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 Исследована возможность использования фотодетекторов для контроля излучения в различных областях 
спектра. Предложена методика контроля излучения с целью мониторинга окружающей природной среды.  
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The possibilities of using photodetectors for controlling of radiation in different region of spectrum is investigated. 

The technique for ecological monitoring of radiation is offered. 
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Вступ. Для моніторингу такого чинника зовнішнього середовища, як ультрафіолетове 

(УФ), видиме та інфрачервоне (ІЧ) випромінення, необхідна високочутлива апаратура вимі-
рювання та контролю дози і енергії радіації в цих областях спектру природного та штучного 
випромінювання, в тому числі й Сонця. Це задача не стільки наукова, скільки практична. В 
першу чергу вона стосується досліджень просторового і часового розподілу густини як пов-
ного потоку енергії випромінювання Сонця, так і його спектральних складових. Особливо 
важливі такі дослідження для прогнозування екологічного стану навколишнього середовища, 
відповідального за розвиток усього живого. 
Аналіз попередніх досліджень. Енергетичне навантаження на біологічний об’єкт (у тому 

числі, й на людину) визначається гамою параметрів УФ, видимого та ІЧ випромінювання, 
яке діє на нього в природних і виробничих умовах [1,2]. Це, в першу чергу, фізичний, хіміч-
ний та біологічний вплив оптичного випромінювання на біологічні об'єкти, зокрема:  

- аналіз біологічних ефектів оптичного опромінення залежно від спектрального складу, ін-
тенсивності та дози; 

- оцінка індивідуальної чутливості біологічних організмів; 
- розробка підходів до гігієнічного нормування і уточнення вимог до контрольно-

вимірювальної апаратури.  
Тому аналіз існуючих на даний момент підходів до нормування оптичного опромінювання 

і розробка методів і методик оцінки індивідуальної чутливості  організму до дії оптичного 
опромінювання дуже  важливі.  
Для реалізації повнофункціональної схеми системи регіонального моніторингу атмосфер-

ної УФ-радіації (УФР), що включає спостереження (вимірювання), збір і обробку первинних 
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даних, накопичення інформації, аналіз, діагностування, прогнозування та інформування (зо-
крема, для забезпечення комфортних умов розвитку біологічних об’єктів: людей, тварин та 
рослин), крім розробки технічних засобів для прямих вимірювань, необхідні дані щодо гло-
бальних геофізичних факторів (ГГФ), що істотно впливають на стан УФР, а також технологія 
мапування полів УФР. Особливості моніторингу атмосферної УФР полягають у тому, що 
мапування полів УФР шляхом інтерполяції прямих вимірів УФ-опромінювання (як це ро-
биться для полів загального вмісту озону) неможливо завдяки дуже сильній просторовій мін-
ливості УФР, яка пов’язана з великою просторовою мінливістю хмарності, туманності та за-
димленості. Останні дуже сильно впливають на рівень УФ-опромінювання поверхні Землі, 
тому найбільш доцільним шляхом розв’язку такої проблеми є технологія, яка спирається на 
статистично обгрунтовані бази даних, де зберігаються кліматичні норми та межі природної 
мінливості ГГФ.  
Найбільш критичною ланкою, яка визначає чутливість всього вимірювального тракту, є 

фотодатчик, що контролює спектральний склад, інтенсивність, енергію та дозу зовнішнього 
опромінення оптичного діапазону - видимого УФ та ІЧ. 
Багато фірм, зокрема, в Україні - це ВАТ ЦКБ “Ритм” (м. Черновці), на сьогодні виробля-

ють цілу серію фотодатчиків (фоторезисторів і фотодіодів) видимого та ІЧ діапазонів спект-
ру, чутливість яких достатня для контролю параметрів природнього та штучного випроміню-
вань. Однак, для контролю параметрів УФ-випромінювання, що найбільш шкідливе, особли-
во для здоров’я людини при переопроміненні, датчики практично відсутні.  
Мета роботи. Фізико-технологічні дослідження спектральних характеристик експеримен-

тальних зразків фотодатчиків на основі багатошарових структур поруватого кремнію та мо-
нокристалічного фосфіду галію, зонні енергетичні параметри яких дозволяють змістити 
спектр фоточутливості в короткохвильову (УФ) область спектру.  

