинна перевищувати 
± 5, а спектральної ± 2,5 % для люксметрів, призначених для атестації робочих 
місць, з метою профілактики професійних захворювань, викликаних оптичним 
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випромі-ненням ВД діапазону спектру. При цьому діапазон вимірювання 
освітленості повинен складати від 0,1 до 105 лк. 

Виходячи з визначених вимог, створено фотометр Тензор-26 (рисунок 28), 
призначений для вимірювання освітленості, сили світла і яскравості. Діапазон 
вимірювання освітленості приладу складає від 1 до 2·105 лк із косинусною насадкою 
і від 0,1 до 2·104 лк без неї. Діапазон вимірювання сили світла складає від 1 до 2·105 

кд з косинусною насадкою та від 0,1 до 2·104 кд - без неї. Межа допустимої основної 
відносної похибки вимірювання освітленості та сили світла не перевищує ±5%. 

Розроблена модифікована версія приладу «Тензор-26М» (рисунок 28), 
призначена для вимірювання сили світла фар транспортних засобів на відповідність 
ДСТУ 3649-97 на відстані 3 та 5 метрів від джерела світла. Діапазон показів 
виміряних значень сили світла – від 0,1 до 2·105 Кд при межах основної відносної 
похибки не більше ± 5 %. Обидва фотометри мають спектральну похибку не більше 
± 2,5 %, що забезпечується підбором кожної пари фотодіод – світлофільтр. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Для забезпечення вимірювання питомого коефіцієнта сили світла матеріалів зі  

світлоповертаючим ефектом розроблено комплекс приладів, які складають 
установку ИДНМ4.023.000.000, блок-схема та зовнішній вигляд якої представлені на 

рисунку 29. Установка складається з люксметра 
слабких освітленостей (1), кронштейна для 
кріплення фотометричної головки люксметра 
(2), ампервольтметра типу М2015 (3), 
освітлювача (4), поворотного столика (5), 
досліджуваного зразка (6), який розміщується 
на поворотному столику, блоку живлення 
освітлювача типу СНП-40 (7), люксметра типу 
ТЕС0693 (8) і юстуючого дзеркала (9). За 
відомими розмірами зразка (освітлювальна 
площа А), відстані між зразком і площиною 
спостереження (L), виміряними освітленостями 
в площині зразка (E0) і площині спостереження 
(Ec), розраховується питомий коефіцієнт сили 
світла зразка згідно з формулою (16): 
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     Рис. 31. Схематичне зображення 
алгоритму ПЗ для вимірювання 
лазерного випромінення за двох-
канальною схемою. 
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Діапазон вимірювання люксметра низьких рівнів освітленості складає 10-5 - 
103 лк. Межі основної відносної допустимої похибки не більш ± 10 %. Спектральна 
похибка не більше 2,5 %. Діапазон вимірювання питомого коефіцієнта сили світла 
світлоповертаючих поверхонь, згідно з формулою (16), від 10-1 до 104 Кд/(лк⋅м2). 
При цьому межа основної відносної допустимої похибки вимірювань питомого 
коефіцієнта сили світла не перевищує ± 15 %. 

Також створенно дві концеп-
туальні схеми вимірювачів параметрів 
лазерного випромінення. Перша 
концептуальна схема складається з 
комплекту змінних радіометричних 
головок, аналогової частини, блоку 
перетворення аналогового фото-
сигналу у цифровий (АЦП), 
мікропроцесора, завданням якого є 
визначення та розрахунок потужності, 
енергетичних величин та тривалості 
імпульсу лазерного випромінення і 
виведення їх на рідкокристалічний 
дисплей. Зовнішній вигляд приладу та 
загальна структурна схема наведені на 
рисунку 30. 

 
Вимірювання та аналіз фотосигналів 

здійснюється шляхом віднімання величини 
фотосигналу, генерованого першим фотоприй-
мачем (3), від величини фотосигналу, генеро-
ваного другим фотоприймачем (4), який 
вимірює потік фонового випромінення. 
Схематичне зображення алгоритму для вимірю-
вання енергетичної освітленості, створюваної 
лазерним випроміненням, наведено на рисунку 
31. На початку вимірювань потрібно ввести у 
програму площу ФЧЕ фотодіоду (S), діапазон 
вимірюваних фотострумів (∆І), виправні кое-
фіцієнти, пов’язані з оптимізацією спектральних 
вимірювань (δЕ) та інші. Такий метод дозволяє 
зменшити похибку вимірювання, пов’язану із 
чутливістю фотоприймача, не тільки до робочої 
довжини хвилі певного лазера, а і до фонового 
випромінення, потік якого може поглинати 
фотоприймач. 

