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Tadeusz NIEDZIELA 

DETEKTORY FOTONOWE W WARUNKACH PRACY NIERÓWNOWAGOWEJ 

 
W pracy przeanalizowano podstawowe problemy wąskoprzerwowych detektorów podczerwieni w warunkach pracy nie-

równowagowej.  Interesującym sposobem podwyższenia parametrów detekcyjnych, jest tłumienie generacji termicznej, poprzez 
głębokie zubożenie półprzewodnika w nośniki ładunków. Stałe zubożenie półprzewodnika można uzyskać wykorzystując zjawi-
ska ekskluzji, ekstrakcji i magnetoekskluzji  (magnetokoncentracji). Zaprezentowano teoretyczne i uzyskane eksperymentalnie 
parametry detekcyjne detektora podczerwieni wykorzystującego zjawisko magnetoekskluzji w temperaturze pokojowej. Połą-
czenie różnych metod mogłoby umożliwić pracę detektorów fotonowych w temperaturze pokojowej, których wykrywalność  
byłaby ograniczona szumem fotonowym tła(detektory typu BLIP). 

 

WSTĘP 

Podstawowy parametr detekcyjny - wykrywalność znormalizo-
wana rozumiany jako stosunek sygnału do szumów, półprzewodni-
kowego detektora fotonowego jest ograniczony statystycznymi 
fluktuacjami termicznej szybkości generacji i rekombinacji nośników  
które powodują, że detektory podczerwieni pracujące w pobliżu 
temperatury pokojowej posiadają wysokie szumy. Chłodzenie jest 
skutecznym ale mało praktycznym sposobem tłumienia procesów 
termicznych. Chłodzenie kriogeniczne, które jest niezbędne do 
osiągnięcia warunków pracy BLIP (gdzie wykrywalność  byłaby 
ograniczona szumem fotonowym  tła) konwencjonalnych detektorów 
fotonowych sprawia, że zajmują dużo miejsca i są niewygodne w 
użyciu. Konieczność chłodzenia to główna przeszkoda na drodze do 
szerokiego stosowania systemów średniej i dalekiej podczerwieni.  

Aby poprawić parametry detektorów fotonowych bez koniecz-
ności chłodzenia należy zredukować termiczną generację i rekom-
binację nośników w możliwie największym stopniu w porównaniu z 
generacją optyczną. Można to osiągnąć redukując szybkość ter-
micznej generacji i rekombinacji nośników lub zmniejszając objętość 
gdzie ona ma miejsce zachowując nie zmienne pole optyczne de-
tektora i współczynnik wydajności kwantowej.  

1. CZUŁOŚĆ PRĄDOWA I WYKRYWALNOŚĆ  
ZNORMALIZOWANA  

Rozważmy prosty model detektora fotonowego sprzężonego z 
wiązką promieniowania podczerwonego poprzez pole optyczne A0 
(rys. l). Detektor stanowi płytka jednorodnego półprzewodnika o 
rzeczywistym polu elektrycznym Ae i grubości d.  

Zwykle pola optyczne i elektryczne detektora są identyczne. 
Czułość prądowa Ri  detektora fotonowego jest określona jest przez 
współczynnik wydajności kwantowej η i współczynnik wzmocnienia 
fotoelektrycznego g. Współczynnik wydajności kwantowej określa 
liczbę par elektron-dziura wygenerowanych na jeden padający 
foton. Współczynnik wzmocnienia fotoelektrycznego określa nato-
miast liczbę nośników przepływających przez kontakt na jedną 
wygenerowaną parę elektron-dziura. 

Widmowa czułość prądowa detektora fotonowego określana 
jest jako [1-4]: 

1

    R q g
hc

                    (1.1) 

gdzie: λ -długość fali, h -stała Planca, c -prędkość światła, q -
ładunek elektronu, η -współczynnik wydajności kwantowej, g -
współczynnik wzmocnienia fotoelektrycznego.  
 