 Матеріал і результати дослідження. Загальний технічний підхід до постановки роботи 
базується на принципах сучасної біофізики, інженерії довкілля, моніторингу, приладобуду-
вання, а також біології, медицини та екології. Вибір параметрів технічних засобів був здійс-
нений таким чином, щоб забезпечити практичне виконання пред'явлених вимог залежно від 
конкретних задач моніторингу.  
Дослідження проводилися на автоматизованій спектральній установці на основі монохро-

матора МДР-3 у діапазоні довжин хвиль 200-1200 нм (в окремих випадках і до 5 мкм із вико-
ристанням відповідних дифракційних граток). Як джерело світла використовувалися галоге-
нова вольфрамова лампа розжарення потужністю 150 Вт і напругою 24 В (головним чином у 
діапазоні довжин хвиль 400-1200 нм, а також у діапазоні 280-600 нм) і дейтерієва лампа 
ДДС-30 (у діапазоні довжин хвиль 200-600 нм) із стабілізованими джерелами живлення. Пе-
ревагою галогенової вольфрамової лампи розжарення є висока стабільність, можливість ке-
рування інтенсивністю світла; недоліком – низький рівень УФ-випромінення, особливо при 
довжинах хвиль λ < 280 нм. Тому основним джерелом при проведенні вимірювань в УФ об-
ласті спектру (в діапазоні довжин хвиль 200-400 нм) стала дейтерієва лампа. Вимірювання 
спектральної чутливості фотоприймачів виконувалися з використанням як модульованого з 
частотою 20 Гц, так і немодульованого (постійного) оптичного потоку. В обох режимах були 
отримані аналогічні результати. 
Для мінімізації впливів зовнішніх чинників на вихідний сигнал були враховані всі неінфо-

рмативні і дестабілізуючі фактори [3,4]. Для вимірювання спектральних характеристик зраз-
ків фотодатчиків застосовувалась однопроменева оптична схема [3-6]: спочатку вимірювала-
ся спектральна залежність фотоструму досліджуваного зразка Ізр, потім – спектральна залеж-
ність фотоструму каліброваного кремнієвого фотодіода  Ік і, нарешті, визначалася спектраль-
на чутливість досліджуваного датчика  Sλ  в абсолютних одиницях за формулою: 

                                                  к
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I
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 де  кS λ  - спектральна чутливість каліброваного кремнійового фотодіоду. 
При розробці багатошарових фотоприймачів основні їх параметри повинні задовольняти 

практично протилежним вимогам. Це - висока квантова ефективність і малі часи життя неос-
новних носіїв заряду, велика площа фотоприймальної площадки та низька електрична єм-
ність структури (і малий зворотний струм). Для підвищення інтегральної фоточутливості не-
обхідно збільшувати площу приймальної площадки фотоприймача, а для задоволення вимог 
з мінімізації електричної ємності та зворотного темнового струму фотоприймача площу фо-
точутливої площадки необхідно зменшувати. Таким чином, для досягнення оптимальних 
граничних параметрів фотоприймачів конкретного застосування необхідно оптимізувати їх 
конструкторсько-технологічні, електрофізичні та оптичні параметри. 
Багатошарові кремнієві фотодетектори з розвиненою (мікрорельєфною) поверхнею були 

виготовлені на основі поруватого кремнію, отриманого з використанням методів селективно-
го травлення монокристалів Si.  
Поруватий кремній (por-Si) формувався методом анодної електрохімічної обробки кремні-

євих пластин у фторопластовій електролітичній комірці із застосуванням стандартної двох-
електродної схеми [7]. Травлення виконувалось у розчині фтористоводневої кислоти та ети-
лового спирту. Тривалість травлення 3-60 с. Було встановлено, що просте травлення з насту-
пним відпалом призводить до значного збільшення ефективного терміну служби фотодіодів. 
Слід зазначити значне підвищення концентрації водню в зразках por-Si після електрохімічної 
обробки, що вказує на виникнення хімічних зв’язків Si.....H. 
Завдяки квантовому обмеженню носіїв заряду в дротах, які виникли після електрохіміч-

ної обробки, por-Si має збільшену  ширину забороненої зони, що перспективно для викори-
стання в структурах фотоприймачів із гетеропереходами [6]. 
Типова крива спектру фоточутливості досліджених багатошарових фотодіодних структур 

на основі поруватого кремнію надана на рис. 1, а результати  аналізу вимірювань і розрахун-
ків узагальнені в табл. 1. 
Досліджувані зразки характеризуються високою чутливістю в широкому діапазоні довжин 

хвиль: від УФ до ближньої ІЧ області спектру [8]. Виявлено, що характер спектральних за-
лежностей зразків усередині групи ідентичний, хоча має місце деякий розкид параметрів. 
Більш якісними є зразки por-1 і por-3 – їх спектральна чутливість висока як в УФ частині 
спектру (при λ = 300 нм Sλ = 0,2А/Вт (por-1) і 0,160 А/Вт (por-3)), так і в видимій та ІЧ облас-
тях спектру. 
Зразки фотодіодів характеризуються високим значенням фоточутливості в видимій та в 

ближній ІЧ області спектру. Цей факт обумовлений великими значеннями довжини дифузії 
неосновних носіїв заряду в базі фотодіода (тобто низькою рекомбінаційною активністю), а 
також низькими коефіцієнтами відбивання світла та великими ефективними коефіцієнтами 
поглинання довгохвильового світла завдяки мікрорельєфній поверхні. 
Відзначимо, що на відміну від фотодіодів на основі монокристалічного кремнію, зразки 

багатошарових фотодетекторів на основі поруватого кремнію в короткохвильовій області 
спектру мають більш високу фоточутливість, що робить їх перспективними для УФ моніто-
рингу. Така ситуація, скоріше за все, обумовлена низькими коефіцієнтами відбивання світла 
за рахунок мікрорельєфної поверхні та малими глибинами залягання  p-n- переходу. 
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Рисунок 1 – Типовий спектр фоточутливості  бар’єрних структур на основі поруватого 

кремнію 
 
Таким чином, досліджені фотодіодні структури на основі поруватого кремнію можна вва-

жати перспективними для розробки на їх основі сенсорів у широкому діапазоні чутливості – 
від 200 до 1100 нм. 