Рис. 30. Зовнішній вигляд та структурна 
схема вимірювача параметрів лазерного 
випромінення. 

1 - ГРМ; 2 - діафрагма зі світлофільтром; 
3,4 - фотоприймачі 1 і 2 каналів; 5,6 – підси-
лювачі фотосигналу з 1 і 2 фотоприймачів; 7 – 
мікроконтролер; 8 - рідкокристалічний інди-
катор; 9 - клавіатура; 10 - блок живлення. 
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Рис. 33. Зовнішній вигляд приладу для 
вимірювання параметрів лазерного випро-
мінення, виконаного за другою концепт-
туальною схемою на базі цифрового 
комп’ютеризованого осцилографа Oscil. 
1 - цифровий комп’ютеризований осцилог-
раф типу Oscill; 2 - головка радіометрична; 
3 - USB роз’єм для під’єднання до 
комп’ютера. 

Також застосовано радіометричні головки з двох- та трьохспектральними 
фотоприймачами з термоелектричним охолодженням на основі однокаскадного 
ТЕМ. 

Застосування таких головок дозволяє спростити базову схему приладу, а саме: 
– двох- та трьох-спектральний приймачі збудовані так, що приймач першого 
спектрального каналу (ФЧЕ) є відрізаючим світлофільтром другого спектрального 
каналу, оскільки фотоприймачі розташовані у стовпчик (вкладка на рисунку 32) і 
вищий фотоприймач поглинає випромі-
нення більш короткохвильове, ніж нижчий 
фотоприймач. Тому немає потреби засто-
совувати радіометричну головку з двома 
фотоприймачами. Спектральні характерис-
тики запропонованої радіометричної голов-
ки на основі трьохспектрального фото-
приймача та його зовнішній вигляд без 
захисної кришки наведені на рисунку 32. 

З другого боку, застосування термо-
електричного охолодження (термоста-
білізації) практично знімає проблему 
розігріву фотоприймача під час поглинання 
оптичного випромінення і дозволяє вимі-
рювати більш короткі імпульси лазерного 
випромінювання. 

Розроблена також конструкція вимірювача параметрів лазерного випромінення 
на базі радіометричної головки, попереднього підсилювача, стандартного цифрового 
осцилографа (типу Oscill) та ПК з відповідним ПЗ. 

На рисунку 33 наведений зовнішній 
вигляд запропонованого приладу без ПК. 
Основні функції з обчислення та 
відображення параметрів лазерного 
випромінення виконуються безпосередньо 
осцилографом типу Oscill та його ПЗ, яке є 
сумісним з операційною системою Windows 
XP, яка може бути адоптована до 
кишенькового комп’ютера типу Pocketbook. 
Існуючий макетний зразок приладу 
забезпечує вимірювання тривалості імпульсу 
лазерного випромінення, його потужності, 
яка визначається за амплітудою сигналу, 
генерованого випроміненням та енергетичні 
величини. Обчислення цих величин 
здійснюється додатково розробленим ПЗ. На 

рисунках 34а та 34б наведено виміряні значення різної тривалості імпульсу 
лазерного випромінення (200 мс та 4 мс відповідно) та їх амплітуди (-2,5 В та -2,8 В 
відповідно). 

Рис. 32. Відносна спектральна характери-
тика чутливості радіометричної головки з 
трьохспектральним фотоприймачем з фото-
діодами на основі GaP, Si, Ge. 
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Зокрема вимірювання тривалості лазерного імпульсу за допомогою радіомет-

ричної головки на основі кремнієвого фотодіоду забезпечується від 25 нс і більше за 
похибки 5 %. Мінімальне значення вимірюваної напруги складає 0,6 мВ за похибки 
5 %. Вимірювальний блок з’єднується з ПК за допомогою двох портів – через 
відповідний кабель до USB-порту та за допомогою радіохвиль через порт Bluetooth. 