 
Rys. l. Prosty model detektora fotonowego 

 
Prąd elektryczny przepływający przez kontakty detektora obar-

czony jest, szumami z powodu statystycznego charakteru procesów  
termicznej generacji i rekombinacji nośników. 

Szumy prądowe wyraża zależność: 
 

In
2= 2(G+R)Ae d ∆f q2g2               (1.2) 

 
Zauważmy, że zjawisk fluktuacji termicznej  generacji (G) i re-

kombinacji  (R) nośników można często uniknąć, aprobując ten 
proces w obszarze detektora, gdzie wywierają one niewielki wpływ 
w związku z niewielkim wzmocnieniem fotoelektrycznym. Procesów 
G - R i związanych z nimi fluktuacji nie można jednak w żaden 
sposób uniknąć. 

Wykrywalność znormalizowana D* to podstawowy parametr 
charakteryzujący znormalizowany stosunek sygnału do szumów 
detektora [5-7].  
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Wykrywalność D* jest proporcjonalna do długości fali. Zakłada-

jąc, że wszystkie parametry materiałowe są niezależne od długości 
fali, wyraża prosty fakt, że energia fotonu jest odwrotnie proporcjo-
nalna do długości fali. Zależność ta sprawia, że widmowa wykrywal-
ność rośnie liniowo wraz z długością fali, w przypadku typowych 
detektorów w zakresie krótkich długości fal.  

Dla ustalonej długości fali i temperatury pracy detektora, można 
zoptymalizować wykrywalność, zwiększając do maksimum: stosu-
nek pola optycznego do elektrycznego (Ąo/Ae), stosunek współ-
czynnika wydajności kwantowej do pierwiastka kwadratowego z 
grubości ( / dl/2) oraz redukując sumę szybkości termicznej gene-
racji i rekombinacji nośników (G + R).  

W warunkach równowagowych wykrywalność wąskoprzerwo-
wych detektorów fotonowych wynosi: 
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gdzie: γ= τA7i/τA1i 

                                  
wyraża stosunek czasów życia związanych z mechanizmem Augera 
7 i Augera 1 w materiale samoistnym 
  

 
Rys. 2. Wykrywalność detektorów fotonowych w funkcji długości fali 
i temperatury pracujących w warunkach równowagowych 
 

Rys. 2 przedstawia ocenę wykrywalności detektorów fotono-
wych z (Hg,Cd)Te w funkcji długości fali i temperatury ograniczoną 
mechanizmem generacyjno-rekombinacyjnym Augera. Wyniki doty-
czą umiarkowanego domieszkowania (2 *10 20  m-3), ponieważ 
mniejsze domieszkowanie, jakie byłoby wymagane dla detektorów 
niskotemperaturowych jest trudne do osiągnięcia w praktyce. Chło-
dzenie do temperatury 200 K, które można zrealizować w mikro-
chłodziarkach Peltiera, zapewnia warunki BLIP detektorów fotono-
wych pracujących w warunkach równowagowych w zakresie krót-
kich i średnich długości fal  (<5µm). Chłodzenie do temperatury 100 
K umożliwia uzyskanie warunków BLIP w zakresie długofalowym (8 
-14  µm).  

2. DETEKTORY FOTONOWE W WARUNKACH PRACY 
NIERÓWNÓWAGOWEJ 

Brytyjczycy [8-9] zaproponowali nowe podejście do ogranicze-
nia wymagań chłodzenia detektorów fotonowych. Bazuje ono na 
wariancie pracy w warunkach nierównowagowych. Ich pomysł 
polega na tłumieniu procesów Augera poprzez obniżenie koncen-
tracji nośników swobodnych poniżej wartości równowagowych. Przy 

dużym zubożeniu, koncentracja nośników większościowych i mniej-
szościowych może zostać zredukowana poniżej poziomu koncen-
tracji samoistnej. Warunkiem koniecznym do osiągnięcia tego celu 
jest słabe domieszkowanie półprzewodnika, ponieważ koncentracje 
nośników większościowych nasycają się przy silnym zubożeniu na 
poziomie niesamoistnym. Koncentracja nośników mniejszościowych 
może zostać zredukowana jeszcze w większym stopniu.  