 
Таблиця 1 – Спектральні параметри експериментальних бар’єрних структур 
                      на основі поруватого кремнію 

 
 

№ зразка 
Діапазон фото-
чутливості, нм 

Фоточутливість 
при λ=300 нм, 

мА/Вт 

Положення ма-
ксимуму фото-
чутливості, нм 

Значення спектр. 
чутливості Sλm  у 
максимумі, мА/Вт 

Por-1 200-1100 200 850 650 
Por-2 200-1000 100 700 500 
Por-3 200-1100 160 810 580 

  
Для отримання шарів GaP  на підкладках GaAs використовувався метод епітаксійного ви-

рощування  гетероструктур з обмеженого об’єму розчину-розплаву (метод рідинно-фазної 
епітаксії), який знайшов широке використання при виготовленні p-n- та  гетеропереходів як з 
ультратонкими, так і з порівняно товстими шарами та високими концентраціями основних 
носіїв заряду. 
Було досліджено зразки фотодіодів на основі GaP та двошарових гетероструктур типу 

GaP/GaAs. Відносні спектральні характеристики досліджених зразків представлені на рис. 2, 
а результати їх аналітичного аналізу та розрахунків узагальнені в табл. 2. 
Як можна бачити з представлених даних, досліджені зразки характеризуються значним 

розкидом параметрів: діапазоном чутливості Δλ, напівшириною (ширина на половині висоти) 
Δλ1/2 і значенням спектральної чутливості в максимумі Sλm.  
Зокрема, зразки фотодіодів на основі GaP характеризуються розкидом параметрів – як за 

шириною області спектральної чутливості – в межах ≅ 5-10%, так і за абсолютною чутливіс-
тю – в межах ≅24%.  
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Рисунок 2 – Cпектри фоточутливості експериментальних фотодіодів на основі GaP 

 
Для покращення фоточутливості в УФ області необхідно зменшити глибину залягання p-

n-перeходу до значень 0,2-0,4 мкм, а також покращити пасивацію поверхневих електронних 
станів для зменшення швидкості поверхневої рекомбінації із застосуванням як пасивуючого 
та просвітлюючого покриття Si3N4 або іншого діелектрика. 

 
Таблиця 2 – Спектральні параметри експериментальних бар’єрних структур 
                       на основі GaP 

 
 

№ зразка 
Діапазон 
фоточутли-
вості, нм 

Напівширина 
області фото-
чутли-вості, нм 

Положення ма-
ксимума фото-
чутливості, нм 

Значення спектр. 
чутливості Sλ  у 
максимумі,  
відн. од. 

Р01G01К 449-562 87 493 816,7 
Р01G02К 451-562 88 500 749,4 
Р01G03К 453-563 85 506 622 
Р01G04К 464-563 81 510 621,5 
GaP/GaAs 570-1200 300 610 796,5 

 
Найбільш широку смугу фоточутливості, діапазон якої обмежений ширинами забороне-

них зон матеріалів GaP і GaAs із коротко- та довгохвильових областей відповідно, мають 
зразки фотодетекторів на основі гетероструктур  GaP/GaAs. 

Висновки. 1. Виготовлено та метрологічно атестовано експериметальну установку для 
вимірювання світлових функціональних параметрів двошарових фотодетекторів.  

2. Розроблено та оптимізовано технологію електрохімічного травлення для отримання 
зразків поруватого кремнію, а також оптимізовано технологію рідинно-фазної епітаксії для 
отримання гетероструктур GaP/GaAs. 

3. Досліджені зразки фотодіодів видаються перспективними для використання в         УФ 
і видимій областях спектру при розширенні їх області чутливості в область УФ за рахунок 
оптмізації технології виготовлення. 
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4.  Для підвищення фоточутливості зразків фотодетекторів в УФ області спектру необ-
хідно: 

– зменшити глибину залягання p-n-перeходу до значень 0,2-0,4 мкм; 
– покращити пасивацію поверхневих електронних станів для зменшення швидкості по-

верхневої рекомбінації, використовуючи якості пасивуюче та просвітлююче покриття 
Si3N4 (для GaP) або термічний SiO2 (для por-Si). 

– використовувати просвітлююче покриття (або просвітлююче та пасивуюче) з оптима-
льними для УФ області оптичними параметрами та товщиною. 

– зменшити шунтуючий опір баластних областей фотодетекторів. 
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