Створений вимірювач забезпечує діапазон вимірювання довжин хвиль від    
0,2 мкм до 1,8 мкм з головкою на основі трьохспектрального фотоприймача в 
умовах фонового засвітлення; діапазон вимірювання довжин хвиль від 0,4 мкм до 
1,1 мкм з головкою на основі двохспектрального фотоприймача в умовах фонового 
засвітлення; діапазон вимірювання потужності лазерного випромінення 0,03 –      
300 мВт; діапазон вимірювання потужності лазерного випромінення може бути 
розширений у кожному із запропонованих спектральних діапазонів; діапазон 
вимірювання енергетичної освітленості в усіх спектральних діапазонах складає 10-3 - 
103 Вт/м2; діапазон вимірювання енергетичної експозиції в усіх спектральних 
діапазонах складає від 1 Дж/м2 до 1·104 Дж/м2; мінімальна вимірювальна тривалість 
лазерного імпульсу 25 нс у спектральному діапазоні 0,4-1,1 мкм. Оцінка межі 
основної відносної допустимої похибки вимірювання потужності складає близько    
± 18 %. 

Створені конструктивні концепції вимірювача параметрів лазерного випромі-
нення забезпечують вимірювання у повній відповідності до санітарно-гігієнічних 
вимог щодо охорони праці, діючих в Україні. Серед відомих сьогодні аналогів немає 
приладів, які мали б можливість виконувати вимірювання параметрів лазерного 
випромінення в УФ області спектру, а також у діапазоні 0,8 – 1,8 мкм в той час, коли 
у цих діапазонах працюють досить багато лазерів, в тому числі промислових. 
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Висновки 

1. Проаналізовано взаємозалежності експлуатаційних параметрів первинних 
перетворювачів, зокрема фотодіодів, їх електрофізичних характеристик і 
конструкторсько-технологічних особливостей. Обґрунтовано оптимальні значення 
співвідношень між опором основного контакту, площею ФЧЕ, його периметром, 
дифузійною довжиною основних носіїв заряду та концентрацією неосновних носіїв 
заряду для підвищення ефективності перетворення інформаційних сигналів у 
фотодіоді. Розроблено алгоритм та програмне забезпечення, що включає теоретичне 
моделювання певних характеристик, створення їх баз даних для конкретних 
фотодіодних структур та сформульовано вимоги щодо корекції конструкції та 
технології створення фотодетекторів із заданими параметрами. 

2. Проаналізовані частотні характеристики кристалу p-i-n фотодіода, у разі 
рівномірної напруженості електричного поля; рівномірної густини об'ємного заряду; 
локальної, у тому числі поверхневої, генерації струму фотосигналу; рівномірної за 
об'ємом генерації струму фотосигналу. Показано, що струм в зовнішньому колі 
залежить від двох функцій (їх конкретного вигляду) координат напруженості 
електричного поля і густини генерації струму фотосигналу, повністю визначуваних 
сукупністю параметрів матеріалу фотоприймача і випромінення, що приймається, 
завдяки чому вперше показана можливість використання фотодіодів на частотах, 
значно перевищуючих їх граничну частоту. 

3. Розроблені фізико-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 та Ni-ZnSе(Ті)-Іn. 

4. Модифікована технологія фоточутливих елементів на основі n+-n-GaP-
SnO2(F). Струмова монохроматична чутливість фотодіодів на довжині хвилі 254 нм 
складає 0,09 – 0,08 А/Вт при похибці вимірювання ± 15 %. Рівномірність чутливості 
по поверхні структури складає близько 4 %. 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. 

5. Розроблено, досліджено та впроваджено низку p-i-n фотодіодів на основі 
високоомного кремнію р-типу провідності з мінімізованими темновоми струмами, 
підвищеною чутливістю та стійкістю до фонового засвітлення для комплектації 
фотометрів, радіометрів ВД випромінення та вимірювачів параметрів лазерного 
випромінення у ВД та ближній ІЧ ділянках спектру. 

6. Розроблено, досліджено та впроваджено термостабілізовані фотодіоди (в 
тому числі лавинні) на основі монокристалічного та епітаксійного германію з 
мінімізованими темновоми струмами та підвищеною чутливістю на довжині хвилі 
1,5 мкм для комплектації вимірювачів параметрів лазерного випромінення у 
ближній ІЧ ділянці спектру. 