Rozpatrzmy słabo domieszkowany półprzewodnik (materiał v-
typu) o koncentracji donorów Nd poniżej poziomu koncentracji sa-
moistnej. 

Zubożenie sprawia, że szybkość rekombinacji (RA) w porówna-
niu z szybkością generacji  termicznej (GA) staje się mało istotna. 
Przy silnym zubożeniu koncentracja nośników większościowych 
osiąga poziom koncentracji domieszek (n = Nd), a szybkość ter-
micznej generacji Augera wyraża się zależnością  
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Odpowiednio dla półprzewodnika typu p słabo domieszkowa-

nego  
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Z powyższej zależności wynika, że podobnie jak w warunkach 
pracy równowagowej, zastosowanie półprzewodnika typu p jest 
korzystne, powoduje wzrost wykrywalności o czynnik  γ1/2 w porów-
naniu z półprzewodnikiem typu n o takim samym poziomie do-
mieszkowania. Porównując odpowiednie równania dla stanu pracy 
w warunkach równowagowych i nierównowagowych, można stwier-
dzić, że zastosowanie stanu pracy w warunkach nierównowago-
wych powoduje zmniejszenie szybkości termicznej generacji o 
czynnik ni/Nd z jednoczesnym zwiększeniem wykrywalności o czyn-
nik (2ni /Nd )1/2. Dodatkowy czynnik 21/2 związany jest z mało istotną 
szybkością rekombinacji w zubożonym półprzewodniku.  

Wzrost wykrywalności przy umiarkowanym domieszkowaniu 
(Nd ~10 20  m-3) może być dość duży, zwłaszcza w przypadku detek-
torów długofalowych (8-12µm) pracujących w temperaturze zbliżo-
nej do temperatury pokojowej (T= 300K - rys. 3a). Wartość wykry-
walności granicznej (BLIP) można osiągnąć stosując materiały 
wyjątkowo dobrej jakości (rys. 3b), domieszkowane w sposób kon-
trolowany na bardzo niskim poziomie (<1018m-3) oraz o bardzo małej 
koncentracji centrów Shockley’a-Reda. 
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a) 

 
b) 

 
Rys. 3. Wykrywalność detektorów fotonowych umiarkowanie  
(Nd =10 20  m-3)  domieszkowanych (a) i na bardzo niskim (Nd =1018 

m-3) poziomie domieszkowania (b) w funkcji długości fali i tempera-
tury pracujących w warunkach nierównowagowych 
 

Struktury detekcyjne pracujące w warunkach nierównowago-
wych można analizować jedynie na drodze numerycznej, ponieważ 
zwykłe stosowane przybliżenia zawodzą. Cechy takie jak: zdegene-
rowanie, nieparaboliczność, kompensacja, duże odchylenia od 
stanu równowagi, różne mechanizmy generacyjno-rekombinacyjne 
(G-R) oraz gradienty złącz powinny być uwzględniane.  

Granicę BLIP można osiągnąć stosując materiały o wyjątkowo 
wysokiej jakości, z kontrolowanym domieszkowaniem na bardzo 
niskim poziomie domieszkowania (<1019 m-3) i o bardzo niskiej 
koncentracji  centrów  Shockyley’a-Reda. Najwyższą uwagę należy 
poświęcić technologii pasywacji i technologii kontaktów. W tym 
względzie, pasywacje heterostruktur i kontakty są ważne ze wzglę-
dów strategicznych. Osiągnięcie potencjalnych możliwości nierów-
nowagowych detektorów fotonowych w praktyce będzie wymagać 
korzystania z dobrze opanowanej już technologii epitaksjalnej.  

