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Streszczenie
W pracy przedstawiono wyniki badań zachowania fotodiody BPW34S
w temperaturze z zakresu od 77 K do 300 K Przedstawiono zmiany wybranych parametrów wzmacniaczy operacyjnych BiFET w niskiej temperaturze. Zaproponowano rozwiązanie kriogenicznego przetwornika E/U
(natężenie oświetlenia/napięcie) pracującego w temperaturze z zakresu od
77 K do 300 K, z użyciem fotodiody BPW34S i wzmacniacza TL081
wykonanego w technologii BiFET. Porównano wyniki badań temperaturowych kriogenicznego przetwornika E/U z wynikami badań nad pracą
scalonego czujnika optoelektronicznego OPT101 w temperaturach
z zakresu od 77 K do 300 K. Pokazano pracę skonstruowanego przetwornika E/U mogącego operować w 77 K.

wrzenia ciekłego helu (4,2 K) [4]. Również diody elektroluminescencyjne zachowują zdolności emisyjne przy 77 K [5].
Artykuł traktuje o pracy skonstruowanego przez autora przetwornika natężenie oświetlenia na napięcie pracującego w zakresie
temperatury od 77 K do 300 K. Do konstrukcji przetwornika
wykorzystano fotodiodę BPW34S i wzmacniacz operacyjny wykonany w technologii BiFET typu TL081. Wyniki porównano
z charakterystykami scalonego przetwornika optoelektronicznego
OPT101 przebadanego w zakresie temperatury od 77 K do 300 K.

2. Fotodioda BPW34S w niskich
temperaturach
Wykorzystana do konstrukcji kriogenicznego przetwornika natężenie oświetlenia/napięcie fotodioda BPW34S (rys. 1) jest produkowana w obudowie SMD, pole światłoczułe ma wymiary
2,65 mm x 2,65 mm, nominalny zakres temperatury –40 oC do
+100 oC. Czułość spektralna fotodiody z zakresu od S = 10% do
Smax występuje dla fali o długości od 400 nm do 1100 nm [9].
Fotodioda jest produkowana przez firmę OSRAM.

Słowa kluczowe: czujnik optyczny, fotodioda, niskie temperatury.

An optoelectronic light to voltage converter
operating at 77K
Abstract
The paper presents the results of performance tests of a BPW34S photodiode
in the temperature range from 77 K to 300 K (Fig. 2). Also the results of
tests of a BiFET operational amplifier are presented: the open loop gain
and gain bandwidth of TL081 in the temperature range from 77 K to 300 K
(Fig. 4). There is introduced a cryogenic light to voltage converter operating
within the above mentioned temperature range. (Fig. 5). In the cryogenic
light to voltage converter there are used the BPW34S photodiode and
TL081 BiFET operational amplifier. The stand for testing characteristics
of electric parameters of electronic elements in low temperatures is shown
in the block diagram (Fig. 7) and the photo (Fig. 9). It was proved that the
cryogenic light to voltage converter could operate in temperature range
77 K to 300 K with a relative error less than 6% (Tab. 1) (Fig. 8). Finally,
the results of low temperature tests of the designed converter with the
results of tests of the optoelectronic sensor OPT101 are compared (Fig. 10,
11). There is also presented the spectral sensitivity of the tested light
sensors (Fig. 12). The presented solutions can be used in devices working in
temperature of 77 K in e.g. high-temperature superconductivity equipment.
Keywords: optoelectronic sensor, photodiode, low temperature.

Rys. 1.
Fig. 1.

Fotografia fotodiody BPW34S
Photo of a BPW34S photodiode

Fotodiodę badano w otwartym kriostacie azotowym [6]. Fotodioda umieszczona była w dewarze, a na zewnątrz w temperaturze
pokojowej umieszczony był przetwornik prąd/napięcie (I/U).
Układ ten generował napięcie VO przeliczane na prąd zwarciowy
fotodiody IF. Na rys. 2 przedstawiono uproszczony schemat blokowy stanowiska do badania zachowania fotodiody w funkcji
temperatury.