7. Для вимірювання лазерного випромінення у діапазоні 0,4 – 1,1 мкм 
розроблено та досліджено двохспектральний фотодіод на основі кремнію у вигляді 
«сандвіч»-структури оригінальної конструкції, який забезпечує прийом оптичного 
сигналу робочої довжини хвилі за наявності оптичних завад з втратою початкової 
чутливості на довжині хвилі 1,06 мкм, не більше 25 %. 
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8. Для забезпечення вимірювання параметрів лазерного випромінення у 
спектральному діапазоні від 0,22 до 1,6 мкм запропоновано, розроблено та 
досліджено трьохспектральний фотоприймач, в якому фотодіоди, чутливі в різних 
спектральний діапазонах, розташовані в стовпчик, один над іншим, при цьому 
фотодіоди, розташовані зверху, виконують функції оптичних фільтрів відносно 
фотодіодів, розташованих нижче. Чутливість фотодіодів (в максимумі спектральної 
характеристики), що входять до складу запропонованого фотоприймача, є не 
меншою 0,2 А/Вт для фотодіода на основі фосфіду галію, не менше 0,33 А/Вт для 
фотодіода на основі кремнію і 0,35 А/Вт для фотодіода на основі германію. 

9. Розроблено спеціалізоване ПЗ, яке дозволяє вносити поправки у результати 
вимірювань, пов’язані з відмінністю спектральної характеристики чутливості 
радіометричної головки від ідеальної - досягнення П-подібності та врахування 
відмінності спектру джерела випромінення від ідеального. 

10. Розроблені спеціалізовані термоелектричні модулі Пелт’є підвищеної 
надійності для термостабілізації і забезпечення мінімальних шумів фотодіодів, які 
чутливі у ближній ІЧ області спектру оптичного випромінення. 

11. Вперше показано, що мінімізації похибки вимірювання енергетичної 
освітленості УФ радіометром можна досягти, здійснюючи вимірювання потоків УФ 
випромінення за допомогою двох вимірювальних каналів: перший - для 
вимірювання енергетичної освітленості в діапазоні чутливості даної радіометричної 
головки, другий - за межами робочого спектрального діапазону. На цьому принципі 
розроблена двохканальна радіометрична головка. 

12. Розроблено комплекс метрологічного обладнання для перевірки 
параметрів створених первинних перетворювачів для вимірювання енергетичних та 
фотометричних характеристик оптичного випромінення, а саме: установку для 
формування стабільних потоків випромінення в УФ діапазоні ИДНМ4.020.00.00; 
установку ИДНМ4.011.00.00 для вимірювання спектральних характеристик 
чутливості електронно-оптичних приладів, спектральний діапазон чутливості якої 
складає 200 – 2000 нм; стенд для формування стабільних потоків випромінення при 
вимірюванні енергетичних характеристик і нелінійності чутливості електронних 
приладів методом додавання світлових потоків ИДНМ4.004.00.00, межі основної 
відносної допустимої похибки вимірювання якого не перевищують ± 1 %. 

13. На основі створених первинних перетворювачів для вимірювання 
енергетичних характеристики оптичного випромінення розроблено та впроваджено 
у серійне виробництво низку засобів вимірювальної техніки для вимірювання таких 
світлотехнічних параметрів як освітленість, сила світла, яскравість, енергетична 
освітленість та енергетична доза, а саме: фотометри «Тензор-26» та «Тензор-26М» 
для вимірювання освітленості в діапазон від 1 до 2·105 лк, сили світла в діапазоні від 
1 до 2·105 Кд; УФ радіометр Тензор-31 для вимірювання енергетичної освітленості в 
діапазоні 10-4 - 2⋅102 Вт/м2; УФ дозиметри: Тензор-51, Тензор-52, Тензор-53 для 
вимірювання енергетичної дози в діапазоні 10 – 1·107 Дж/м2; комп’ютеризований 
УФ радіометр-дозиметр Тензор-71; установку ИДНМ4.023.000.000 для забезпечення 
вимірювання питомого коефіцієнта сили світла матеріалів зі  світлоповертаючим 
ефектом в діапазоні від 10-1 до 104 Кд/(лк⋅м2); 
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14. Створено концептуальну схему комп’ютеризованого вимірювача 
параметрів лазерного випромінення Тензор-81 з комплектом змінних 
радіометричних головок для визначення та розрахунку на основі розробленого 
алгоритму потужності, енергетичних величин та тривалості імпульсу лазерного 
випромінення. Діапазон вимірювання потужності лазерного випромінення 
розробленим приладом складає 0,03 – 300 мВт; діапазон вимірювання енергетичної 
освітленості в усіх спектральних діапазонах складає 10-3 - 103 Вт/м2; діапазон 
вимірювання енергетичної експозиції в усіх спектральних діапазонах складає від     
1 Дж/м2 до 1·104 Дж/м2; мінімальна вимірювальна тривалість лазерного імпульсу    
25 нс у спектральному діапазоні 0,4 - 1,1 мкм; межі основної відносної допустимої 
похибки вимірювання потужності складає близько ± 18 %. 
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Анотація 

Добровольський Ю.Г. Первинні перетворювачі для вимірювання енергетичних 
характеристик оптичного випромінення. Рукопис. 