Praktyczne wykorzystanie ekskluzji w fotorezystorach oraz eks-
trakcji w fotodiodach było prezentowane przez badaczy brytyjskich 
[8, 9] natomiast magnetokoncentracji przez badaczy polskich [10, 
11] ] w detektorach magnetoekskluzyjnych. Poprawa parametrów 
okazała się jednak stosunkowo niewielka w porównaniu z teore-
tycznymi przewidywaniami. Trudności pojawiają się w związku z 
generacją Shockley’a-Reda oraz szumem migotania. 

3. DETEKTOR  MAGNETOEKSKLUZYJNY 

Badacze polscy  [4, 10, 11] zaproponowali stłumienie szumów 
związanych z termiczną generacją i rekombinacją Augera poprzez 
zubożenie obszaru aktywnego półprzewodnika wykorzystując zjawi-
sko magnetoekskluzji (magnetokoncentracji). Schemat detektora w 
którym wykorzystano zjawisko magnetoekskluzji przedstawiono na 
rys. 4. 

 
Rys. 4. Schemat ideowy detektora magnetoekskluzywnego (EMCD) 

 
Konstrukcja tego typu detektora jest podobna do klasycznych 

detektorów fotomagnetoelektrycznych (PEM). Cienka płytka pół-
przewodnika z dwoma kontaktami  omowymi umieszczona jest w 
silnym polu magnetycznym (B~2T). Górna (oświetlona) powierzch-
nia półprzewodnika jest pasywowana celem uzyskania niskiej pręd-
kości rekombinacji powierzchniowej (s1~0 ms-1), natomiast dolna 
(tylna) powierzchnia jest odpowiednio obrabiana celem uzyskania 
wysokiej prędkości rekombinacji powierzchniowej (s2~105  ms-1). 
Element fotoczuły jest spolaryzowany polem elektrycznym prosto-
padle do pola magnetycznego (B) i zorientowany w taki sposób aby 
siła Lorentza, oddziaływująca na nośniki prądu, kierowała je do 
powierzchni o wysokiej prędkości rekombinacji. Skutkiem tego, 
koncentracja elektronów i dziur w dużej części półprzewodnika 
zostaje obniżona w ten sposób, że duży obszar w pobliżu po-
wierzchni nieoświetlonej zostaje silnie zubożony (rys. 5). 

Zachowanie się nośników prądu (n, p) w polu elektrycznym (E) 
i magnetycznym (B) można opisać równaniami transportu i równa-
niami ciągłości [1]: 
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Dla rozwiązania  r-nia na rozkład koncentracji nośników prądu 
w głąb elementu fotoczułego niezbędna jest zależność pomiędzy J 
oraz E oraz warunki brzegowe na powierzchni nieciągłości. Warunki 
brzegowe można ustalić w oparciu o warunek rekombinacji na 
powierzchni swobodnej ( pow powJ qs R ) i r-nie ciągłości, stąd 
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Rys. 5. Rozkład koncentracji nośników prądu (p, n) w głęboko 
zubożonym elemencie fotoczułym detektora EMCD 

  
Spadek prądu szumów (In) i wzrost czułości prądowej (Ri) oraz 

wykrywalności znormalizowanej (D*) w silnych polach elektrycznych 
(rys. 6a, 6b) jest bezpośrednim wynikiem silnego stłumienia ter-
micznej generacji Augera w znacznym obszarze w pobliżu po-
wierzchni oświetlonej elementu fotoczułego.  

 
a) 

 
b) 

 
Rys. 6. Teoretyczne charakterystyki czułości prądowej (Ri), wykry-
walności znormalizowanej (D*), prądu szumów (In) oraz rezystancja 
elementów fotoczułych Rd  w funkcji napięcia polaryzującego 

 