1. Wstęp
Temperatura pracy podzespołów elektronicznych poniżej 200 K
nie jest typowym zakresem temperatury przewidzianym przez ich
producentów. Jednak wiele urządzeń znajduje zastosowanie
w niższych przedziałach temperaturowych, na przykład w badaniach
z dziedziny ciała stałego, badaniach kosmicznych, w medycynie,
krioterapii, czy w przemyśle spożywczym. Prowadzone wcześniej
badania wykazały, że fotodiody w niskich temperaturach zachowują
swoje właściwości detekcyjne [1], a wzmacniacze operacyjne wykonane w technologii BiFET zachowują swoje właściwości wzmacniające w temperaturze wrzenia ciekłego azotu (77 K) [2]. Wybrane
typy wzmacniaczy operacyjnych CMOS są zdolne do pracy
w temperaturze poniżej 50 K [3], a niektóre nawet w temperaturze
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Na rys. 3 przedstawiono wykres prądu zwarciowego IF w funkcji
wymuszenia świetlnego i temperatury. Jako wymuszenie świetlne
zastosowano światło o stałym strumieniu świetlnym emitowanym
przez diodę świecącą o mocy 5 W świecącą światłem białym.
Wymiarem wymuszenie świetlnego było napięcie na wyjściu
wzorcowego przetwornika natężenie oświetlenia/napięcie. Przetwornik wzorcowy składał się z fotodiody i przetwornika prąd na
napięcie zbudowanego w oparciu o wzmacniacz operacyjny. Przetwornik wzorcowy był umiejscowiony poza kriostatem w temperaturze otoczenia i generował napięcie VM. Światło z diody świecącej
było prowadzone dwoma światłowodami, jednym do kriostatu a
drugim do przetwornika wzorcowego. Wymuszeniu świetlnemu
VM = 10 V w pomiarach prądu IF fotodiody BPW34S odpowiada
szacunkowa wartości natężenia oświetlenia E = 16000 lx.
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Wzmocnienie napięciowe AV oraz pasmo GBP wzmacniacza
w funkcji temperatury T
Voltage gain AV and frequency band of the amplifier vs. temperature T

Na rys. 5. przedstawiono schemat ideowy skonstruowanego
przez autora kriogenicznego przetwornika E/U. Fotodioda
BPW34S została na stałe przymocowana do obudowy wzmacniacza TL081, widoczny na zdjęciu kondensator SMD ma umiejscowiony pod sobą rezystor 100 k SMD. Przetwornik razem ze
scalonym przetwornikiem OPT101 są pokazane na rys. 6.
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Prąd fotodiody If w funkcji wymuszenia świetlnego VM;
temperatura T - parametr
Current If of the photodiode vs. light input VM; temperature
T – shown as a parameter

Dla maksymalnego wymuszenia VM = 10 V maksymalna wartości prądu IF wynosiła 100 A przy temperaturze 293 K, a minimalna 94,45 A przy temperaturze 93 K. Każda charakterystyka
IF = f(VM) była liniowa.
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Fig. 5.

Schemat ideowy kriogenicznego przetwornika światło/napięcie
Schematic diagram of the cryogenic light to voltage converter

Rys. 6.

OPT101 w obudowie DIP8 z lewej, kriogeniczny przetwornik E/U
z prawej
OPT101 sensor - to the left, cryogenic light to voltage converter –
to the right