Дисертація на здобуття наукового ступеня доктора технічних наук за 
спеціальністю 05.09.07 - світлотехніка і джерела світла. Харківський національний 
університет міського господарства ім. О.М. Бекетова, м. Харків, 2016 р. 

У дисертації розвинена теорія генерації фотоструму фотодіодів, що дозволило їх 
використання на частотах, що значно перевищують їх граничну частоту, а також 
створення ряду первинних перетворювачів (фотодіодів) на основі германію, кремнію, 
фосфіду галію, селеніду цинку, здатних працювати в умовах фонової освітленості в 
широкому динамічному діапазоні. Струмова монохроматична чутливість фотодіодів на 
основі фосфіду галію на довжині хвилі 254 нм досягає 0,1 А/Вт; фотодіодів на основі 
епітаксійного і монокристалічного германію на довжині хвилі 1,5 мкм досягає          
0,74 А/Вт. Чутливість фотодіодів у складі двох- і трьохспектральних фотоприймачів в 
максимумі спектральної характеристики досягає не менше 0,2 А/Вт для фотодіода на 
основі фосфіду галію, не менше 0,33 А/Вт для фотодіода на основі кремнію і 0,35 А/Вт 
для фотодіода на основі германію. Розроблені спеціалізовані термоелектричні модулі 
Пелт'є підвищеної надійності для термостабілізації та забезпечення мінімальних шумів 
фотодіодів. Створено комплекс метрологічного обладнання для перевірки параметрів 
розроблених первинних перетворювачів, призначених для вимірювання енергетичних 
параметрів оптичного випромінення і приладів на їх основі. 

Ключові слова: первинний перетворювач, фотодіод, чутливість, енергетична 
характеристика, спектральна характеристика. 

 
Abstract 

Dobrovolsky, Yu.G. Primary transducers to measure the energy characteristics of the 
optical radiation. Manuscript. 

Dissertation for the degree of Doctor of Science in specialty 05.09.07 - lighting and light 
sources. Kharkiv National University Urban Economy. A. Beketova, Kharkov, 2016. 

The thesis developed the theory of the generation of photocurrent of photodiodes, which 
allowed them to use at frequencies significantly above their marginal rate, as well as a number 
of primary transducers (photodiodes) based on germanium, silicon, gallium phosphide, zinc 
selenide, able to work under conditions of background illumination in wide dynamic range. 
Monochromatic current sensitivity photodiodes based on gallium phosphide at 254 nm up to 
0,1 A/W; photodiodes based on epitaxial and monocrystalline germanium at a wavelength of 
1,5 mkm is 0,74 A/W. Sensitivity photodiodes of two- and three- photodetectors in the 
spectral maximum spectral characteristics, is not less than 0,2 A/W for the photodiode based 
on gallium phosphide, at least 0,33 A/W for the photodiode based on silicon and 0,35 A/W 
for the photodiode based on germanium. The specialized thermoelectric modules Peltye high 
reliability, thermal stability and to ensure minimal noise photodiodes. The complex metrology 
equipment for checking the developed primary transducers for measuring energy parameters 
of optical radiation and devices based on them. 

Keywords: primary transducer, photodiode, sensitivity, energy characteristic, spectral 
characteristics. 
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Аннотация 

Добровольский Ю.Г. Первичные преобразователи для измерения 
энергетических  характеристик оптического излучения. Рукопись. 

Диссертация на соискание ученой степени доктора технических наук по 
специальности 05.09.07 – светотехника и источники света. Харьковский 
национальный университет городского хозяйства им. О.М. Бекетова, г. Харьков, 
2016 г. 

В диссертации представлены результаты создания первичных преобразователей 
для измерения энергетических  характеристик оптического излучения и средств 
измерения на их основе. Развита теория генерации фототока фотодиодов на основе 
анализа частотных характеристик кристалла p-i-n фотодиода при равномерной 
напряженности электрического поля; равномерной плотности объемного заряда; 
локальной, в том числе поверхностной, генерации фототока; равномерной по 
объему генерации фототока. Показано, что ток во внешней цепи зависит от двух 
функций (их конкретного вида) координат напряженности электрического поля и 
плотности генерации фототока, полностью определяемых совокупностью 
параметров материала фотоприемника и принимаемого излучения, благодаря чему 
впервые показана возможность использования фотодиодов на частотах, значительно 
превышающих их граничную частоту. 