 
Rys. 7. Teoretyczne charakterystyki prądu (I) i mocy rozpraszanej 
(P) w elemencie fotoczułym w funkcji pola elektrycznego (E) 
 

Wraz ze wzrostem napięcia polaryzującego elementu fotoczu-
łego rośnie prąd (I) i obserwowany jest szybki wzrost mocy rozpra-
szanej (P) w detektorze (wzrost temperatury - rys. 7) 
 

 
Rys. 8. Eksperymentalne charakterystyki prądowo-napięciowe 
 

Badania eksperymentalne (rys. 8 i 9) potwierdzają wyniki teore-
tyczne (rys. 6 i 7) przewidujące występowania nasycenia charakte-
rystyki pradowo-napięciowe (I-E) detektora magnetoekskluzyjnego 
(rys. 8). W zakresie małych pól elektrycznych prąd rośnie propor-
cjonalnie do  napięcia polaryzującego a detektor EMCD zachowuje 
się jak klasyczny fotorezystor. Dominujące jest  w tym obszarze 
zjawisko fotoprzewodnictwa. W raz z dalszym  wzrostem  pola 
elektrycznego (E) rośnie zubożenie elementu fotoczułego w nośniki 
większościowe i dominującą rolę odgrywa zjawisko magnetoeksklu-
zji. W obszarze dużych pól elektrycznych występuje zjawisko istot-
nego wzrostu temperatury i grzania się elementu fotoczułego. Grza-
nie to jest powodem dodatkowej generacji nośników przeciwdziała-
jących efektowi magnetoekskluzji, co może być trudnością  w osią-
gnięciu wysokich parametrów detektora EMCD w temperaturze 
pokojowej. 

Przy dużej przeciwnej polaryzacji elementu fotoczułego, domi-
nującym zjawiskiem fizycznym jest zjawisko fotomagnetoelektrycz-
ne (PEM), wpływ którego następnie maleje pod wpływem zjawiska 
fotoprzewodnictwa (PC) – rys. 9.  
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Rys. 9. Eksperymentalne charakterystyki czułości prądowej (Ri) 

PODSUMOWANIE 

Przeanalizowano podstawowe problemy wąskoprzerwowych 
detektorów podczerwieni w warunkach pracy nierównowagowej i 
porównano z warunkami pracy równowagowej. 

Sformułowano problem detekcji dla detektora magnetoeksklu-
zyjnego. Przewidziano możliwość znacznego zubożenia elementu 
fotoczułego detektora EMCD w temperaturze pokojowej. Wskazano 
na drogę uzyskania wysokich parametrów detekcyjnych nowego 
typu detektorów podczerwieni. 

Badania eksperymentalne (rys. 8 oraz rys. 9) potwierdziły 
przewidywania teoretyczne występowania zjawiska magnetoeksklu-
zji w temperaturze pokojowej ( T=300K), zmiany znaku czułości 
napięciowej (Ri) i wykrywalności znormalizowanej  (D*). Wykorzy-
stanie optycznej wnęki rezonansowej [12, 13] to droga do realnego 
wzrostu parametrów detekcyjnych detektora EMCD. 
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Photon detectors under unbalanced work conditions 

In the paper the basic problems of the narrow-gap infra-
red detectors  were analyzed under  unbalanced work condi-
tions. There was shown that substantial manner improving of 
detecting parameters is limitations of thermal generation by 
mean the deep decreasing of current carriers.  This can be 
done applying of exclusion, extraction or magneto-exclusion. 
Paper presents in this perspective the critical investigation of  
theoretical and experimental detecting  parameters for the 
infrared detector which operate under magneto-exclusion  at 
300 K. Conclusion of carried out investigations is that apply-
ing at the same time exclusion and extraction in such infrared 
detectors allow to improve their parameters at 300 K, as then 
the detector photon noise can be substantially limited e.g. 
detectors BLIP type. 
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