3. Kriogeniczny przetwornik E/U
Kriogeniczny przetwornik natężenie oświetlenia/napięcie składa
się fotodiody BPW34S i wzmacniacza operacyjnego wzmacniającego w temperaturze 77 K. Został użyty wzmacniacz operacyjny
TL081. Układ TL081 jest wzmacniaczem wykonanym w technologii BiFET, co oznacza, iż jego stopnie wejściowe zbudowane są
z tranzystorów FET, a stopień wyjściowy bipolarnych. Wzmacniacz ten pracuje w temperaturze 77 K ze zmniejszonym wzmocnieniem z otwartą pętlą, równym ok. 105 V/V (odpowiedzialny
jest za to spadek wzmocnienia prądowego tranzystorów bipolarnych). Zaletą zastosowania wzmacniacza BiFET jest jego zasilanie równe ±15 V, przez co zakres napięć wyjściowych przetwornika może mieścić się między 0V a 10 V, – co jest ważne ze
względu na S/N (stosunek sygnału do szumu). Wzmacniacze
operacyjne wykonane w technologii CMOS dobrze wzmacniają
w temperaturze 77 K, lecz mają niskie napięcia zasilania w granicach ±2,5 V. Na rys. 4 przedstawiono charakterystyki wzmocnienia i pasma wzmacniacza TL081 w funkcji temperatury, zmierzone w kriostacie azotowym. W temperaturze 77 K Av = 78 dB,
GPB = 1,76 MHz.

Fig. 6.

Na rys. 7 pokazano schemat blokowy stanowiska do badania
charakterystyk przetwornika E/U w przedziale temperatury od
77 K do 300 K. Jako regulator temperatury użyty został otwarty
kriostat azotowy, w którym temperaturę uzyskuje się poprzez
zawieszenie badanej próbki na odpowiedniej wysokości nad lustrem cieczy kriogenicznej [6].
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Badany Przetwornik E/U

Napięcie wyjściowe VO kriogenicznego przetwornika E/U w funkcji
temperatury T dla 5 wartości wymuszenia świetlnego VM
Output voltage VO of the OPT101 sensor in temperature T for 5 values
of the light input

Głowica kriostatu z czujnikiem PT100
Ciekły Azot
Rys. 7.
Fig. 7.

Schemat blokowy stanowiska pomiarowego
Block diagram of the measuring stand

Do przetwornika E/U przymocowany jest prostopadle światłowód. Jako źródło światła użyta jest dioda świecąca typu
EWJ85EAC o mocy 5 W, która świeci przy maksymalnym prądzie 1,2 A strumieniem świetlnym 170 lm światłem białym
o temperaturze barwowej 5500 K [7]. Dioda świeciła światłem
ciągłym w czasie i miała stałą temperaturę. Zmniejszenie strumienia świetlnego dokonywano poprzez regulowany tłumik optyczny.
Badany przetwornik umieszczony w kriostacie generował napięcie
Vo. Czujnik wzorcowy (umieszczony w temperaturze pokojowej)
generował napięcie VM. Wymuszeniu świetlnemu VM = 10 V
w pomiarach napięcia Vo kriogenicznego przetwornika odpowiada
szacunkowa wartości natężenia oświetlenia E = 16000 lx.
Przetwornik kriogeniczny E/U pracował w całym zakresie temperatury od 77 K do 300 K. Badano odpowiedź przetwornika dla
wymuszeń VM = 2, 4, 6, 8 i 10 V w różnych temperaturach badanego zakresu. Na rys. 8 przedstawiono charakterystyki VO = f(T),
VM przedstawiono jako parametr. Widoczne spadki wartości VO
przy temperaturze 77 K nie przekraczają 6%
Wyznaczono błąd względny procentowy wyrażony wzorem:
δ% 

VO  VM
VO

 100%

(1)

Maksymalny błąd względny występował dla wszystkich wymuszeń świetlnych przy temperaturze 77 K (tab.1)
Tab. 1.
Tab. 1.

Maksymalny błąd względny przetwornika E/U
Maximum relative error of the light to voltage converter
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Na rys. 9 przedstawiono fotografię badanego przetwornika
kriogenicznego E/U umieszczonego w głowicy gotowej do zanurzenia w dewarze otwartego kriostatu azotowego.

Rys. 9.
Fig. 9.