Проанализированы взаимозависимости эксплуатационных параметров 
первичных преобразователей, в частности фотодиодов, их электрофизических 
характеристик и конструкторско-технологических особенностей. Обоснованно 
оптимальные значения соотношений между сопротивлением основного контакта, 
площадью фоточувствительного элемента, его периметра, диффузионной длиной и 
концентрацией основных носителей заряда для повышения эффективности 
преобразования информационных сигналов в фотодиоде. Разработан алгоритм и 
программное обеспечение, включающее теоретическое моделирование 
определенных характеристик, создание их баз данных для конкретных фотодиодных 
структур и сформулированы требования по коррекции конструкции и технологии 
создания фотодетекторов с заданными параметрами.  

Разработаны научно-технологические основы для создания фотодиодов с 
повышенной чувствительностью в коротковолновой части УФ области спектра на 
основе кремния и барьерных структур Ni-GaP-SnO2-Іn та Ni-ZnSе(Ті)-Іn, 
превышающие чувствительность известных аналогов и динамическим диапазоном 
не менее семи порядков.  

Разработан, исследован и внедрен ряд p-i-n фотодиодов на основе 
высокоомного кремния р-типа проводимости с минимизированными темновыми 
токами, повышенной чувствительностью и устойчивостью к фоновой засветке для 
комплектации фотометров, радиометров оптического излучения и измерителей 
параметров лазерного излучения. 

Предложена математическая модель оценки чувствительности фотодиодов на 
основе эпитаксиальных структур. Получила дальнейшее развитие математическая 
модель двух и трех спектральных фотоприемников, что позволило минимизировать 
потери чувствительности нижних преобразователей при наличии оптических помех.  
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Разработаны, исследованы и внедрены термостабилизированные фотодиоды (в 
том числе лавинные) на основе монокристаллического и эпитаксиальных германия с 
минимизированными темновыми токами и повышенной чувствительностью на 
длине волны 1,5 мкм для комплектации измерителей параметров лазерного 
излучения в ближней ИК области спектра. 

Развита математическая модель механических колебаний термоэлектрических 
модулей Пельтье, что позволило повысить надежность работы охлаждаемых 
фотодиодов в условиях воздействия динамических механических факторов.  

Основным практическим результатом работы является создание ряда 
первичных преобразователей (фотодиодов) на основе германия, кремния, фосфида 
галлия, селенида цинка с высокой чувствительностью, способных работать в 
условиях фоновой освещенности в широком динамическом диапазоне, на базе 
которых разработаны двух- и трех спектральные фотоприемники с 
термоэлектрической термостабилизацией, которые использованы для комплектации 
компьютеризированных прецизионных средств измерения энергетических 
характеристик оптического излучения. Токовая монохроматическая 
чувствительность фотодиодов на основе фосфида галлия на длине волны 254 нм 
достигает 0,1 А/Вт; фотодиодов на основе эпитаксиального и монокристаллического 
германия на длине волны 1,5 мкм достигает не менее 0,74 А/Вт. Чувствительности 
фотодиодов в составе двух- и трьохспектральних фотоприемников в максимуме 
спектральной характеристики, достигает не менее 0,2 А/Вт для фотодиода на основе 
фосфида галлия, не менее 0,33 А/Вт для фотодиода на основе кремния и 0,35 А/Вт 
для фотодиода на основе германия. Разработаны специализированные 
термоэлектрические модули Пельтье повышенной надежности, для 
термостабилизации и обеспечения минимальных шумов фотодиодов, которые 
чувствительны в ближней инфракрасной области спектра оптического излучения. 
Создан комплекс метрологического оборудования для проверки параметров 
разработанных первичных преобразователей, предназначенных для измерения 
энергетических параметров оптического излучения и приборов на их основе, в том 
числе УФ радиометров и дозиметров, измерителей освещенности, силы света и 
яркости, а также измерителей параметров лазерного излучения. 

Ключевые слова: первичный преобразователь, фотодиод, чувствительность, 
темновой ток, энергетическая характеристика, спектральная характеристика. 
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