Widok głowicy z badanym przetwornikiem i przytwierdzoną do jego czoła
nakładką światłowodową. Nakładka światłowodowa zawiera kolano
świtłowodowe z kątem 90o
View of the head with the tested converter and optical fibre attachment.
The attachment includes the optical fibre90-degree bend

4. Porównanie przetworników
Scalony czujnik optoelektroniczny OPT101 (rys. 6) ma w swojej strukturze fotodiodę i wzmacniacz operacyjny. Posiada wbudowany rezystor 1 M pomocny w konfiguracji układu do pracy
jako przetwornik. Możliwe jest korzystanie z samej fotodiody.
Typowy zakres temperatury pracy to od 0 do 70 oC Wykazano, iż
OPT101 nie pracuje stabilnie w temperaturze 77 K [8]. Za niestabilną pracę odpowiada niestabilna praca fotodiody zintegrowanej
w przetworniku. Jest możliwe, iż za cykliczne, co ok. 3 s zmiany
wartości napięcia wyjściowego odpowiedzialne jest efekt samopodgrzewania układu OPT101 w temperaturze 77 K. Na wyjściu
przetwornika widoczny jest sygnał pokazany na rys. 10.
Wymuszeniu świetlnemu VM = 10 V w pomiarach napięcia Vo
czujnika OPT101 odpowiada szacunkowa wartości natężenia
oświetlenia E = 1600 lx.
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do pracy w niskiej temperaturze dochodzącej do 77 K. Użyty
rezystor SMD był metalizowany, przez co miał niski współczynnik temperaturowy równy ok. 50 ppm/K.
Na rys. 12 przedstawiono charakterystyki widmowe: fotodiody
z czujnika OPT101 i fotodiody BPW34S.
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Rys. 10. Niestabilna praca układu OPT101 w temperaturze 77 K
Fig. 10. Unstable operation of OPT101 at temperature of 77 K

Na rys. 11 przedstawiono wykres napięcia na wyjściu czujnika
OPT101 w funkcji napięcia wejściowego dla temperatury z zakresu od 77 do 300 K. Widoczne są dwa przypadki liniowej charakterystyki przetwarzania przetwornika dla temperatury 77 K. Użyteczny zakres temperatury pracy przetwornika przyjęto dla wartości od 93 do 300 K, – przy której błąd względny przetwarzania
czujnika nie przekracza 3% [8]
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5. Wnioski
W pracy przedstawiono wyniki badań wpływu temperatury
z zakresu od 77 do 300 K na pracę fotodiody BPW34S, wzmacniacza operacyjnego TL081 i scalonego przetwornika optoelektronicznego OPT101. Fotodioda miała liniowe charakterystyki prądu
zwarciowego IF w funkcji wymuszenia świetlnego w całym badanym zakresie temperatury. Układ OPT101 w zakresie temperatury
od 93 K do 300 K pracował z błędem względnym przetwarzania
mniejszym od 3%. Wzmacniacz operacyjny BiFET pracował
w całym badanym zakresie temperatury i miał najniższe wzmocnienie równe Av = 78 dB w temperaturze 77 K. Jego pasmo
w temperaturze z zakresu od 77 K do 300 K nie było mniejsze od
GPB = 1,76 MHz.
Prowadzone badania nad zachowaniem wzmacniaczy operacyjnych oraz scalonego czujnika OPT101 w niskich temperaturach
doprowadziły autora do skonstruowania kriogenicznego przetwornika E/U (przetwornika natężenie oświetlenia/napięcie) z użyciem
elementów, które zachowują swoje cechy użytkowe w niskich
temperaturach.
Pokazano, iż błąd przeważania kriogenicznego przetwornika
jest mniejszy od 6% dla całego zakresu temperatury mieszczącego
się od 77 K do 300 K. Przedstawione rozwiązanie może być wykorzystane w układach pracujących, w 77 K np. w urządzeniach
używanych przy nadprzewodnictwie wysokotemperaturowym.
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Rys. 12. Relatywna czułość widmowa fotodiody z OPT101 [9] – na lewo,
BPW34S [10] – na prawo, TA = 25 ºC
Fig. 12. Relative Spectral Sensitivity of the photodiode with OPT101 sensor [9] –
to the left, BPW34S [10] – to the right, TA = 25 ºC

Opisany w punkcie 3 kriogeniczny przetwornik zbudowany
z fotodiody wzmacniacza operacyjnego BiFET typu TL081 jednego rezystora i jednego kondensatora charakteryzuje się zdolnością
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